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ال رسىل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) من يرد ق

 1اهلل به خرياً يفقهه يف الدين((

 

 

 

                                                                 

  ميو مف طريؽ معاكية رضي ا عنو :متفؽ ع ُ
، ّٗ/ ُ( ُٕالبخارم: كتاب العمـ/ باب مف يرد ا بو خيران يفقيو في الديف، رقـ )

 ـ(، تحقيؽ: د.مصطفى البغإُٖٗىػ، َُْٕ-ّبيركت )ط -دار ابف كثير، اليمامة
، دار إحياء ُٖٕ/ِ (َُّٕ: كتاب الزكاة/ باب النيي عف المسألة، رقـ ) مسمـ
 (بيركت، تحقيؽ: محمد فؤاذ عبد الباقي -راث العربيالت
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 اإلهداء
 

  إىل يٍ غًزاًَ بعطفهًا وحناهنًا، وكاَا يل َعى انظَّنذ يف كم

زة عني هلًا، وأٌ جيشٌهًا عين ذٌٍ أطأل اهلل أٌ جيعهين وإخىحً قهوقج،  وان

 .. خري اجلشاء

 ٍ حفظهًا اهللوانذي انعشٌشٌ

  إىل  سهزة حٍاحً وَىر عٍىًَ ونذة عٍشً ، إىل يٍ حتًهىا يعً أعباء

دراطيت وكاَىا َعى انعضذ يل، أطأل اهلل أٌ جيعههى يٍ انصاحلني 

 .األحقٍاء األَقٍاء طعذاء انذٍَا واَخزة وٌقز عٍين هبى.

 ث كبذي  أَض ، وعايز ، وصهٍب .إىل فهذا

 وقضٍج ابخم عهًَّ مبظاعذهتا، ومل حشءاً يٍ وقخهخين جإىل يٍ أعط ،

 ا أمجم األوقاث ..بصحبخه

ت   رفٍقيت انغاٍن
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 شكر وتقدير
 

 1(اهللَ سِشكٌَِ ملَ بسَالنَّ سِشكٌَُ ي ملَ:)هَ قٌلو  تطجٍقب ً لـ

دمثلخ ثؼوٍدىب د. حمود  فإًً أتٌجو ثبلشكس إىل ػوبدح كلٍتنب ادلجبزكخ،

 تٌفٍق زهضبى الجٌطً، ً أػضبء اذلٍئخ التدزٌسٍخ كبفخ.

ًأتٌجو ثبلشكس إىل األستبذح ادلشسفخ: د.ىند اخلٌيل لصربىب ػلًَّ، 

 ًهالحظبهتب القٍوخ إلثساء ىره السسبلخ . 

كوب أتقدم ثبلشكس دلشسف زسبليت األًل )أ.د. أسبهخ احلوٌي ( 

ٌٌبً كجرياً الري ًجيين هنر الجداٌب د ًأػطبًً دفؼب ً هؼن

 ًسبػدًً أميب هسبػدح .

 أسأل اهلل ذلن مجٍؼبً التٍسري ًالتٌفٍق ًاحلفظ ً جزاىن اهلل ػين خري اجلزاء. 
 

                                                                 
أخرجو الترمذم في سننو: كتاب الشكر كالصمة/ باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ، رقـ  ُ
بيركت،  –قاؿ أبك عيسى ىذا حديث حسف صحيح. دار إحياء التراث العربي  ّّٗ/ْ( ُٓٓٗ)

 تحقيؽ: أحمد شاكر   
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ةالمقدم  
ب صكرتو في أحسف ك  ، كمر كمف صمصاؿو  الزبو   خالؽ اإلنساف مف طيفو  الحمدي 
كالماء الزالؿ، كمبيف لو فكارؽ ما  ؿ نشكئو بمبف سائغو و مف أك  ، كمغذيكاعتداؿو  تقكيـو 

 بيف الحراـ كالحبلؿ...
كالصبلة  ،ككاؿ، كعمى المفسديف كعيده ككباؿ  الذم ىك لممحسنيف ناصره  الحمدي 

ؿ، كعمى للو خير لؿ، كمف تبعو كالسبلـ عمى محمد ىادم الشارديف كالضبَل 
 بإحساف. كبعد:

الذم يفيض عمى  مـ ،كف لئلنساف أف ينفؽ فيو كقتو كجيده ىك العً أشرؼ ما يم إفَ ف
الذم ال تقكـ  ؛العمـ الشرعي ىكحصيبلن كجزاءن، عان كتؼحياة اإلنساف في الداريف ن
 تعالى في فرضيتو:ا بو، قاؿ  الدنيا كال يصمح الحاؿ إالََ 

                                     

                           [:ُِِالتكبة.] 

في كؿ نكاحي الحياة،  كتفاعبلن  ر العمكـ الشرعية اتساعان ثـ جاء الفقو كأصكلو ليتصدَ 
إلى األقضية  اكامتد، البيكع كالمعامبلت العبادات، شمبلباإلضافة إلى  مافي

 لمناس المكاريث كالنفقات.  ااألحكاؿ العامة كالشخصية، كقٌدر  اكراع، كالعقكبات
ب ا اعمى كت مامدارى عمى سائر عمكـ الديف إاَل ألفَ  اكما كاف الفقو كأصكلو ليتميزى 

لشرع الحكيـ، كمعرفتيما فرض عمى أىؿ الديف، كىما أصؿ ا، ة رسكلو كسنَ 
 .(عمـ أصكؿ الفقو)ىك  يماطاكالطريؽ إلى معرفة أحكاميما كاستنب

 فيموذلؾ لدقة مصطمحاتو كصعكبة ليست باألمر اليَيف؛ ك  الكتابة في ىذا العمـك 
 كخطر استنتاجاتو كاستنباطاتو.
ي )دليؿ االستحساف( عند النظر ف غمار ىذا العمـ، لتجميةكلما كاف البد مف خكض 
ة النية كجيزت العدَ  ف أنس، رحمو ا تعالى، عزمتي بإماـ دار اليجرة، مالؾ 
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صبلحيتو لمسائؿ الفقو  كمعرفةن بمدلي "دليؿ االستحساف" دراسةن كتطبيقان ف لمخكض
 .كجاىتو في العصر الحديثك  حجيتو كمدلالمتجددة، 

 .بلمذتو اعتمادان عمى ىذا الدليؿمالؾ كتميا اإلماـ أىـ المسائؿ التي أصَ  كبياف
ا كاتساعي ة الشريعةمركنكفي ىذا اإلطار نتعرؼ عمى ما لبلستحساف مف دكر في 

رفع الحرج عف األمة فيما تكاجيو  ، كخاصة االستحساف الذم كجيولمنكازؿ المعاصرة
 الحياة اليكمية. مف مشاكؿ

 :لفحكل ىذيف البيانيف العظيميف عمميه  تطبيؽه  كأنو
                                 [:ِٖٔالبقرة ]

  ك                   [:ٖٕالحج] 

 االستحساف عند االماـ ))بػ :تو ىذا الذم عنكنىذا ما سأكشؼ عنو النقاب في بحثي 
 .كا مف كراء القصددراسة تأصيمية كتطبيقية،   ((مالؾ 

 أىمية الموضوع وفائدتو:
 :اآلتيةالنقاط مف خبلؿ تتجمى أىمية ىذا البحث كفائدتو 

اإلماـ مالؾ مف أكثر الذيف تكسعكا في األخذ بدليؿ االستحساف حتى نقؿ  عد  يي  -ُ
 .((االستحساف تسعة أعشار العمـ)) قكليو: عنو
الباحثيف يفتح أعيف  ((االستحساف عند اإلماـ مالؾ))البحث اة ىذدراس إفَ  -ِ

ا منيا ككيؼ استنبطك ، عمى األصكؿ التي اعتمدىا اإلماـ مالؾ كتبلمذتوكطمبة العمـ 
 عمى أحد. ىعميـ ال يخف كىذا نفعه  ف ،أحكاميـ مف طريؽ االستحسا

مف حيث مصادر  لبنةن إلى صرح الباحثيف في أصكؿ الفقو ضيؼي كفي ىذا البحث أي   
 كأساؿ ا تعالى القبكؿ.، التشريع كاألدلة الفقيية

 أسباب اختيار الموضوع:
 ما؛ بىذا البحث دكف غيره مف البحكثباب  رؽً الدكاعي التي دعتني إلى طى  جمؿي أي 

 :يأتي
 لنفان مف حيث أىمية المكضكع كفائدتو. لما ذكرتي  -ُ



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

8 
 

تطبيقي، فاألكؿ يجيب عف إٌف ىذا المكضكع يجمع بيف الجانب التأصيمي كال -ِ
عند ؿ المبنية عميو مدل صبلحية اعتبار أصؿ االستحساف كالثاني يعرض المسائ

 .اإلماـ مالؾ رحمو ا
إٌف دراستي لمجانب التطبيقي كمعرفتي لممسائؿ المبنية عمى االستحساف  -ّ

كزيادةن في النطاؽ سعةن في األفؽ الفقيي  كالمَطمعيف عمى بحثي يعطيني
 المعرفي.

الذيف يزعمكف بجمكد  ؛المعانديف تجاهثبات لمركنة الفقو في ىذا البحث إ -ْ
الشريعة كعدـ مبلءمتيا لركح العصر، كذلؾ مف خبلؿ المركنة التي بنى عمييا 

 االستحساف مسائمو كمبدأ التيسير كرفع الحرج عف األمة اإلسبلمية.
 

 الدراسات السابقة:
مف الباحثيف  ؼ كثيره كصنَ ، كاسعةن  الجةن كلج ىذا البحث مف حيث عمكميتو معلقد عي 

عف االستحساف كنظريتو كمكانتو كنماذج منو كعبلقتو بالمصمحة المرسمة كنحك ذلؾ. 
لـ يكتب بشكؿ كاؼو عف االستحساف عند اإلماـ مالؾ،  –عمى ما أعمـ -أحدان  لكفَ 

 كفي مذىبو بشكؿ خاص.
كليككف عكنان ، كتبة أصكؿ الفقوىذا الفراغ كالنقص في م لذا يأتي بحثي ىذا ليسدَ 

 رحمو ا. مالؾ في االستحساف كمسائمو عند اإلماـلمف يريد االستفاضة 
 في عاـ   لدراسات السابقة، فكما ذكرت عالجت االستحساف كبحثو ا فيما يخصأما 
مبحثان االستحساف عند االماـ مالؾ رحمو ا ص يالمذاىب، مف غير تخص كؿ  

 .خاصةن  كدراسةن 
 ىذه الدراسات:  من
قاعدة )) ىػ( تحت عنكافِٖٕرسالة لشيخ اإلسبلـ " ابف تيمية" )ت -ُ

مكة سنة  -كنشرتيا دار عالـ الفكائد، ؽ عمييا محمد عزيز شمسعمَ  ((االستحساف
 .ىػ ُُْٗ
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 –لمدكتكر شعباف محمد إسماعيؿ  ((االستحساف بيف النظرية كالتطبيؽ)) -ِ
 ـ. ُٖٖٗالدكحة سنة  - نشرتيا دار التقانة

الدكتكر أعٌدىا ، ، رسالة ماجستير مف جامعة دمشؽ((نظرية االستحساف)) -ّ
 .ـُِٗٗرمضاف البكطي، سنة  دكأشرؼ عمييا الدكتكر محمد سعي، أسامة الحمكم

 ماجستير ،رسالة حافظ زىير حمزة لؤلستاذ ،((كالنافيف المثبتيف بيف االستحساف)) -ْ
 .تاريخ دكف المكرمة، بمكة يزعبدالعز  الممؾ بجامعة الشريعة كمية إلى قدمت

، رسالة دكتكاره مف ((االستحساف كنماذج مف تطبيقاتو في الفقو اإلسبلمي)) -ٓ
 .ـ ُٓٗٗجامعة بغداد، أعٌدىا فاركؽ عبد الكريـ، سنة 

، بحث منشكر في مجمة الدراسات ((االستحساف األصكلي، حقيقتو كحجتو)) -ٔ
 .ـُٓٗٗسنة ( ّٓ -ٗ )ص -تحدةاإلمارات العربية الم -ْعدد-اإلسبلمية كالعربية

 ((نظرية االستحساف في التشريع اإلسبلمي كصمتيا بالمصمحة المرسمة)) -ٕ
 دار دمشؽ لمطباعة كالنشر، نشرتيا لمدكتكر محمد عبد المطيؼ صالح الفرفكر

 ـ . ُٕٖٗسنة
دراسة تطبيقية في فقو المعامبلت، رسالة دكتكراه في  ((دليؿ االستحساف كحجيتو)) -ٖ

 .ـُِْٓ، سنة بخش رسكؿ لشر محمدالقرل، جامعة أـ 
 ، تزكد بودرس كيي ما كتب في االستحساف جديره بأف يي مكؿ ىذه الدراسات كغيرىا 

 ففيو القدر الكبير مف الحمكؿ كاألحكاـ في كثير مف المستجدات كالنكازؿ.
 البحث: صعوبات

قبميـ أساتذتي اء كالمتابعيف، ك القرَ  مف أرجك، ىذا البحثفي  كاجيتني ىناؾ عقباته 
 األفاضؿ المناقشيف أف يأخذكىا بعيف االعتبار، كأف يمتمسكا لصاحبتيا األعذار.

يعتمد في صمبو كتطبيقاتو عمى استقراء ، ال يخفى عمى الباحثيف أف بحثي ىذا عاـ   -ُ
 أصؿى  كغيره مف عمماء المالكية عمييا اإلماـ مالؾ ىجميع المسائؿ التي بن

خاصةن أف المالكية كانكا يستحسنكف أمكران ،  ةصعبكر الاالستحساف، كىذا مف األم
)عمى  أك (يستحسف)أك  (كجو االستحساف) دكف أف يذكركا كممة )استحسف( أك

 .ىذا البحث ال يمكنو أف يحيط بجميع مسائؿ االستحساف ثـ إفَ االستحساف(، 
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لة عمى في منيج الدراسة الذم سأذكره الحقان اتبعت خطكات معينة لدراسة كؿ مسأ  -ِ
ف كجو االستحساف بي فيو المسألة كأستخرجيا مف الفقو المالكي ثـ أي  أصكري  ،ةحد

 كنكعو كأقارنيا مع المذاىب األخرل ثـ أرجح.
 األصكلييف كذلؾ بسبب أفَ  ؛فر في كؿ مسألة أدرجيااكىذه الخطكات قد ال تتك  

الستحساف أك أىممكا بعض الخطكات لتكرار ىذا النكع مف المسائؿ في غير دليؿ ا
 .ىا خطكات معركفةيـ عٌدكي أنَ 
يدعكني إلى  األخرل، ك ذلؾ التمازج بيف االستحساف كدليؿ تشريعي كاألدلة  -ّ

ال مف جية ثانية مف خبلؿ ىذا البحث، ك  ، كاألدلة األخرلالتمييز بينو مف جية
لبلستحساف  العمماءيخفى ىذا التداخؿ عمى باحث، حتى كصؿ األمر إلى تقسيـ 

الضركرة، بالعرؼ، ك بجماع ك االستحساف بالنص، كباإلذا النحك: عمى ى
 كبالمصمحة، كبالقياس الخفي، كبقكة األثر فيو.

 منيج البحث:
 سأتبع في ىذا البحث بإذف ا تعالى المنيج اآلتي:

 تأصيمي تطبيقيمنيج ال
 :ما يتعمَّق بصمب البحثفي -أولً 

 أتبع فيو الخطكات اآلتية:
 صورة المسألة: -1

المسألة المراد بحثيا تصكيران دقيقان، بعبارة سيمة، تبقي عمى فيميا  ري فييا أصك  ك 
كيبقى ماال يتسع لغيرىا، كذلؾ ، يخرج معو ما ال عبلقة لو بيا، صحيحان  فيمان 
 ضح المقصكد مف دراستيا.ليتَ 

 :نص المسألة -2
مدكنة، مف خبلؿ مصنفاتو كالمكَطأ، كال في المسألة اإلماـ مالؾ قكؿذكر أ  - أ

 كنحك ذلؾ.
كجدتو لعمماء المالكية، مف  أقدـ رأمو أذكر  مالؾ، اإلماـ قكؿإف لـ أجد  -ب

 ، مف خبلؿ مصنفاتيـ .، كمف بعدىـأصحابو
ػ  أحرص عمى ذكر لراء مشاىير عمماء المذىب، مكافقةن أك مخالفةن. -جػ
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 :وجو الستحسان في المسألة ونوعو -3
 مع بياف نكعو.أبيف كجو االستحساف في كؿ مسألة 

 :المقارنة مع األقوال األخر -ْ
 .أبدأ بذكر أقرب األقكاؿ لرأم المالكية، أك المشيكر عنيـ - أ
 .ألتـز بذكر أقكاؿ المذاىب األربعة في المسألة -ب
 الترجيح: -5

عمى دراستي لممسألة كاالختبلؼ  بناءن ، مرأم القكم كالتصكيب لأحاكؿ الترجيح 
 فييا، مع الدليؿ كالحجة.

 :رالمصاد -انياً ث
 كخاصةن في المذىب المالكي.، أعتمد عمى أميات المصادر كالمراجع األصمية  -ُ
عمى مكضكع البحث، كأتجنب الحشك كاالستطراد إاَل فيما كاف لو صمة قكية  زي أرك    -ِ

 في البحث.
 .األلفاظ  ، كأشرح غريببحث بمصطمحات ال ؼي أعر    -ّ

 العزو والتخريج: -ثالثاً 
 يات القرلنية في صمب البحث، كذلؾ بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية.أقكـ بعزك اآل  -ُ
األصمية لمحديث أك األثر، فإف كاف الحديث أك األثر في  أذكر المصادرى   -ِ

ككذلؾ إف لـ يكف إاَل في أحدىما فإني سأكتفي ، الصحيحيف، فإني سأكتفي بيما
الَ ، بالتخريج منو ثـ الترمذم ثـ النسائي ثـ  بسنف أبي داكد ةن جو مبتدئ فإني سأخر  كا 

 األقدمية.كفؽ خر األثـ أرتب المصادر ، مسنده ابف ماجو، ثـ اإلماـ أحمد في
 أىؿ العمـ في درجة الحديث. كبلـى أكضح    -ّ
ء كالجز  كرقمو اسـ الكتاب كالباب الذم كرد فيو الحديث كثيؽفي الت ذكرأ  -ْ

 .ةحيفكالص
 األعالم: -رابعاً 
 .حث مف أعبلـيرد في الب لكؿ ما ترجـأي   -ُ
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مـ، بذكر اسمو كتاريخ أعر    -ِ فاتو، ك شيء مف سيرتو كصفاتو كمذىبو ك ؼ بالعى
 ثـ أختـ بذكر بعض لثاره، كمصادر ترجمتو.، العقدم كالفقيي، كنحك ذلؾ

 الحواشي واإلحالت: -خامساً 
ث ؽ في الحاشية المصدر أك المرجع الذم أيحيؿ إليو، كذلؾ بذكر المؤلؼ أ -ُ كي

رتو أك لقبو أك نسبتو ، ثـ اسمو ثـ تاريخ نشر مصٌنفو، ثـ اسـ المصدر مبتدئةن بشي
أك المرجع، ثـ رقـ الطبعة، ثـ التحقيؽ إف كجد، ثـ اسـ البمد الناشرة، ثـ اسـ الدار، 

 ثـ عدد المجمدات، ثـ الجزء كالصفحة. كىذا في المرة األكلى.
 ة فقط.كالجزء كالصحيف في المرة الثانية أذكر المصَنؼ  -ِ
ا حسب كركدىا في صمب عند العزك إلى أكثر مف مرجع كمصدر فأرتٌبي -ّ

 األقدمية. البحث أك كفؽ
ة بالتكالي، أكتفي بالقكؿ: ار المصدر أك المرجع في نفس الصحيفعند تكر  -ْ

 المصدر نفسو أك المرجع نفسو ، ثـ أذكر الجزء ك رقـ الصفحة.
في بداية  –صفحة المَكثؽ في نياية ال -عند تكرار المصدر أك المرجع  -ٓ

الصفحة التالية ،أكتفي بالقكؿ: المصدر السابؽ أك المرجع السابؽ ، ثـ أذكر الجزء 
 ك رقـ الصفحة.

أنقؿ النص كما ىك، أيكثؽ في الحاشية بذكر المصدر كما ىك، كعندما أنقؿ  -ٔ
 ؿمع التعدير، كاذاتـ النقؿ مع بعض التعديؿ الطفيؼ أذكره في الحاشية بقكلي: يينظى 

 .((بتصرؼ)) في نياية التكثيؽ كممة أذكر
 سأراعي في ىذا البحث: :اإلخراج-سادساً 
 االعتناء بقكاعد المغة العربية، كاإلمبلئية، كعبلمات الترقيـ، كنحك ذلؾ. -ُ
 رسـ اآليات القرلنية بالرسـ العثماني المشككؿ. -ِ
 :كىيفيارس،  أكتفيتي منيا بستة الفيارس:-اً سابع

 .تبيا أبجديان فيرس اآليات القرلنية، أر  -ُ
 .أرتبيا أبجديان ، فيرس األحاديث -ِ
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فيرس األعبلـ المترجـ ليـ في البحث، بترتيب أسمائيـ كألقابيـ أبجديان،  -ّ
 كسأحيؿ في الٌمقب عمى االسـ، مع االكتفاء بذكر مكاف الترجمة.

 فيرس لممصطمحات كاأللفاظ الغريبة الكاردة في الرسالة.  -ْ
حسب االسـ المشيكر لممؤلؼ الكارد في المراجع، كأرتبيا المصادر ك  فيرس -ٓ

 .أبجديان  الحاشية مع ذكر اسـ المؤلؼ ككفاتو
 .بحثحسب كركدىا في ال فيرس المكضكعات -ٔ

 البحث:  ةخط -ثامناً 
 ىي مقدمة؛ وفصل تمييدي ؛ وثالثة فصول؛ وخاتمة ؛ موز عة عمى الشكل اآلتي :

  عية:التعريف باإلمام مالك وباألدلة التشري :يالتمييدالفصل 
 ويتضمن مبحثين :

 .العقدي والفقيي المبحث األول: التعريف باإلمام مالك ومذىبو
 .عند العمماء المتفق عمييا والمختمف فييا التشريعية المبحث الثاني:  األدلة

  :التعريف بالستحسان وحجيتو وأنواعوالفصل األول: 
 ويتضمن: خمسة مباحث :

 كمصطمح أصولي.تاريخ ظيور الستحسان بحث األول: مال
 المبحث الثاني: تحديد مفيوم الستحسان عند العمماء.

 المبحث الثالث: حجية الستحسان عند العمماء.
 المبحث الرابع : أقسام الستحسان وأنواعو.

 المبحث الخامس : المقارنو بين الستحسان والقياس والمصمحة المرسمة . 
  لإلمام مالك؛وبيان  : التحقيق في نسبة الستحسان الفصل الثاني 

 أنواعو ؛ودراسة أىم مسائل الستحسان التي أسندت إليو.            
 وفيو ثالثة مباحث : 

 المبحث األول : التحقيق في نسبة الستحسان  لإلمام مالك.
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 المبحث الثاني : أنواع الستحسان عند اإلمام مالك .

 : لإلمام مالك ي ُأسندتتالمبحث الثالث : أىم مسائل الستحسان ال
 ويدرس فيو سبع مسائل فقيية ؛ وىي :

 .الحبس والعارية أرض أنقاض في المسألة األولى:ثبوت الشفعة
 . الثمار بيع في الشفعة المسألة الثانية : ثبوت

 اليمين. و بالشاىد المسألة الثالثة : القصاص
 .اإلبل من بخمس اإلبيام أنممة دية المسألة الرابعة : تقدير

 يسيرا.  المال كان إذا الصغير ولدىا عمى المرأة لة الخامسة:إيصاءالمسأ
 اإلمام. خمف لممصمي اإلحرام تكبيرة المسألة السادسة: نسيان

 ولييا. بغير نفسيا الدنيئة المرأة نكاح المسألة السابعة : جواز
 بة عمى قوليم عند المالكية ، وأىم المسائل المترت  الستحسان  :الثالث الفصل

 ية الستحسان :بحج
 ويتضمن مبحثين:

 : الستحسان عند المالكية. األول المبحث

 أىم المسائل المترتبة عمى حجية الستحسان عند المالكية : :الثاني المبحث
 ويدرس فيو إحدى عشرة مسألة فقيية ؛ وىي : 

 تتغير ولم نجاسة فيو وقعت الذي القميل بالماء الوضوء ترك :األولى مسألةال
 .أوصافو               

 .الصالة في األخرى عمى إحداىما اليد وضع الثانية: مسألةال
 .لمفجر مقارنة بالصيام النية: الثالثة مسألةال

 .الغسل وقبل الطير بعد الحائض امرأتو من لمرجل يحل ما الرابعة: مسألةال
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 .القميمة لمحائض القراءة : جواز الخامسة مسألةال

 .معموم وأجل معموم ووزن معموم كيل في مم  السَّ المسألة السادسة: 
 .الوازن بالدرىم الناقص الدرىم بيع: السابعة مسألةال

 .الصناع تضمينالثامنة:  مسألةال
 .المصمى إلى الغدو قبل الفطر زكاة أداءالتاسعة:  مسألةال

 .لمبادي الحاضر شراء: العاشرة مسألةال
  .األجنبية المرأة من والكفين الوجو ماعدا إلى النظر جواز: الحادية عشر مسألةال

 وتتضمن أىم النتائج، والتوصيات. :الخاتمة 
 الفيارس. 
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 يانخًهٍذانفصم 
 

 ويتضمه مبحثني :

 املبحث األول:  التعريف باإلمام مالك ومذهبه.

 .عنذ الفقهاء املتفق عليها واملختلف فيها التشريعية املبحث الثاوي:  األدلة
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 .العقدي والفقيي التعريف باإلمام مالك ومذىبوحث األول: المب   
 المطمب األول: التعريف باإلمام مالك رحمو اهلل تعالى

 : (1)اسمو وكنيتو ونسبو  - أ
 مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك، ة األمة، إماـ دار اليجرةىك حجَ 

ث، ذك أصبح بف عكؼ بف عمرك بف الحار  ،ّ()ثيؿبف خي  ،(2)يمافبف الحارث بف غى ا
 .أبك عبد ا المدني رحمو ا، بف مالؾ بف زيد بف شداد بف زرعة

أصؿ  ال اختبلؼ في أفَ ، ك اليمف، نزحت أسرتو إلى المدينة المنكرة إلىأصمو يعكد 
  ؟أكالن  إلى المدينة مف أجداده نزح فيمف اختمفكا فيالمؤرخ اإلماـ مالؾ مف اليمف، لكفَ 

مف أصحاب رسكؿ  كافى  أبي مالؾ رحمو ا أبا عامر بف عمرك جدَ  ذكركا أفَ كقد 
المدينة  - أم: الجد -قدـ مالؾ بف أبي عامر)) :(4)قاؿ عبد ا بف مصعب.   ا

                                                                 

دار الحديث، مج  -، القاىرة ُـ(، سير أعبلـ النببلء طََِٔف أبك عبد ا):  الذىبي، شمس الديينظر( ُ)
 –، المغرب، مطبعة فضالة ُـ( ترتيب المدارؾ طُٓٔٗ. كالقاضي عياض بف مكسى أبك الفضؿ )ْٖ/ٖ، ُٖ

ـ( تيذيب الكماؿ في َُٖٗ. كالمزم يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك الحجاج، )َُِ/ُ، ٖالمحمدية، مج
 .ُّٗ/ٕ، ّٓمؤسسة الرسالة  ،  مج:  -، تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ، بيركتُء الرجاؿ طأسما

، تحقيؽ: محمد مصطفى ُـ(  المكَطأ طََِْك ينظر: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ) 
. ُٖ/ُي: ، فٖمؤسسة زايد بف سمطاف لؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية، مج:  -األعظمي، اإلمارات

 ))بتصرف((.
 .َُْ/ُ( بفتح الغيف كسككف الياء التحتية، ينظر: ترتيب المدارؾ،  ِ) 
( بضـ الخاء كفتح الثاء بعدىا كسككف الياء، ينظر : ابف سعد: أبك عبد ا محمد بف سعد بف منيع الياشمي ّ)

د محمد منصكر، المدينة المنكرة، ،  تحقيؽ: زياِىػ ( الطبقات الكبرل ط َُْٖبالكالء،  البصرم،  البغدادم )
 .ْٓٔ/ٓ، ُمكتبة العمـك كالحكـ ، مج: 

ـ( ىك : مصعب بف عبد ا بف مصعب بف ثابت بف عبد ا  ُٖٓ - ّٕٕىػ =  ِّٔ - ُٔٓالزبيرم )ْ) )
، ككاف بف الزبير، أبك عبد ا، عبلمة باألنساب، غزير المعرفة بالتاريخ،  كاف أكجو قريش مركءة كعممان كشرفان 

ط( ك )النسب الكبير(  -ثقة في الحديث، شاعران، كلد بالمدينة، كسكف بغداد، كتكفي بيا، لو كتاب )نسب قريش 
خ(.  ينظر : الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي  -ك )حديث مصعب 

ك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد .  كالبغدادم أبِْٖ/ٕ، دار العمـ لممبلييف،، ُٓـ( األعبلـ ط ََِِ)
ـ(،   ََِِ، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ ،بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، ) ُابف ميدم الخطيب، تاريخ بغداد ط

ىػ( تقريب ْْٓأبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر )، . كالعسقبلنيُْٓ/ُُ، في ُٔمج: 
 .ّّٖ، ص ُمج:  دار الرشيد، -محمد عكامة، سكريا، تحقيؽ: ُالتيذيب ط
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كصار  ـمتظممان مف بعض كالة اليمف فماؿ إلى بعض بني تيـ بف مرة، فعاقدى
 .((معيـ

كنيتو  ؛مالؾ جد مالؾ)) : (1)عياض مالؾ مف كبار التابعيف، يقكؿ القاضي كاف جد  
كأبي  (4)كعائشة (3)كطمحة  (2)ركايتو عف عمر تكانك  ((أبك أنس؛ مف كبار التابعيف

 ، (5)ىريرة

                                                                 

ىػ(: عياض بف مكسى بف عياض اليحصبي السبتي،  أبك الفضؿ ،  أحد  ْْٓ - ْٔٗ( القاضي عياض )ُ) 
محدثان فقييان متبحران. مف تصانيفو: ))التنبييات المستنبطة في شرح مشكبلت  حافظان  عظماء المالكية، كاف إمامان 

. )ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ(()الشفا في حقكؽ المصطفى(( ، ك)المدكنة(( في فركع الفقو المالكي، ك)
ىػ( النجـك ْٕٖينظر: جماؿ الديف، يكسؼ بف تغرم بردم بف عبد ا الظاىرم الحنفي،  أبك المحاسف،  )ت: 

 . ِٖٓ/  ٓ، ُٔالزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة،  مصر، دار الكتب، مج: 
 . ُٔ/  ٖ، ُّدار إحياء التراث العربي، مج:  -جـ المؤلفيف،  بيركتىػ( معَُْٖكعمر بف رضا كحالة )ت: 

، كأمير ىػ(: عمر بف الخطاب بف نفيؿ، أبك حفص الفاركؽ، صاحب رسكؿ ا  ِّ -ؽ ىػ  َْ( عمر )ِ)
مو يدعك ا أف يعز اإلسبلـ بأحد العمريف، فأسمـ ىك. ككاف إسبل المؤمنيف، ثاني الخمفاء الراشديف. كاف النبي 

، ككاف أحد كزيريو، كشيد معو المشاىد. بايعو قبؿ اليجرة بخمس سنيف، فأظير المسممكف دينيـ. كالـز النبي 
المسممكف خميفة بعد أبي بكر، كضع التاريخ اليجرم. كدكف الدكاكيف. قتمو أبك لؤلؤة المجكسي كىك يصمي 

 ؛.َِْ/  ٓالصبح. ينظر: األعبلـ لمزركمي 
ىػ( ىك: طمحة بف عبيد ا بف عثماف بف عمرك القرشي رضي ا  ّٔؽ ىػ ػ  ِٖ )( طمحة بف عبيد اّ)

عنو، أبك محمد، صحابي، شجاع. كىك أحد العشرة المبشريف، كأحد الستة أصحاب الشكرل، كأحد الثمانية 
ؾ لقبو بو رسكؿ السابقيف إلى اإلسبلـ، كيقاؿ لو " طمحة الجكد " ك " طمحة الخير " ك " طمحة الفياض " ككؿ ذل

، كبايعو عمى المكت، فأصيب بأربعة في مناسبات مختمفة. شيد أحدان كثبت مع رسكؿ ا  -  -ا 
 بنفسو كاتقى النبؿ عنو بيده حتى شمت أصبعو.  كعشريف جرحان، ككقى النبي 

بة، تحقيؽ: عادؿ اإلصابة في تمييز الصحا ىػ( ُُْٓبف حجر )ا لفضؿ أحمد بف عمي، أبك االعسقبلني ينظر:
 .ِِٗ/  ِ معكض، بيركت ، دار الكتب العمميةأحمد عبد المكجكد كعمى محمد 

ىػ( ىي: عائشة بنت أبي بكر الصديؽ عبد ا بف عثماف. أـ المؤمنيف، كأفقو نساء  ٖٓ -ؽ ىػ ٗ( عائشة )ْ)
الصحابة يراجعكنيا في أمكر المسمميف. كانت أديبة عالمة. كنيت بأـ عبد ا. ليا خطب كمكاقؼ. ككاف أكابر 

الديف. كخرجت عمى عمي رضي ا عنو، ككاف مكقفيا المعركؼ يـك الجمؿ ثـ رجعت عف ذلؾ، كردىا عمي إلى 
 ّٗٓ/  ْصحابة(( ينظر:  اإلصابة بيتيا معززة مكرمة. لمزركشي كتاب ))اإلجابة لما استدركتو عائشة عمى ال

الرحمف بف صخر. مف قبيمة دكس كقيؿ في اسمو غير ذلؾ. ىػ( ىك :عبد ٗٓػ -ؽ قُِ( أبك ىريرة )ٓ)
. فركل عنو أكثر مف ىػ كىاجر إلى المدينة. كلـز النبي ٕصحابي. راكية اإلسبلـ. أكثر الصحابة ركاية. أسمـ 

 .َٖ/  ْخمسة لالؼ حديث. كاله أمير المؤمنيف عمر البحريف، ثـ عزلو لميف عريكتو. ينظر: األعبلـ لمزركمي 
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(1)كحساف بف ثابت
 ،  ككاف مف أفاضؿ الناس كعممائيـ، كىك أحد األربعة الذيف

 .مكه كدفنكه، ككاف خدنان لطمحةحممكا عثماف ليبلن إلى قبره، كغسَ 

كاف ممف يكتب المصاحؼ حيف   -جد اإلماـ مالؾ -مالكان  أفَ  ِ() الت ٍستىرمركلك 
التي اختيرت لكتابة  مف المجمكعةأنو كاف ، كبيذا ييفيـ جمع عثماف المصاحؼ

 . المصحؼ مف قبؿ سيدنا عثماف
كالده ىك: أنس بف مالؾ بف أبي عامر، مف مكاليد الحجاز، كاف مقعدان؛ يشتغؿ 

أكيس، كالربيع، كالنضر، أكالد  أبك سييؿ نافع، كىـ: إخكة،  ةأربع لوك  .ّ()(بالنبؿ)
  أبي عامر.

 ( ْ)((عالية بنت شريؾ األزديةالأـ مالؾ اسميا:  )):القاضي عياضقاؿ  ،عاليةالكأمو:  

                                                                 

، كأحد : حساف بف ثابت بف المنذر، أبك الكليد، الخزرجي األنصارم. الصحابي شاعر النبي ( ىكُ)
المخضرميف الذيف أدرككا الجاىمية كاإلسبلـ، عاش ستيف سنة في الجاىمية، كمثميا في اإلسبلـ، ركل عف النبي 

ابت كغيرىـ.. كعنو البراء بف عازب كسعيد بف المسيب، كأبك سممة بف عبد الرحمف كزيد بف ث 
ق. ْٓمشيدان لعمة أصابتو، ككانت لو ناصية يسدليا بيف عينيو. كتكفي في المدينة سنة  لـ يشيد مع النبي 
 .ِْٕ/  ِ، كتيذيب التيذيب ِّٔ/  ُينظر: اإلصابة 

الممؾ،  ( ىك: يزيد بف إبراىيـ  التسترم، اإلماـ، الثٌقة، أبك سعيد البصرٌم، مكلى بني تميـ، كلد في خبلفة عبدِ)
في لخرىا، كحدث عف: محمد بف سيريف،  كالحسف،  كعطاء بف أبي رباح، كطائفة. كثَقو أحمد. تكٌفي سنة 

ىػ(، تحقيؽ: ْٖٕ) ميزاف االعتداؿالذىبي، محمد بف أحمد،  ، ك  ِٖٕ/ ٕىػ(. ينظر: طبقات ابف سعد  ُِٔ)
 .ُْٗ -ُْٖ/ ْ بيركت -عمي محمد البجاكم، دار المعرفة

( الصحاح في المغة، َُٗٗينظر الجكىرم، اسماعيؿ بف حماد، )  ، كىي السياـ.مؿ بصناعة الن باؿأم: يع( ّ)
  ُِّٖ/ٓ:مادة )نبؿ( ْتحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف، ط

   ُُِ/ُالقاضي عياض، ترتيب المدارؾ، العالية بنت شريؾ بف عبد الرحمف بف شريؾ األزدية.  ( ْ)
الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، تحقيؽ:  ،ي، برىاف الديف اليعمرم، إبراىيـ بف عمفابف فرحك 

 ٔ/ُ: الدكتكر محمد األحمدم أبك النكر، القاىرة، دار التراث لمطبع كالنشر



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

20 
 

ما   ِ()البف حجر فتح البارم" جاء في"،  ُ()ككاف عمو أبك سييؿ مف شيكخ الزىرم
كىك مف صغار شيكخ الزىرم ... فع بف أبي أنس بف مالؾنا ؛أبك سييؿ))نصو: 

مات سنة ،عف الزىرم أبك سييؿ في الكفاة كقد تأخرَ  ،تبلمذة الزىرم بحيث أدركو
  (3)((ثنتي عشرة كمائة

                                                                 

ىػ( ىك: محمد بف مسمـ بف عبد ا بف شياب، مف بني زىرة، مف قريش، تابعي مف  ُِْ - ٖٓالزىرم ) (ُ)
بار الحفاظ كالفقياء، مدني سكف الشاـ. ىك أكؿ مف دكف األحاديث النبكية، كدكف معيا فقو الصحابة. أخذ عف ك

 بعض الصحابة. كأخذ عنو مالؾ بف أنس كطبقتو.
لبناف، دار الكتب  – ُـ(  تذكرة الحفاظ طُٖٗٗينظر: الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد )

ـ( كفيات األعياف كأنباء ُْٗٗالعباس شمس الديف أحمد ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )أبك ، َُِ/  ُ العممية
 .ُْٓ/  ُدار صادر  -بيركت  ،، تحقيؽ: إحساف عباسُاء الزماف طأبن
ىػ( ىك: أحمد بف عمي بف محمد،  شياب الديف، أبك الفضؿ الكناني  ِٖٓ - ّٕٕ( ابف حجر العسقبلني )ِ)

ا، زادت تصانيفو عمى مائة كخمسيف مصنفنا. العسقبلني، المصرم ،مف كب ار الشافعية، كاف محدثنا فقيينا مؤرخن
 مف تصانيفو: " فتح البارم شرح صحيح البخارم "، ك تمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ".

ت الذىب في ـ  شذرا (ُٖٔٗأبك الفبلح، عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم الحنبمي،  )ينظر: 
كمعجـ  ، َِٕ/  ٕ، ُُ، مج: حققو: محمكد األرناؤكط، دمشؽ، دار ابف كثير ُأخبار مف ذىب، ط

 .َِ/  ِالمؤلفيف:
( فتح البارم شرح صحيح البخارم،  بيركت،  ُّٕٗ(  ينظر: ابف حجر، أحمد بف عمي العسقبلني الشافعي )ّ)

 .ُُّ/ْ، ُّعبد الباقي، مج:  دار المعرفة، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد
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 بو : النبي  بشارة
 ادى كبى أى اسي النَ  بى ضرً يى  فٍ أى ؾي كشً يي )) :  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا أبي ىريرة  فقد ركم عف

 . ُ()((دينةً المى  ـً الً ف عى مً  ـى عمى ان أىدى حى أى كفى جدي بل يى ، فى مـى العً  طمبكفى يى  ؿً بً اإلً 
حتى قمت كاف ، (3)بف المسيب سعيد :قاؿ: كنت أقكؿ ىك (2)كيركل عف ابف عيينة

كغيرىما، ثـ أصبحت اليكـ ،(5)كسالـ بف عبد ا ،()زمانو سميماف بف يسار في
 .ظير بالمدينةلـ يبؽ لو ن ؛و مالؾأقكؿ: إنَ 

مف بعد التابعيف يشبو مالكان في العمـ كالفقو كالجبللة كالحفظ،  كلـ يكف بالمدينة عالـه 
 .رحمو ا تعالى ،ـ الذم تضرب إليو لباط اإلبؿ مف اآلفاؽالمقدَ  كىك

                                                                 

 ِ( ـ سنف الترمذم ،طُٕٓٗالترمذم، محمد بف عيسى بف سىكرة بف مكسى بف الضحاؾ، أبك عيسى )( ُ)
شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي،    -تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي مصر

 .قاؿ الترمذم: حديث حسف. ْٕ/ٓ(، ِِٖٔينة، رقـ). كتاب العمـ، باب ما جاء في عالـ المد ٓمج: 
تحقيؽ: شعيب  ُـ(، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ط ََُِ) د بف محمد بف حنبؿكركاه أبك عبد ا أحم

 ِٗٗ/ِ (َٖٕٗمسند أبي ىريرة ) عادؿ مرشد،  كلخركف، بيركت، مؤسسة الرسالة، -األرنؤكط 
سكف مكة، ركل عف عبد الممؾ بف عمير كأبي إسحاؽ السبيعي،  ىك: سفياف بف عيينة، أبك محمد الككفي (ِ)

ىػ. ينظر: األصبياني، ُٖٗحافظ فقيو حجة،  إاَل أَنو تغير بآخره،  ككاف ربما دلس لكف عف الثقات،  مات سنة 
 بيركت، دار الكتاب العربي، مج: -ُـ( حمية األكلياء كطبقات األصفياء، طُْٕٗأبك نعيـ أحمد بف عبد ا )

ىػ( التاريخ الكبير، حيدر لباد، دائرة ِٔٓ. كالبخارم،  محمد بف إسماعيؿ، أبك عبد ا )ت: َِٕ/ ٕ،َُ
 .ِِٔ/ُ، ْ،  مج: تذكرة الحفاظ.  َِِٖ/ْ، ٖالمعارؼ العثمانية،  مج: 

ىػ(. مف كبار التابعيف، كأحد الفقياء السبعة  ْٗ - ُّ: سعيد بف المسيب بف حزف بف أبي كىب)ىك (ّ)
 لمدينة المنكرة. جمع بيف الحديث كالفقو كالزىد كالكرع، سم ي راكية عمر. تكفي بالمدينة.با
ـ( صفة ُٕٗٗ) عمي بف محمد أبك الفرج ، كابف الجكزم، عبد الرحمف بفُٓٓ/  ّينظر: األعبلـ لمزركمي  

، ْْ/  ِ، ْمج :  د.محمد ركاس قمعو جي ،  -، بيركت،  دار المعرفة، تحقيؽ : محمكد فاخكرم ِالصفكة، ط
 . ٖٖ/  ٓك طبقات ابف سعد 

ىػ(.أبك أيكب، مف فقياء التابعيف، ركل عف ميمكنة كأـ سممة كعائشة،   َُٕ - ّْىك:  سميماف بف يسار )(ْ)
كفاطمة بنت قيس، كزيد بف ثابت كابف عباس، كابف عمر، كالمقداد بف األسكد كغيرىـ، كقاؿ مالؾ: كاف سميماف 

،  ٖٓ/  ُ،  كتذكرة الحفاظ ِِٖ/  ْالناس بعد ابف المسيب.  ينظر: تيذيب التيذيب بف يسار مف عمماء 
 .ِِٓ/  ُكالنجـك الزاىرة

ىك سالـ بف عبد ا بف عمر بف الخطاب،  أبك عمر،  تابعي ثقة، أحد فقياء المدينة السبعة، كاف كثير  (ٓ)
: لـ يكف أحد في زماف سالـ بف عبد ا أشبو الحديث، ركل عف أبيو كأبي ىريرة كأبي رافع كغيرىـ، قاؿ مالؾ

 بمف مضى مف الصالحيف في الزىد كالفضؿ كالعيش منو. 
 .ُُْ/  ّ؛،  كاألعبلـ لمزركمي ّْٔ/  ّينظر: تيذيب التيذيب 
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اإلبؿ ما ضربت مف النكاحي إلى  أكبادي أَف  )) :كابف المسيب  ،التابعيف بعض ذكر
 .(1)((يره حتى انقرضكا كخبل عصرىـمنيـ دكف غ أحدو 

 :(2)نشأتو وأسرتو  - أ
 في مكاف يسمى ،كلد اإلماـ مالؾ سنة ثبلث كتسعيف مف اليجرة عمى أشير الركايات

نشأ اإلماـ مالؾ بيف أبكيف يمنيي ك  .، كىك مكضع قرب المدينة(3))بذم المركة(
 ،كاألـ أزدية، (5)(قصر المقعد) في (4)(ؼرٍ الجي ػ)مقعدان يسكف ب أبكه األصؿ، كاف

 . شجاعةن  نببلن ك كقبيمتيا مف أكثر قبائؿ اليمف
  .عمى مشارؼ المدينة ٔ()(قيؽالعى )إلى  (ذم المركة)انتقمت ىذه األسرة مف 

                                                                 

 .ُٖٓ/ ٕ( ينظر : سير أعبلـ النببلء ُ)
، ُِة دائرة المعارؼ، مج ، اليند، مطبعُق( تيذيب التيذيب طُِّٔ( ينظر: العسقبلني، أحمد بف عمي )ِ)

دار الكتب  -، بيركت ُق( طبقات الحفاظ طَُّْ. كالسيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف )ٓ/َُ
ق(،  ٔٗق(، كقيؿ: )َٗق(، كقيؿ: )ْٗ، كقيؿ: كلد سنة )ُِْ، ُُٖ/ُ. كترتيب المدارؾ:ٖٗالعممية ،ص 

 شير.ق(، كقاؿ القاضي عياض عف األكؿ: إَنو األٕٗكقيؿ: )
 .( كالمركة: جبؿ بمٌكة معركؼ. كالٌصفا: جبؿ لخر بإزائو، كبينيما قديد، ينحرؼ عنيما شيئان ّ)

، بيركت، ّىػ(، معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع ط َُّْينظر: األندلسي، عبد ا بف عبد العزيز)
 .ُُِٕ/ْ، ْعالـ الكتب، مج

ٍرؼ: أرض زراعية شماؿ المدينة عْ)  رقيا جزء منو. ينظر:مى بعد ثبلث أمياؿ، كتقع في العقيؽ أكيخت( الجي
 .ُِٖ/ِبيركت  -، دار صادرِـ( معجـ البمداف طُٓٗٗالحمكم، ياقكت بف عبد ا الركمي )

 .ُُْ/ُ(  ينظر: ترتيب المدارؾ ٓ)
نيا عقيؽ قاؿ أبك منصكر: العرب تقكؿ لكؿ مسيؿ ماء شقو السيؿ في األرض فأنيره ككسعو )عقيؽ(، م (ٔ)

 .ُّٔ/ْ، ٕ، مجمعجـ البمداف بناحية المدينة كفيو عيكف كنخؿ. ينظر:
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، ككاف (2) البىز  مكلد مالؾ بذم المركة، ككاف أخكه النضر يبيع  )) :(1)قاؿ ابف بكير
 .(3)((أكالن بالعقيؽ، ثـ نزؿ بالمدينةمالؾ معو بزازان، ثـ طمب العمـ، ككاف ينزؿ 

 .فاطمة :يحيى كمحمد، كابنة اسميا ، ىما: كاف لمالؾ ابناف
 ويركم عنكاف يقعد في مجمس أبيو ك أف يحيى بف مالؾ )): نقؿ القاضي عياض

 لكنو لـمحمد فأكصى بو إلى رجؿ مف أىؿ المدينة،  ابنو كأما .(4)((مف المكَطأ نسخة
 .كأما ابنتو فاطمة فكانت تحفظ المكَطأ .) )يفمح في العمـ لـ

كاف لمالؾ ابنة تحفظ عممو يعني المكَطأ، ككانت تقؼ خمؼ الباب، )) :ٔ()قاؿ الزبير
ككاف ابنو محمد يجيء كىك  ،فيفطف مالؾ فيرد عميو فإذا غمط القارئ نقرت البابى 

إلى  ث كعمى يده باشؽ، كنعؿ كتب فيو، كقد أرخى سراكيمو، فيمتفت مالؾيحد  
 .((أصحابو، كيقكؿ: إنما األدب مع ا، ىذا ابني كىذه ابنتي

                                                                 

ىػ(ىك: يحيى بف عبد ا بف بكير أبك زكريا القرشي المخزكمي بالكالء. مف أىؿ  ُِّ – ُْٓابف بكير ) (ُ)
نسائي. مصر فقيو الفقياء بيا في زمانو، محدث سمع مف مالؾ مكطأ ذكره ابف حباف في الثقات. كضعفو ال

 .ُُٗ/  ٖ؛ كاألعبلـ لمزركمي: ِّٕ/  ُُ؛ كتيذيب التيذيب ِٖٓترتيب المدارؾ / 
: البىز  ًمفى الث يىاًب أىمتعة البىَزاز .ينظر:(ِ)  ًقيؿى ربه ًمفى الث يىاًب، كى : ضى ًقيؿى ، كى : الث يىابي ابف منظكر، محمد بف البىز 

، ط عبد الرٌزاؽ  ، ك الَزبيدم، محٌمد بف محٌمد بف ُُّ/ٓزز(، مادة)ببيركت -دار صادر لساف العرب، ، ُمكـر
 .ِٖ/ُٓدار اليداية، )بزز(،  ػ( تاج العركس مف جكاىر القامكس،ىَُِٓالممٌقب بمرتضى، )ت:  الحسيني،

 (.ُِْ/ُ( ترتيب المدارؾ ) ّ)
 .ُِ/ّينظر: القاضي عياض، ترتيب المدارؾ، ( ْ)
ق( حاشية العدكم عمى شرح كفاية ُُْْف مكـر الصعيدم العدكم)ينظر: أبك الحسف، عمي بف أحمد ب (ٓ) 

 .ّٔٓ/ِالطالب الرباني، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد البقاعي ، 
الزبير بف حبيب بف ثابت بف عبد ا بف الزبير بف العكاـ ،يركم عف ىشاـ بف عركة كطبقتو كنافع ( ىك: ٔ)

عيسى، كىك ضعيؼ ، كقد كثقو ابف حباف ،مات بالقاىرة  كمجد بف عباد بف جعفر كغيرىما ، كركل عنو معف بف
 ،لساف الميزاف (،ـُُٕٗ،  ِ ط،)حجر ابف عمي بف أحمدفي طاعكف سنة سبع كثمانيف. ينظر: العسقبلني، 

 .ُْٕ/ِ بيركت: لممطبكعات األعممي مؤسسة، اليند – النظامية المعرؼ دائرة: المحقؽ
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 مكانتو العممية: -جـ 
 ، أثر في مجمؿ حياتو، ىكيذكر اإلماـ مالؾ حدثان كقع معو: ُ()طمبو لمعمم  -ُ

 تأنيب كالده لو النشغالو عف طمب العمـ.
ى أبي ، فألقِ()قاؿ مالؾ: كاف لي أخ في سف ابف شياب )) قاؿ القاضي عياض:

فأصاب أخي كأخطأت، فقاؿ لي أبي: أليتؾ الحماـ عف طمب  يكمان عمينا مسألةن 
 .ْ()((سبع سنيف (3)فغضبت كانقطعت إلى ابف ىرمز ،العمـ

 لمعمم:و حب  -2
ف ؤخذ العمـ عف أربعةو عف مالؾ، قاؿ: ال يي  ..)) :ٓقاؿ الذىبي : سفيو يعمف السفو، كا 

ف  يدعك إلى كصاحب بدعةو ، كاف أركل الناس ىكاه، كمف يكذب في حديث الناس كا 
 ((.كنت ال أتيمو في الحديث، كصالح عابد فاضؿ إذا كاف ال يحفظ ما يحدث بو

                                                                 

(ـ، معجـ المؤلفات ََِّ (ىا.  كترحيب بف ربيعاف الدكسرمكما بعد ُُْ/ُينظر: ترتيب المدارؾ  (ُ)
يضاح المكنكف كىدية العارفيف ،الجامعة اإلسبلمية بالمدينة  األصكلية المالكية المبثكثة في كشؼ الظنكف كا 

، مصر، دار الثقافة العربية، ِلراؤه كفقيو ط-ـ( مالؾ ،حياتو كعصره ُِٓٗ. كأبك زىرة، محمد)ّْٔ/ُالمنكرة، 
 كما بعدىا. ِْص
 .ُٓيعني :الزىرم. سبقت ترجمتو ، ص ( ِ)
(  ىك: أبك بكر، عبد ا بف يزيد بف ىرمز، مكلى الدكسييف، قاؿ عبد ا بف يزيد بف ىرمز: ما تعممت العمـ ّ)

يـك تعممتو إال لنفسي. ككاف ابف ىرمز أصـ شديد الصـ. قاؿ مطرؼ: كرأيتو كأدركتو كأنا صغير ككاف مف أىؿ 
، ُـ( طبقات الفقياء طَُٕٗ، كالشيرازم: أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي )ِِْ/ ٓ. ينظر: التاريخ الكبير الكرع

، ك الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ٔٔ، ٔٔلبناف ص -تحقيؽ: إحساف عباس، دار الرائد العربي
، ِٗت، دار إحياء التراث،  مج: بيرك  -ـ( الكافي بالكفيات، تحقيؽ: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفىَََِا )
ُٕ  /ٕٔٗ. 
 .ُُٓ/ُترتيب المدارؾ ( ْ)
 ـ(.ُّْٕ -ـ ُِٕٓىػ،  ْٖٕ -ىػ  ّٕٔاإلماـ الذىبي ) ٓ

 ىك: شمس الديف أبك عبد  محمد بف أحمد بف عثماف بف قىايماز،  التيركماني األصؿ،  ثـ الدمشقي 
سنة، قاؿ السخاكم عنو: إف المحدثيف عياؿ اآلف في  المقرئ، اإلماـ الحافظ،. طمب الحديث كلو ثماني عشرة

الرجاؿ كغيرىا مف فنكف الحديث عمى أربعة: المزٌم،  كالذىبي،  كالعراقي،  كابف حجر. كتصانيفو كثيرة تقرب مف 
 المائة،  منيا: تاريخ اإلسبلـ ك سير أعبلـ النببلء، طبقات الحفاظ، كالميزاف في الضعفاء.

محمد بف محمد بف يكسؼ  شمس الديف أبك الخير ابف الجزرم،، ك ُّٓ/ ٔ، ُُج: ، مشذرات الذىبينظر: 
 .ُِٖ/ َُ. كالنجـك الزاىرة ُٕ/  ِ، ّمج:  ،ُغاية النياية في طبقات القراء ط ىػ(ُُّٓ)
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سمعت مالؾ بف أنس يقكؿ: )) :قكلو  ()ابف أبي أكيسعف  (ُ)نقؿ الخطيب البغدادم
 إٌف ىذا... ىذا العمـ ىك لحمؾ كدمؾ، كعنو تسأؿ يكـ القيامة، فانظر عمف تأخذه إفَ 

 .((فانظركا عمف تأخذكف دينكـ يفه العمـ دً 
 :حفظو وكتابتو لمعمم -3

كثبلثيف  قد سمع مف ابف شياب الزىرم كاحدان بحافظة قكية، ف لقد مَف ا تعالى عميو
َنو كاف  ،كاحدان  حديثان  إالَ منيا  لـ يكتبيا، ثـ أعادىا عمى شيخو، فمـ ينسى  حديثان  كا 
 .عمى الذاكرة في ذلؾ الزماف مالؾ االعتمادي ي الحفظ كشدة الكعي في عصر ينم  
ككانت أحاديث  ،كف العمـ يؤخذ مف الكتب، بؿ كاف يتمقى مف أفكاه الرجاؿمـ يف

 لشيكخافي كتاب مسطكر، بؿ كانت في القمكب كمذكرات  مدكنةو  ، غيرى رسكؿ ا 
َنما يتمقكف ما احتكتو مف أفكاه كتَ الخاَصة   .ابياال يتداكليا التبلميذ، كا 

ث إاَل بما يرل في التحديث كمع ىذه الغزارة في األحاديث التي حفظيا، كاف ال يحد  
إذف أحدث بكؿ  )) قيؿ لو: عند ابف عيينة أحاديث ليست عندؾ، فقاؿ: ،بو مصمحة

ما سمعت، إَني إذف أحمؽ، إَني أريد أف أضميـ إذف، كلقد خرجت مني أحاديث 
 . ّ() ((دث بياكلـ أح   سكطان  لكددت أني ضربت بكؿ حديث منيا

 ، فكاف يغالب كؿَ كمثابرةو  كصبرو  ككاف مالؾ مع ىذه القكة العقمية الكاعية، ذا جمدو 
عالج شظؼ العيش كىك يشدك في  ، فىقىدالمعكقات التي تقؼ في سبيؿ طمبو لمعمـ

ة الشيكخ، كصبر عمى حر اليجيرة كما صبر عمى قارس البرد، كىك طمبو، كعالج حدَ 
ككاف يحث تبلميذه عمى الصبر عمى  ،كالحر   إلييـ في القر   سعى إلى الشيكخ متنقبلن ي

 كقاؿ ليـ في أحد مجالسو: ،((مف طمب ىذا األمر صبر عميو)) طمب العمـ، كيقكؿ:

 .((ال يبمغ أحد ما يريد مف ىذا العمـ، حتى يضر بو الفقر كيؤثره عمى كؿ حاؿ))
                                                                 

ىػ( الكفاية في عمـ الركاية، تحقيؽ: ّْٔينظر: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم )ت:  (ُ)
 .َُٔكُُٔ السكرقي، إبراىيـ حمدم المدني، المدينة المنكرة، المكتبة العممية ، صأبك عبدا

ىك: إسماعيؿ بف عبد ا بف أبي أكيس بف مالؾ،  ابف أخت اإلماـ مالؾ، كنسيبو، كاف فقييا محدثا ركل  (ِ)
سماعيؿ القاضي كغيرىـ، قاؿ ابف حجر : صدكؽ أخطأ في عف خالو مالؾ كلخريف، ركل عنو البخارم كمسمـ كا 

 .ِِِ/  ُ، كميزاف االعتداؿ َُّ/ ُىػ. ينظر: تيذيب التيذيب  ِِٔأحاديث مف حفظو ، كتكفي سنة
ىػ( ٕٔٔ، ك النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ )ت: ٕٓ – ْٕ/ُ،الديباج المذىب ينظر:   (ّ)

 .ٕٕ – ٕٔ/ِ،    ْتيذيب األسماء كالمغات، بيركت، دار الكتب العممية،   مج: 
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جعمتو يكاجو مشكبلت الحياة بإرادة صارمة، ؛  عزيمةو ك  إرادةو  قكةى  أكسبتو ىذه الصفة
أماـ  ؼى عي جامح، كال ضى  لن كجعمتو يستكلي عمى أىكائو كشيكاتو، فما سيطر عميو ىك 

 .كذلؾ فكؽ ما تمكف بيا مف طمب العمـ مف كؿ نكاحيو ؛ذم سمطاف
 كأربعيف، فحدثنا نيفان ُ()قدـ عمينا الزىرم، فأتيناه كمعنا ربيعة)) قاؿ مالؾ بف أنس:

حديثان، ثـ أتيناه الغد، فقاؿ: انظركا كتابان حتى أحدثكـ منو، أرأيتـ ما حٌدثتكـ بو 
 !أمس، أم شيء في أيديكـ منو؟

قاؿ: فقاؿ ربيعة: ىا ىنا مف يرٌد عميؾ ما حدثت بو أمس، قاؿ: كمف ىك؟ قاؿ: ابف 
: ما كنت أيرل قاؿ: ىات، قاؿ: فحدثتو بأربعيف حديثان منيا، فقاؿ الزىرم، أبي عامر

 . () ((أنو بقي أحد يحفظ ىذا غيرم
قمت ألمي: أذىب  )) قاؿ مالؾ: ؛ كأما بالنسبة لكتابتو لمعمـ فكاف يحرص عمى ذلؾ

فالبس ثياب العمـ. فألبستني ثيابان مشٌمرةن، ككضعت  ،فأكتب العمـ؟ فقالت: تعاؿ
 .((ب فاكتب اآلفعمى رأسي، كعممتني فكقيا، ثـ قالت: اذى -غطاء الرأس– الطكيمة

و قاؿ سمعت مالكان يقكؿ: كتبت بيدم مائة أنَ كركل بعضيـ  )) قاؿ القاضي عياض:
 . ((ألؼ حديث

                                                                 

ربيعة بف فٌركخ التيمي ، المدني، أبك عثماف: إماـ حافظ فقيو مجتيد، كاف بصيرا بالرأم، فمقب )ربيعة ( ىك: ُ)
الرأم( كلما قدـ السفاح المدينة أمر لو بماؿ فمـ يقبمو. ككاف صاحب الفتكل بالمدينة كبو تفقو اإلماـ مالؾ. تكفي 

 .ِٖٓ/ ّكتيذيب التيذيب  ُْٖ/ ُظ فاة الحف أرض األنبار. ينظر: تذكر بالياشمية م
، كابف عاشكر،  محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر التكنسي  ُّّ/ُ( ينظر:  ترتيب المدارؾِ) 
الدار  -تكنس« تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»ـ( التحرير كالتنكير ُْٖٗ)

 .ِِٖ/ ُِ ،َّمج :    -التكنسية لمنشر
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فقاؿ:  ؟ِ()دينارمف عمرك بف  عى مً سى أى ،سئؿ مالؾ)) :ُ()كقاؿ عبد العزيز بف عبد ا
 .((كأنا قائـ رأيتو يحدث كالناس قياـ يكتبكف، فكرىت أف أكتب حديث رسكؿ ا 

رأيت أيكب السختياني بمكة حجتيف، فما كتبت عنو، كرأيتو في الثالثة )) كقاؿ مالؾ:
عنده يبكي حتى أرحمو، فمما رأيت  النبي  رى كً ذي فكاف إذا  (زمـز)قاعدان في فناء 
 .((ذلؾ كتبتو عنو

إنما كنا نتبع لثار مالؾ، كننظر إلى الشيخ إف كتب عنو )) بف عيينة:سفياف كقاؿ 
ال تر   .((كناهكا 

 : مالك في مجمس العمم -4
، يحاضر درسو ثـ يخرج، بؿ كاف شديد التأثر بما ان عاديٌ  لـ يكف اإلماـ مالؾ محاضران 

ككاف يأخذ رأم تبلمذتو كجمسائو فيما ، يقكؿ، كشديد األدب مع حديث النبي 
 !؟ يرغبكف بسماعو ، ىؿ يريدكف الدرس درسى )حديث( أـ )فقو(

في التحضير لمدرس كالتحضير  خاصه  فميا ترتيبه  ؛حاديثفإذا كانت الرغبة في األ
 .، كليا اىتماـ ما بعده اىتماـكلباس جديدؿ كتعطر يغستمف  لمييئة،

 .ا إف كانت الرغبة في المسائؿ الفقيية فمو اىتماـ دكف ذلؾأمَ 
ككاف مالؾ إذا أتاه الناس خرجت إلييـ الجارية، فتقكؿ ليـ: يقكؿ  )) :(3)قاؿ مطرؼ

 لشيخ: تريدكف الحديث أك المسائؿ؟لكـ ا
ف قالكا: الحديث، قاؿ ليـ: اجمسكا، كدخؿ  ،فإف قالكا: المسائؿ خرج إلييـ، فأتاىـ، كا 

و، فاغتسؿ، كتطيب، كلبس ثيابان جددان، كتعمـ، ككضع عمى رأسو طكيمة، مغتسمى 
                                                                 

عبد العزيز بف عبد ا بف يحيى بف عمرك ابف أكيس ،أبك القاسـ األكيسٌي ،ركل عف عبد العزيز ( ىك: ُ)
 الماجشكف كمالؾ بف أنسو ، ك ركل عنو: البخارٌم كركل أبك داكد كالٌترمذٌم، كثقو أبك داكد كغيره.

 .ّْٓ/ ٔ، كتيذيب التيذيب  ّْٗ/ٖينظر: سير أعبلـ النببلء 
، شيخ الحـر في زمانو، أفتى ُِٔ - ْٓعمرك بف دينار: )(ِ) ىػ( . ىك: أبك محمد الجمحي مكالىـ المكي األثـر

بمكة ثبلثيف سنة، سمع ابف عمر، كابف عباس، كجابران، كلخريف. كحدث عنو ابف أبي مميكة، كقتادة، كلخركف. 
أعمـ، كال أحفظ منو. ينظر: سير أعبلـ  قاؿ عنو ابف عيينة: ما كاف عندنا أحد أفقو مف عمرك بف دينار، كال

 .َّ - ِٖ/ ٖ، كتيذيب التيذيب َّٕ - ََّ/  ٓالنببلء 
ىك: أبك مصعب ، مطرؼ بف عبد ا بف يسار اليبللي، ابف أخت اإلماـ مالؾ كأحد أصحابو المشيكريف ،  (ّ)

ىػ. ينظر: تقريب التيذيب  َِِتفقو بو كبعبد العزيز بف الماجشكف كركل عنو أبك زرعة كأبك حاتـ كغيرىما ت 
ّّٗ. 
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 فبل (عكد)كتمقى لو المنصة، فيخرج إلييـ كقد لبس كتطٌيب، كعميو الخشكع، كيكضع 
 .(  ُ)(( يزاؿ ييبىٌخر حتى يفرغ مف حديث رسكؿ ا

ىناؾ ترتيبان خاصان ألياـ  فَ أليأتكف مف اآلفاؽ في مكسـ الحج،  ككاف الحجيج
 .لخر في غير مكسـ الحج ان المكاسـ، كترتيب

ككاف لو حاجب ينادم ، ثـ كانت ىناؾ مجالس خاصة لمفقياء، ال يشاركيـ غيرىـ
 .ؿ في المجمسكؿ طبقة عمى حدة لمدخك 

، بؿ إنصات كامؿ، فيقرأ القارئ بحيث ال يتجاكز يككف في مجمسو رفع صكتو  ثـ ال
 .الكرقتيف أك الثبلث

ذا استثقؿ القارئ استبدلو بغيره  .ككاف مالؾ مرىؼ الحس، يتأثر بحسف الطمب، كا 
كاف مالؾ إذا جمس لمحديث تكضأ، كجمس عمى صدر  )) ابف أبي أكيس يقكؿ: كاف

ف في جمكسو بكقار كىيبة، ثـ حٌدث، فقيؿ لو في ذلؾ، ح لحيتو، كتمكَ سرَ فراشو، ك 
كلـ ، ، كال أحدث بو إاَل عمى طيارة متمكنان فقاؿ: أحب أف أعظـ حديث رسكؿ ا 

 .((يكف يجمس عمى المنصة إاَل إذا حٌدث عف رسكؿ ا 
، ككاف النبي  عمى احترامو الشديد ألحاديث كاضحةن  داللةن  فيذه النصكص تدؿ  

 .اىتمامو فكؽ اىتمامو لتدريس المسائؿ الفقيية
، إذ كاف يكثر الطبلب في مكسـ الحج ممف يأتكف كقتكفي تدريسو كاف يراعي ال

 .لزيارة المدينة كيقصدكف مالكان لمعمـ
: كلقد شيدت مجمس مالؾ في رحمتي الثانية إليو كحكلو أربعمائة أك (2)قاؿ الشافعي

كأربعة مف تبلمذتو يحممكف ديكانو )أم  ؿ مالؾ مف باب النبي يزيدكف، كقد دخ
 ((جراح العمد عفكاف ذا أجزاء(، كجمس مالؾ عمى الكرسي كألقى مسألة 

                                                                 

 .ُْ/ُالمكَطأ  (ُ)
ىك: محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع، مف بني المطمب مف  ىػ( َِْ - َُٓالشافعي )(ِ) 

ليو ينتسب الشافعية، جمع إلى عمـ الفقو القراءات كعمـ األصكؿ كالحديث  قريش ،مؤسس أحد المذاىب األربعة، كا 
 ىػ( كنشر بيا مذىبو أيضان كبيا تكفي. ُٗٗنشر مذىبو بالحجاز كالعراؽ. ثـ انتقؿ إلى مصر ) كالمغة كالشعر،

مف تصانيفو: ))األـ(( في الفقو، ك ))الرسالة(( في أصكؿ الفقو، ك ))أحكاـ القرلف(( ، ك ))اختبلؼ الحديث(( 
 .َُّ – ٔٓ/  ِ، كتاريخ بغداد ِّٗ/  ُكغيرىا. ينظر: تذكرة الحفاظ 
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كىك عدد ليس بالقميؿ يمؤل الركضة، كلذلؾ لما كثر الناس عمى مالؾ قيؿ لو: لك 
تعالى: قاؿ: قاؿ ا  ،الناس سمعي يي   -أم : يمقي بصكتو -جعمت مستمميان     

                   

                [الحجرات:ِ]. 

ي بيتو، كعندما ازدحـ الناس عميو في بيتو لسماع المكَطأ اتخذ كقد درس المكَطأ ف
 .مستمميان 

لـ يكف مالؾ رحمو ا يسمح بقراءة المكَطأ في مجمسو إاَل لمف يفيـ العمـ كيجالس ك 
عجب اإلماـ مالؾ بقراءتو، فسمح لو أي العمماء، ككاف اإلماـ الشافعي مف المميزيف، إذ 

 .الشافعي المكَطأ في ثمانية شيكركقد قرأ اإلماـ  ،بالقراءة
 اعتناؤه بالنص: -5

قة كالضبط كاإلتقاف كلـ يكف ليجيز الركاية بالمعنى في أحاديث بمغ الغاية في الدَ 
 .ككاف شديد االعتناء بالنص النبي

قاؿ: سمعت مالؾ بف أنس يقكؿ: ما كاف مف حديث  ..)) قاؿ الخطيب البغدادم:
 .((ظ، كما كاف مف غيره فأصبت المعنى فبل بأسفالمَ  فبل تعد   رسكؿ ا 
ؿ كيغٌير في ترتيب الكتاب كتبكيبو، كيزيد فيو كينقص منو ىنا كىناؾ، أك كاف يعد  

يغير في لفظو مما يراه مناسبان، كمف ىنا يتعيف االنتباه إلى لخر ما ارتضاه مف 
 .الكتاب المكَطأ باعتباره يمثؿ النشرة األخيرة التي أرادىا المؤلؼ ليذا
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  :أدبو في التعميم -6
كاف يعاقب مف يستزيد مف طبلبو، فكاف اإلماـ مالؾ رحمو ا صارمان في منيجو، 

فإف جزاءه إما التأنيب الشديد، أك  ؛فإذا استفسر أحد عف حديث كىك قائـ أك ماشو 
 .أك الحبس ،الطرد

ألتو عف حديث مشيت مع مالؾ يكمان إلى العقيؽ مف المسجد فس )) :(1)قاؿ ابف ميدم
فانتيرني، كفي ركاية فالتفت إلٌي كقاؿ لي: كنتى في عيني أجؿ مف ىذا، أتسألني 

فقمت: إنا  ما أراني إاَل كقد سقطت مف  !!.كنحف نمشي؟ عف حديث رسكؿ ا 
ا عينو، فمما قعد في مجمسو بعدت منو، فقاؿ: ادفي ىا ىنا، فدنكت، فقاؿ: قد ظننت إنَ 

 .((كأنا أمشي؟ سؿ عما تريد ىا ىنا ني عف حديث رسكؿ ا بناؾ، تسألأدَ 
 :(2)إجاللو لمعمم -7

جبلؿ لمعمـ كالعمماء،  كاف لو مكقؼ مشيكر مع الخميفة ىاركف الرشيد، فيو عظة كا 
 ... كفيو عبرة لمكالة الذيف كانكا يحكمكف العالـ

مالؾ بف أنس  المدينة، ككاف قد بمغو أفَ ( ْ)قدـ ىاركف الرشيد :(3)قاؿ ابف عساكر
 ه عمى الناس، ؤ رحمو ا عنده المكَطأ يقر 

                                                                 

ىك : عبد الرحمف بف ميدم بف حساف، أبك سعيد، البصرم، العنبرم، المؤلؤم، ىػ( ُٖٗ - ُّٓف ميدم )اب (ُ)
ا كأخذ عنو كانتفع بو، ركل عنو ابف كىب كابف  محدث، حافظ مف كبار حفاظ الحديث كأسماء الرجاؿ، لـز مالكن

، كتيذيب ُُٓ/  ْكاألعبلـ  ،ُٔٗ/  ٓحنبؿ ،ككاف الشافعي يرجع إليو في الحديث. ينظر: معجـ المؤلفيف 
 . ِٕٗ/ ٔالتيذيب 

ق(المجالسة كجكاىر العمـ، تحقيؽ : أبك عبيدة ُُْٗينظر: الدينكرم،  أبك بكر أحمد بف مركاف المالكي ) (ِ)
 .ُِّ/ٖ( ك ّ،)َُمج :  ،جمعية التربية اإلسبلمية -مشيكر بف حسف لؿ سمماف، البحريف

عساكر ىك: ىك عمي بف الحسف بف ىبو ا بف عبد ا،  أبك  ، كابفُُّ/ّٔ(  في تاريخ ابف عساكرّ) 
القاسـ،  الدمشقي،  الشافعي المعركؼ بابف عساكر. محدث الديار الشامية. فقيو،  قاؿ الحافظ السمعاني: ىك 
كثير العمـ غزير الفضؿ حافظ ثقة. مف تصانيفو الكثيرة: " تاريخ دمشؽ الكبير "، ك " كشؼ المغطى في فضؿ  

 .ِٖ/  ٓكاألعبلـ  ٗٔ/  ٕ، كمعجـ المؤلفيف ُُٖ/  ْمكطأ ". ينظر: تذكرة الحفاظ ال
ىػ( ىك: ابف محمد )الميدم( ابف المنصكر العباسي، أبك جعفر، خامس  ُّٗ - ُْٗ(  ىاركف الرشيد)ْ)

المان باألدب خمفاء الدكلة العباسية في العراؽ، كأشيرىـ. كلد بالرٌم، ازدىرت الدكلة في أيامو. ككاف الرشيد ع
كأخبار العرب كالحديث كالفقو، شجاعان كثير الغزكات، يمقب بجٌبار بني العباس، حازمان كريمان متكاضعان، يحج سنة 
كيغزك سنة، لـ يجتمع عمى باب خميفة ما اجتمع عمى بابو مف العمماء كالشعراء كالكتاب كالندماء. كاليتو دامت 

                        اباذ " مف قرل طكس، كبيا قبره.( سنة كشيراف كأياـ. تكفي في " سنِّ)
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ه عمٌي، فأتاه ؤ لو: يحمؿ إلٌي الكتاب، فيقر  فكجو إليو البرمكي فقاؿ: أقرئو السبلـ كقؿ
 .البرمكي

فَ زار كال يى يي  العمـى  فقاؿ لو: أقرئو السبلـ، كقؿ لو: إفَ  أتي، ؤتى كال يى العمـ يي  زكر، كا 
فقاؿ: يا أمير المؤمنيف،  ،( ُ)ره، ككاف عنده أبك يكسؼ القاضيفأتاه البرمكي فأخب

أعـز عميو، فبينا ىك  ،يت إلى مالؾ بف أنس في أمر فخالفؾؾ كجَ العراؽ أنَ  يبمغ أىؿي 
إليؾ  ـ كجمس، فقاؿ: يا ابف أبي عامر: أبعثي بف أنس فسمَ  كذلؾ، إذ دخؿ مالؾي 

 !فتخالفني؟
ني الزىرم، كذكره عف خارجة بف زيد بف ثابت، فقاؿ مالؾ: يا أمير المؤمنيف أخبر 

 فنزلت:  كنت أكتب الكحي بيف يدم رسكؿ ا )): ِ()قاؿ ،عف أبيو رضي ا عنو
                   

                     

                   

ـ  . [ٓٗ:النساء] فقاؿ: يا رسكؿ ا، إني  .مكتكـ بيف يدم رسكؿ ا  قاؿ: كابف أ
  ،في فضؿ الجياد ما قد عممت  ضرير، كقد أنزؿ ا رجؿه 

                                                                                                                                                                                          

  :الفكر دارالبداية كالنياية،  . (ـُٖٔٗ،  ُ ط) ،القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك ينظر َُ /
 السبلـ عبد عمر: تحقيؽ الكامؿ في التاريخ،( ـُٕٗٗ،   ُط،)، محمد بف عمي الحسف أبكاألثير، ، كابف ُِّ
 .ٓ/ ُْ، تاريخ بغداد ٗٔ/ ٔ :لبناف – بيركت العربي، الكتاب دار ،تدمرم

،  ىك: يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب، القاضي اإلماـ، مف كلد سعد بف حبتة األنصارم صاحب رسكؿ ا  (ُ)
أخذ الفقو عف أبي حنيفة رضي ا عنو، كلي القضاء لميادم كالميدم كالرشيد. كىك أكؿ مف سمي قاضي 

ىػ. مف تصانيفو: ))الخراج((،ك ))أدب القاضي((، ُُٖكثقة أحمد كابف معيف كابف المديني، تكفي سنة  القضاة،
 َُٖ/  َُ؛ كالبداية كالنياية ِِْ/  ُْك))الجكامع((. ينظر: تاريخ بغداد 

. محمد بف إسماعيؿ أبك ْٕ/ٔ( ، ِْٗٓ،) أخرجو البخارم، كتاب فضائؿ القرلف/ باب كاتب النبي ( ِ)
كسننو كأيامو = صحيح  ىػ(  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ ا ُِِْ الجعفي )عبدا

،تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة. كمسمـ ، كتاب اإلمارة/ باب سقكط ُالبخارم،  ط
النيسابكرم )المتكفى:  . مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرمَُٖٓ/ّ(، ُٖٖٗفرض الجياد عف المعذكريف، )

 ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، بيركت، دار إحياء التراث العربي.ُِٔ
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عمى النبي  حتى كقع فخذي  كقممي رطب ما جؼَ  ؛((ال أدرم)) :فقاؿ النبي 
، فقاؿ: يا زيد اكتب:، ثـ جمس ثـ أغمي عمى النبي فخذم،      

   كالمبلئكة مف مسيرة خمسيف ألؼ  عث فيو جبريؿبي  كاحده  كيا أمير المؤمنيف حرؼه
فَ ه كأجم  عاـ، أال ينبغي لي أف أعز   ا تبارؾ كتعالى رفعؾ كجعمؾ في ىذا  و، كا 

 .ؿ مف يضع ًعٌز العمـ فيضعي ا ًعَزؾالمكضع بعممؾ، فبل تكف أنت أكَ 
أ، كأجمسو معو عمى منو المكطَ  سمعي فمشى مع مالؾ إلى منزلو يى  ،قاؿ: فقاـ الرشيدي 

ه عمَي؟ قاؿ: ما قرأتو عمى أحد منذ ؤ قاؿ: تقر  ،ة، فمما أراد أف يقرأه عمى مالؾالمنصَ 
 .خرج الناس عني حتى أقرأه أنا عميؾيزماف، قاؿ: ف
نع مف العامة ألجؿ الخاصة لـ ينفع ا بو الخاصة، فأمر العمـ إذا مي  فقاؿ مالؾ: إفَ 

قرأه عميو، فمما بدأ بالقراءة ليقرأه، قاؿ مالؾ بف أنس لو معف بف عيسى القزاز لي
نيـ ليحبكف التكاضع  لياركف الرشيد: يا أمير المؤمنيف، أدركت أىؿ العمـ ببمدنا، كا 

 .((لمعمـ، فنزؿ ىاركف عف المنصة فجمس بيف يديو
 كراىيتو لمجدل:  -8
نكع مف المنازلة،  المجادلة ألفَ  ان،يجادؿ أحد ك اليبتعد عف الجدؿ في ديف ا،  كاف

يدفع  الجدؿى  كديف ا تعالى أعمى مف أف يككف مكضع منازلة بيف المسمميف، كألفَ 
في كثير مف األحياف إلى التعصب لمفكرة مف غير أف يشعر المجادؿ، كالتعصب 

 كاحدة.  ال يرل إاَل مف ناحيةو  يجعؿ نظر المتعصب جانبيان 
السامعيف ينظركف إلييـ، كىـ  ألفَ ؛ مة العمماء الجدؿ ال يميؽ بكرا ثـ كاف يرل أفَ   

كلقد جابو بيذه الحقيقة  ،كة كىي تتنافريتغالبكف في القكؿ، كما ينظركف إلى الديى 
فقاؿ لو: إَف العمـ ليس كالتحريش  ،ناظر أبا يكسؼ)) عندما قاؿ الرشيد لو: الرشيد،

 .((بيف البيائـ كالديكة
الجداؿ يقسي القمب، كيكرث ))نو، فكاف يقكؿ:كلكراىيتو لمجدؿ أكثر مف النيي ع

 .((في الديف يذىب بنكر العمـ مف قمب العبد كالجداؿي  المراءي )) كيقكؿ:. ((الضغف
نة، فإف قبؿ كقيؿ لو: رجؿ لو عمـ بالسنة أيجادؿ عنيا؟ فقاؿ: ال، كلكف ليخبر بالس  

ال سكت.   منو، كا 
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لديف، كقاؿ في ذلؾ: كمما جاء رجؿ ككاف يرل أف الجدؿ يبعد المتجادليف عف حقيقة ا
 .أجدؿ مف رجؿ تركنا ما نزؿ بو جبريؿ

ليـ الدليؿ،  كمع نييو عف الجدؿ كاف يناظر بعض العمماء المخمصيف ليبيفى 
 .كيناقشيـ فيو كيناقشكنو

 :ُ()عدد األحاديث التي رواه مالك -9
ا فييا سبع صناديؽ فإذ، ا مالكان دخمنا منزلو فأخرجنا كتبو لما دفنَ  )) قاؿ ابف مالؾ:

، كعنده صناديؽ مف كتب أىؿ مؤللظيكرىا كبطكنيا ، مف حديث ابف شياب 
المدينة فجعؿ الناس يقرأكف كيدعكف كيقكلكف: رحمؾ ا يا أبا عبد ا، لقد جالسناؾ 

 .((الدىر الطكيؿ فما رأيناؾ ذاكرت بشيء مما قرأناه
 .((عني مرفكعةلمالؾ نحك ألؼ حديث، ي)) كقد قاؿ ابف المديني:

يدكر عمى  -يعني الحديث  -العمـ )) قاؿ الشافعي كذكر األحكاـ كالسنف، فقاؿ:
 . ((ثبلثة؛ مالؾ بف أنس كسفياف بف عيينة كالميث بف سعد

 . ((تدكر عمى أربعمائة كنيؼ أك خمسمائة)) كذكر الشافعي أحاديث األحكاـ فقاؿ:
 :ِ() أقوال العمماء فيو -َُ
 .العمـ كعاء:  إَنو يابش ابف شيخو فيو كقاؿ  -ُ
يعني  ؛: كا ما رأيت أسرع منو بجكاب صادؽ كزىد تاـّ()قاؿ أبك حنيفة -ِ

 ة رسكؿ ا نَ ئؿ أبك حنيفة مرة عف مالؾ بف أنس فقاؿ: ما رأيت أعمـ بسي مالكان، كسي 
 منو.

                                                                 

 .ٖٔ/ُ( ينظر" ترتيب المدارؾ ُ)
باب الصبلة كالزكاة،  ُ، الجزائر دار الكعي، جِـ(، المبسط في الفقو المالكي طََُِ( التكاني بف التكاني)ِ)

 .َٗص
، أحد أئمة المذاىب األربعة، كاف يبيع الخز كيطمب العمـ، النعماف بف ثابت ك:ى ىػ( َُٓ - َٖأبك حنيفة ) (ّ)

لو ))مسند(( في  .رية أف يجعميا ذىبا لقاـ بحجتو((لك كممتو في ىذه السا قاؿ فيو اإلماـ مالؾ ))رأيت رجبلن 
لة ))العالـ كالمتعمـ(( . ))المخارج(( في الفقو؛ كتنسب إليو رسالة ))الفقو األكبر(( في االعتقاد؛ كرساالحديث؛ ك

، دار ىجر ِ، طالجكاىر المضيةـ( ُّٗٗعبد القادر بف محمد القرشي، ) ، كْ/  ٗينظر: األعبلـ لمزركمي 
 .ِٔ/  ُ تحقيؽ: عبد الفتاح الحمك:
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كقاؿ: مف أراد الحديث  ،قاؿ الشافعي: إذا جاء األثر عف مالؾ فشيَد بو يديؾ  -ّ
 .الثاقب الَنجـ فمالؾ الحديث جاء إذاكقاؿ:  ح فعميو بمالؾ.الصحي

 مكا أٌنو مبتدع.معا: إذا رأيتـ الرجؿ يبغض مالكان فُ()كقاؿ أحمد بف حنبؿ -ْ
كقاؿ أبك عبد الرحمف النسائي: ما عندم أحد بعد التابعيف أنبؿ مف مالؾ بف  -ٓ

د بعد التابعيف أقؿ أنس كال أجَؿ منو كال أكثؽ كال لمف عمى الحديث منو، كليس أح
  .كاف حسف الَسمت، كثير التضرع. كقاؿ عنو: ركاية عف الضعفاء مف مالؾ بف أنس

 شيوخو وتالمذتو: -د
 :()شيوخو -1

 .لقد اَدعى بعض كيتٌاب المناقب أف مشايخ اإلماـ مالؾ يقربكف ألفان 
 مشايخى  ..(، كابف عبد البر، كالقاضي عياض، كالذىبي كغيرىـ()قطني الدار) كرى ذى 

 ، كتحدثكا عف أحكاليـ كضبطيـ كجرحيـ كتعديميـ.مالؾ
  :()قطني مف مشايخ مالؾ، مف كتب الدار عددان  كأذكر ىنا

                                                                 

 ىك: أبك عبد ا بف محمد بف حنبؿ الشيباني المركزم البغدادم، أحد أئمة المذاىب الفقيية األربعة، كلد في (ُ)
بغداد كنشأ فييا، ضرب كعٌذب بسبب صبلبة مكقفو في كجو المعتزلة المنبريف لفتنة القكؿ بخمؽ القراف.. قاؿ 

 الشافعي: )) خرجت مف بغداد، كما خمفت فييا أفقو كال أكرع كال أزىد مف ابف حنبؿ((.
الجرح ))، ك((الزىد))، ككتاب ((الناسخ كالمنسكخ))، ك((المسند في الحديث))ىػ. مف لثاره: ُِْتكفي سنة  

 .ُٗ/ِ، كشذرات الذىبُِ-ْ/ُكغيرىا. ينظر: طبقات الحنابمة ((كالتعديؿ
 .ِٔ/ُ(  ينظر: مالؾ،  المكطأ ِ) 
( ىك:  عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم،  أبك الحسف،  البغدادم الدارقطني،  نسبتو إلى دار القطف محمو ّ) 

 ببغداد،  كدفف قريبا مف معركؼ الكرخي. ببغداد، إماـ كبير كمحدث حافظ،  كفقيو، تكفي
مف تصانيفو الكثيرة: كتاب " السنف "،  ك " العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية " ك" المختمؼ كالمؤتمؼ " في 

 .َُّ/  ٓ،  كاألعبلـ ُٕٓ/  ٕأسماء الرجاؿ. ينظر: معجـ المؤلفيف 
بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف  ( ينظر: الضعفاء كالمتركككف لمدار قطني، أبك الحسف عميْ)

ىػ(، تحقيؽ: د. عبد الرحيـ محمد القشقرم،  مجمة الجامعة اإلسبلمية ّٖٓالنعماف بف دينار البغدادم )ت: 
 .ُِٔ/ِ، كتذكرة الحفاظ  لمذىبيُِٖ/ّبالمدينة المنكرة 
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 .ِ()مكلى عمر رضي ا عنيـ  ُ()في مقدمتيـ : نافع
 مالؾ شديد الحرص عمى االستفادة مف نافع ، حيف فاتو سالـ بف عبد ا  اإلماـ كاف
 . (3)بف عمرا

كنت لتي نافعان مكلى ابف عمر، كأنا يكمئذ غبلـ، كمعي غبلـ لي،  ))مالؾ: قاؿ 
 .((كينزؿ إلٌي مف درجة لو فيقعدني معو فيحدثني

كنت لتي نافعان نصؼ النيار كما تظمني الشجر مف الشمس إلى خركجو، )) كقاؿ:
ذا دخؿ ـ عميو، كأدعو حتى إسم  كأني لـ أرده، ثـ أتعرض لو فأي  فإذا خرج أدعو ساعةن 

الببلط، أقكؿ لو: كيؼ قاؿ ابف عمر في كذا ككذا؟ فيجيبني، ثـ أجمس عنده، ككاف 
 .(( فيو حدة

براىيـ بف عقبة،ك إبراىيـ بف أبي عبمة، كمنيـ: الزىرم، ك   أبكك أبك بكر بف نافع، ك  ا 
أبك ليمى ك أبك عبيد مكلى سميماف بف عبد الممؾ،  ك عبيد ا مكلى ابف أزىر،

سماعيؿ ك سحاؽ بف عبد ا بف أبي طمحة، إسماعيؿ بف أبي حكيـ، ا  ك األنصارم،  ا 
سماعيؿ بف محمد بف سعد بف أبي كقاص، ك بف محمد بف ثابت،  أيكب بف أبي ك ا 
خبيب بف عبد الرحمف، ك حميد الطكيؿ، ك حميد بف قيس األعرج، ك تميمة السختياني، 

زياد بف  ك رحمف الرأم،ربيعة بف أبي عبد الك داكد بف عبد ا، ك داكد بف الحصيف، ك 
سممة ك سممة بف دينار األعرج، ك سعيد بف عمرك بف شرحبيؿ األنصارم،  كأبي زياد، 

شريؾ بف أبي ك سييؿ بف أبي صالح، ك مكلى أبي بكر،  مي  سى ك بف صفكاف الزرقي، 
 .عامر بف عبد ا بف الزبيرك صدقة بف يسار، ك صالح بف كيساف، ك نمر، 

                                                                 

ئمة التابعيف بالمدينة، ديممي ىك:  نافع المدني أبك عبد ا مكلى عبد ا بف عمر بف الخطاب، مف أ  (ُ)
األصؿ، أصابو ابف عمر صغيران في بعض مغازيو، كاف عبلمة في فقو الديف،  متفقيان عمى رياستو، أرسمو عمر 
بف عبد العزيز إلى مصر ليعمـ أىميا السنف، كاف كثير الركاية لمحديث، كال يعرؼ لو خطأ في جميع ما ركاه. 

 .ُِْ/ َُ، كتيذيب التيذيب ُّٗ/  ٖـ لمزركمي ىػ. ينظر: األعبل ُُٕتكفي سنة: 
 .ُِّ/ُ( ترتيب المدارؾ  ِ)

ىك:  سالـ بف عبد ا بف عمر بف الخطاب،  أبك عمر،  كيقاؿ أبك عبد ا،  العدكم المدني، تابعي ثقة،  (ّ)
لزىد كالفضؿ أحد فقياء المدينة السبعة، قاؿ مالؾ: لـ يكف أحد في زمانو أشبو بمف مضى مف الصالحيف في ا

 . ُُْ/  ّ، كاألعبلـ لمزركمي ّْٔ/  ّىػ. ينظر: تيذيب التيذيب  َُٔكالعيش منو. تكفي سنة 
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 تالمذتو:  -2
كىـ  تبلمذة بيف يديو، مالؾ كانكا اإلماـ عصر في ظيركا الذيف ماءالعم أكثر إفٌ 

 : ساعد عمى كثرتيـ كالذم ، األرض بقاع شتى كثيركف، مف
 مسجد لزيارة يذىبكف الحجاج ، ككاف المنكرة بالمدينة مقيمان  كاف أٌف اإلماـ مالؾ -

 لمقاـا بو يطكؿ كاف مف فمنيـ العمـ، منو يتعممكف نحكه ، فيجمسكف  الرسكؿ
 .المقاـ بو يقصر كاف مف كمنيـ عنده

 . عامان  تسعيف عاش فمقد معمران، كاف مالكان  ماـاإل أفَ  -
ا، كأربعمائة ألؼ عف يزيد ما ُ() الذىبي كأحصى  إدريس بف محمد :منيـ تمميذن

القيسي،  العزيز عبد بف كىب، أشيب بف ا القاسـ، عبد بف الرحمف لشافعي، عبدا
 الحسف أبك اياس ابي الماجشكف، ابف العزيز عبد بف الممؾ بدالفرات ،ع بف أسد

 الميمبي، الييثـ أبك خداش الحميرم، ابف يحمد أبك الكليد الخرساني، ابف
 أبك جاركد بف الخرساني، سميماف عثماف أبك شعبة ابف المخمي، سعيد ا عبد أبك

  العقدم عامر أبك القيسي عمرك الزبيرم، بف نافع بف ا عبدالطيالسي،  داككد
 :(2)عممو ومأكمو وممبسو -و

فَ  ككاف مالؾار الحرير، تجَ  كاف أخكه مف ذلؾ لـ يمنعو مف  يعينو في تجارتو، كا 
َف الذم يرجحو العمماء أف مالكان كانت لو تجارة، كقد قاؿ تمميذه ابف  ،اشتغالو بالعمـ كا 

 .((يا، فمنيا كاف قكاـ معيشتوإَنو كاف لمالؾ أربعمائة دينار يتجر في)) :ّ()القاسـ
مف الماؿ، حتى إذا استكل في مكانو  في أثناء طمبو لمعمـ يعيش في قؿ  مالؾ  ككاف

مف العيش،  كذاع فضمو، لتاه ا بسطةن  ،مف العمـ، كاتصؿ أمر عممو بالخمفاء كالكالة

                                                                 

 كمابعدىا.ُْٓ/ٕينظر : سير أعبلـ النببلء، ( ُ)
 .ٕٔ/ُمالؾ، المكطأ ( ينظر: ِ)
رم، أبك عبد ا، ـ( ىك: عبد الرحمف بف القاسـ بف خالد بف جنادة العتقٌي المص َٖٔ - ُِّابف القاًسـ ) (ّ)

 (صر. لو )المدكنةكيعرؼ بابف القاسـ: فقيو، جمع بيف الزىد كالعمـ. كتفقو باإلماـ مالؾ كنظرائو. مكلده ككفاتو بم
، ككفيات ٕٗ/  ْ، كىي مف أجٌؿ كتب المالكية، ركاىا عف اإلماـ مالؾ. ينظر: األعبلـ لمزركمي ستة عشر جزءان 

 .ِٕٔ/  ُاألعياف 
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 ئؿ عف األخذ مف ماؿكقد سي ،إذ كاف يقبؿ عطاء الخمفاء، كال يقبمو ممف دكنيـ 
أما الخمفاء فبل شؾ)يعني أنو ال بأس بو( كأما مف دكنيـ ففيو )) السبلطيف، فقاؿ:

 .((شيء
الرشيد أجازه بثبلثة لالؼ دينار، فقيؿ لو: يا أبا عبد ا، ثبلثة لالؼ  يركل أفَ ك 

لك كاف إماـ عدؿ فأنصؼ أىؿ المركءة، )) دينار تأخذىا مف أمير المؤمنيف!! فقاؿ:
 .ُ()((بو بأسان  لـ أرى 

و ما كاف ليقبميا إاَل إلنصاؼ أىؿ المركءة، كحفظ مركءتيـ مف أف يتدلكا كىذا يفيد أنَ 
يسد بيا حاجة المحتاجيف، كينفقيا عمى طبلب كقد كاف  بأمثاليـ،إلى ما ال يميؽ 

فقد كانت طائفة مف تبلميذه تأكم إلى كنفو كتعيش في ظمو،  ،العمـ الذيف يمكذكف بو
 فقد عاش في كنفو نحك تسع سنيف.، كمنيـ الشافعي 

َف مالكان  كأسبغ عميو  عميو في الرزؽ ، ا تعالى كَسع بعد أف  –رحمو ا تعالى  كا 
بدت عميو لثار النعمة في كؿ مظير مف مظاىر حياتو، في مأكمو  -رافع العيش

نعمتو  ثرأىرل  يي ما أحب المرئ أنعـ ا عميو أالَ )) كممبسو كمسكنو، إذ كاف يقكؿ: 
 .((عميو، كخاصة أىؿ العمـ

فَ ك  مأكمو كاف مكضع عنايتو، ال يأكؿ جاؼ العيش، كال يكتفي بأدنى معيشة منو،  ا 
بدرىميف في كؿ  عمى أف يأكؿ لحمان  ككاف حريصان  ،بؿ يطمب جيده غير مجاكز حده

ككاف لو ذكؽ في الطعاـ،  ،يكـ، كذلؾ قدر ليس بالقميؿ لرخص المحـ في عيده
 ال شيء أكثر شبيان ))ر الطيب مف ألكانو، ككاف يعجبو المكز، كيقكؿ فيو: يحسف تخي

 .((إاَل كجدتو كال صيؼو  بثمر أىؿ الجنة منو، كال تطمبو في شتاءو 
 قاؿ ا تعالى:                               

                                 [الرعد:ّٓ]. 

 .ككاف يعنى بممبسو، ككاف يختار البياض، ككاف يختار الثياب الجيدة

                                                                 

ىػ( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، بيركت، دار ُِِْرم، عمي بف )سمطاف( محمد، )ينظر: القا( ُ)
 .َِ/ُ، ٗالفكر، مج
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 حسبي" خاتمو نقش ككاف الجياد، العدنية الثياب يمبس كاف  )): (١)قاؿ ابف الجكزم 
 : اآلية ىذه عقب يقكؿ ا سمعت :فىقىاؿى  ىذا؟ نقشت لـ: لىوي  فقيؿ "ؿالككي كنعـ ا

                              

        [ :ُْٕلؿ عمراف] . 

 :ِ() مؤلفات اإلمام مالك -ز
 -غير المكَطأ الذم يعد أشير مؤلفاتو -ي عياض مؤلفات اإلماـ مالؾ القاض عدَ 

 فأدرجيا كالتالي:
 .ابف كىب في القدر تو إلىرسال  -ُ
 .كتاب في النجكـ، كحساب مدار الزماف كمنازؿ القمر  -ِ
 .رسالة مالؾ في األقضية، كتب بيا إلى بعض القضاة عشرة أجزاء   -ّ
 .الفتكلرسالتو إلى أبي غساف محمد بف مطرؼ في  -ْ
  .رسالة إلى ىاركف الرشيد -ٓ
 .جزء في التفسير ىكالتفسير لغريب القرلف.  -ٔ
 . كتاب السير، مف ركاية ابف القاسـ -ٕ
 .رسالة إلى الميث بف سعد في إجماع أىؿ المدينة -ٖ
 وفاتو ودفنو: -حـ
 : (3)وفاتو -

 .الثنيف كعشريف يكمان  -رحمو ا  -كلقد مرض اإلماـ مالؾ 
يكـ األحد مف شير ربيع األكؿ سنة تسع كسبعيف ، رة كتكفي صبيحة أربع عش

 .كمائة

                                                                 

ـ(  المنتظـ في تاريخ ُِٗٗينظر: ابف الجكزم ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ) (ُ)
در عطا، بيركت، دار الكتب العممية، ، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القاُاألمـ كالممكؾ، ط

 .ّْ/ٗ، ُٗمج: 
 . ُٖٔ/ٖ، كمعجـ المؤلفيفُُّ/ُينظر:  ترتيب المدارؾ (ِ) 
 .ُّٗ -ُّٓ/ْ،  ٕ، مجكفيات األعيافينظر:  ( ّ)
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ة التي قبض فييا، دخمنا عمى مالؾ في العشيَ  )) :ُ() قاؿ بكر بف سميماف الصكاؼ
فقمنا: كيؼ تجدؾ؟ قاؿ: ال أدرم ما أقكؿ لكـ إاَل أنكـ ستعاينكف غدان مف عفك ا ما 

 .((لـ يكف في حساب
تمع عند مالؾ بالمدينة مف كاف مف أىؿ الفقو، كمف اج )) :ِ()قاؿ يحيى بف يحيى

غير أىؿ المدينة مف األمصار ممف كاف عنده طالبان ليذا األمر في مرضو الذم 
مات فيو كأنا منيـ، فدخمنا عميو كنحف مائة كثبلثكف رجبلن فسممنا عميو كمشى إليو 

بؿ عمينا بكجيو، كيسألو عف حالو، فمما فرغنا مف فعؿ ذلؾ أق كؿ كاحد منا يقؼ عميو
أمر ا،  أتى الحمد  الذم أضحؾ كأبكى، كالحمد  الذم أمات كأحيى،))ثـ قاؿ: 

 ((.كال بد مف لقاء ا
 :(3)دفنو -

اف عميو الماء، ، كابنو يحيى ككاتبو حبيب يصبَ ٓ()كابف أبي زنبر (4)غسمو ابف كنانة
كأف يصمى عميو في مكضع في ثياب بيض،  فى كنزؿ في قبره جماعة، كأكصى أف يكفَ 

 .الجنائز
 
 

                                                                 

الصكاؼ أبك سميـ المدني ، ركل عف أبي حاـز المدينى ، كحميد ابف زياد الخراط أبي  اف( ىك: بكر بف سميمُ)
نو إبراىيـ بف المنذر الحزامي كأبك يعمى محمد بف الصمت، قاؿ أبك حاتـ: شيخ يكتب حديثو. صخر ، ركل ع

 . ّْٖ/ ُ، كتيذيب التيذيب  ّْٓ/ ُينظر: ميزاف االعتداؿ كذكره أبك حاتـ ٍبف حباف في كتاب "الثقات". 
زكريا، النيسابكرم.  ىك: يحيى بف يحيى بف بكير بف عبد الرحمف، أبك  ىػ( ِِٔ - ُِْيحيى بف يحيى ) (ِ)

قرأ عمى مالؾ المكطأ كالزمو مدة لبلقتداء بو، كىك معدكد في الفقياء مف أصحاب مالؾ، ركل عف مالؾ ،كركل 
 .ِِّ/  ٗ، كاألعبلـ ِٔٗ/  ُُكقاؿ النسائي: ثقة. ينظر:  تيذيب التيذيب  عنو البخارم كمسمـ ،

 .ََِ/ٕ، كسير أعبلـ النببلءُْٔ/ِترتيب المدارؾ  ( ّ)
ىك عثماف بف عيسى بف كنانة، أبك عمرك، كاف مف فقياء المدينة، أخذ عف اإلماـ مالؾ كغمب عميو الرأم.  (ْ)

قاؿ ابف بكير: لـ يكف عند مالؾ أضبط كال أدرس مف ابف كنانة، كىك الذم جمس في حمقة مالؾ بعد كفاتو. تكفي 
 . ُِٗ/  ُىػ. ينظر: ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ  ِٖٓسنة 

داكد بف سعيد بف أبي زنبر، قرشي صحب مالكان كركل عنو حديثان كفقيان كثيران، ك كاف أحد أكصيائو، ( ىك: ٓ)
 ركل عنو محمد بف مسممة كابف نافع كغيرىما، كقاؿ الحاكـ: ىك أكؿ مف أخذ الفقو عف مالؾ.

 .  ُٖٓ-ُٕٓ/ّينظر: ترتيب المدارؾ 
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 المطمب الثاني: مذىبو العقدي والفقيي
 مذىبو العقدي:  - أ

 عقيدتو: -1
،  ة المطيرة التي كاف عمييا النبي مقتدينا بالسنَ  مالؾ رحمو ا تعالىكاف اإلماـ 

 كصحابتو الكراـ كأىؿ بيتو، ككاف مكلده بالمدينة المنكرة كتفقيو عمى عممائيا سببنا في
فكاف عمى عقيدة  ، النبي  مياجرة النبكية المطيرة كأحكاؿ أىؿ نَ السي عمى بلعو اط  

التنزيو  عف مشابية الخمؽ كعف المكاف كعف الييئة كالصكرة كالحركة كاالنتقاؿ 
 .كالتغير

كىـ ظاىرىا التجسيـ كالحركة كاالنتقاؿ مالكان أَكؿ األحاديث المتشابية التي يي  كثبت أفَ 
أَنو سئؿ ككف، ففي تأكيؿ مالؾ ليذه األحاديث نقؿ البييقي بإسناده عف مالؾ كالس

  .() ((أمركىا كما جاءت ببل كيفية)) عف ىذه األحاديث فقاؿ:
 !كيؼ استكل؟ ،عمى العرش استكل الرحمف: يا أبا عبد ا، كلما سألو رجؿ قائبل

عمى العرش استكل كما  رحمفالثـ رفع رأسو فقاؿ:  ِ()ضاءي حى فأطرؽ مالؾ فأخذتو الري 
. كما أراؾ إاَل صاحب بدعة، أخرجكه،ككيؼ عنو مرفكع  ،كصؼ نفسو كال يقاؿ كيؼ

ىيئة  :أم ؛ليس استكاؤه عمى عرشو كيفنا: أم ،فقكؿ مالؾ: ككيؼ عنو مرفكع 
 . ()كاستكاء المخمكقيف مف جمكس كنحكه

 فَ : أ، أم()((ير معقكؿاالستكاء غير مجيكؿ كالكيؼ غ)) :كلو المقكلة المشيكرة 
أف االستكاء بمعنى  :أم ،ف، كالكيؼ غير معقكؿلاالستكاء معمكـ كركده في القر 

 ؛ال يقبمو العقؿ لككنو مف صفات الخمؽ :أم ،كالجمكس ال يعقؿ ،الييئة :أم ،الكيؼ
 .ة كركبة كتعالى ا عف ذلؾأليَ  :أم ،الجمكس ال يصح إاَل مف ذم أعضاء ألفَ 

                                                                 

تحقيؽ : عبد ا بف محمد الحاشدم ،المممكة  ُسماء كالصفات طاأل ،ـ(ُّٗٗ) أحمد بف الحسيف البييقي، (ُ)
 . ّٕٕ/ِ(، ٓٓٗالعربية السعكدية مكتبة السكادم، )

ضاء: أم كثرة العرؽ.  لساف العرب: مادة )رحض(  (ِ)  ُّٓ/ٕالر حى
 . َّْ/ِ(، ٖٔٔ( المصدر نفسو، )ّ)
سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ كأصحاب الحديث ىػ( االعتقاد كاليداية إلى َُُْ( ينظر: أبك بكر البييقي )ْ)

 .ُُٔ/ُ، ُتحقيؽ: أحمد عصاـ الكاتب، بيركت، دار اآلفاؽ الجديدة ،  مج: ُ،ط
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ليمة إلى السماء الدنيا فيقكؿ  نا كؿَ ينزؿ رب  )) كذلؾ في تأكيؿ ىذا الحديث كركم عنو
أم: حديث النزكؿ، أنو عمى سبيؿ االستعارة كمعناه  ، (1) ((ىؿ مف داع فأستجيب لو

طؼ كالرحمة كقبكؿ المعذرة، ليس عمى معنى اإلقباؿ عمى الداعي باإلجابة كالم  
 .(2)االنتقاؿ الحسي مف مكاف إلى لخر

 : ّ()صبره وقوة إيمانو -2
مقت جميده بالسياط امتيحف اإل ماـ مالؾ امتحانا ن قاسيان دفع فيو ثمنان باىضان ، حيث سي

أف تحَؿ بيـ المحف كخيمعت كتفو، كىذه سَنة ا تعالى في محبيو كمقربيو، 
في عيد أبي جعفر المنصكر، ثاني الخمفاء  شديدةه  نزلت بو محنةه  كاالبتبلءات،

 .ْ()اسييفالعب
 .  ٓ()((طبلؽه كرى ستى ليس عمى مي )) كالسبب ىك أنو كاف يحدث بحديث:

كال يبالي  ،إفشاءن لمعمـ كامتناعان عف كتمانو ئؿ عنواإلماـ يركم الحديث إذا سي  ككاف
ف امتنع عدَ  ،   لما جاء عمى لساف الرسكؿ كاتمان  و عاصيان نفسى  في ذلؾ شيئان، كا 

 .و لعف مف يكتـ عممان ألنَ  كقد حكـ ا بمعنو،

                                                                 

ينزؿ رٌبنا تبارؾ كتعالى كؿ ليمةو إلى السماء الٌدنيا حيف يبقى »قاؿ:   أف رسكؿ ا   ( عف أبي ىريرة ُ) 
الحديث، في «. فأغفر لومف يستغفرني  لو، مف يسألني فأعطيو،خر يقكؿ: مف يدعكني فأستجيب ثمث الميؿ اآل
 .ُِٓ/ُ (،ٖٕٓلترغيب في الدعاء كالذكر، )باب اكتاب صبلة المسافريف كقصرىا/  ،صحيح مسمـ

 قاؿ مالؾ رحمو ا تعالى في شرح النزكؿ : نزكؿ رحمة.  ِ)) 
شياب الديف  يبي المصرم، أبك العباس،كر بف عبد الممؾ القتأحمد بف محمد بف أبى ب ،ينظر:  القسطبلني

 .ِّّ/ِ(، ُُْْ، رقـ)َُ، مصر، المطبعة الكبرل، مج: ٕىػ( إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم طُِّّ)
(  ينظر :  شمس الديف أبك عبد ا محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، المعركؼ بالحطاب ّ)

 .ِٖ/ُ، ٔ، دمشؽ ، دار الفكر، مج ّب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ طىػ( مكاىُُِْالٌرعيني المالكي )  
ىك: عبد ا بف محمد بف عمي بف العباس،: ثاني خمفاء بني  ىػ( ُٖٓ - ٓٗأبك جعفر، المنصكر) ( ْ)

ىػ كىك باني مدينة " بغداد " ىك كالد الخمفاء العباسييف  ُّٔالعباس، كلي الخبلفة بعد كفاة أخيو السفاح سنة 
 .ُِٕ/ٓ( ىػ . ينظر: الكامؿ في التاريخ ُّٕميعان. يؤخذ عميو قتمو ألبي مسمـ الخراساني )سنة ج
اس كتاب الطبلؽ، باب الطبلؽ في اإلغبلؽ كالكره كالسكراف كالمجنكف، كلفظو عف ابف عب رم،البخا (  ينظر:ٓ)

 َُِٕ/ٓليس بجائز".  قاؿ: "طبلؽ السكراف كالمستكره
"عف عكرمة، عف ابف عباس قاؿ: "ليس ْٖ/ ٓ": كصمو ابف أبي شيبة "ِّٗ-ُّٗ/ ٗقاؿ الحافظ في الفتح "

  .ب المقيكرلسكراف كال لمضطيد طبلؽ"، كالمضطيد ىك المغمك 
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أنو بعد ضرب اإلماـ مالؾ أمر جعفر بف سميماف أف يطاؼ  (1)كيذكر اإلماـ الذىبي
لما ضيرب مالؾ حيمؽ كحيمؿ عمى بعير، فقيؿ لو: ناد عمى  )) بو في المدينة، فيقكؿ:

كمف لـ يعرفني فأنا مالؾ بف أنس، أقكؿ: ،  مف عرفني فقد عرفني أالَ  نفسؾ، فقاؿ:
 .((عميو إلى بيتو ان كحمؿ مغشيٌ ، مكره ليس بشيءطبلؽ ال

 .ؿأشيدكـ إَني جعمت ضاربي في حً  ، بقكلو:كقد كاف اإلماـ مالؾ قد عفا عف ضاربو
، فأستحي منو أف يدخؿ بعض أىمو فألقى النبي  ، تخكفت أف أمكتى  ككاف يقكؿ:
 .النار بسببي

مت ىذا ثمرة المحنة ق)) :(2)كيقكؿ اإلماـ الذىبي في تعميقو عمى ىذا الحدث
كبكؿ حاؿ فيي بما كسبت أيدينا كيعفك ا  ،يا ترفع العبد عند المؤمنيفأنَ  ؛المحمكدة

كؿ قضاء المؤمف )) :عف كثير )كمف يرد ا بو خيرا يصيب منو( كقاؿ النبي 
 .  ّ() ((خير لو

 كقاؿ ا تعالى:                

   [محمد:ُّ ]. 

  : تعالى كقاؿ                  
 .[َّ:الشكرل]
كـه فالمؤمف إذا امتحف صبر كاتعظ كاستغفر كلـ يتشاغؿ بذـ مف انتقـ منو، فا     حى

 عقكبة الدنيا أىكف كخيره لو. ، ثـ يحمد ا عمى سبلمة دينو كيعمـ أفَ عادؿ

                                                                 

 .ُُّ/ٖينظر: سير أعبلـ النببلء  (ُ)
 .ُٖ-َٖ/ٖالمصدر السابؽ،  (ِ)
، كابف حباف، كتاب ُْٖكُُٕ/ ّ (ُٖٗٓٗالككفييف /حديث صييب بف سناف، )أخرجو أحمد، مسند ( ّ)

 – َِِ/ ٕ( ُِْٖكني عف أنس )، كأبك يعمى، أبك عمراف الجَٕٓ/ ِ( ِٖٕالرقائؽ/ باب الكرع كالتككؿ )
لو". كذكره  إال كاف خيران  ": "عجبت لممؤمف ال يقضي ا لو شيئان كىك مف حديث أنس قاؿ: قاؿ النبي   .ُِِ

"ركاه أحمد كأبك يعمى، كرجاؿ أحمد ثقات، كأحد أسانيد أبي ( كقاؿ: َُِ - َِٗ/ ٕالييثمي في مجمع الزكائد )
 يعمى رجالو رجاؿ الصحيح غير أبي بحر ثعمبة، كىك ثقة".  كسنده جيد.
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 : (1)مذىبو الفقيي - ب
 يكف لـ، النبكية كالسٌنة القرلف عنده التشريع أساس، المالكي المذىب مؤسس
 المدينة، أىؿ عمييا أجمع التي مف نظائرىا عمى األحكاـ بناء أم القياس، يرفض
 ذلؾ ييخالؼ أال شرط الصحابة كسائر الراشديف الخمفاء تاكلف مف أثر كما

 مبدأ أك المرسمة بالمصالح قاؿ،  الشريعة مقاصد مع متكافقة مصمحة
ا كشرطو ؛"االستحساف" مبدأ مف قريب كىك" االستصبلح"  ىذه تككف أف أيضن

 الحكـ تشريع باالستصبلح كالمراد، كأصكليا الشريعة مقاصد مع متبلئمة المصالح
 يدؿ بنص مقيدة غير مرسمة لمصمحة مراعاة إجماع، كال فييا نص ال كاقعة في
 بسبب  االستصبلح كاف بحاؿ القياس عف كبديؿ كذلؾ نفييا، أك إثباتيا عمى
 حجة المدينة أىؿ عمؿ يعتبر مالؾ ككاف، عميو المقاس األصؿ حكـ فقداف

 ال: يقكؿ كاف ر،أم عميو يستغمؽ كعندما كالقياس؛ الخبر عمى مقدمة تشريعية
 .حراـ في يقع ال حتى أدرم؛

  (2)أىم خصائص المذىب المالكي  : 
 يختص المذىب المالكي بعدة خصائص، مف أىميا:    
مصادر المذىب المالكي ك كثرة أصكلو المتمثمة في الكتاب ك السنة ك  كفرةي  -ُ

إجماع األمة كعمؿ أىؿ المدينة كالقياس ك االستحساف كاالستقراء كقكؿ 
الذرائع  صحابي كشرع مف قبمنا كاالستصحاب كالمصالح المرسمة كسد  ال

 كالعرؼ كمراعاة الخبلؼ. 

                                                                 

،  بيركت، دار الكتب ُىػ( األشباه كالنظائر طُُُْينظر: السبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف )( ُ)
 -ـ( المذىب المالكي=مدارسو كمؤلفاتوََِِد المختار محمد)كالمامي، محم .َُِ-ُُٗ/ُ، ِالعممية، مج

 كما بعدىا. َُْ، اإلمارات ،مركز زايد لمتراث كالتاريخ، ص ُخصائصو كسماتو ط
ىػ( اإلحكاـ ُّٔ(  ينظر: اآلمدم، الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي )المتكفى: ِ)

 كما بعدىا. َُْ/ْ، ْزاؽ عفيفي، بيركت ، المكتب اإلسبلمي،مجفي أصكؿ األحكاـ، تحقيؽ: عبد الر 
ىػ( الفركؽ = أنكار ْٖٔك القرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي )المتكفى: 

 كما بعدىا. ِّ/ِ، ْالبركؽ في أنكاء الفركؽ، بيركت ، عالـ الكتب، مج
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كالتي بمغ عددىا ألؼ ك مائتي قاعدة  ،القكاعد العامة المتفرعة عف تمؾ المصادر -ِ
تغطي جميع أبكاب الفقو كمجاالتو، كفي ذلؾ غناء لمفقو المالكي، في مجاؿ 

 االجتياد كاالستنباط.
 في  ( قاعدة مختمؼ فييا، عَدىا الكنشريسيُُٖذلؾ بقاعدتيف مف بيف )كأمثؿ ل
 . ُ()"مالؾ اإلماـ قكاعد إلى المسالؾ إيضاحكتابو "

 كجكد بذلؾ المرادحيث بدأ بيا كتابو، ك  " كالمحقؽ ىك ىؿ الغالباألكلى ىي " 
 كى: كالظف، الكىـ مقابمو كىك طرح مع الراجح الطرؼ إدراؾ كىك الغالب، الظف

 .النقيض احتماؿ مع الراجح االعتقاد
 :ِ()كمف تطبيقات ىذ القاعدة 
 االحتراز يعسر كلـ فيو في النجاسة تر لـ إذا النجاسة استعماؿ عادتو ما سؤر - 

،  فيو يده أدخؿ كما الكافر سؤر ككذلؾ المخبلة، كالدجاج كالسباع كالطير منو،
 ..كالمحقؽ كالغالب تو،نجاس الغالب ألف نجس ذلؾ كؿ...الخمر شارب كسؤر

 النجاسة، عمى كيحمؿ فيو، يصمى ال أنو المشيكر المصمي، كغير الكافر لباس -
 .كالمحقؽ كجعمو لمغالب تقديمان 

 نفيو إلى إثباتو أدل ما كؿ" كالقاعدة الثانية ، كىي التي ختـ بيا الكنشريسي كتابو : 
 ال ألنو نفيو، عمى متكقفان  الشيء ثبكت كاف إذا، كمعنى ىذه القاعدة: " أكلى فنفيو
 امتناعو عميو يترتب ثبكتو ألف يثبت، كال أصمو، مف ينتفى فإنو انتفى، إذا إال يثبت

 الدكر إلى ذلؾ يؤدم ال حتى أصمو، مف منفيان  كيعتبر بثبكتو، يعتد فبل كبطبلنو،
 .عميو حجر فيما التصرؼ لو يجكز ال عميو كالتسمسؿ، كالمحجكر

                                                                 

قاعدة، تحقيؽ  ُُٖىػ(، كىك كتاب قيـ كمفيد، اشتمؿ عمى  ُْٗتكفى سنة أبي العباس أحمد بف يحيى، )الم( ُ)
 : الصادؽ بف عبد الرحمف الغرياني، بيركت ، دار ابف حـز . 

ىػ( القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ، دمشؽ، دار  ُِْٕينظر: الزحيمي، محمد مصطفى)( ِ)
 .ٖٔٔ/ِ، ِالفكر، مج
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 : ُ()قاعدةمف تطبيقات ىذه ال
 يقبؿ ال تعديمو، عمى قديمة بجرحة أحدىما تجريح العدؿ فأراد رجبلف، عٌدلو مف - 

عف  إال تثبت لما عدالتو ألف عدالتو؛ سمب تجريحو قبكؿ عمى يترتب ألنو تجريحو؛
ذا جٌرحو، مف طريؽ  . أصبلن  تجريحو يقبؿ فبل شيادتو، تقبؿ لـ عدالتو سمبت كا 

 لك ألنيا اآلخر؛ عمى ألحدىما ِ()شفعة فبل كاحدة، دفعة ان عقار  اثناف اشترل إذا - 
 ككجكبيا صاحبو، مف بالشفعة أكلى أحدىما فميس لآلخر، لكجبت ألحدىما كجبت
 منو كمأخكذان  بالشفعة لخذان  يككف أف يمكف ال الكاحد الشخص ألف يبطميا؛ معان  ليما
 .نفسو الكقت في
،  ْ()داللة االقترافك الدالالت ، كما يقبؿ ؛ّ()المخالفة ك  يقبؿ مفاىيـ المكافقة  -ّ

 تعالى:  في قكلوالحمير  بالبغاؿ كالخيؿ مثؿ اقتراف             

                    :النحؿ[ٖ ]. 

  الخيؿ. ة فيعدـ كجكب الزكاكبناءن عمى ىذا االقتراف ، قاؿ مالؾ ب 
 ، فشمؿ العقميات كالمغات كالمقدرات كالحدكد كالكفارات .ٓ()كما تكسع في باب القياس

                                                                 

 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ُالمرجع نفسو، ( ُ)
ىي: اسًتحقاؽ شريؾ أخذ مبيع شريكو بثمنو، ينظر:  الرصاع ، محمد بف قاسـ األنصارم، أبك عبد ا،  (ِ)

 ىػ( اليداية الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية، بيركت ،المكتبة العممية، َُّٓالتكنسي المالكي )
ُ/ّٔٓ. 
ثباتان. كيسمى فحكل الخطاب مفيـك المكافقة: ىك ما كاف ال (ّ) مسككت عنو مكافقان لممنطكؽ في حكمو، نفيان كا 

كلحف الخطاب أيضان ، كيطمؽ عميو اسـ )داللة النص( باعتباره مما يفيـ مف النص كمنطكقو ،كمف أمثالو: تحريـ 
{ ]اإلسراء  ا أيؼ   [.ِّشتـ الكالديف كضربيما المستفاد مف قكلو تعالى }فىبل تىقيٍؿ لىييمى

كمفيـك المخالفة: كىك ما دؿ عميو المفظ غير محؿ النطؽ، ككاف حكمو مخالفان لممنطكؽ، كمف ذلؾ حؿ الزكجة 
{ ]البقرة  َتى يىٍطييٍرفى  [.ِِِلزكجيا بعد الطير، مف البياف الحكيـ: }كىال تىٍقرىبيكىيَف حى

 .ٗٔ،  ٔٔ/ ّينظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ 
لكاك بيف جممتيف تامتيف كؿ منيما مبتدأ كخبر، أك فعؿ كفاعؿ، بمفظو يقتضي صكرتيا:  أف يدخؿ حرؼ ا (ْ)

الكجكب في الجميع ، كال مشاركة بينيما في العمة، كلـ يدؿ دليؿ عمى التسكية بينيما، كقكلو تعالى: }كمكا مف 
الديف محمد بف عبد الزركشي،  أبك عبد ا بدر  [. ينظر:ُُْثمره إذا أثمر كلتكا حقو يـك حصاده{ ]األنعاـ: 

 .َُٗ/ٖ، دمشؽ، دار الكتبي ُىػ( البحر المحيط في أصكؿ الفقو طُُْْا بف بيادر )
ـ( الذخيرة تحقيؽ: ُْٗٗينظر: القرافي، أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي )( ٓ)

 .ُّّ/ُ، ُْي،مجدار الغرب اإلسبلم ،سعيد اعراب كمحمد بك خبزة، بيركتمحمد حجي ك 
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يمتاز المذىب المالكي برحابة الصدر ، فيك أبعد ما يككف عف الجمكد كسد  -ٓ
 أبكاب االجتياد، إضافة إلى انفتاحو عمى غيره مف المذاىب الفقيية.

( ما لـ يرد ناسخ، فأخذ بمشركعية الجعالة نايأخذ  بػ)شرع مف قبمنا شرع ل -ٔ 
  كالكفالة مف شريعة يكسؼ كما حكاه ا عنو في قكلو:      

                :يكسؼ[ِٕ] . 

، كالنكاح عمى منافع بقكؿ صاحب مديف ةر اإلجاكعمى جكاز    :   

                   

              
 .[ِٕالقصص: ]
يقرر المذىب في باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر أَف المختمؼ فيو ال  -ٕ

يجب فيو األمر بالمعركؼ كال النيي عف المنكر، كىذه قاعدة عظيمة تحافظ عمى 
 مف الصراع المذىبي كالطائفي. الكقايةك  الناسالتعايش بيف 

ت المستعصية كالعمؿ المركنة في معالجة كثير مف القضايا الشائكة كالحاال  -ٖ
عمى حؿ المشاكؿ الطارئة بفضؿ مبدأم مراعاة الخبلؼ كاالستحساف المذيف اتخذىما 

 أصميف مف أصكلو الفقيية .
  إجمالً طريقة اإلمام مالك في الستنباط()ُ : 

مالكان لـ يدكف  أفَ ذلؾ فقد ذكرىا أتباعو كدٌؿ عمييا جممةي أقكالو كفتاكاه المأثكرة، 
بنى عمييا مذىبو تدكينان منظمان كما فعؿ تمميذه الشافعي، لكنو كاف يشير أصكلو التي 
و، كما أشار إلى طريقة استنباطو إجماالن حيف سئؿ يمنيا في كتبو كفتاك  إلى جممةو 

 عف قكلو في المكَطأ:
)األمر المجتمع عميو(، ك )األمر عندنا(، ك )ببمدنا(، ك )أدركت أىؿ العمـ(، ك 

أما أكثر ما في الكتاب برأيي فمىعىٍمرم ما )) ب قائبلن:اجأعمـ(، ف)سمعت بعض أىؿ ال
                                                                 

، الرياض ك دار التدمرية،  ُـ ( أصكؿ فقو اإلماـ مالؾ كأدلتو العقمية، طََِٕينظر: فاديغا مكسى)ُ)  ) 
 .ْٔص
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مف أىؿ العمـ كالفضؿ كاألئمة المقتدل بيـ  مف غير كاحدو  كلكف سماعه  ،ىك برأيي
الذيف أخذت عنيـ، كىـ الذيف كانكا يتقكف ا فكثر عمي ذلؾ فقمت رأيي، كذلؾ رأيي 

يو كأدركتيـ أنا رأم جماعة ممف تقدـ أدرككىـ عم ،إذا كاف رأييـ مثؿ رأم الصحابة
 .مف األئمة

كما كاف فيو )األمر المجتمع عميو( فيك ما اجتمع عميو مف قكؿ أىؿ الفقو كالعمـ،  
لـ يختمفكا فيو كما قمت: )األمر عندنا( فيك ما عمؿ الناس بو عندنا كجرت بو 

قمت فيو )بعض أىؿ األحكاـ كعرفو الجاىؿ كالعالـ، ككذلؾ ما قمت فيو )ببمدنا(، كما 
العمـ( فيك شيء استحسنتو مف قكؿ العمماء، كأما ما لـ أسمعو منيـ فاجتيدت 
كنظرت عمى مذىب مف لقيتو حتى كقع ذلؾ مكقع الحؽ أك قريبان منو، حتى ال يخرج 

فَ  ما أسمع ذلؾ بعينو فنسبت الرأم إلي بعد  عف مذىب أىؿ المدينة كلرائيـ، كا 
مضى عميو أىؿ العمـ المقتدل بيـ، كاألمر المعمكؿ بو االجتياد كمع السنة كما 
كاألئمة الراشديف مع مف لقيت، فذلؾ رأييـ ما خرجت   عندنا منذ لدف رسكؿ ا 

 .(1)  ((إلى غيرىـ
نظرت مسألتو في كتاب ا )) حيف سئؿ عف مسألة أماـ الرشيد: -رحمو ا –كقاؿ 

يف فمـ أجد أصؿ مسألتو فييا، كال خير كقكؿ الصحابة كالتابع  كسنة رسكؿ ا 
 .(2)((في عمـ ال يككف فيما ذكرتو
لمنيج استنباطو ، فيك يمجأ في استنباطو إلى  عريضةه  ففي ىذه النصكص خطكطه 

لى سنة رسكلو   ،ّ()كدليمو كفحكاه الخطاب لحفثانيان، مستنبطان  الكتاب أكالن كا 
                                                                 

 .ْٕ/ِ( ترتيب المدارؾ ُ) 
 .ُِّ/ِ( المصدر نفسو ِ) 
كجؿ:  * لحف الخطاب:  ىك داللة المفظ التزامان عمى ما ال يستقؿ الحكـ إال بو ، كذلؾ مثؿ قكلو عز (ّ)

رىٍت{ ]البقرة:  رى فىاٍنفىجى جى اؾى اٍلحى قامة َٔ}اٍضًرٍب ًبعىصى [. كمعناه: فضرب فانفجرت كمف ذلؾ أيا حذؼ المضاؼ كا 
 [ . كمعناه :أىؿ القرية.ِٖالمضاؼ إليو مقامو كقكلو عز كجؿ: }كىاٍسأىًؿ اٍلقىٍريىةى{ ] يكسؼ:

ٍنوي *فحكل الخطاب : كىك ما دؿ عميو المفظ مف جية التنبيو ك ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب مىٍف ًإٍف تىٍأمى قكلو عز كجؿ: }كى
{ ]لؿ عمراف: ًه ًإلىٍيؾى [ كما أشبو ذلؾ مما ينص فيو عمى األدنى لينبو بو عمى األعمى كعمى األعمى  ًٕٓبًقٍنطىارو ييؤىد 

 لينبو بو عمى األدنى .
ى أف ما عداىا بخبلفو كقكلو تعالى: *دليؿ الخطاب : ىك أف يعمؽ الحكـ عمى إحدل صفتي الشيء فيدؿ عم

ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو فىتىبىَينيكا{ ]الحجرات: اءىكي     [. فيدؿ عمى أنو إف جاء عدؿ ال ضركرة لمتبييف.ٔ}ًإٍف جى



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

48 
 

ال كازنان السنة بما في ، مقارنان بيف النصكص ك  الكتاب بحيث ال تخالفو مف كؿ كجو كا 
طرحيا كقدـ عمييا الكتاب، ثـ إف لـ يجد بغيتو فيما ذكر لجأ إلى تتبع أقكاؿ 
ف اختمفت اختار  الصحابة كالتابعيف الذيف يقتدم بيـ، كال يحيد عف جممة لرائيـ، كا 

عمؿ في منيا ما يراه راجحان كيطمؽ عميو حينئذ كممة )االستحساف( كىك في ذلؾ كمو ي
ف لـ  إطار ما اعتبره أىؿ المدينة كعممكا بو كابران عف كابر، ال يخرج عف منيجيـ، كا 
يعثر عمى قكؿ ليـ في مسالة لجأ إلى القياس بأكسع معانيو، معتمدان في ذلؾ عمى 

 ـَ معيف، كال يكجد ثى  مراعاة ما تقتضيو المصمحة التي ال يشيد ليا مف الشارع نصه 
بو، مع التقيد التاـ بمنيج عمماء المدينة في ذلؾ كمو، معتمدان  شرعي مف األخذ مانعه 

عمى لراء شيكخو شريطة أف يككف رأييـ مثؿ رأم الصحابة الذم استمر العمؿ بو 
ـي  ألفَ ؛ كانتشر ر القركف المفضمة حتى كصؿ إلى بتكارثتو األجياؿ ع كراثةو  ذلؾ عم

 بعده عف شكاذ المسائؿ كالفتيا.زمانو، إذ القمب يطمئف إلى رأييـ أكثر مف غيره، ل
 ىذا مجمؿ طريقة استنباطو.

 (1)طريقتو بالفتيا : 
، ير  يبتعد عف شكاذ الفتيا، كال يفتي إاَل بما ىك كاضح نى في عممو ،  كاف مخمصان  

ف كنت في أمريف أنت منيما في ران ني  خير األمكر ما كاف ضاحيان )) ككاف يقكؿ: ، كا 
 .((شؾ، فخذ بالذم ىك أكثؽ

كاف مالؾ إذا )) : (2) قاؿ ابف عبد الحكـ ،ى في اإلفتاء كال يسارع إلى اإلجابةيتأنَ كافى 
فقمنا لو  ،سئؿ عف المسألة، قاؿ لمسائؿ: انصرؼ حتى أنظر، فينصرؼ، كيتردد فييا

 .((..!!كأم يكـ، فبكى، كقاؿ: إَني أخاؼ أف يككف لي مف المسائؿ يكـ، في ذلؾ 

                                                                                                                                                                                          

  ىػ( شرح تنقيح الفصكؿ، تحقيؽ: طو عبد ُّّٗأبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس ) ينظر: القرافي
 .ٔٓ-ّٓ/ُاعة الفنية المتحدة، الرؤكؼ سعد، شركة الطب

 .ٕٓ-ْٕ/ُالديباج المذىب لديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب ( ينظر: ُ)
عبد ا بف عبد الحكـ بف أعيف بف الميث، فقيو مصرم مف أجؿ  :ىك ىػ( ُِْ - ُٓٓ( ابف عبد الحكـ )ِ)

مشافعي كعميو نزؿ الشافعي بمصر كعنده أصحاب مالؾ، أفضت إليو الرياسة بمصر بعد أشيب، ككاف صديقا ل
مات، مف مصنفاتو ))المختصر الكبير(( ، ك ))سيرة عمر بف عبد العزيز(( ، ك ))المناسؾ(( . ينظر: األعبلـ 

 .ِِٕ/  ٕلمزركمي
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ما داـ يترتب  صعبان  ، بؿ يعتبرىا كميا أمران كصعبان  كل خفيفان كما كاف يعتبر في الفتا
مسألة )) سألو سائؿ كقاؿ لو: مسألة خفيفة فغضب، كقاؿ: ،تحميؿ أك تحريـ عمى قكلو

  أما سمعت قكؿ ا تعالى:، خفيفة سيمة! ليس في العمـ شيء خفيؼ   

      [المٌزم ؿ:ٓ ،] فالعمـ كمو ثقيؿ، كخاصة ما يسأؿ عنو يكـ

 .((القيامة
أما  ،صريحه  ككاف إلخبلصو ال يقكؿ ىذا حراـ أك ىذا حبلؿ، إاَل إذا كاف ثمة نصه 

، بؿ يقكؿ: أكره كحراـه  حبلؿه  :و ال يقكؿمف كجكه الرأم، فإنَ  بكجوو  ما يككف استنباطان 
 كأستحسف. 

 مف القرلف: بسان ما كاف يعقب عمى ذلؾ بقكلو مقت ككثيران       

               

     [الجاثية:ِّ]. 
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 ااملبحث انثاًَ: األدنت املخفق عهى حجٍخها واملخخهف يف حجٍخه

 وٌخضًٍ:

 ًىً: ,أدلخ هتفق ػلى حجٍتيب-ادلطلت األًل

 أًالً: القسآى.

 ثبًٍبً: السنَّخ.

 ثبلثبً: اإلمجبع

 زاثؼبً:  القٍبس.

الثبًً  أدلخ خمتلف ػلى حجٍتيب:-ادلطلت 

 ًأمهيب سجؼخ، ًىً كبلتبيل:

 أًالً: قٌل الصحبثً.

 ثبًٍبً: سدّ الرزائغ.

 ثبلثبً: االستحسبى.

 سسلخ.زاثؼبً: ادلصبحل ادل

 خبهسبً: االستصحبة.

 سبدسبً: الؼسف )الؼبدح(.

 سبثؼبً: هفيٌم هساػبح اخلالف.
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 المبحث الثاني: األدلة المتفق عمى حجيتيا والمختمف في حجيتيا
 :تمييد

 : تعريف الدليل
كيعني أيضان ، لخر يفيـ منيا شيءالدليؿ يعني األمارة كالعبلمة عمى  )) في المغة: - أ

 .( 1)((ى أمر مف األمكرالمرشد ك اليادم إل
ًحيح اٍلمكصؿ: ىيكى  الَدًليؿ ))قاؿ ابف العربي  :  : في االصطبلح - ب  ًإلىى الٌنظر ًبصى

ٍدليكؿ ما يمكف أف يتكصؿ بصحيح النظر  الدليؿ ىك)) عرفو اآلمدم بقكلو:ك   ِ() ((اٍلمى
 .ّ() ((فيو إلى مطمكب خبرم

س، كالمتضمف لمدليؿ يككف الدليؿ يككف بالكتاب كالسنة كاالستصحاب كالقياك 
 باإلجماع كقكؿ الصحابي كالمصمحة المرسمة كاالستحساف كالعرؼ كسد الذرائع.

ما الـز عف  :ثـ إَف الدليؿ ينقسـ إلى أصؿ كىك الكتاب كالسنة كاالستصحاب ، كا 
 أصؿ أم ناشئ عنو كىك القياس.

ما : كالدليؿ األصمي إما أف يككف نقميان  أف يككف عقميان كىك كىك الكتاب كالسنة، كا 
 االستصحاب. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

ىػ( الكميات معجـ في َُْٗ)المتكفى:  ف مكسى الحسيني القريمي الكفكم،، أيكب ب( ينظر:  أبك البقاءُ) 
 .ّْٗمحمد المصرم، بيركت، مؤسسة الرسالة، ص -الفركؽ المغكية، تحقيؽ: عدناف دركيش المصطمحات ك 

، ُـ( المحصكؿ في أصكؿ الفقو طُٗٗٗ(  القاضي محمد بف عبد ا أبك بكر المعافرم االشبيمي المالكي )ِ)
 .ُِ/ُسعيد فكدة ك دار البيارؽ، عماف،  -تحقيؽ: حسيف عمي اليدرم 

 .ٗ/ُاألحكاـ،  اإلحكاـ في أصكؿ( ّ)
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 أدلة متفق عمى حجيتيا وىي:-المطمب األول
 القرآن الكريم -أولً 

 أنتخب لو أربعة نقاط ، أجمميا بالشكل التالي: 
  :تعريؼ القرلف الكريـ لغةن كاصطبلحان  - أ
 ا تعالى القرلف الكريـ بالَمفظ كالمساف العربي: أنزؿ - ب
 يـ: حجية القرلف الكر  -جػ 
 الكريـ:كالمتشابو في القرلف  المحكـ -د

 
 تعريف القرآن الكريم لغًة واصطالحًا: -أ

   ، كمنو قكلو تعالى:(1)لفظة القرلف مصدر مرادؼ لمقراءةفي المغة:  - 1    

                        [:ُٕالقيامة-ُٖ]. 

ألَنو يجمع السكر  اكمعنى القرلف معنى الجمع، كسمي قرلنن  ))كقاؿ ابف منظكر: 
   ، كقكلو تعالى: :ِ()فيضميا             [:ُٕالقيامة.] 

 أم: جمعو كقراءتو، كقرأت الشيء قرلنان: جمعتو كضممت بعضو إلى بعض،
 .((جمعتو فقد قرأتو شيءكاألصؿ في ىذه المفظة الجمع، ككؿ 

المعجز  ىك كبلـ ا المنزؿ عمى محمد )) اصطبلحان:القرلف الكريـ  تعريؼ -ِ
 .(3) ((بنفسو، المتعَبد بتبلكتو

                                                                 

، ٓىػ( مختار الصحاح طَُِْ( الرازم، زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي )ُ)
 .ُٓٓ/ُتحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، بيركت، المكتبة العصرية، 

 .ُِٖ/ُ( في لساف العرب، مادة )قرأ( ِ)
 .ُٖٕ/ِ، ٖ، مجالبحر المحيطينظر:ّ) )

سي، أبك محمد مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ كابف قدامة المقد
ىػ( ركضة الناظر كجنة المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ُِّْالدمشقي الحنبمي، )

 .ُٗٗ/ُ، ِ، مؤسسة الرٌياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مجِط
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  وفي ىذا التعريف أربعة قيود:*
 :: أَف القرلف كبلـ ا، في الَمفظ كالمعنى جميعنا، قاؿ تعالىالقيد األول   

                                     

           :التكبة[ٔ]. 

ـي المسممكف أَنو القرلف بحركفو كمعانيو،  )) قاؿ ابف تيمية: كالقرلف: ىك القرلف الذم يعمى
ىك الَمفظ كالمعنى جميعنا؛ كليذا كاف الفقياء المصنفكف في أصكؿ  كاألمر كالنيي

لـ يخرجكا  إذا -، كالمالكية، كالشافعية، كالحنبميةالحنفية -الفقو مف جميع الطكائؼ 
 : عف مذاىب األئمة كالفقياء إذا تكممكا في األمر كالنيي ذكركا ذلؾ، كخالفكا مف قاؿ

 .(1)((إَف األمرى ىك المعنى المَجرد
عمى ميحم د  -عميو السبلـ-: منزؿه مف عند ا تعالى، نزؿى بو جبريؿ القيد الثاني
 ، قاؿ تعالى:(2)ليككف مف المنذريف  رسكؿ ا               

               :الشعراء[ُّٗ- ُْٗ.] 

في لفظو  ، فيخرج بذلؾ األحاديث القدسية؛ إذ القرلف معجزه معجز ث:القيد الثال
 .(3)كنظمو كمعناه 

ا بتبلكتو، كيخرج بذلؾ اآليات المنسكخة المفظ، سكاء بقي القيد الرابع : ككنو متعَبدن
حكميا أـ ال، ألَنيا صارت بعد النسخ غير قرلف؛ لسقكط التعبد بتبلكتيا، فبل تعطي 

 .(4)حكـ القرلف

                                                                 

ىػ( مجمكع الفتاكل، تحقيؽ: عبد ُُْٔبك العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني)ابف تيمية،  تقي الديف أ ُ) )
 .ّٔ/ُِالرحمف بف محمد بف قاسـ، المدينة المنكرة، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ

 .ِٖٗ/ُِالمصدر نفسو ِ) )
ىػ( ُُِْحي الحنبمي) ينظر:  المرداكم، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالّ) )

، تحقيؽ : عبد الرحمف الجبريف ك عائض القرني كأحمد السراج، ُالتحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو ط
 . َُّٓ/ّ، ٖالرياض ، مكتبة الرشد، مج

، ٓىػ(  معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة طُِْٕ(  ينظر: الجيزاني ، محمد بف حسيف بف حسف)ْ)
 كما بعدىا. َُِ/ُزم، ص دار ابف الجك 
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 اهلل تعالى القرآن الكريم بالمَّفظ والمسان العربي:  زلأن - ب
 . (1)غيرهبمساف العرب، ال يخمطو فيو  نزؿأىؿ العمـ عمى أَف القرلف  اتفؽ

 بقكلو تعالى: كاستدلكا لذلؾ:                        

                           :إبراىيـ[ْ.] 

  كقكلو تعالى:                           

                        :الشعراء[ُِٗ – ُٗٓ.] 

  كقكلو تعالى:                            

                          :الرعد[ّٕ] . 

في كؿ  ليةو ذكرناىا، ثـ أكد ذلؾ  حَجتو بأَف كتابىو عربي   فأقاـ)) قاؿ اإلماـ الشافعي:
تبارؾ  كتابو،  فقاؿبأف نفى عنو جَؿ ثناؤه كَؿ لسافو غير لساف العرب، في ليتيف مف 

 كتعالى:                                

                    :النحؿ[َُّ.] 

    كقاؿ:                                      

                          

                            :(2) [ْْ]فصمت. 

                                                                 

ىػ( تفسير الطبرم = ُِِْينظر: أبك جعفر الطبرم،  محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، )ُ) )
،  ِٔ، تحقيؽ: الدكتكر عبد ا بف عبد المحسف التركي ، دار ىجر ، مجُجامع البياف عف تأكيؿ لم القرلف ط

 أصكؿ في مذكرة ـ(ََُِ) ،المختار محمد بف األميف محمد ،الشنقيطي، ك ُٖٓ/ُ،  كركضة الناظر ٕ/ُ
 .ِٔص  (ٓ ط،) المنكرة المدينة كالحكـ، العمـك مكتبة ،الفقو
ينظر: الشافعي ، أبك عبد ا محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد ِ) )

، ْٓؽ: أحمد شاكر، مصر، مكتبو الحمبي ،ص ، تحقيُىػ( الرسالة طُّٖٓمناؼ المطمبي القرشي المكي )  
ْٕ. 
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َف كجكد بعض الكممات األعجمية فيو، مثؿ: المشكاةي، كاإلستبرؽي؛  إذا  ؿال يشككا 
 اآلتية:الوجوه حممناىا عمى كاحدو مف 

أَف ىذه األلفاظ إَنما ىي عربية، لكٍف قد يجيؿ بعض الناس ككفى ىذه  كؿ:األ الكجو
 (1).األلفاظ عربية
: أَف ىذه األلفاظ التي يقاؿ إَنيا أعجمية، ال يمتنع أف تككف عربيةن، كأف الكجو الثاني

يككف ليا معنىن لخر في لغةو أخرل، فمف نسبيا إلى العربية فيك محؽ، كمف نسبيا 
 .(2)فيك محؽ  إلى غيرىا

: أَف ىذه األلفاظ أصميا غير عربي، ثـ عَربتيا العرب كاستعممتيا؛ الثالث الكجو
ٍف كاف أصميا أعجمينا   .(3)فصارت مف لسانيا كا 

 حجية القرآن الكريم:  -جـ 
القرلفي الكريـ ىك الحَجة األكلى القاطعة في إثبات األحكاـ الشرعية، فبل يجكز تجاكز 

 أحكاـ، ألَنو كبلـي ا تعالى. ما ثبت فيو مف
، كميا تؤك د أَنو  كيدؿ  عمى أَنو كبلـي ا تعالى إعجازيه الثابت بطرؽو كأكجوو مختمفةو

َنما ىك تنزيؿه مف العزيز العميـ.  ليس مف اختبلؽ البشر، كا 
 : تعالى المخمكقات، قاؿ بو تحٌدل ا تعالى جميع              

                            

                                     

           :البقرة[ِّ-ِْ.]  

  تعالى:كقكلو                       

                        :اإلسراء[ٖٖ.] 

                                                                 

 .ْٓ-ِْالمصدر نفسو: ص ُ) )
 .َُ-ٖ/ُينظر: جامع البياف لمطبرم ِ) )
 .ُٖٓ/ُينظر: ركضة الناظر ّ) )
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ةى التحد م، كال أحد مف البشر لـ يستطع العرب كىـ أىؿ الببلغة كالبياف معارض
 بعدىـ.

 معجزتو الخالدة. ك فالقرلف الكريـ ىك اآلية العظمى التي أيد ا بيا رسكلو 
اختمؼ العمماء  كقد، يي: ما لـ يتكاترفىنا ذكر القراءة الشاذة عند األصكلييف، ركيجد

، يا حجةه ى أنَ فذىب البعض إل قرلننا. ليستيا في العمؿ بيا بعد أف اتفقكا عمى أنَ 
 عممان  تكجب ال الشاذة اٍلقراءىة كقاؿ:  ،كذىب البعض اآلخر إلى عدـ االحتجاج بيا

  .ُ()عمبلن  كال
القراءة الشاذة ال تككف أقؿ مف خبر الكاحد أك قكؿ بأف  استدؿ المحتجكف بيا:
ال يصح االحتجاج في رد  :أنوكىنا يجدر القكؿ ب .(2)ةجَ الصحابي، ككبلىما حي 

 ىذا مذىبنا لمصحابي نقمو خطأن، أك أفَ  يككفى  ءة الشاذة بأف يقاؿ: يحتمؿ أفٍ القرا
 .(3)ز القراءة بالمعنى الصحابي يجك  

أف كؿ قراءة كافقت أحد المصاحؼ العثمانية :(( كفي مناىؿ العرفاف يقكؿ الزرقاني
لصحيحة ىا، فيي القراءة اسندي  كلك احتماالن، ككافقت العربية كلك بكجو كاحد، كصحَ 

سكاء كانت عف السبعة أك عف العشرة أك عف غيرىـ  ،أف ينكرىا لمسمـو  التي ال يحؿ  
مف ىذه األركاف الثبلثة أطمؽ عمييا ضعيفة  ركفه  مف األئمة المقبكليف، كمتى اختؿَ 

ف ىك أكبر منيـ، ىذا ىك الصحيح أك شاذة أك باطمة، سكاء كانت عف السبعة أك عمَ 
السمؼ كالخمؼ، كىك مذىب السمؼ الذم ال يعرؼ عف أحد  عند أئمة التحقيؽ مف

 .(4) ((منيـ خبلفو

                                                                 

 .َُِ/ُالمحصكؿ في أصكؿ الفقو، ( ُ)
 .ٔٓينظر: مذكرة الشنقيطي ص ِ) )
حمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي ابف النجار الحنبمي،  تقي الديف أبك البقاء م ينظر : كّ) )

، تحقيؽ: محمد الزحيمي كنزيو حماد، الرياض، مكتبة العبيكاف،  ِىػ( شرح الكككب المنير طُُْٖالمعركؼ ) 
ِ/ُّٗ. 
، حمب، ّىػ( مناىؿ العرفاف في عمـك القرلف طُّٕٔينظر: الٌزرقاني،  محمد عبد العظيـ )المتكفى:  ْ) )

 .ُْٖ/ُ، ِي الحمبي كشركاه، مجمطبعة عيسى الباب
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 :ُ()كيتمخص حكميا بما يمي 
 بيا لقارئا كيعاقب ،قرلنان  ليست ألنيا بيا، الصبلة تجكز كال بيا، القراءة يحـر - ُ 

 .كيستتاب
 ألنيا ،الشاذة بالقراءة االحتجاج عدـ إلى الشافعية كمنيـ الفقياء مف كثير ذىب - ِ

 .ذلؾ يثبت كلـ قرلنان  زعمت
 التفسير، قبيؿ مف ألنيا األحكاـ، في بيا االحتجاج يجكز: فقالكا الحنفية كخالؼ
 .  النبي عف الصحابي نقمو تفسير أنو كالظاىر

 كثير عف تقؿ ال ألنيا قبكليا، فالراجح المغة في الشاذة بالقراءات االحتجاج أما - ّ
 .كييفكالمغ النحكييف شكاىد مف

 المحكم والمتشابو في القرآن الكريم: -د
 .(2)المحكـ: ىك ما لـ يحتمؿ مف التأكيؿ غير كجو كاحد

ا .(3)ما احتمؿ مف التأكيؿ أكثر مف كجو كالمتشابو:  مف القرلف ما ىك  أفَ  :كرد أيضن
 متشابوه: كمنو ما ىك  محكـه 
  تعالى:  قاؿ                        

                                    

                                    

                     :لؿ عمراف[ٕ.] 

                                                                 

 .ُْٓىػ(، دمشؽ، مطبعة الصباح،ص ُُْْينظر : عتر، نكر الديف محمد، نكر الديف محمد عتر )( ُ)
 .ُٖٖ/ِينظر: الزركشي، البحر المحيط ( ِ)
، ك الخطيب البغدادم،  أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف ُْٕ-ُِٕ/ّينظر: جامع البياف الطبرم ّ) )

، تحقيؽ: أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم ، السعكدية، ِق( الفقيو ك المتفقو طُُِْدم )أحمد بف مي
 .ّٔ-ٖٓ/ُ، ِدار ابف الجكزم ،  مج



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

58 
 

 : ُ()الخالصةو 
 في القرلف ما ال معنى لو. ليسى  -ُ
 و بتدبرو إدراكى  مفيكـ المعنى؛ يمكفجميع ما في القرلف  السمؼ عمى أفَ  اتفؽ  -ِ

 و ليس في القرلف ما ال يمكف أف يعمـ معناه أحد.، كأنَ كتأمؿو 
كح، ككقت في القرلف ما ال يعمـ تأكيمو إاَل ا، كالر  السمؼ عمى أفَ  اتفؽ -ّ

 .(2)الساعة، كاآلجاؿ، كىذا قد يسمى بالمتشابو 
 كىنا البد مف لفت االنتباه إلى أَف المتأكليف ك المبتدعة عادةن ما يرٌدكف حديثى رسكؿ 

 :(3)بطريقتيف اثنتيف ا 
 بالمتشابو مف القرلف أك مف السنة. : رد السنف الثابتة عف النبي األكؿ

 مكا داللتو.ابينا ليعط  كالثاني: جعؿ المحكـ متش

                                                                 

 . ُْْ-ُّْ/ِ، ْمجكشرح الكككب المنير، ، َّٗ/ُٕ، ِٖٔ/ُّينظر: مجمكع الفتاكل ُ) )
 .ُْٗ/ِينظر: شرح الكككب المنير ِ) )
ىػ( إعبلـ المكقعيف عف ُُُْة ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف) ينظر:  ابف قيـ الجكزيّ) )

 .ِْٗ/ِ،  ْ، بيركت ، دار الكتب العممية، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ، مجُرب العالميف ط
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 فةالمشرَّ  الُسنَّة -ثانياً 
 وأجمُل دراست يا بخمس نقاط، ىي عمى الشكل التالي: 

 تعريؼ السيَنة. -أ 
 أقساـ السيَنة. -ب 
 حجية السيَنة. -ج 
 منزلة السيَنة مف القرلف. -د 
 كخبر اآلحاد. الخبر المتكاتر -ق 
 :تعريف الُسنَّة -أ 

 .(1)ت أك ذميمةفي المغة: الطريقة كالسيرة حميدة كان -ُ
مف قكؿ أك فعؿ أك  ما صدر عف النبي  )):في اصطبلح األصكلييف ىي -ِ

 و.و، كتركي و، كىم  إشارتي كىذا يشمؿ:  .(2)((تقرير
 .(3)كىذه األنكاع قد يدخؿ بعضيا في بعض 

مع الكتاب فيي  في القرلف مقركنةن  إذا كردت الحكمةي  ،الحكمة كردت بمعنى -ّ
 ، كقكلو تعالى:(4)مؼ السيَنة بإجماع الس                 

                                  :النساء[ُُّ]. 

 .((مف أىؿ العمـ: الحكمة سنة رسكؿ ا مف يقكؿفسمعتي مف  )) قاؿ الشافعي:
 
 
 
 

                                                                 

 .ُٓٓ/ُينظر:  مختار الصحاح ُ) )
 .  ُٗٗمدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ: صينظر: الِ) )
 .ُٔٔ-َُٔ/ِكؿ مف الكتاب كاإلشارة كاليـٌ كالترٌؾ في الفعؿ. ينظر: شرح الكككب المنير فيدخؿ ّ) )
أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ  ،، كابف كثيرٖٕينظر:  الشافعي، الرسالة ص ْ) )

يركت، دار الكتب ، تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف، بُىػ( تفسير القرلف العظيـ طْٕٕالدمشقي )المتكفى: 
 .ٕٔٓ، َُِ، َُٗ/ُىػ   ُُْٗ -العممية، الطبعة: األكلى 
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 :(1)الُسنَّة أقسام -ب 
 .ِ()كتقريريةإلى: قكلية، كفعمية،  تبار المتفباع تنقسـ السيَنة *
  ىي: األحاديث التي قاليا رسكؿ ا السنة القولية  في مختمؼ األغراض

 ّ(): )إنما األعماؿ بالنيات(كالمناسبات، مثؿ قكلو 
 ىي: األعماؿ التي قاـ بيا رسكؿ ا  السنة الفعمية الصمكات ، مثؿ أداء

 الخمس.
  أف يسكت النبي :ىيالسنة التقريرية  عف غنكار قكؿ أك فعؿ صدر أمامو أك

 .  ْ() في عصره كعمـ بو. مثؿ: أكؿ الٌضب  عمى مائدة رسكؿ 
  * كباعتبار عبلقتيا بالقرلف الكريـ إلى ثبلثة أقساـ:

فإَنو ثابت  كاةالز كىي المكافقة لمقرلف مف كؿ كجو، كذلؾ ككجكب  :السيَنة المؤكدة
 بالكتاب كبالسيَنة.
 المفسرة لما أيجمؿ في القرلف، مثؿ عدد الصبلة كالزكاة ككقتيا م:أ ،كالسيَنة المبينة

سكت  لحكـو  كىي التي تككف مكجبةن  :كالسيَنة المستقمة، أك الزائدة عمى ما في القرلف
 عة كميراث الجدة.لما سكت عف تحريمو، كأحكاـ الشف القرلف عف إيجابو، أك محرمةن 

 وخبر اآلحاد ، والمشيور،الخبر المتواتر تنقسـ السيَنة إلى: السند* كباعتبار 
 الخبر المتواتر: -أولً 
 تعريؼ المتكاتر: -ُ
 .(5): المتتابع لغةن *
 .(6)((خبر جماعة مفيد بنفسو العمـ)) كفي اصطبلح األصكلييف:*

 ثرة.المتكاتر ال بد فيو مف العدد كالكى  كفي ىذا التعريؼ احتراز عف خبر الكاحد؛ فإفَ 
                                                                 

 . بتصرؼ.ِِِ/ُينظر: الرسالة ُ) )
 َْٓينظر أصكؿ الفقو اإلسبلمي، لمزحيمي: ص ِ()
 ّ/ُ( ُ، رقـ: )أخرجو البخارم ، كتاب بدء الكحي/ باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ ا  ّ()
خرجو ، كأَُٗ/ِ( ِّْٔبكؿ اليدية، رقـ )خارم: كتاب قبكؿ اليبة كفضميا/ باب قمتفؽ عميو: أخرجو الب ْ()

   ُّْٓ/ّ( ْْمسمـ: كتاب الصيد كالذبائح/ باب إباحة الضب، رقـ )

 .ْٕٔ/ِينظر: المصباح المنير، مادة )كتر(، ٓ) )
 .ُْ/ِينظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ٔ) )
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ـي  -ِ  المتكاتر: أقسا
 :(1)* ينقسـ المتكاتر باعتبار متنو إلى قسميف 

: المتكاتر المفظي، كىك ما اتفؽ فيو الركاة عمى المفظ كالمعنى، كتكاتر القرلف األول
 . ِ() ((ارً النَ  فى مً  هي دى قعى مى  أكَ بى تى ميى فى  ان دى م  عى تى مي  يَ مى عى  بى ذى كى  فمى  )): الكريـ، كقكلو 

 كأحاديث كذلؾ ألفاظو، دكف معناه عمى ركاتو اتفؽ ما كىك: المتكاتر المعنكم، الثاني
 .كالميزاف كالصراط، كالحكض، الشفاعة،

 درجتو: -ّ
، إذ حصكؿ العمـ بالخبر المتكاتر محؿ  اتفاؽالخبر المتكاتر يفيد العمـ اليقيني، كىذا 

 .(3)ف، ال حيمة لو في دفعو يضطر إليو اإلنسا أمره 
، كالسيَنة مف أقساـ السيَنةى  الحديث المتكاتر قسـه  أما حكـ العمؿ بو: فبل شؾ أفَ  -ْ

 .(4)عمى ما تقدـ  حجةه 
 :(5)شركط المتكاتر -ٓ
 أك شؾ. ف  ، ال عف ظى كيقيفو  عف عمـو  اإلخباري  -أ
 أك غيره.، ال إلى العقؿ أف يستند المخبركف في خبرىـ إلى الحس   -ب
ة، كليس ىناؾ عدد معيف يحدد ىذه الكثرة، بؿ ال قمَ  أف يككف المخبركف كثرةه  -جػ

 ضابط الكثرة ما حصؿ العمـ بخبرىـ.
 أف تككف ىذه الكثرة مما تحيؿ العادة تكاطؤىـ عمى الكذب أك الكتماف. -د
 أف تكجد الشركط المتقدمة في جميع طبقات السند. -ىػ

                                                                 

 .ٓٗ/ُينظر: الفقيو كالمتفقو ُ) )
،  كىك مف َٖ/ِ( ُُِٗ،)ٗأخرجو البخارم، كتاب الجنائز/ باب )ما يكره مف النياحة عمى الميت(، مج(   ِ)

، مف كذب عمي متعمدنا، »طريؽ المغيرة رضي ا عنو، كالحديث بتمامو:  إف كذبنا عمي ليس ككذبو عمى أحدو
 .َُ/ُ(، ّ،)ٓمج ( كعند مسمـ )باب تغميظ الكذب عمى رسكؿ ا «. فميتبكأ مقعده مف النار

 .ُّٕ،ِّٔ/ِ، كشرح الكككب المنير ِْْ/ُينظر: ركضة الناظر ّ) )
 .ُْ/  ِينظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ْ) )
ىػ(بياف المختصر شرح مختصر ابف َُْٔينظر: األصفياني ، محمكد بف عبد الرحمف شمس الديف )ٓ) )

 .ْٖٔ/ُ، ّجالحاجب، تحقيؽ: محمد مظير بقا، السعكدية، دار المدني،م
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ما كاف لحاد األصؿ متكاتران في القرف الثاني كالثالث، أم: ر: الخبر المشيو -ثانياً 
ركاه في األصؿ ثبلثة أك ما زاد عمييا كلـ ينتو إلى التكاتر، ثـ تكاتر في القرف الثاني 

كىذا القسـ مف السنة ذكره الحنفية،  فكاف دكف المتكاتر كفكؽ اآلحاد. ُ()أك الثالث.
   ِ()و ممحؽ بخبر الكاحد؛ فبل يفيد إال الظف.أما بعض أصحاب الشافعي فذىبكا إلى أن

كىي تفيد الظف القريب مف اليقيف، كيفسؽ جاحدىا، كيخصص بيا عاـ القرلف كيقيد 
   .    ّ()بيا مطمقو.

 خبر اآلحاد: -ثالثاً 
 تعريؼ اآلحاد: -ُ
 .(4): جمع أحد بمعنى كاحد، كالكاحد ىك الفرد لغةن *
 (5)متكاتر ىك ما عدا ال :كفي اصطبلح األصكلييف*
 حجية خبر الكاحد: -ِ
 :(6)عمى كجكب العمؿ بخبر الكاحد  العمـ أجمع أىؿي  -أ

مف الناس أف يقكؿ في عمـ الخاصة أجمع المسممكف  كلك جاز ألحدو  )) قاؿ الشافعي:
ا كحديثنا عمى تثبيت خبر الكاحد كاالنتياء إليو بأنو لـ ييعمـ مف فقياء المسمميف  قديمن

 .((تو جاز ليأحد إاَل كقد ثب

                                                                 

ينظر: ابف المكقت ، أبك عبد ا، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ بابف أمير حاج الحنفي ُ()
 ِّٓ/ِ ب العممية،، بيركت ، دار الكتِىػ( التقرير كالتحبير طَُّْ)
 ٖٖٔ/ُينظر كشؼ األسرار: ( ِ)
 .ِّٓ/ِينظر التقرير كالتحبير: ( ّ)

 . ّٕٔ/ٕدة )أحد( ، ، مااج العركست :ينظرْ) )
 .ّْٓ/ِ، كشرح الكككب المنير َِٔ/ُ، كركضة الناظر ٔٗ/ُينظر: الفقيو كالمتفقو ٓ) )
ىػ(  ُُْٖينظر: الرازم، فخر الديف خطيب أبك عبد ا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي) ٔ) )

 .ّّٖ، ّٖٔ/  ِ،تحقيؽ: طو جابر فياض العمكاني، دمشؽ، مؤسسة الرسالة، ّالمحصكؿ 



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

63 
 

 كجكب العمؿ بخبر الكاحد:  -ِ

  ؿ تعالى: اق -*                           

                                      

 : (1)يفيـ مف كجييف [.ُِِ]التكبة: 
إنذار قكميـ، ىذا دليؿ  –كىي تقع عمى القميؿ كالكثير–الطائفة  ا أمرى  : أفَ األول
 كجكب قىبكؿ المنذريف.  عمى

ٌَ : أف قكلو: والثاني معناه إيجاب الحذر، كلكال قياـ الحجة عمييـ ما  نََعهَّيُْى ٌَْحَذُرً
 جبكا الحذر.استك 

افى مف  *لقد تكاتر عنو  ادى  يىٍبعىثي  كى اـً  ًلتىٍبًميغً  كىالَنكىاًحي اٍلقىبىاًئؿً  إلىى اآٍلحى ا اأٍلىٍحكى مى  ىيكى  كى
كؼه  ٍعري ؿي  يىًجبي  أىَنوي  فىمىٍكالى  مى بىًرًىـٍ  اٍلعىمى ةه  ًلبىٍعًثًيـٍ  يىكيفٍ  لىـٍ  ًبخى  .(2) فىاًئدى

كاشتيار ذلؾ عنيـ في  حد عف رسكؿ ا عمى قبكؿ خبر الكا كأجمع الصحابة 
 .(3)كقائع كثيرة، إف لـ يتكاتر لحادىا حصؿ العمـ بمجمكعيا 

 .(4)كاحد الأىؿ قباء إلى القبمة بخبر  كؿي كمف ذلؾ تح  
 قوو فً  ؿً امً حى  بَ ري ا، فى يى غى مَ بى ا، كى يى ظى فً حى ا، كى اىى عى كى ي فى تً الى قى مى  عى مً ا سى ءن رى امى  اي  رى ضَ نى )):كقكلو 

 .(5)((نوي مً  وي فقى ك أىف ىي لى مى إً 
 في األحكاـ كالعقائد كمختمؼ األبكاب كالمسائؿ: خبر الكاحد حجةه  أفَ  -ّ

 .(1)عميو عند السمؼ  مجمعه  كىذا أمره 

                                                                 

 . ّْٓ/ِينظر: شرح الكككب المنير ُ) )
 .ُّ/ْالقرافي ، الفركؽ  ينظر:ِ) )
 .ِْٕ-ِٖٔ/ُ، كركضة الناظر ْٓ-ّْينظر: الكفاية ص ّ) )
،تحقيؽ:  ُىػ(  نيؿ األكطار طُُّْينظر: الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا اليمني )ْ) )

 .ِْْ/ِ، ٖصر، مجعصاـ الديف الصبابطي، دار الحديث، م
 .َُ/ٓكينظر: في ذلؾ حديث ابف عمر الذم أخرجو مسمـ في صحيحو  
، كأخرجو الترمذم في َّٔٔبرقـ  ِِّ/ّأخرجو أبك داككد في سننو، كتاب العمـ/ باب فضؿ نشر العمـ ٓ) )

كل ىذا ، كقد ر  ّْ-ّّ/ٓ، ِٖٓٔكالمفظ لو، كتاب العمـ/ باب الحث عمى تبميغ السماع، برقـ  وحسنوسننو 
 الحدث عدد مف الصحابة، كعده بعض أىؿ العمـ مف التكاتر. 
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ليس في االعتقاد كمو في صفات ا كأسمائو إاَل ما جاء  )) قاؿ ابف عبد البر:
ا في كتاب ا، أك صح عف رسكؿ ا  .(2)((أك أجمعت عميو األمة منصكصن

 شركط قبكؿ خبر الكاحد:  -ْ
 :* األكؿ: الراكم، كيشترط فيو أربعة شركط

فبل يشترط في الراكم  كال يشترط غير ذلؾ. ،اإلسبلـ، كالتكميؼ، كالعدالة، كالضبط
أف يككف فقيينا 

فرب حامؿ فقو إلى مف ىك أفقو منو، كرب حامؿ فقو )) :لقكلو  (3)
 .(4)((ليس بفقيو

االتصاؿ كعدـ االنقطاع، كعدـ الشذكذ،  * الثاني: السند، كيشترط فيو ثبلثة شركط:
 كعدـ العمة.

 عدـ الشذكذ، كعدـ العمة. * الثالث: المتف، كيشترط فيو شرطاف:
 :ية الُسنَّةج  حُ  -جـ

ا: أجمع أكالن: حجية السيَنة  كلزكـ سنتو. المسممكف عمى كجكب طاعة النبي  عمكمن
ا  باع السيَنة كثيرةه دلة عمى كجكب اتٌ كاأل  : (5)جدن

 القرآن الكريم: فمن
   قاؿ تعالى: * األمر بطاعة الرسكؿ             

              :لؿ عمراف[ِّ.] 

                                                                                                                                                                                          

ىػ( نخبة الفكر في  ُُْٖينظر: العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر)ُ) )
 .ُِٕ/ْتحقيؽ: عصاـ الصبابطي كعماد السيد، القاىرة، دار الحديث، 

 .ٔٗ/ِجامع بياف العمـ كفضمو ِ) )
 .ِّٗ-ِِٗ/ُ، كركضة الناظر َّْافعي، الرسالة ص ينظر:الشّ) )
، كىذا ِٔٓٔبرقـ  ّْ-ّّ/ٓأخرجو : الترمذم في سننو، كتاب العمـ/ باب الحث عمى تبميغ السماع ْ) )

 الحديث قطعو مف حديث: )نضر ا امرءنا سمع مقالتي فكعاىا(.
 .ِٖٗ/ِإعبلـ المكقعيف ٓ) )
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    قاؿ تعالى: * الكعيد لمف يخالؼ أمر النبي               

                                     

                              :النكر[ّٔ.] 

   قاؿ تعالى: * ال خيار لممؤمنيف إذا صدر حكـ عف رسكؿ ا      

                                       

                    :األحزاب[ّٔ.] 

  عند النزاع، قاؿ تعالى:  * األمر بالرد إلى الرسكؿ               

                                    

                             :النساء[ٓٗ.] 

 ومن الُسنَّة: 
 .عند النزاع مف مكجبات اإليماف كلكازمو إلى الرسكؿ  الرجكع * جعؿ

 ييامى كا عى ض  عى ا كى يى كا بً كي سَ مى تى  يفى دً اشً الرَ  ييفى يدً المى  اءً فى مى الخي  ةً نَ سي ي كى تً نَ سي ـ بً ميكي عى فى )): قاؿ
 .(1)((ذكاجً النَ بً 

ـ عمى يي في بلى اختً ـ كى يي الي ؤى ـ سي كي بمى قى  افى ف كى مى  ؾى ىمى ا أىَنمى إً ـ، فى كي كتي رى ا تى ي مى كنً عي دى  )):كقكلو 
ا مى  نوي كا مً أتي فى  يءو شى ـ بً كي رتي مى ا أىذى ا ً ، كى كهي بي نً اجتى فى  يءو ف شى ـ عى كي ييتي ا نى إذى ـ، فً يً يائً نبً أى

 .(2)((ـعتي طى استى 
 وً تً ريكى مى أىعى  افه بعى شى  ؿه جي رى  ؾي كشً  يي ، الى وي عى مى  وي ثمى مً كى  ابى تى الكً  كتيتي ي أي ن   إً الى أى)) :كقكلو 

                                                                 

، كالترمذم في  ََِ،َُِ/ ْ( َْٕٔنة/ باب في لزـك السنة، )أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب السُ) )
 . كقاؿ: حديث حسف صحيح. ْْ/ٓ( ِٕٔٔسننو، كتاب العمـ/ باب ما جاء في األخذ بالسنة كاجتناب البدع، )

( ِٖٖٕ (، أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة/ باب االقتداء بسنف رسكؿ ا ِ) )
ُّ/ُِٓ. 



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

66 
 

 اـو رى ف حى مً  يوً ـ فً جدتي ا كى مى كى  ،كهي مٌ حً أىفى  بلؿو ف حى مً  يوً ـ فً جدتي ا كى مى ، فى رلفً ذا القي يى ـ بً يكي مى : عى قكؿي يى 
((كهمي ر  حى فى 

(1). 
ة، أك صدر منو بمحض صدر منو بمحض الجبمَ  ا أف يككفى بل يخمك إمَ ف ووأما فعمُ 

 .ا بو ا لؤلمة، كقد يككف خاص  التشريع، كىذا قد يككف عام  
 :ِ()ثالثة أقسام فيذه 
؛ : األفعاؿ الجبمية: كالقياـ، كالقعكد، كاألكؿ، كالشرب، فيذا القسـ مباحه األول القسم

 مة كىي الخمقة.د بو التشريع كلـ نتعبد بو، كلذلؾ نسب إلى الجبَ ذلؾ لـ يقص فَ ألى
و بيا كالجمع بيف بالدليؿ اختصاصي  التي ثبتى  األفعاؿ الخاصة بو  القسم الثاني:

 ـر فيو التأسي بو.حَ تسع نسكة، فيذا القسـ يي 
ة البيانية التي يقصد بيا البياف كالتشريع، كأفعاؿ الصبل األفعاؿي  القسم الثالث:

لو  في المبي  كاجبنا كاف الفعؿي  في لما بينو؛ فإف كاف المبيَ  فحكـ ىذا القسـ تابعه  ،كالحج  
ف كاف مندكبنا فمندكب   .(3)كاجبنا، كا 

 :الُسنَّة من القرآنمنزلة  -د
 أييما يقدـ عمى اآلخر الكتاب أـ السيَنة؟

 كحيه  كبلىماإذ  ،كاحدةو  في منزلةو  كالسنةى  القرلفى  باعتبار مصدريتيا فبل شؾ أفَ  -ُ
 ، قاؿ تعالى: مف ا                        

 .(4)[ْ -ّ]النجـ: 
 باعتبار حجيتيا فالقرلف كالسيَنة في ذلؾ سكاء. -ِ

                                                                 

، كنحكه عند الترمذم في  ََِ/ْ( َْْٔأخرجو أبك داككد في سننو، كتاب السنة/ باب في لزـك السنة، )ُ) )
. كقاؿ: حسف صحيح،  ّٖ-ّٕ/ٓ( ِْٔٔ)سننو، كتاب العمـ/ باب ما نيي عنو أف يقاؿ عند حديث النبي 

 . ٕ-ٔ/ُ(ُّ، ُِكالتغميظ عمى مف عارضو  ) كابف ماجو في سننو،  باب تعظيـ حديث رسكؿ ا 
ينظر: الجكيني، أبك المعالي عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ بف محمد الجكيني، ، ركف الديف، الممقب ِ) )

 .ُّٖ/ُ، ِ، بيركت، دار الكتب العممية، مجُىػ( البرىاف في أصكؿ الفقو طُُْٖبإماـ الحرميف )
ىػ( أضكاء البياف في إيضاح  ُُْٓالجكني ) الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادرّ) ) 

 .ٖٔ/ٓالقرلف بالقرلف، بيركت، دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع، 
 .ْٗ-َٗ/ُ، كالفقيو كالمتفقو َُْ-ِٗينظر: الرسالة ص ْ) )
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لعمكمو،  خصصةه لما أجمؿ في القرلف، كىي م باعتبار تبيانيا،  فإَف السيَنة مبينةه  -ّ
كالخاص كالمقيد مقدـ عمى المجمؿ كالعاـ كالمطمؽ، إذ العمؿ  مبيفلمطمقو، كال مقيدةه 

 بيذه الثبلثة متكقؼ عمى تمؾ.
ما أجسر عمى )) تقضي عمى الكتاب، كقاؿ: قاؿ: السيَنةي يي  إال أف اإلماـ أحمد كره أفٍ 

 .(1)((َنة تفسر الكتاب كتبينوعمى الكتاب! إَف السي  السيَنة قاضيةه  ىذا أف أقكؿ: إفَ 
كالمقصكد أف الكتاب كالسيَنة متبلزماف ال يفترقاف، متفقاف ال يختمفاف؛ كما قاؿ بعض 

إَنما ىك الكتاب كالسيَنة، كالكتاب أحكج إلى السيَنة مف السيَنة إلى )) السمؼ:
 .(2)((الكتاب

                                                                 

ىػ( جامع ُُْْينظر: ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عاصـ النمرم القرطبي )ُ) )
، كالفقيو ُِٗ-ُُٗ/ِ، ِ، تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم، الرياض، دار ابف الجكزم، مجُاف العمـ كفضمو طبي

 .ّٕ/ُكالمتفقو 
 .َّص :الكفاية في عمـ الركاية: ينظرِ) )
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 : اإلجماعلثاً ثا

 وأجمل دراستيا بستِّ نقاط:
 جماع.تعريؼ اإل -أ 
 أقساـ اإلجماع. -ب 
 ية اإلجماع.حج   -ج 
 أىؿ اإلجماع. -د 
 اإلجماع. مستندي  -ق 
 األحكاـ المترتبة عمى اإلجماع. -ك 

 :تعريف اإلجماع - أ
، كمنو قكلو تعالى:  : يطمؽي (1)لغةن *   عمى العـز              

                        :يكنس[ُٕ.] 

 كيطمؽ عمى االتفاؽ، كمنو قكليـ: أجمع القكـ عمى كذا؛ أم: اتفقكا عميو.
بعد  مجتيدم عصرو مف العصكر مف أمة محمد  اتفاؽي  )) كعند األصكلييف:*

 .(2)((كفاتو عمى أمر ديني

  :ّ()أقسام اإلجماع-ب
لى إجماع سككتي.باعتبار ذاتو ينقسـ اإلجم -ُ  اع إلى إجماع قكلي، كا 
أف يتفؽ قكؿ الجميع عمى الحكـ بأف يقكلكا )) كىك الصريح: ،فاإلجماع القولي*

كجد  ، فيذا إفٍ نفسو ، كمثمو أف يفعؿ الجميع الشيء((حراـىذا كميـ: ىذا حبلؿ، أك: 
 حجة قاطعة ببل نزاع.

                                                                 

 .ُّٓ، كالمعجـ الكسيط ص ِْ/ُينظر: الكميات، ُ) )
( شرح التمكيح عمى التكضيح ، مصر، ىػّٕٗينظر: التفتازاني، سعد الديف مسعكد بف عمر )المتكفى: ِ) )

 .ٖٗ/ِ، ِمكتبة صبيح، مج
 .ُُٓ، مذكرة الشنقيطي ِٖٔ،ِٕٔ/ُٗ، كمجمكع الفتاكل َُٕ/ُُينظر الفقيو كالمتفقو ّ) )
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سكت الباقكف عميو بعد كي أف يقكؿ بعض المجتيديف حكمان  واإلجماع السكوتي:*
 العمـ بو. 

جماع غيرىـ.كينقسـ اإلجماع باعتبار عصره إلى إجماع الصحابة  -ِ  ، كا 
جماع ظني  -ّ  .(1)كينقسـ اإلجماع باعتبار قكتو إلى إجماع قطعي، كا 

 حجيتو: -جـ
 شرعية يجب اتباعيا كالمصير إلييا. حجةه  اإلجماعى  عمى أفَ  اتفؽ العمماءي 

 إلجماع حجة:فمف األدلة عمى ككف ا
 :(2)*مف الكتاب

 قكلو تعالى:  -ُ                         

                             :النساء[ُُٓ.] 

؛ فيككف اتباع سبيؿ حراـه  عمى أنوَ  فدؿَ  ،مف اتبع غير سبيؿ المؤمنيف دتكع  كىذا 
 المؤمنيف كاجبنا.

 قكلو تعالى: -ِ                             

                             

                   :لؿ عمراف[َُُ]. 

 ، فقد كصؼ ا تعالى ىذه األمة بأنيـ يأمركف بكؿ معركؼو كينيكف عف كؿ منكرو
و فمك قالت األمة في الديف بما ىك ضبلؿ لكانت لـ تأمر بالمعركؼ في ذلؾ كلـ تن

 يا ال تجتمع عمى ضبللة.كأنَ  ىذه األمة حؽه  إجماعى  عف المنكر فيو، فثبت أفَ 

                                                                 

 ىػ(، الغيث اليامع شرح جمع الجكامعُِْٓينظر: العراقي، كلي الديف أبي زرعة أحمد بف عبد الرحيـ )ُ) )
 .َّٓ/ُبيركت،  دار الكتب العممية، تحقيؽ: محمد تامر حجازم، 

 .ُٔٓ-ُٓٓ/ُينظر: الفقيو كالمتفقو ِ) )
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 *مف السيَنة:

 .(1)((ةى اعى مى الجى  ـً يمزى فى  ةً نَ الجى  ةى كحى بحبي  ادى رى ف أىمى فى )):قكلو 
 .(2)((إَف أمتي ال تجتمع عمى ضبللة)):كقكلو 

 :(3)شروط اإلجماع-د
 المجتيديف. مف العمماء المجمعكف أف يككفى  -ُ
 قكؿ المجتيد الكافر األصمي كالمرتد ببل خبلؼ.بفي اإلجماع  داإلسبلـ، فبل يعت -ِ
 قكؿ جميع المجتيديف، كال يعتد بقكؿ األكثر؛ فإذا خالؼ كاحد أك اثناف مف  -ّ

ا، ك مذىب مالؾ كالشافعي أنو يرجح  ؛المجتيديف فإَف قكؿ الباقيف ال يعتبر إجماعن
 ك كمذىب أبي حنيفة أنو ال يرجح بو. بعمؿ أىؿ المدينة،

 :(4)مستند اإلجماع -ه
شرعي، كال يمكف أف  دليؿعف  إالَ ىذه األمة ال تجتمع  اء عمى أفَ ياتفؽ الفق -ُ

عف الخطأ عمى ا بغير عمـ،  األمة معصكمةه  ذلؾ ألفَ ؛ يككف إجماعيا عف ىكل
 أك دكف دليؿ.

 ٓ()منعو البعضك  القياس، أك إلى االجتياد جكاز استناد اإلجماع ذىب الفقياء إلى -ّ

                                                                 

، كقاؿ: حديث حسف صحيح غريب مف  ْٓٔ/ْ( ُِٓٔأخرجو الترمذم، كتاب الفتف/ باب لزـك الجماعة )ُ) )
( ِِّٗىذا الكجو. كالنسائي في سننو الكبرل، كتاب عشرة النساء/ ذكر اختبلؼ ألفاظ الناقميف لخبر عمر )

عف مناقب الصحابة/  ، كابف حباف، كتاب إخباره ُٖ/ُ( ُٕٕ. كأحمد، مسند عمر بف الخطاب )ّٖٖ/ٓ
  ُٕٗ/ُ( ّٕٖكىك عند الحاكـ في المستدرؾ، كتاب العمـ ) ِّٗ/ُٔ( ِْٕٓباب فضؿ الصحابة كالتابعيف )

، كالترمذم في ٖٗ/ْ( ِّْٓأخرجو أبك داكد في سننو، كتاب الفتف كالمبلحـ/ باب ذكر الفتف كدالئميا )ِ) )
كابف ماجو في سننو، كتاب الفتف/ باب السكاد األعظـ  ْٔٔ/ْ( ُِٕٔسننو، كتاب الفتف/ باب لزـك الجماعة )

، قاؿ الحافظ ابف حجر في "التمخيص الحبير" : ىذا حديث مشيكر لو طرؽ كثيرة، ال يخمك َُّّ/ِ( َّٓٗ)
 ُُْ/ّكاحد منيا مف مقاؿ.  

 .ّٓٓ-ّّٓ/ُناظر ينظر: ركضة الّ) )
 .ِٗٓ/ِ، كشرح الكككب المنير ّٓينظر: جماع العمـ ص ْ) )
 ىـ : الظاىرية، كالسبب أنيـ ال يقكلكف بالقياس، فكذلؾ ما ايستند إليو.  (ٓ)

ق( التبصرة في أصكؿ الفقو، تحقيؽ: محمد َُّْينظر: الشيرازم أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ )
 .ِّٗ/ ُْ، ك اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ِّٕفكر، ص حسف ىيتك ، دمشؽ، دار ال
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 :(1)ما يترتب عمى اإلجماع -و

 .  عميو أجمعكا ما مخالفة أنفسيـ اإلجماع ألىؿ يجكز ال -ُ
 .  بعدىـ يأتي لمف المخالفة تجكز ال  -ْ
ا نص خبلؼ عمى إجماع يقع أف يمكف ال -ٓ  .أبدن
ا يمكف ال  -ٔ  .سابؽ إجماع خبلؼ عمى إجماع يقع أف أيضن
 .كافة  محمد أمة ارتداد كزيج ال  -ٕ
ا لؤلمة يمكف ال -ٖ  لكف ذلؾ، عف معصكمة األمة بؿ إليو، تحتاج نص تضييع أيضن

 .  األمة كؿ ذلؾ يجيؿ أف كيستحيؿ النصكص، بعض األمة بعض يجيؿ قد
 عمـ جيمع فإذا شيء، عميو منيا يذىب فمـ السنف جمع رجبلن  نعمـ ال: "الشافعي قاؿ
ذا السنف، عمى أتى بيا العمـ أىؿ  منيا، الشيء عميو ذىب منيـ كاحد كؿ عمـ فرؽ كا 
ا منيا عميو ذىب ما كاف ثـ  . ِ() "غيره عند مكجكدن

                                                                 

 .ُْٓ/ُ. الفقيو كالمتفقو ّٕٔ/ُإعبلـ المكقعيف ُ) )
 .ُْٕ -ُِٕص ،كؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعةكينظر: الجيزاني، معالـ أص

 . ِْص  الرسالة، (ِ)
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 إجماع أىل المدينة:

كمف اإلجماع الذم اعتد بو اإلماـ مالؾ إجماع أىؿ المدينة. فإنو قاؿ: إذا كاف 
 ألحد مخالفتو. األمر بالمدينة ظاىران معمكالن بو لـ أر ألحد خبلفو، كال يجكز 

 : إنمامنيـ مف قاؿف في المراد مف ككف إجماع أىؿ المدينة حجة، كاختمؼ أصحابو
، فإنو لك تغير ، بأف يككف في زمف النبي كاألذاف أراد فيما طريقو النقؿ المستفيض
: منيـ مف قاؿك  .مسائؿ االجتياد فيـ كغيرىـ سكاء عما كاف عميو لعمـ ، فأما

: أراد بو في زمف كقيؿ: أراد بذلؾ الصحابة، كقيؿ ،كاية غيرىـركايتيـ مقدمة عمى ر 
 ُ().صحابة كالتابعيف كتابعي التابعيفال

العمكـ في جميع األحكاـ، فإجماعيـ حجة؛ ألف العادة  ِ()كصحح ابف الحاجب
 . ّ()تقضي بأف مثؿ ىؤالء ال يجتمعكف إال عف دليؿ راجح

 كبناء عميو فإجماع أىؿ المدينة نكعاف: 
 :ْ()كىك عمى ثبلثة أكجونوع األول: اإلجماع المنقول ال

 : نقؿ ركاية الشرع عف رسكؿ ا سكاء أكاف قكالن أـ فعبلن أـ تقريران.أحدىا
 .ٔ()كالصاع ٓ()اإلجماع عمى نقؿ مقادير معينة: كالمد :كثانييا
: اإلجماع عمى نقؿ أعماؿ مستمرة منذ زمف الرسكؿ إلى عصر اإلماـ مالؾ، كثالثيا

 كنقميـ تثنية األذاف. 

                                                                 
 ََُ/ّ: كالتقرير كالتحبير كما بعدىا. ّْٖ/ ْينظر تفصيؿ ذلؾ في البحر المحيط:  (ُ)
ىػ( .ىك :عثماف بف عمر أبي بكر بف يكنس المعركؼ بابف الحاجب ، نشأ في  ْٔٔ - َٗٓابف الحاجب )( ِ)

القاىرة. فقييا مف فقياء المالكية، بارعا في العمـك األصكلية، مف تصانيفو ))مختصر الفقو(( ؛ ك ))منتيى السؤؿ 
 .ِٓٔ/  ٔ، كمعجـ المؤلفيف ُٖٗىب ص كاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ((. ينظر: الديباج المذ

 ِِٖينظر فكاتح الرحمكت:  ّ()

 .َٔٓ، أصكؿ الفقو اإلسبلمي، لمزحيمي: صكما بعدىا ََُ/ّالتقرير كالتحبير:  ْ()
غ. معجـ لغة الفقياء: ّْٓغ، كعند األئمة الثبلثة: = ّٗ.ُٖٓالميٌد: مكياؿ، كىك يساكم عند الحنفية:  ٓ()

  ُْٕص
 َِٕغ. المصدر السابؽ: صُِِٕغ، كعند غيرىـ: ٓ.ُِّٔؿ، كمقداره عند الحنفية الصاع: مكيا ٔ()
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اختمؼ فيو أصحاب اإلماـ مالؾ عمى ثبلثة النوع الثاني: ما كان طريقو الستدلل: 
 أكجو:

 : أنو ليس بإجماع كال بمرجح.أحدىا
 : أنو مرجح.كثانييا

 كثالثيا: أنو حجة كلكف ال يحـر خبلفو.
 فينبغي -النقؿأم ما كاف طريقو  -األكؿ الضرب أما)) :ُ()القرطبي العباس أبك قاؿ
 إذ كاإلقرار كالفعؿ القكؿ بيف فرؽ كال ،المتكاتر النقؿ باب مف ألنو فيو؛ يختمؼ ال أف
نيـ ،القطعي لمعمـ محصؿ نقؿ ذلؾ كؿ  عمييـ العادة تحيؿ غفير كجـ كثير عدد كا 

 اآلحاد إخبار مف أكلى سبيمو ىذا ما أف شؾ كال الصدؽ، خبلؼ عمى التكاطؤ
 أنو فيو فاألكلى -ما كاف طريقو االستدالؿ -الثاني الضرب أماك  كالظكاىر، األقيسةك 

 ِ()((المتعارضيف ألحد كمرجح انفرد إذا حجة
 .ّ()كذىب الجميكر إلى أف إجماع أىؿ المدينة ليس بحجة شرعية

 
 
 
 

                                                                 
ىػ(: أحمد بف عمر بف إبراىيـ األنصارم المالكي المحدث، نزيؿ ٔٓٔ -ىػٖٕٓأبك العباس القرطبي ) (ُ)

 االسكندرية، كاف مف كبار األئمة. سمع بالمغرب مف جماعة، كاختصر "الصحيحيف"، كصنؼ كتاب "المفيـ في
    ّْٕ/ٕشرح مختصر مسمـ".  شذرات الذىب: 

، تحقيؽ: أحمد ُىػ( إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ طُُْٗالشككاني ، محمد بف عمي ) (ِ)
 . ّٕعناية، دمشؽ، دار الكتاب العربي ص

 كما بعدىا.ََُ/ّالتقرير كالتحبير:تفصيؿ ذلؾ في ينظر  (ّ)
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 القياس رابعًا:

 وفيو خمس نقاط:
 تعريؼ القياس. -أ 
 .ة القياس عند العمماءحجي -ب 
 شركطو.أركانو ك  -ج 

 :قياستعريف ال -أ
 .(1): التقدير كالمساكاة، كمنو قكليـ: قست الثكب بالذراع، إذا قدرتو بوالقياس لغةن *
صؿ في حكـ األ إلىفرع ال ىك رد)) كفي اصطبلح األصكلييف يمكف تعريفو بأنو: *

 .(2) ((بعمة تجمعيما
 (3):حجيتو -ب
 .كاألدكية غذية،كاأل الٌدنيكٌية األمكر في حٌجةه  القياس أفٌ  في العمماء بيف خبلؼ ال
 الٌصحابة، أئٌمة جميكر ذىب فقد كاإلجماع الٌنٌص  عدـ إذا الٌشرعيٌ  القياس أٌما

 أصكؿ مف أصؿه  الٌشرعيٌ  القياس أفٌ  إلى كالمتكمٌميف الفقياء كجميكر كالتٌابعيف،
 يستغني ال: أحمد عف كنقؿ الٌسمع، بيا يرد لـ الٌتي األحكاـ عمى بو يستدؿ الٌتشريع،

 .القياس عف أحده 
. كمف ْ()كذىب الظاىرية كالشيعة كجماعة مف المعتزلة إلى أف القياس ليس بحجة

 :ٓ()أدلتيـ في ذلؾ
 :وقوله:  [٩٨النحل: ] چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ قكلو تعالى 

                                                                 

 .ُِٓ/ِ، كالمصباح المنير، مادة )قيس(، ُٕٖ/ٔيس(، ينظر: لساف العرب، مادة )قُ) )
ينظر: أبك المعالي، عبد الممؾ بف عبد ا بف يكسؼ بف محمد الجكيني، ركف الديف، الممقب بإماـ الحرميف ِ) )

 .ِٔ/ُىػ( الكرقات، تحقيؽ:  عبد المطيؼ محمد العبد، ْٖٕ)المتكفى: 
رشك  ،كما بعده ُٗٓ/  ِلمحصكؿ صيؿ في ا، التحُٔ/  ٓينظر: البحر المحيط ّ) )  ُٖٓص  :اد الفحكؿا 

 كما بعده.
 ِّٖينظر المستصفى: ص (ْ)
 كما بعدىا. َُِ/ِينظر أصكؿ السرخسي:  (ٓ)
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جب  حب  خب   مب  ىب  يب  چ  [ كقكلو:٣٩األنعام: ]چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 

 [ ٥٨األنعام: ] چجت          حت  
 ت بياف أف القرلف قد اشتمؿ عمى كؿ شيء.ففي ىذه اآليا
[ كالعمؿ بالرأم فيو تقديـ ١الحجرات:] چک  گ  گ  گ  گ  ڳچ قاؿ تعالى:

 بيف يدم ا كرسكلو.
ھ  ھ  ھ    ے  ے   چ  كالحكـ بالرأم مف جممة ما قاؿ ا تعالى:

 [ ١١٦النحل: ] چۓ  ۓ ﮲   ﮳ ﮴   
 ا رسكؿ مف السنة: ما قالو  :(( ةً نَ الس  بً  ةن رىى بي  ـَ ثي  اًب تى الكً بً  ةن رىى بي  ةي مى األي  هً ذً ىى  ؿي عمى تى 

العمؿ بالقياس مكجبان  فقد جعؿ النبي ُ()((كامي ضى  ؾلى ذى  كامي عى فى  اذى إً فى  أم،الرى بً  ةن رىى بي  ـَ ثي 
 لمضبلؿ.

 :(2)شروطو أركانو و  -ج
 أركاف القياس أربعة، كىي:*

مف القرلف أك مف السيَنة، مثؿ:  كىك المسألة المنصكص عمى حكميا بنصاألصل: 
 الخمر فقد ثبت حكمو بقكلو تعالى:

                                  

                   [المائدة :َٗ]. 

: كىك المسألة غير المنصكص عمى حكميا، كيراد إلحاقيا باألصؿ في الحكـ رعالف
 الشرعي، مثؿ النبيذ.

: كىك الحكـ الشرعي الثابت لؤلصؿ، كيراد إثباتو لمفرع بالقياس، مثؿ حكم األصل
 التحريـ الثابت لمخمر.

                                                                 
 (  ٖٔٓٓأخرجو أبك يعمى في مسنده: مسند أبي ىريرة/ رقـ ) (ُ)

 ُّْ/ُجاء في مجمع الزكائد: " كفيو عثماف بف عبد الرحمف الزىرم متفؽ عمى ضعفو" 
، ُىػ( المستصفى طُُّْ، ك الغزالي ، أبك حامد محمد بف محمد الطكسي )ْٗ/ٕينظر البحر المحيط  ِ) )

 .ِّْ/ُ، دار الكتب العمميةتحقيؽ: محمد عبد السبلـ عبد الشافي، بيركت، 
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ناء عميو حكـ األصؿ، كىك نفسو مكجكد في الفرع، كب يى ن: كىي الكصؼ الذم بي العمة
 ؿ: اإلسكار في الخمر كالنبيذ.ثعميو يمحؽ الحكـ بالفرع، م

 :(1)شروط القياس
أف يككف حكـ األصؿ المقيس عميو ثابتنا، إما بنص، أك إجماع، أك باتفاؽ  -ُ

ا.صحتو، كأالٌ  الخصميف عميو، أك بدليؿ يغمب عمى الظفٌ    يككف منسكخن
تعدية الحكـ، أما ما  ىليتسنٌ ؛ أف يككف حكـ األصؿ المقيس عميو معقكؿ المعنى -ِ

 ال يعقؿ معناه كعدد الركعات فبل سبيؿ إلى تعدية الحكـ فيو.
ىك قياس  كىذا-أف تكجد العمة في الفرع بتماميا، كذلؾ بأف يقطع بكجكدىا  -ّ

 عمى الظف كجكدىا في الفرع. يغمب أك-األكلى أك المساكاة 
ا عميو بنص مخالؼ لحكـ األصؿ، إ -ْ ذ القياس يككف أال يككف حكـ الفرع منصكصن

حينئذ عمى خبلؼ النص كىك باطؿ، كأما إف كاف النص مكافقنا لحكـ األصؿ، 
فإٌف ىذا يجكز مف باب تكثير األدلة؛ فيقاؿ في حكـ الفرع: دؿ عميو النص 

 كالقياس.
أف يككف حكـ الفرع مساكينا لحكـ األصؿ، فبل يصح قياس كاجب عمى مندكب،  -ٓ

 مساكاتيما في الحكـ.كال مندكب عمى كاجب مثبلن؛ لعدـ 
التعميؿ بيا كلـ يصح تعدية الحكـ  صحٌ  ، فإف كانت قاصرةن أف تككف العمة متعديةن  -ٔ

بيا، مثاؿ العمة القاصرة: الثمنية في الذىب كالفضة، كمثاؿ العمة المتعدية: 
 الطعـ في البر.

أف تككف العمة ثابتة بمسمؾ مف مسالؾ العمة كىي النص، أك اإلجماع أك  -ٕ
   االستنباط

ا، كذلؾ إف كانت مستنبطة. -ٖ ا كال إجماعن  أال تخالؼ العمة نصن
أف يككف القياس في األحكاـ الشرعية العممية؛ إذ ال يصح إجراء القياس في  -ٗ

 العقائد كالتكحيد إف أدل إلى البدعة كالتعطيؿ.

                                                                 

 . َُْ/َِ، كمجمكع الفتاكل َُٔ/ِ، ِ، مجإرشاد الفحكؿينظر: ُ) )
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 :األدلة المختمف فييالمطمب الثاني: ا 
 أوًل: قول الصحابي

 لي:أجممو بأربع نقاط، ىي كالتا
 تعريؼ "قكؿ الصحابي". - أ
 .حاالت مكافقتو كمخالفتو لصحابي لخر  - ب
 حالتا مكافقتو كمخالفتو لمقياس. -جػ
 حجيتو. - د
 تعريف قول الصحابي:  - أ
 " قكؿ الصحابي" لغةن:   -ُ

ا أك كاف تام ا الٌمساف، بو نطؽ لفظو  كؿ: المٌغة في القكؿ  .ُ()ناقصن
ا كالقكؿ  .المٌغكمٌ  معناه عف يخرج ال اصطبلحن

 .ِ()كالمعاشرة كالمجالسة الٌرؤية كىي الٌصحبة مف مشتؽ   : المٌغة في كالصحابيٌ 
ا كالصحابيٌ  -ِ  . ّ() اإلسبلـ عمى كمات بو مؤمننا  النبي لقي مف: اصطبلحن
حالت موافقتو ومخالفتو لصحابي آخر  -ب

(4): 
في   ي قكؿ الصحابي فيما ال مجاؿ فيو لمرأم كاالجتياد لو حكـ الرفع إلى النب

لكف مف باب  يككف ذلؾ في حكـ المرفكع إلى النبي  كاالستدالؿ بو كاالحتجاج، 
 بمعناىا. بمفظيا كتارةن  الركاية بالمعنى؛ فإٌف الصحابة يرككف السٌنة تارةن 
 .كال يصح بناءن عمى ذلؾ أف يقاؿ فيو: ىذا قكؿ رسكؿ ا 

 قكؿ الصحابي إذا خالفو غيره مف الصحابة: -ُ
عمى بعض، كلـ يجز  فيما بينيـ لـ يكف قكؿ بعضيـ حجةن  ختمؼ الصحابة إذا ا

د بعضيـ، بؿ الكاجب في ىذه الحالة التخير مف أقكاليـ بحسب لممجتيد بعدىـ أف يقمٌ 
 أىؿ كبعض الحنفية، بعضعند الجميكر، كخالؼ  كال يجكز الخركج عنيا، الدليؿ 

                                                                 

 .ِٕٓ/ُُلساف العرب، مادة )قكؿ( ( ُ)
 .ٖٓٓ/ُينظر: الكميات، مادة)صحب( ( ِ)
 .ٕ/  ُ، ٖمجينظر: اإلصابة (ّ)
 .ْْٓ/ُينظر: القرافي، شرح تنقيح الفصكؿ، ْ) )
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 .ُ()الظاىر
ا كحجةن  إذا انتشر قكلو كلـ يخالفو أحد -ِ  .مف الصحابة صار إجماعن
 قكلو فيما عدا ذلؾ: -ّ

 أحمد عف كركايةه  القديـ في كالٌشافعيٌ  مالؾو ك  الحنفٌية، مف األصكلٌييف جميكر ذىب
 فيجب الٌصحابٌي، لغير بالٌسٌنة ممحؽه  الٌرأم فيو يمكف فيما الٌصحابيٌ  قكؿ أفٌ  إلى
 .لخر صحابي   حؽٌ  في ال رأيو، كترؾ تقميده عميو
 يمحؽ فبل سكاءه  لخر مجتيدو  كقكؿ الٌصحابيٌ  قكؿ إفٌ : الجديد في الٌشافعيٌ  كقاؿ
 .(2) بالٌسٌنة

  حالتا موافقتو ومخالفتو القياس: -جـ
 قكؿ معو ليس قياسو  عمى حينئذو  فيقدـ القياس، إليو انضـ إذا حجةه  أنو  -ُ

، : كقاؿ. ةالٌرسال في ذلؾ عمى كنص الجديد، الشافعيٌ  قكؿ ظاىر كىك صحابي 
 أك الكتاب، كافؽ ما إلى منيا نصير تفرقكا إذا السبلـ عميو النبيٌ  أصحاب كأقكاؿ))

 .القياس في أصح كاف أك اإلجماع، أك السنة
ذا  إلى صرت خبلفنا كال مكافقةن  لو منيـ غيره عف يحفظ ال القكؿ منيـ كاحده  قاؿ كا 
اإ كال سنةن  كال كتابنا، أجد لـ إذا. كاحدىـ قكؿ اتٌباع  أك بحكمو يحكـ شيئنا كال جماعن
 . ّ() ((قياسه  معو كجد
 ما أنو فيعمـ بالتكقيؼ، إال لمخالفتو محمؿ ال ألنو القياس؛ خالؼ إذا حجةه  أنو -ِ

 .(4) عميو تدؿ كالشافعيٌ  حنيفة أبي كمسائؿ تكقيفنا، إال قالو

                                                                 

 .ّٔٔ/ِ، المعتمد ٗٔٓ/ُالرسالة  ينظر:( ُ)
 . َْٔ/ُ، كركضة الناظر ٕٗٓ-ٔٗٓ/ ُينظر: الرسالة ِ) )
 ا.كما بعدى ّٓ/  ٔ، كالبحر المحيط ِِٔينظر: إرشاد الفحكؿ ص( ّ)
عبلـ المكقعيف ٖٗٓ-ٕٗٓينظر: الرسالة ص ْ) )  .ِْْ/ْ، كشرح الكككب المنير ُٔٓ/ْ، كا 
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 :توحجي   -د

  ًفَيًة، أىٍكثىري ذىب نى اًلؾك  اٍلحى إلى أف قكؿ الصحابي  اٍلقىًديـ ٍكؿاٍلقى  الشافعي فيكى  مى
 .ُ()حجة

 كمجمؿ أدلتيـ: 
 ما كرد مف النصكص الدالة عمى عدالتيـ كتزكية ا تعالى ليـ كبياف عمكٌ   -ُ

    ، كقكلو تعالى:(2)منزلتيـ                

                             

                             :التكبة[ََُ.] 

ذىبنا ما بمغ مد  حدو ال تسبكا أصحابي، فمك أف أحدكـ أنفؽ مثؿ أي )) :قكلو   -ِ
 .(3)((صيفوأحدىـ كال ن

ا كأقميـ تكمفنا،  انفردكا بما جعميـ أبرٌ الصحابة أفٌ   -ّ األمة قمكبنا كأعمقيـ عممن
د األذىاف كفصاحة المساف، فالعربية طبيعتيـ كسميقتيـ، يـ ا بتكقٌ فقد خصٌ 

كعقكليـ، كال حاجة بيـ إلى النظر في  في فطرىـ كالمعاني الصحيحة مرككزةه 
عمؿ الحديث كالجرح كالتعديؿ، كال إلى النظر في قكاعد اإلسناد كأحكاؿ الركاة ك 

 األصكؿ كأكضاع األصكلييف، بؿ قد غنكا عف ذلؾ كمو.
 :(4)فتكل الصحابي ال تخرج عف ستة أكجو  أفٌ  -ْ

 .: أف يككف سمعيا مف النبي الوجو األول

                                                                 

ىػ( أصكؿ السرخسي، بيركت، ّْٖمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة )المتكفى:  ينظر: السرخسي،( ُ)
، ُْٕ/ ِ. ك المحصكؿ ْٔ/ٖ، كالبحر المحيط ْْٓ/ُ، ك شرح تنقيح الفصكؿ، َُٓ/ِ، ِدار المعرفة، مج

 . ٔٗٓ/ ُالرسالة 
 .ُْٔ-ُِّ/ْينظر: إعبلـ المكقعيف ِ) )
، كمسمـ، كتاب ّّٕٔبرقـ  ُِ/ٕ)لك كنت متخذا خميبلن(  أخرجو البخارم، كتاب المناقب/ باب قكؿ النبيّ) )

 .ِٗ/ُٔكتاب فضائؿ الصحابة/ باب تحريـ سب الصحابة 
عبلـ المكقعيف ُْٕ/ُينظر: الفقيو كالمتفقو ْ) )  .ُْٖ/ْ، كا 
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كانكا ييابكف  ، فإٌف الصحابة : أف يككف سمعيا ممف سمعيا منو الوجو الثاني
 ، كيعظمكنيا، كيقممكنيا خكؼ الزيادة كالنقصاف.الركاية عف رسكؿ ا 

ا خفي عمينا. الوجو الثالث:  أف يككف فيميا مف لية مف كتاب ا فيمن
 أف يككف قد اتفؽ عمييا ممؤىـ، كلـ ينقؿ إلينا إاٌل قكؿ المفتي بيا كحده. الوجو الرابع:

كداللة المفظ عمى الكجو الذم انفرد بو  غة: أف يككف لكماؿ عممو بالمٌ الوجو الخامس
عنا، أك لقرائف حالية اقترنت بالخطاب، أك لمجمكع أمكر فيميا عمى طكؿ الزماف 

، كمشاىدة أفعالو، كأحكالو، كسيرتو، كسماع كبلمو، كالعمـ مف رؤية النبي 
بمقاصده، كشيكد تنزيؿ الكحي، كمشاىدة تأكيمو بالفعؿ، فيككف فيـ ما ال نفيمو 

 ف.نح
السنة النبكية، كقد  مف شعب يا شعبةه بأقكاؿ الصحابة عمى أنٌ يأخذ اإلماـ مالؾ  ككاف

كلقد كاف مالؾ )) :ُ()الشيخ العبلمة أبك زىرة في كتابو عف اإلماـ مالؾ، فقاؿ نقؿ ىذا
لما أراد  ِ()عمر بف عبد العزيز السٌنة فيما كاف عميو الصحابة، فقد رأل أفٌ  يرل أفٌ 

 .((ة، أمر بجمع أقضية الصحابة كفتاكييـأف ينشر السنٌ 
ككالة  سف رسكؿ ا  )) :عمر بف عبد العزيزككاف اإلماـ مالؾ يركم قكؿ الخميفة 

 عمى دينو، لطاعتو، كقكةه  لكتاب ا، كاستكماؿه  األخذ بيا تصديؽه  ؛األمر بعده سنف
قتدل بما سٌنكا فقد ليس ألحد تغييرىا كال تبديميا كال النظر في رأم مف خالفيا، فمف ا

اىتدل، كمف استنصر بيا فيك منصكر، كمف خالفيا كاتبع غير سبيؿ المؤمنيف، كاٌله 
 .(3)((كساءت مصيران  ، كأصبله جينـىا ما تكلٌ 

مف  .أقكاؿ الصحابة ىما يستند عم كثيران  ؛ أنوطريقة مالؾ في المكٌطأ كالمبلحظ مف 
 أمثمة ذلؾ:

                                                                 

 .ِْٔ،  ص ينظر: مالؾ، حياتو كعصره  ُ) ) 
ىػ(: ابف مركاف بف الحكـ. قرشي مف بني أمية، قيؿ لو ))خامس الخمفاء  َُُ - ُٔعمر بف عبد العزيز ) (ِ)

الراشديف(( لعدلو كحزمو، مف كبار التابعيف. كلد كنشأ بالمدينة. ككلي إمارتيا لمكليد. ثـ استكزره سميماف بف عبد 
 .َِٗ/ ٓالخبلفة فبسط العدؿ، كسكف الفتف. ينظر: األعبلـ لمزركمي الممؾ ككلي 

، تحقيؽ:  أبك ُىػ(  المكافقات طُُْٕينظر:  الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي )ّ) )
 .ِٗ/ّ، ٕعبيدة مشيكر بف حسف لؿ سمماف، دار ابف عفاف، مج
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و كاف يقكؿ: مف قاؿ ا بف عمر، أنٌ  عبدف نافع عف عف مالؾ ع)):جاء في  المكٌطأ
 .(1)((إف شاء ا، ثـ لـ يفعؿ الذم حمؼ عميو لـ يحنث :ثـ قاؿ ،كا
  كذىب الشافعية في الراجح عندىـ كبعض متأخرم الحنفية كالمالكية إلى أف قكؿ

 :ّ(). كاستدلكاِ()الصحابي ليس بحجة مطمقان 
[ فا سبحانو كتعالى أمر ٢: الحشر] چۅ  ۉ  ۉچ قكلو تعالى: .ُ

 كىذا ينافي التقميد. -أم االجتياد –باالعتبار 
 اإلجماع: فقد أجمع الصحابة عمى جكاز مخالفة كؿ كاحد منيـ لآلخر.  .ِ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 .َٖٔ/ ّ(، ُّْٕمالؾ، المكطأ، باب النذكر كاأليماف، )  ُ) )
 ْٖٓ: صاإلسبلمي أصكؿ الفقو،  َْٔ/ُ، كركضة الناظر ٕٗٓ-ٔٗٓ/ ُينظر: الرسالة  ينظر (ِ)
  ُِٗ/ٔينظر الرازم، المحصكؿ في أصكؿ الفقو:  (ّ)
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 ثانيًا: سد  الذرائع
 كأجمميا في ثبلثة نقاط، ىي كالتالي:

 .((سٌد الذرائع)) تعريؼ -أ 
 قاعدة التذرع ذات شقٌيف. -ب 
 .((د الذرائعس)) حجية -ج 

 :((سد  الذرائع))تعريف - أ
 .ُ()*لغةن:  السد: ىك إغبلؽ الخمؿ  -ب

 .(2)كالذريعة تعني الكسيمة، يقاؿ تٌذرع فبلف بذريعة، أم: تكسٌؿ بكسيمة، كالجمع ذرائع
حقيقتيا: التكسؿ بما ىك مصمحة إلى )) عرفيا الشاطبي فقاؿ: في االصطبلح:*

 .(3) ((مفسدة
 شقين:قاعدة التذرع ذات  -ب

، ككسيمة المباح بةه ك ، ككسيمة المندكب مند: أف كسيمة المطمكب الكاجب كاجبةه أحدىما
 ، كىك ما يعتبر عنو)بفتح الذرائع(.مباحةه 

كىذا الشؽ ىك الذم  منع،ي، كما يؤدم إلى المفسدة كسيمة المحـر محرمةه  أفٌ  ثانييما:
 الذرائع(، كىك الذم يعنينا ىنا. )سدٌ : يعبر عنو
)مقدمة الكاجب( التي كقع الخبلؼ فييا بيف : األكؿ فيدخؿ تحت قاعدة ؽٌ أما الش

 األصكلييف.
ىا يجب فتحيا، كتكره الذريعة كما يجب سدٌ  كأعمـ أفٌ ))كفي ىذا المعنى يقكؿ القرافي: 

، فكسيمة كسيمة المحـر محرمةه  الذريعة ىي الكسيمة، كما أفٌ  كتندب كتباح، فإفٌ 
 .ْ() ((عة كالحجكالسعي لمجم الكاجب كاجبةه 

                                                                 

 .َِٕ/ّلساف العرب، مادة)سَد( ( ُ)
 .ٔٗ/ٖالمصدر نفسو، مادة )ذرع( ِ) )
 .ُّٔ/ْ( الشاطبي، المكافقات ّ)
 .ّّ/ِالفركؽ:  (ْ)
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 :حجية سد الذرائع-جـ
كالذريعة: الكسيمة )) :، قاؿ القرافي  المالكيةالذرائع مف األصكؿ المعتمدة عند  سدٌ 

لمشيء، كمعنى ذلؾ حسـ مادة كسائؿ الفساد لو، فمتى كاف الفعؿ السالـ مف المفسدة 
.كيعتمدىا ُ() ((كسيمة إلى المفسدة، منعنا مف ذلؾ الفعؿ، كىك مذىب مالؾ رحمو ا

 كذلؾ الحنابمة.
 مف القرلف كالسٌنة. عمى ثبكت قاعدة سد الذرائع، أدلةه  كمما يدؿٌ  
 فمن القرآن: *

قكلو تعالى        :                    

               [البقرة :َُْ]. 

الييكد كانكا  مع المراعاة، بمعنى راقبنا كانظرنا، ألفٌ  (راعنا)فقد نيى عف قكؿ 
 ، فنيى عنيا سدان لمذريعة.الرسكؿ  يقكلكنيا كيعنكف)الرعكنة( بقصد إذاية

   كقكلو تعالى:                           

                                       
 .[َُٖ: األنعاـ]

ما يتخذه المشرككف للية، مع ككنو حمية   فنيى ا تعالى  المسمميف عف سبٌ 
ىانة ليا، حتى ال ي  ا تعالى. تخذه المشرككف ذريعة إلى سبٌ تعالى، كا 

 * ومن السنة: 
 . ِ() ((ؾى يبي رً يي  الى  امى  لىإً  ؾى يبي رً يي  امى  عٍ دى  )):   قكلو
ـي رى الحى كى  فه ي بى  ؿي بلى الحى )):   كقكلو  اس،النَ  فى مً  ثيره كى  ايى مي عمى يى  الى  ياته بَ شى مي  امى يي ينى بى كى  فه يٌ بى  ا

 ىرعى يى  اعو رى كى  افى كى  ياتبَ شى المي  يفً  عى قى كى  فمى كى  ،وً رضً عً كى  ينوً دً لً  أىبرى ستى ا ياًت بَ شى المي  ىقى اتَ  فً مى فى 

                                                                 

 .ُُّشرح تنقيح الفصكؿ، ص  ُ) )
، مف حديث الحسف بف عمي، كقاؿ:  ٖٔٔ/  ْ( ، ُِٖٓأخرجو الترمذم في سننو، كتاب صفة القيامة ) (ِ)

 حديث حسف صحيح.
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 وً رضً أى يفً  اً  ىمى حً  فَ ا ً كى  الأى ى،مى حً  ؾو مً مى  ؿ  كي لً  فَ ا ً كى  الى أى ،وي عى كاقً يي  فأى ؾي كشً يي  ىمى الحً  كؿى حى 
((ومي ارً حى مى 

()ُ.  
 

 : الستحسانثالثاً 
 بإذف ا تعالى. األكؿنو في الفصؿ كىك محؿ بحثي؛ سيككف الكبلـ ع

 

                                                                 

، كمسمـ كتاب المساقاة / باب  َِ/  ُ(،ِٓأخرجو البخارم كتاب اإليماف/ باب فضؿ مف استبرأ لدينو )( ُ)
 كالمفظ لمبخارم.، ُُِٗ/  ّ(، ُٗٗٓت )أخذ الحبلؿ كترؾ الشبيا
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 رابعًا: المصالح المرسمة:
 وفييا أربعة نقاط، أجمميا كما يمي:

 تعريؼ المصالح المرسمة. -أ 
 أقساـ المصالح المرسمة. -ب 
 شركط األخذ بيا. -ج 
 أدلة اعتبارىا كحجيتيا. -د 
 :تعريف المصمحة المرسمة - أ

 تنقسـ المصالح إلى ثبلثة أنكاع:
كىي ما قامت األدلة الشرعية المعينة عمى رعايتيا  رة:أوليا: المصمحة المعتب

 ُ()كاعتبارىا. كتحريـ القتؿ مف أجؿ المحافظة عمى النفس.
كىي التي قامت األدلة الشرعية المعينة عمى عدـ وثانييا: المصمحة الممغاة: 

فحـر اإلسبلـ الربا عمى الرغـ مف كجكد  ِ()اعتبارىا كااللتفات إلييا في التشريع.
 حة فيو لمدائف. مصم

   -كىي محؿ البحث -وثالثيا: المصمحة المرسمة 
 .ّ()االستفساد ضدٌ ( االستصبلح) ك( المصالح) كاحدة :المصمحة لغةن  :كىي  *

 كذا: األثير ابف قاؿ .ْ()مرسمة فيي أرسميا أم مفعؿ بمعنى فعؿه  فييكالمرسمة: 
 .قتيبة ابف فٌسره
ا*  المحافظة عمى مقصكد الٌشرع )) :حمو ار ٓ()قاؿ اإلماـ الغزالي  :اصطبلحن

                                                                 

، د. محمد مصطفى الشمبي ، أصكؿ الفقو اإلسبلمي، ُِٔ/ٔينظر الرازم، المحصكؿ في أصكؿ الفقو:  ُ()
 ِٔٗبيركت ص-الدار الجامعية 

 ينظر المصادر السابقة ِ()

 . ُٖٕ/ُ(  مختار الصحاح، مادة ) صمح(، ّ)
 .ُِٖ/ُُ(  لساف العرب، مادة )رسؿ(، ْ)
ىػ(.ىك: محمد بف محمد بف محمد أبك حامد الغزالي بتشديد الزام نسبتو إلى الغزاؿ  َٓٓ - َْٓ(  الغزالي )ٓ)

)بالتشديد( ،كاف أبكه غزاالن، أك ىك بتخفيؼ الزام نسبة إلى )غزالو( قرية مف قرل طكس. فقيو شافعي أصكلي، 
إلى طكس. مف مصنفاتو: ))البسيط(( ؛ ك متكمـ، متصكؼ. رحؿ إلى بغداد، فالحجاز، فالشاـ، فمصر كعاد 

 .ِْٕ/  ٕ،كاألعبلـ لمزركمي َُٖ – َُُ/  ْ))الكسيط(( ك ))إحياء عمـك الديف(( . ينظر: طبقات الشافعية 
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 كتسمى باالستصبلح كبالمناسب المرسؿ.. ُ()((المنحصر في الٌضركرٌيات الخمس
بأنيا: ىي األكصاؼ التي تبلئـ تصرفات  -رحمو ا–كقد عرفيا د. كىبة الزحيمي 

 الشارع كمقاصده، كلكف لـ يشيد ليا دليؿ معيف مف الشرع باالعتبار أك اإللغاء،
   ِ()كيحصؿ مف ربط الحكـ بيا جمب مصمحة أك دفع مفسدة عف الناس.

 أقسام المصمحة المرسمة:-ب
 :(3)تنقسـ المصمحة المرسمة ؛*  باعتبار األصؿ

 تعكد إلى حفظ الديف. مصمحةه  -ُ
 تعكد إلى حفظ النفس. مصمحةه  -ِ
 تعكد إلى حفظ العقؿ. مصمحةه  -ّ
 تعكد إلى حفظ النسب. مصمحةه  -ْ
 فظ الماؿ.تعكد إلى ح مصمحةه  -ٓ
 ىي الضركريات الخمس. هكىذ

 :إلى تنقسـ المصمحة المرسمة ؛* باعتبار قكتيا
المصمحة الضركرية، كتسمى درء المفاسد، كىي: ما كانت المصمحة فييا في  -ُ

 محؿ الضركرة.
المصمحة الحاجية، كتسمى جمب المصالح، كىي: ما كانت المصمحة فييا في  -ِ

 محؿ الحاجة ال الضركرة.
لمصمحة التحسينية، كتسمى الكمالية، كىي: ما ليس ضركرينا كال حاجينا، كلكنيا ا -ّ

مف باب الجرم عمى مكاـر األخبلؽ كاتباع أحسف المناىج، كذلؾ كتحريـ 
 .(4)لنجاساتا

                                                                 

، ك الشاطبي ، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي أبك إسحاؽ ، االعتصاـ ،  ِٖٔ/ُينظر: المستصفى( ُ)
 .ٓٗ/ِ، ِؿ سمماف ، مجتحقيؽ: أبك عبيدة مشيكر بف حسف ل

 ٕٕٓدمشؽ  ص -ـ( دار الفكرُٖٔٗ -ُد.كىبة الزحيمي، أصكؿ الفقو اإلسبلمي، )ط ِ()
 .))بتصرؼ((.ُّٗ/ِينظر: شرح التمكيح عمى التكضيح ّ) )
، المدينة المنكرة، الجامعة اإلسبلمية، منيج التشريع ِينظر: الشنقيطي، منيج التشريع اإلسبلمي كحكمتو طْ) )

 . ِْ-ُٔي كحكمتو ،ص اإلسبلم
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 شروط األخذ بالمصمحة المرسمة عند المحتجين بيا:  -جـ

 لنص أك إجماع. تككف المصمحة مصادمةن  أالٌ  -ُ
 اصد الشريعة بالحفظ كالصيانة.أف تعكد عمى مق -ِ
 تككف المصمحة في األحكاـ التي ال تتغير، ككجكب الكاجبات، كتحريـ أالٌ  -ّ

المحرمات، كالحدكد، كالمقدرات الشرعية، كيدخؿ في ذلؾ األحكاـ المنصكص 
 عمييا، كالمجمع عمييا، كما ال يجكز فيو االجتياد.

ال يستمـز مف العمؿ بيا أال تعارضيا مصمحة أرجح منيا أك مساكية ليا، كأ -ْ
 .(1)مفسدة أرجح منيا أك مساكية ليا

 أدلة اعتبارىا وحجيتيا: -د
 :أدلة اعتبار المصمحة المرسمة -ُ
  بيا في كقائع كثيرة مشتيرة. -نيـرضي ا ع-عمؿ الصحابة 
 (2)أف العمؿ بالمصالح المرسمة مما ال يتـ الكاجب إاٌل بو فيككف كاجبنا. 
 المرسمة:حجية العمؿ بالمصالح  -ِ

جميع  يعتمدهاإلماـ مالؾ،  الفقو عند العمؿ بالمصالح المرسمة أصؿ مف أصكؿ
 في بناء األحكاـ الفقيية. حجةن  كيعٌدكنيا ، عمماء األصكؿ مف المالكية كغيرىـ

 .ّ() ((المصمحة المرسمة عند مالؾ رحمة ا حجةه ))قاؿ القرافي: 
بالنسبة لمحنفية أنيـ كالشافعية في عدـ  كأما الشافعية فمـ يعممكا بيا، كذكر اآلمدم

األخذ بالمصمحة المرسمة، إال أف الحنفية في حقيقة األمر أخذكا بيا مف طريؽ 
     ْ()االستحساف الذم برعكا بو.

كعند التحقيؽ، فإٌف جميع المذاىب كالعمماء يعممكف بمقتضى المصالح المرسمة، إاٌل 
 يا، ثـ الحنفية، الشافعية.أف المالكية ثـ الحنابمة أكثر أخذان ب

                                                                 

 .ّّْ/ُُ، مجمكع الفتاكل ُِينظر: المصالح المرسمة لمشنقيطي ص ُ) )
، كاتخاذ الخبلفة مف بعده، كتدكيف الدكاكيف في عيد عمر  مف األمثمة :عمى ذلؾ تكلية أبي بكر لعمر ِ) )

 .ُِ-ُُأيضان دارنا لمسجف بمكة. ينظر: المصالح المرسمة لمشنقيطي ص 
 .ُُِتنقيح الفصكؿ ص شرح  ّ) ) 
 َٕٔينظر الزحيمي، أصكؿ الفقو اإلسبلمي : ص ْ()
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ألٌنيـ يقيسكف كيفرقكف  كىي عند التحقيؽ في جميع المذاىب،)) كقاؿ القرافي:
 .ُ() ((بالمناسبات، كال يطمبكف شاىدان باالعتبار، كال نعني بالمصمحة إاٌل ذلؾ

 في العمماء فإف كذلؾ، كليس بيا، المالكية اختصاص كالمشيكر )): الزركشي قاؿك 
 . ( ِ)((ذلؾ إال المرسمة لممصمحة معنى كال المناسبة، بمطمؽ يكتفكف بالمذاى جميع

                                                                 

ضكابط المصمحة في  ، كُٕٔ، ُٓٔ/  ٔ.كلمتكسع ينظر: المحصكؿ لمرازم ْْٔالمصدر نفسو ص ُ) )
 .ّٕٓ – َّٕالشريعة اإلسبلمية لمدكتكر محمد سعيد البكطي ص 

 .ِْٕ/  ٕينظر: البحر المحيط ( ِ)
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 خامسًا: الستصحاب

 وأكتفي بذكر بثالث نقاط ، ىي كالتالي:
 تعريفو. -أ 
 أنكاعو. -ب 
 حجيتو. -ج 

 تعريفو: - أ
فبلف الشيء، إذا جعمو مصاحبان  مأخكذ مف المصاحبة، يقاؿ اصطحبفي المغة: *

 .ُ()استصحبو فقد كالءمو شيئا ـزال شيء كؿ، كىك لو، أم مكجكدان معو
، ألمرو  الحاؿ استصحاب ))بقكلو:  الشككانيعرفو  في االصطبلح:*  أك كجكدم 

، ، عدمي   أك الماضي في الشيء ككف اعتقاد أف كمعناه .ِ() ((شرعي   أك عقمي 
 .ّ()االستقباؿ أك الحاؿ في ثبكتو ظف يكجب الحاضر

 :الستصحاب أنواع -ب
 :  ىيك  عمييا، متفؽه  ثبلثةه  عه أنكا لبلستصحاب 
 صكـ كجكب كنفي سادسة، صبلة كجكب كنفي األصمٌي، العدـ استصحاب - ُ

 .شكاؿ
    قكلو تعالى:  في العمكـ كبقاء المخٌصص، يرد أف إلى العمكـ استصحاب - ِ

       :يرد أف إلى النٌص  كاستصحاب ، [ِٕٓ]البقرة ،  جمد ككجكب ناسخه

ا قاذؼ كؿ  .غيره دكف لمزكج بالٌنسبة الناسخ ردي أف إلى غيره، أك زكجن
 الذم العقد جرياف عند كالممؾ كدكامو، ثبكتو عمى الشرع دؿ حكـ استصحاب - ّ

 أف إلى كالديف الممؾ فيبقى إلزاـ، أك إتبلؼ جرياف عند الٌذمة ككشغؿ التمميؾ، يفيد
 .ُ()مشركع بسبب زكاليما يثبت

                                                                 

 .ِٖ/ُادة )صحب( ، ينظر الكميات، مُ) )
 .ُٕ/ ٔ، كينظر: البحر المحيط ُْٕ/ِفي إرشاد الفحكؿ ، ِ) )
 .ُْٓ/ُينظر: المحصكؿ البف العربي( ّ)
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 : توحجي-جـ
 معمماء في االحتجاج باالستصحاب عند عدـ الدليؿ مذىباف:ل

المالكية جميكر الفقياء مف عند  مطمقان  العمؿ باالستصحاب حجةالمذىب األول: 
، فيصمح لبلستحقاؽ كما يصمح لمدفع، أم أف كالحنابمة كأكثر الشافعية كالظاىرية

مانع مف  استصحاب الحاؿ يثبت الحقيف اإليجابي كالسمبي ما لـ يقـ دليؿ
ا  ـرحميكالغزالي  ْ()كأبي بكر الصيرفي ّ()المزني كقاؿ بحجيتو ِ()االستمرار.

 .تعالى
الحاضر،  د ككف الشيء في الماضي أكاعتقا االستصحاب كمعناه: )) قاؿ القرافي:
كالصيرفي عند مالؾ كالمزني،  ثبكتو في الحاؿ أك االستقبلب، فيذا الظفٌ  يكجب ظفٌ 

  ٓ()((، خبلفان لجميكر الحنفية كالمتكمميفحجةه  رحميـ ا تعالى
ؼ االستصحاب: كقاؿ ابف جزم بعد أف عرن

كىك حجة عند المالكية كأكثر ))(6)
 .((الشافعية، خبلفان لمحنفية كالمتكمميف
 كمما يدؿ عمى حجية االستصحاب:

 وً طنً ي بى ـ فً كي دي حى أى دى جى ا كى ذى إً )) :قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  عف أبي ىريرة  ركمما   -ُ
 عى سمى ى يى تَ د، حى سجً المى  فى ج مً خري  يى بلى ؟ فى ـ الى أى يءه شى  نوي مً  جى رى خى أى يوً مى عى  ؿى شكى أىان، فى يئى شى 

                                                                                                                                                                                          

السبكي،  تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف يحيي ،ككلده تاج   ينظر:( ُ)
شرح المنياج "منياج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ لمقاضي ىػ ( اإلبياج في ُُْٔالديف أبك نصر عبد الكىاب )

 .َُُ/  ّ، ّىػ" بيركت، دار الكتب العممية ، مجٖٕٓالبيضاكم المتكفي سنو 
، ابف بدراف عبد القادر الدمشقي، المدخؿ إلى مذىب اإلماـ ٖٖٔينظر الزحيمي، أصكؿ الفقو اإلسبلمي: ص ِ()

  ِٖٔركت صـ( مؤسسة الرسالة، بيُُٖٗ-ِأحمد بف حنبؿ )ط

ٍينة، قبيمة مف قبائؿ اليمف، صاحب الشافعي كأحد  (ّ) ىك : أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف يحيى الميزىني نسبةن إلى ميزى
أعمدة المذىب، ركل عف الشافعي كنعيـ بف حماد كغيرىما، كركل عنو ابف خزيمة كابف أبي حاتـ كغيرىما، لو 

 ،ّْ/  ُظر: طبقات الشافعية ىػ. ين ِْٔكتاب: " مختصر المزني "، تكفي سنة 
ىك: محمد بف عبد ا، مف أىؿ بغداد، فقيو شافعي، محدث، أصكلي، كاف يقاؿ: إنو أعمـ خمؽ ا تعالى  (ْ)

ق  . مف تصانيفو: دالئؿ األعبلـ عمى أصكؿ األحكاـ َّّباألصكؿ بعد الشافعي، تفقو عمى ابف سريج، تكفي 
 . َِِ/  َُ، كمعجـ المؤلفيف ُٖٔ/ ّت الشافعية شرح فيو رسالة الشافعي. ينظر: كطبقا

 .ُُّينظر: شرح تنقيح الفصكؿ ص  (ٓ)
ـ( تقريب الكصكؿ إلى عمـ ََِِابف جزم ، أبك القاسـ محمد بف أحمد الكمبي الغرناطي المالكي )  ٔ) ) 

 .ُْٔ، تحقيؽ: محمد المختار الشنقيطي، المدينة المنكرة،  ص ِاألصكؿ ط
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فيذا فيو داللة عمى العمؿ باالستصحاب، كىك إقرار ما ، (1)((ان يحى رً  دى جً ك يى ان، أىكتى صى 
قيف ثبت باليقيف دكف االلتفات إلى الظف، حتى يحدث اليقيف الذم يخالؼ الي

 الثابت سابقان. 
 رً اذكي فى  ؾى مبى كى  متى رسى ا أىذى إً )) قاؿ:  عف عدم بف حاتـ أف رسكؿ ا ركمكما   -ِ
 (2)((وي مى تى يـ قى يي م أىدرً  تى الى  ؾى نَ إً ؿ فى أكي  تى بلى ، فى د قتؿى قى كى  هي يرى ان غى مبى كى  مبؾى ع كى مى  دتى جى كى  إفٍ ا، فى  اسـى 

 اسـى  رً اذكي ، فى ؾى يمى سى  يتى مى ا رى ذى إً  )) يد فقاؿ:عف الص كعنو أيضان قاؿ: سألت رسكؿ ا 
 وي مى تى قى  اءي م، المى درً  تى الى  ؾنٌ إً ، فى اءو ي مى فً  عى قى د كى قى  هي دى جً ف تى  أىالٌ ؿ، إً كي فى  ؿى تى د قى قى  وي تي دى جى إف كى ، فى اً 
 . (3)((ؾيمي ـ سى أى

المشككؾ أف األصؿ في الحيكاف التحريـ إاٌل إذا ذكي بطريقة شرعية، مف ثـ فإٌف  ذلؾ
 فيو مف الصيد يبقى عمى أصؿ التحريـ. 

، فطمب البينة (4)((ميوً ى عى عى دَ ى المي مى عى  يفي مً اليى ي، كى عً دَ ى المي مى عى  ةي نى ي البى )) :كقكلو  -ّ
المدعى عميو األصؿ فيو براءة ذمتو، كلذلؾ لـ  عمى أفٌ  عمى المدعي، بناءن 
 يطمب منو البينة. 

الحنفية المتأخريف أف االستصحاب حجة لمدفع قكؿ جميكر وأما المذىب الثاني: 
كالنفي ال لئلثبات كاالستحقاؽ؛ أم أف االستصحاب ال يثبت بو إال الحقكؽ السمبية؛ 
بمعنى أنو حجة لبقاء الحقكؽ المقررة الثابتة مف قبؿ، كليس بسبب مكجب لحؽ 

 ٓ()مكتسب، فبل يثبت حكمان جديدان.
                                                                 

، كأبك داكد، كتاب ِٕٔ/ُ(، ِّٔكتاب الحيض/ باب الدليؿ عمى مف تيقف الطيارة...، )أخرجو مسمـ،  ُ) )
، كالترمذم، أبكاب الطيارة/ باب ما جاء في الكضكء مف ْٓ/ُ(، ُٕٔالطيارة/ باب إذا شؾ في الحدث، )

 .َُٗ/ُ( ،ٕٓالريح، )
 .ٖٖ/ٕ(، ْٖٔٓأخرجو البخارم، كتاب الذبائح/ باب إذا كجد مع الكمب كمبان لخر، )ِ) )
(، ُِٗٗأخرجو مسمـ كتاب الصيد كالذبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف/ باب الصيد بالكبلب المعممة، )ّ) )
ّ/ُُّٓ. 
بإسناد  ِِٓ/ َُباب ما يستدؿ بو عمى ترؾ تضعيؼ الغرامة،  أخرجو البييقي في "سننو، كتاب السرقة /ْ) )

... كلكف البينة عمى المدعي كاليميف عمى مف  حسف مف حديث ابف عباس رفعو: "لك يعطى الناس بدعكاىـ
: أجمع أىؿ العمـ عمى أف البينة عمى المدعي كاليميف عمى ٕٓأنكر". قاؿ ابف المنذر في "اإلجماع، ص 

 المدعى عميو.
 ٕٖٔينظر الزحيمي، أصكؿ الفقو اإلسبلمي : ص ٓ()



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

92 
 

 العرف: سادساً 
 وفيو ثالث نقاط، ىي: 

 تعريفو:  -أ 
 شركطو:  -ب 

 حجيتو: -جػ 
 تعريفو:  - أ

العرؼ ىك المعرفة، ثـ استعمؿ بمعنى الشيء المعركؼ كالمألكؼ كالمستحسف : *لغةً 
 . ُ()بيف الناس

 الٌطبائع كتمقٌتو العقكؿ، بشيادة عميو الٌنفكس استقٌرت ما : الصطالح في*
 .ِ()بالقبكؿ

أخكذة مف المعاكدة، فيي بتكررىا العادة م)) :ادةي رسالة ابف عابديف في العفجاء 
كمعاكدتيا مرة بعد أخرل، صارت معركفة مستقرة في النفكس كالعقكؿ، متمقاة بالقبكؿ 

 . ّ() ((عرفيةن  مف غير عبلقة كال قرينة، حتى صارت حقيقةن 
 : (4)شروط العمل بالعرف -ب 
ؾ في العمؿ بو مستمران، بحيث ال يتر  كغالبان: أم أفٌ  أف يككف العرؼ مطردان  -ُ

 مع النقكد فيو اختمؼ بمدو  في ككانا دنانير، أك بدراىـ باع لكظرؼ أك حاؿ. مثؿ: 
 . األغمب إلى البيع انصرؼ كالركاج، المالية في االختبلؼ

بو عند  بو، مقران  معمكالن راد تحكيمو في التصرفات قائمان: أم مأف يككف العرؼ ال -ِ
 الناس. 

 التصريح مقدـ عمى الداللة.   يصرح المتعاقديف بخبلؼ العرؼ: ألفٌ أالٌ  -ّ

                                                                 

 .ُٕٔ/ُ: الكميات، مادة)عرؼ( ينظرُ) )
 .َُّ/ُ ( ينظر: التعريفات،ِ)
 .ُُْ/ ِرسالة نشر العرؼ في بناء بعض األحكاـ عمى العرؼ، البف عابديف:  (ّ)
ىػ( األشباه كالنظائر، بيركت، دار الكتب ُُُْينظر: السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف )( ْ)

 .ِِٖ/  ِ، المكافقات لمشاطبي ُُِ/ُ، ك شرح تنقيح الفصكؿ لمقرافي ِٗ/ ُالعممية،
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 المخالؼ لذلؾ عرؼه  العرؼ  يعارض العرؼ نصان شرعيان أك أصبلن قطعيان: ألفٌ أالٌ  -ْ
 فاسد، يجب تغييره بكؿ الكسائؿ المشركعة.

 : (1)حجيتو  -جـ
كف بالعرؼ كمصدر متأخر بشريطة أف يككف ضمف ضكابطو جميع الفقياء يحتجٌ 

 -المعركؼ عرفان كالمشركط شرعان  -ادة محكمةكدٌؿ عمى ذلؾ قكليـ: الع، كشركطو
 الثابت بالعرؼ كالثابت بالنص..... الخ. 

 :عمى العرؼ كقد استدؿٌ 
  بقكلو تعالى:  -                         [األعراؼ :

ُٗٗ] . 
أبا  قالت: يا رسكؿ ا: إفٌ   ىند بنت عتبة زكجة أبي سفياف أفٌ  ركمكما  -

شحيح، ال يعطيني مف النفقة ما يكفيني، كيكفي بني، إاٌل ما أخذت مف  سفياف رجؿه 
 فٍ م مً ذً خي )) :مالو بغير عمـ، فيؿ عمٌي في ذلؾ مف جناح ؟، قاؿ ليا رسكؿ ا 

 . (2)((يؾً نً بى كى  يؾً كفً ا يى مى  كؼً عري المى بً  وً الً مى 
ا مى ، كى فه سى حى  اً  ندى ك عً يي فى  ان نى سى حى  كفى مي سمً المي  لهي ا رى مى )): (3)عف ابف مسعكد ركمكما  -
 .ْ()((بيحقى  اً  ندى ك عً يي فى  ان بيحى قى  كفى مي سمً المي  لهي رى 

                                                                 

 .َٗ/ ُ، كاألشباه كالنظائر لمسيكطي ُِٖ/  ُكاألشباه كالنظائر البف نجيـ  ينظر: (ُ)
 .ُّّٖ/ّ(، ُُْٕأخرجو مسمـ، كتاب األقضية/ باب قضية ىند، )ِ) )
ىػ(: عبد ا بف مسعكد بف غافؿ بف حبيب اليذلي، أبك عبد الرحمف مف أىؿ مكة. ِّ(عبد ا بف مسعكد )ّ)

. كمف السابقيف إلى اإلسبلـ. كىاجر إلى أرض الحبشة اليجرتيف. شيد بدرنا مف أكابر الصحابة فضبلن كعقبل
ككاف أقرب الناس إليو ىدينا كدالن  . كاف مبلزمان لرسكؿ ا كأحدنا كالخندؽ كالمشاىد كميا مع رسكؿ ا 

مكر دينيـ. لو في كسمتنا. أخذ مف فيو سبعيف سكرة ال ينازعو فييا أحد. بعثو عمر إلى أىؿ الككفة ليعمميـ أ
 .ّٖٔ/  ِ؛ كاإلصابة َُٔ/  ّحديثنا. ينظر : الطبقات البف سعد  ْٖٖالصحيحيف 

 .ُٗ/ُ(، ُِْينظر: مالؾ، المكَطأ، باب قياـ شير رمضاف، )( ْ)
. بيذا المفظ: عف عبد ا ابف مسعكد قاؿ: َٔٓ/ّ( ، ََّٔكىك في مسند أحمد، مسند عبد ا بف مسعكد ) 

خير قمكب العباد، فاصطفاه لنفسو، فابتعثو برسالتو، ثـ   نظر في قمكب العباد، فكجد قمب محمد )) إف ا 
نظر في قمكب العباد بعد قمب محمد، فكجد قمكب أصحابو خير قمكب العباد، فجعميـ كزراء نبيو، يقاتمكف عمى 

قاؿ الييتمي: )رجالو ا سيئ((.  كا سيئان فيك عنددينو، فما رأل المسممكف حسنان فيك عند ا حسف، كما رأ
   ّْٓ/ٖمكثقكف(. مجمع الزكائد: 
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 سابعًا: مفيوم مراعاة الخالف

 وفيو ثالث نقاط، ىي: 

 تعريفو.  -أ 
 شركطو.  -ب 

 حجيتو. -جػ 

 تعريفو:  -ُ

ة عمى الشيء، كاعتباره كاالعتداد بو، كالقياـ ىي المحافظ؛ ك (1)المراعاةىك : لغةن  *
اَدةي الخبلؼ:  لو بما يناسبو، أما اٍلميضى

()ِ. 
 نقيضو في أعمؿ الذم مدلكؿ الـز في دليؿو  إعماؿ عف عبارةىك  في االصطبلح:*

 . (3) لخر دليؿ
 . ْ() ((كمراعاة الخبلؼ أصؿ في مذىب مالؾ، يبنى عميو مسائؿ كثيرة)) كقاؿ الشاطبي:

                                                                 

 .ِّٓ/ٓ( ينظر: لساف العرب البف منظكر مادة)راع( ، ُ)
 .َٗ/ٗالمصدر نفسو ، مادة)خمؼ( ، ( ِ)
بك العباس أحمد بف يحيى بف محمد بف عبد الكاحد بف عمٌي،  المعيار المعرب، بيركت، ، أالكنشريسي( ينظر: ّ)

 .ّٖٖ/  ٔلغرب اإلسبلمي، دار ا
(، كقاؿ في المكافقات: مراعاة الخبلؼ ىي إعماؿ المجتيد لدليؿ خصمو في الـز ُُٔالمرجع نفسو )ص/ (ْ)

 مدلكلو الذم أعمؿ في عكسو دليبل لخر، كقد اعترضو القاضي عياض بكجييف:
ليمو كمراعاة الخبلؼ جرل أحدىما: أنو مخالؼ لمقياس الشرعي، إذ يجب عمى المجتيد أف يجرم عمى مقتضى د

 عمى خبلؼ ما يقتضيو الدليؿ.
ثانييما: أنو غير منطرد في كؿ مسألة خبلؼ، كتخصيصو ببعض مسائؿ الخبلؼ تحكـ أم ترجيح ببل مرجح.  

 .ِٓ/ِينظر: 
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 : (1)شروطو -ب

 أال يؤدم مراعاة الخبلؼ إلى صكرة تخالؼ اإلجماع:  -1
 الرأس، مع كيمسحيما الكجو، مع أذنيو يغسؿ كاف أنو ِ()سريجو  ابف عف نقؿ كما

 مستقبلف، عضكاف أك الرأس أك الكجو مف إنيما: قاؿ لمف مراعاةن  بالغسؿ كيفردىما
 .بالجمع أحده  يقؿ لـ إذ اإلجماع، خبلؼ في فكقع
  .لـ يراع ، فإف كاف كاىيان يككف مأخذ المخالؼ قكيان  أف -ِ
 عند الراجح يترؾ فبل كذلؾ يكف لـ فإف ممكننا، المذاىب بيف الجمع يككف أف -ّ

 عمى غمب ما اتباع مف عميو كجب عما عدكؿه  ذلؾ ألف المرجكح، لمراعاة معتقده
 الجامع صرالم اشتراط في حنيفة أبي عف الركاية كمثالو قطعنا، يجكز ال كىك ظنو
 العدد بمغكا إذا القرل أىؿ إف يقكؿ مف عند مراعاتو يمكف ال الجمعة، انعقاد في
 .القكليف بيف الجمع يمكف فبل الظير، يجزييـ كال لزمتيـ الجمعة بو ينعقد الذم

 : (3)حجيتو -جـ 
  تعالى:  قكؿ ا  -ُ                            

                                   
 .[ِ: المائدة]

يف البيت المشركيف اآلمٌ  اعتراضعف  نيىا سبحانو كتعالى  أفٌ وجو الدللة: 
بابتغائيـ فضؿ ا كرضكانو، مع شركيـ با تعالى، الذم ال ذلؾ  كعمؿالحراـ، 

                                                                 

 .ٗٗ/  ُ، ك حاشية ابف عابديف ُّٕ/ُينظر: األشباه كالنظائر لمسيكطي ( ُ)
أحمد بف عمر سريج، كاف يمقب بالباز األشيب، فقيو الشافعية في ىك:  ىػ( َّٔ - ِْٗابف سريج ) (ِ)

عصره. مكلده ككفاتو ببغداد، عرض عميو قضاء القضاة فامتنع،  كعده البعض مجدد المئة الثالثة. ككاف لو ردكد 
الخصاؿ(( في فركع عمى محمد بف داكد الظاىرم كمناظرات معو. مف تصانيفو ))االنتصار(( ؛ ك ))األقساـ ك 

 .ُٖٕ/  ُ، كاألعبلـ لمزركمي ٕٖ/  ِينظر: طبقات الشافعية  لفقو الشافعي.ا
ىػ( الفكر السامي في ُُْٔ، ك ابف العربي،  محمد بف الحسف الحجكم الثعالبي)َُٔ/ ٓ( ينظر: المكافقات ّ)

 كمابعدىا. ْٓٓ/ُ، ِتاريخ الفقو اإلسبلمي، بيركت ، دار الكتب العممية، مج
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تصح معو عبادة، كال يقبؿ معو عمؿ، كىذا فيو نكع مف االعتبار كالمراعاة لزعميـ 
 الباطؿ، فكيؼ ال يراعي خبلؼ عبد مسمـ. 

عف عائشة رضي ا عنيا أنيا قالت: كاف عتبة بف أبي كقاص عيد  ما ركم -ِ
د بف أبي كقاص، أف ابف كليدة زمعة مني، فأقبضو إليؾ، فمما كاف عاـ عمى أخيو سع

الفتح أخذه سعد، فقاؿ: ابف أخي قد كاف عيد إلي فيو، فقاـ عبد بف زمعة فقاؿ: أخي 
، فقاؿ سعد: يا رسكؿ ا كابف أمة أبي، كلد عمى فراشو، فتساكقا إلى رسكؿ ا 

زمعة: أخي كابف كليدة أبي، فقاؿ رسكؿ ا ابف أخي كاف عيد إلٌي فيو، فقاؿ عبد بف 
: (( جرالحى  رً اىً معى لً ، كى اشً رى مفً لً  دي لى ة، الكى زمعى  بفى  اً  بدى ا عى يى  ؾى لى  كىى))(1) ثـ قاؿ لسكدة ،

، لما رأل مف شبيو بعتبة، فما رلىا حتى لقي ((كدةا سى يى  نوي بي مً جً احتى  ))بنت زمعة: 
 ا تعالى. 

سب لزمعة، كراعى دليؿ أعمؿ دليؿ الفراش، فأثبت بو النٌ ي : أف النبوجو الدللة
د لشبيو بعتبة، كىذا فيو إعماؿ كؿ كاحد مف ك الشبو، فأمر سكدة باالحتجاب مف المكل

 الدليميف المتعارضيف فيما ىك فيو أرجح، كىك معنى مراعاة الخبلؼ. 
الشاـ، ككاف لما بعث يزيد بف أبي سفياف إلى  أبا بكر الصديؽ  أفٌ ما ركم  -ّ

إٌنؾ ستجد )) أميران لربع مف أرباع الغزاة في سبيؿ ا، قاؿ لو أبك بكر في كصية لو:
، كليذا (2)((قكمان زعمكا أنيـ حبسكا أنفسيـ ، فذرىـ كما زعمكا أنيـ حبسكا أنفسيـ لو

ال يسبى الرىباف، كتترؾ ليـ أمكاليـ، بخبلؼ غيرىـ ممف يقاتؿ، فإٌنو يسبى كيممؾ، 
ف كانت عبادتيـ مف أبطؿ كا   ٌنما ذلؾ لزعميـ أنيـ حبسكا أنفسيـ لعبادة ا، كا 

الباطؿ، كىذا فيو نكع مف االعتبار لزعميـ الباطؿ، كالنظر إليو عند بناء الحكـ، 
فكيؼ يستبعد نظر عبد مسمـ، كال يعتبر خبلفو، كال تصح عبادتو الكاقعة عمى كفؽ 

ف ك  اف يظف ذلؾ ظنان. دليؿ شرعي ال يقطع بخطئو فيو، كا 
                                                                 

 .ْٓ/ّ( ، َِّٓكتاب البيكع/  باب تفسير المشبيات، )أخرجو البخارم،  ُ) )
، ّٓٔ/ّ(، ُِٕٔينظر: مالؾ، المكطأ، كتاب الجياد، باب النيي عف قتؿ النساء كالصبياف في الغزك، )ِ) )

ا فحصكا عف أكساط رؤكسيـ مف الشعر]أم: حمقكا[، فاضرب ما فحصكا عنو  كتتمة الحديث: )كستجد قكمن
ني مكصيؾ بعشر ا، كال تقطعف شجرنا مثمرنا، كال تخربف بالسيؼ، كا  : ال تقتمف امرأة، كال صبينا، كال كبيرنا ىرمن

، كال تغرقنو، كال تغمؿ، كال تجبف(. كأخرجو البييقي،  عامرنا، كال تعقرف شاةن كال بعيرنا إال لمأكمة، كال تحرقف نخبلن
  ٖٗ/ ٗ(ُِٕٕٗالرىباف كالكبير.. )كتاب السير/ باب ترؾ قتؿ مف ال قتاؿ فيو مف 
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 وأَىاعه نفصم األول: انخعزٌف باالطخحظاٌ وحجٍخها 

 وَخؼَِ: مخست ٍببدث :

 حبزَخ ظهىز االسخذسبُ مَظطيخ أطىيل. بذث األوه:ادل

 حتدَد ٍفهىً االسخذسبُ ػند اىؼيَبء. ادلبذث اىثبٍّ:

 .ػند اىؼيَبء : دجُت االسخذسبُادلبذث اىثبىث

 ذسبُ وأّىاػه.ادلبذث اىسابغ : أقسبً االسخ

 ادلبذث اخلبٍس:ادلقبزّه بني االسخذسبُ واىقُبس وادلظيذت ادلسسيت. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

98 
 

 تاريخ ظيور الستحسان كمصطمح أصوليبحث األول: مال
ذ لـ يكف إطبلؽ إكال التابعيف،  في عصر الصحابة  لـ يكف ىذا المصطمح متداكالن 

إياس  مع القرف اليجرم الثاني، كيعدٌ  في مطإالٌ  أصكلي   دليبلن عمى معنىن  فظىذا المٌ 
 المقضاء ما صمح الناس، فإذا فسدك  اقيسك ))  :أكؿ مف قاؿ في القضاء (1)بف قرة

 . لمقياس د ىذا المصطمح عمى ألسنة العمماء كمعارضو ثـ تردٌ  (2)((فاستحسنكا
؛ : كردت عبارات عمى لسانو في مجمس درسورضي ا عنوحنيفة ي بأففي عيد  - أ

ا أثبتنا إنٌ )) :لو في شأف الرجـك كق ؛عمى دليؿ بنفسو عنكانان  حسافاالست جعؿ
 .(3)((سالرجـ باالستحساف عمى خبلؼ القيا

ثـ شيد شاىداف  ،فمـ يكمؿ الحد، أك كمؿ ه،لك شيدكا بالزنا فقضي بجمد )): قكلوك 
 .(4)((بقي مف الحد استحسانان  ما عنو الرجـ ك حصاف فالقياس أف يرجـ ، كيدرأباإل
أصحاب أبي حنيفة كانكا ينازعكنو المقاييس، فإذا قاؿ استحسف  إفٌ )) :ؿ أبك زىرةقا 

 ، (5)((لـ يمحؽ بو أحد

                                                                 

ىك: القاضي إياس بف معاكية المزني، أحد مف عرؼ بالذكاء كالفطنة، كضرب بو المثؿ فقيؿ )أذكى مف ُ) )
إياس(، كلي القضاء في البصرة عمى عيد الخميفة عمر بف عبد العزيز، كقد أكرد ابف خمكاف طائفة مف الكقائع 

 . ّّ/ِ، كاألعبلـ ِِّ/ُ. ينظر: كفيات االعيافىػ ُِِالتي تدؿ عمى ذكائو كفطنتو، تكفي في) كاسط( سنة 
ىػ( العدة في أصكؿ َُُْينظر: القاضي أبك يعمى ، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء )  ِ) )

 .َُٔٔ، /ٓ، تحقيؽ: أحمد بف عمي بف سير المباركي ، مجِالفقو ط
ق( بدائع الصنائع في ترتيب َُْٔلحنفي )بكر بف مسعكد بف أحمد ا ، عبلء الديف، أبكنيالكاساينظر:  ّ) )

 .ٖٓ/ٕ، ٕ، بيركت، دار الكتب العممية، مجِط ،الشرائع
 .ٗٓ/ٕالمرجع السابؽ نفسو ْ) )
 . ِّْـ(، كتاب أبك حنيفة= حياتو كعصره لراؤه الفقيية،دار الفكر العربي، ص ُْٓٗأبك زىرة، محمد)ٓ) )
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فيمف ( 1)كقكؿ أبي يكسؼ عبارات االستحساف عمى ألسنة أصحابو؛بعض  كردت كقد
 .(2)((الدية كال أحده ي استحسف أف ألزموأنٌ )) ثـ قتميا: ةمى بأى ىزن

 (4)االجتياد الستحساف مف جممة شركطا (3)محمد بف الحسف كعدٌ 
 مالؾ رحمو ا:  اإلماـكفي عيد  - ب

 . (6)((تسعة أعشار العمـ االستحساف)) :و قاؿ، يركم عف مالؾ أنٌ (5)قاؿ ابف القاسـ
 .(8)((عماد العمـ االستحساف إفٌ : (((7)بغصٍ كقاؿ أى
م ذكقت الصحابو استخدمكا لفظ االستحساف في الأاإلماـ مالؾ ك  ا نعرؼ أفٌ ذكبي

ه، كقد أفتى مالؾ رحمو ا بمقتضى االستحساف في عدة ذاستعممو أبك حنيفة كتبلمي

                                                                 

نصارم الككفي البغدادم صاحب اإلماـ أبي حنيفة، مف ىك أبك يكسؼ؛ يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب األُ) )
الفقياء كاألصكلييف المجتيديف، تفقو عمى اإلماـ أبي حنيفة، تكلى القضاء لمميدم كاليادم كالرشيد،. تكفي في 

، الفيرست ُُٔ/ّىػ. مف أثاره: كتاب الخكارج، كأدب القاضي. ينظر: الجكاىر المضيئة ُِٖبغداد سنة 
 .َِْ/ُّفيف ، معـ المؤلِٖٔص
ىػ( البحر َٕٗينظر: ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم )المتكفى:  ِ) )

. كشبمي، محمد مصطفى، تعميؿ األحكاـ، ّٓ/ٓ، ِ، دار الكتاب اإلسبلمي، مجِالرائؽ شرح كنز الدقائؽ ط
 . ُّّص
الشيباني، صاحب اإلماـ أبي حنيفة كمدكف المذىب، كاف مقدمان ىك أبك عبد ا، محمد بف الحسف يف الفرقد ّ) )

في الفقو كالعربية كالحساب، كلي القضاء بالرقة ثـ بالرم ثـ في عيد الخميفة ىاركف الرشيد، ككانت كفاتو بالرلو 
ىػ. مف مؤلفاتو: كتب ظاىر الركاية المعتمدة في المذىب الحنفي، منيا الجامع الكبير، كالجامع ُٖٗسنة

 .ِّْ/ّ،ككفيات األعيافُِِ/ّالصغير. ينظر: الجكاىر المضيئة
 .َِ/ٓالبحر الرائؽ ْ) )
ىك أبك عبد ا؛ عبد الرحمف بف االسـ بف خالد بف جنادة العتقي المصرم،كاف مف أصحاب مالؾ البارزيف، ٓ) )

في في البارزيف، صحبو عشريف عامان، كنقؿ عنو الكثير مف أرائو، كىك صاحب المدكنة في مذىب مالؾ، تك 
 .  َُٓ، كطبقات الفقياء لمشيرازم صُُّ/ِىػ. ينظر: كفيات األعيافُُٗمصر سنة 

 ٕٕ/ٔ، البحر المحيطَِٗ/ِْينظر: المكافقاتٔ) )
ىك: أبك عبد ا أصبغ بف الفرج بف سعيد بف نافع الفقيو المالؾ المصرم؛ تفقو بابف القاسـ كابف كىب ٕ) )

 ق.ِِٓفي حقو: ما أخرجت مصر مثؿ أصبغ ..تكفي سنة كأشيب، كقاؿ عبد الممؾ بف الماجشكف 
 .َِْ/  ُ، كفيات األعياف ٓٔٓ، ُٔٓ/  ِينظر: ترتيب المدارؾ 

 .َُِ/ْالمكافقاتٖ) )
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 مف بخمس اإلبياـ (2)أنممة دية تقدير ، ككاليميف بالشاىد القصاصك :(1)مسائؿ
 كغيرىا. اإلبؿ

 شرعيان  كا االستحساف دليبلن الشافعية لـ يعدٌ  أفٌ  :(3)الشافعي كفي عيد اإلماـ -جػ
 كم استعمؿ فيو أصكليذلؾ مف الصعب تحديد الكقت بالضبط الذل؛ بو مأخكذان 

 ا التعبير. ذالشافعية ى
 لكؿ تيمـيي  أف أستحسفي ))و قاؿ: نٌ أكرد عنو  :حمد بف حنبؿ اإلماـ أفي عيد ك  - د

 . (4)((الماء يجد أك يحدث حتى الماء بمنزلة أنو القياس كلكف صبلة،
 ال مٌمف نشترم كيؼ: لو فقيؿ. بيعيا زيجك  كال السكاد أرض شراء يجكز)) كقاؿ:
 كنحك ذلؾ مف المسائؿ.  .ٓ()((استحساف ىك كلكف ،تقكؿ كما القياس: فقاؿ يممؾ؟

غامضان مجيكالن في كتب  االستحساف لـ يكف معنىن  كيبدك مف ىذا العرض الكجيز أفٌ 
جاء  ، ثـتأغمبيـ، كقع في كبلميـ كما بين عند معتبران  الفقياء األكائؿ، بؿ كاف دليبلن 

عمى  سآتيمفاىيـ كدالالت،  أصحابيـ كتبلمذتيـ فعقدكا ىذا المعنى ككصفكا لو
 ف شاء ا تعالى. إبحث الثاني مبيانيا في ال

 
                                                                 

ينظر: الدسكقي ، محمد بف أحمد بف عرفة المالكي ، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، بيركت، دار  ُ) )
 .ْٕٗ/ّ، ْالفكر،  مج

المناكم: محمد عبد الرؤكؼ، التكقيؼ عمى المفصؿ األعمى مف األصابع الذم فيو الظفر.   األينميمة: ىي (ِ)
ىػ(، تحقيؽ: د. محمد رضكاف َُُْ-ُبيركت، دمشؽ )ط –ميمات التعاريؼ، دار الفكر المعاصر، دار الفكر 

 ٔٗص . الداية
 .ُّٔ-َّٗ/ٕينظر : الشافعي، األـ ، كتاب إبطاؿ االستحساف، ّ) )
ىػ( ٖٖٓالمرداكم ، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف الدمشقي الصالحي الحنبمي )المتكفى:  ينظر:ْ) )

 التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو ، تحقيؽ: د. عبد الرحمف الجبريف، د. عكض القرني، د. أحمد السراح،
 . ُّٖٖ/ٖالسعكدية، الرياض، 

ىػ( ، كأضاؼ إلييا األب، : ِٓٔالديف عبد السبلـ بف تيمية )ت: لؿ تيمية ]بدأ بتصنيفيا الجٌد: مجد ( ينظر: ٓ)
لمسكدة في أصكؿ اىػ( [ ِٖٕىػ( ، ثـ أكمميا االبف الحفيد: أحمد بف تيمية )ِٖٔ: عبد الحميـ بف تيمية )ت: 

 الفقو
 .ِْٓ-ُْٓتحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، بيركت، دار الكتاب العربي، ص
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 عند العمماء مفيوم الستحسانتحديد : المبحث الثاني 

 : (1)لغةً  تعريف الستحسان أوًل :

يقاؿ: مما  ،ضد االستقباح الشيء حسنان، كىك مف الحسف، كىك عدٌ  ،االستحساف
كيميؿ  اإلنسافكه حسنان، كقد يطمؽ عمى ما ييكاه مما عدٌ  :أم ،استحسنو المسممكف

 . (2)عند غيره ف كاف مستقبحان ا  اليو ك 
 .(3)مف الصكر كالمعاني اإلنسافليو إ يميؿ كيطمؽ عمى ما

 قاؿ تعالى: ٌمراته كثيرة الكريـ القرلفكقد كردت مادة االستحساف في     

            [الزمر :ُٖ].  

 :كقكلو تعالى                        

                        [ اؼاألعر :ُْٓ] . 

 . (4)((فيك عند ا حسفه  المسممكف حسنان  رلهما )):ة النبكية في ككردت أيضان في السنٌ 

                                                                 

 .ُْٕ، صينظر المعجـ الكسيطُ) )
 .ُِٓ/ْكالقامكس المحيط،مادة )حسف(،  ُُٕ/ُّلساف العرب، مادة )حسف(، ِ) )
 . َُٕ/ٗ مادة )حسف( ينظر تاج العركس،ّ) )
 .َٗسبؽ تخريجو، صْ) )
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 تعريف الستحسان اصطالحًا:  ثانيًا :

اختمؼ عمماء األصكؿ في معنى االستحساف كمفيكمو، تبعان لنظرتيـ إلى حجيتو، 
 كاآلتي:

 : عند الحنفية تعريف الستحسان - أ

إلى  نظائر مسألةفي مثؿ ما حكـ بو في  عدكؿ عف مسألةو االستحساف: ىك ال -ُ
 . (2)كىذا التعريؼ ألبي الحسف الكرخي  ،(1)خبلفو لكجو أقكل منو

لكؿ الصكر المتكقعة في  و شامؿه ألنٌ  ؛الحنفيةمف أشمؿ تعاريؼ  ىذا التعريؼ يعدٌ 
 مذىبيـ. 

يف التعريفات لحقيقة ىذا التعريؼ أب)) تعقيبان عمى ىذا التعريؼ: ةيقكؿ محمد أبك زىر 
) ىك أف  أساسو إلى عو كيشيراأنك  يشمؿ كؿٌ  ؛ ألٌنو(3) ((االستحساف عند الحنفية

يجيء الحكـ مخالفا لقاعدة مطردة ، آلمر يجعؿ الخركج مف القاعدة أقرب إلى الشرع 
مف التمسؾ بالقاعدة فيككف االعتماد عميو أقكل استدالال ن في المسألو، مف القياس 

  الظاىر ( الجمي أك
تصدؽ بمالي، فالقياس أف أ عميٌ  ، مالي صدقةه  :لك قاؿ قائؿه : (4)كمف أمثمة ذلؾ
اإلماـ أبي حنيفة رحمو ا استحسف  ماالن، لكف ما يسمى ؽ بكؿٌ يمزمو التصد

  :تخصيص ذلؾ بماؿ الزكاة، لقكلو تعالى             

                              [التكبة:َُّ.]  

                                                                 

ىػ( كشؼ َّٕينظر: البخارم، عبد العزيز بف أحمد بف محمد، عبلء الديف البخارم الحنفي )المتكفى: ُ) )
/  ِ،ك شرح التمكيح عمى التكضيح لمتفتازاني ٕ/  ْ، ْم، دار الكتاب اإلسبلمي، مجاألسرار شرح أصكؿ البزدك 

ُِٖ، 
ىك أبك الحسف، عبيد ا بف الحسيف بف دالؿ الكرخي الحنفي، كاف صبكران عمى الفقر، كثير العبادة، أصيب ِ) )

، كشرح الجامع الصغير في ىػ. مف مؤلفاتو: شرح الجامع الكبيرَّْأخر عمره بالفالج، كتكفي في بغداد سنة 
 .ِّٗ، كالفيرست البف النديـ صِْٗ/ِالجكاىر المضيئةينظر:  فركع الفقو الحنفي.

 .ُِٓأبك زىرة ،  محمد، أصكؿ الفقو، صّ) )
 . ِّٖ/ُالمستصفى، حجة اإلسبلـ، محمد الغزالي، ْ) )
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 الكريـ.  القرلفكىذا عدكؿ بحكـ المسألة عف نظائرىا بدليؿ مف 

 (1)جماعو إأك  أك سنةو  أقكل منو مف كتابو  االستحساف: ترؾ القياس لدليؿو  -ِ
 . (2)لحنفيكىذا تعريؼ الحمكاني ا

كىك  ،مف كجكىو لبلستحساف عمى كجو كاحدو  بلحظ تقييده يكفي ىذا التعريؼ كما 
 العدكؿ عف القياس لدليؿ أقكل منو. 

ذا ى، ك (3)ليو األفياـإالذم تسبؽ  يقابؿ القياس الجميٌ  االستحساف: ىك دليؿه  -ّ
 (4). (صدر الشريعة)تعريؼ 

 عند المالكية :الستحسان  -ب 

 ع مف المذاىب في أكثر مف تكسٌ  ـ مفيلبلستحساف، السيما أنٌ  عديدةه  ؼي تعاري عندىـ
 :عندىـ  ذكر أىـ ثبلثة تعاريؼ.  ندليؿ االستحسافاالعتماد عمى 

 . كينسب ىذا القكؿ البف خكيز(5) ((ىك القكؿ بأقكل الدليميف)) االستحساف:  -ُ
 مف ضركب الترجيح مثاؿ ذلؾ:  يعد ضربان  وككأن( 6)منداد

 ا رسكؿ أفٌ يع العرايا مف بيع الرطب بالتمر بدليؿ تخصيص ب   في رٌخص 
تمرنا بخرصيا العرٌية بيع

(ٕ ) .  
 .تمرنا بخرصيا رطبنا أىمو لطعاـ  الٌنخؿ ثمر الٌرجؿ يشترم أف: العرٌيةك 

                                                                 

 .ََِ/ ِينظر: أصكؿ السرخسي ُ) )
األئمة الحمكاني. نسبتو إلى بيع الحمكاء، فقيو حنفي، كاف إماـ  ىك :عبد العزيز بف أحمد بف نصر، شمسِ) )

ق ، كدفف ببخارل. مف تصانيفو: ))المبسكط(( في الفقو؛ ك ))شرح  ْْٖالحنفية ببخارل. تكفي في كش سنة 
 .ُّٖ/  ُأدب القاضي(( ألبي يكسؼ. ينظر: الجكاىر المضية 

 . َِْ/ِ، أصكؿ السرخسي، ِٖ/ِالتكضيح، ّ) )
عبيد ا بف مسعكد بف محمكد البخارم المحبكبي الحنفي الممقب بصدر الشريعة األصغر، كاف محدثان  ىكْ) )

ىػ. مف مؤلفاتو: التكضيح في حؿ غكامض التنقيح في ْٕٕكمفسران كنحكيان كلغكيان كأدبيان كمنطقيان. تكفي سنة 
 .ْٗٔ/ُكىدية العارفيف، ْٔٗ/ُأصكؿ الفقو، كالكشاح في المعاني كالبياف. ينظر: كشؼ الظنكف

 . ٕٖٔينظر الباباجي ابف الكليد، أحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ ،صٓ) )
ىك : محمد بف أحمد بف عبد ا بف خكيز منداد المالكي، العراقي، فقيو، أصكلي صاحب أبي بكر األبيرم. ٔ) )

تصانيفو: " كتاب كبير  ىػ. مف َّٗاألبيرم. قاؿ القاضي عياض: كقد تكمـ فيو أبك الكليد الباجي، تكفي سنة 
 . َِٖ/  ٖ، كمعجـ المؤلفيف ِٓ/  ِفي الخبلؼ "، ك " كتاب في أصكؿ الفقو ". ينظر: الكافي بالكفيات 

 .ُُٗٔ/ّ(، ُّٗٓفي صحيح مسمـ، باب تحريـ بيع الرطب بالتمر إال بالعرية، ) (ٕ)
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 أثناء صبلتو  ذا حدث لممصميإ، يئكمثؿ ذلؾ تخصيص الرعاؼ دكف الق
 . ىبالبناء عمى ما صمٌ 

 ي. في مقابمة دليؿ كمٌ  جزئيةو  : ىك األخذ بمصمحةو (1)االستحساف -ِ
يـ صكركا االستحساف تصكر نٌ أ)) :كعٌقب عميو بقكلو. (2)كىذا التعريؼ ذكره الشاطبي

 .(3)((االستثناء مف القكاعد بخبلؼ المصالح المرسمة
كما لـ يكف كذلؾ فيك  ،ي فيك استحسافكعمى ىذا ما كاف مستثنى مف دليؿ كمٌ 

 مصمحة. 
ص لمعارضة طريؽ االستثناء كالترخٌ  عف: ىك ترؾ مقتضى الدليؿ (4)ستحسافاال  -ّ

 كىذا التعريؼ البف العربي المالكي في بعض مقتضياتو. لمعارضة ما يعارض بو

(5) . 
ف استثناءن، ااالستحس التعريؼ الذم قبمو، لكف ىنالؾ سميٌ  يمتقي معكىذا التعريؼ 

 كاستثناءن.  رخصةن  سميٌ ا كىن

                                                                 

 ُُٗ/ِ، كاالعتصاـَِٔ/ْينظر: المكافقاتُ) )
بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي المالكي الشيير بالشاطبي، عالـ مجتيد  ىك أبك إسحاؽ، إبراىيـِ) )

ىػ. مف تصانيفو: المكافقات، شرح الخبلصة في َٕٗمحقؽ في الفقو كاألصكؿ كالحديث كالتفسير كالمغة تكفي سنة
 .ُُٖ/ُ، معجـ المؤلفيف ٕٓ/ُ، األعبلـُٖ/ُالنحك، كاالعتصاـ. ينظر: ىدية العارفيف 

 .َِٔ/ْالمكافقات ينظر: ّ) )
 .ُُٗ/ِ، كاالعتصاـ ُِّينظر: المحصكؿ ص ْ) )
كلي ىك: القاضي أبك بكر، محمد بف عبد ا بف محمد المالكي المعركؼ بابف العربي األندلسي اإلشبيمي، ٓ) )

ىػ. مف مؤلفاتو: المحصكؿ في عمـ األصكؿ، ّْٓقضاء إشبيمية فترة ثـ صرؼ عنو، فتفرغ لمعمـ. تكفي سنة 
 كاـ القرلف، كعارضة األحكذم في شرح الترمذم، كالعكاصـ في القكاصـ، كمشكؿ القرلف كالسنة، كغيرىما.كأح

 .َُٔ/  ٕاألعبلـ ينظر:  
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 :عند الشافعيةسان تعريف الستح  -جـ
كا االستحساف دليبلن شرعيان مف األدلة الشرعية األصكلييف الشافعييف لـ يعدٌ  إف

ليذا دار مفيكـ االستحساف عندىـ عمى قكؿ المجتيد بعقمو ال بالدليؿ المعتبرة، 
 الشرعي .

 عند الحنبمية :تعريف الستحسان  -د
يعية كمف بينيا االستحساف اىتمامان األدلة التشر  بتأصيؿ كذلؾ اىتـ الفقياء الحنابمة

 المالكي. الحنفي ك  التي ناليا في المذىب و دكف المكانةلكنٌ  كبيران 
 خاص شرعيو  ىا لدليؿو ر دكؿ بحكـ المسألة عف نظائعال )) بأنو االستحساف:فعرفكا  

 . (2)ابف قدامة اختارهكىذا ما  ،(1)(( في الكتاب كالسنة
 في االتفاؽ مدل يممس ،لبلستحساف التعاريؼ ىذهكالخبلصة : إف المحقؽ في  -

ف االستحساف كأف، كالمالكي الحنفي المذىبيف بيف االستحساف مفيكـ  دليبلن  كاف كا 
 التكسع طرؽ مف كطريؽ االجتياد كجكه مف كجو كذلؾ أنو إالٌ ، إليو يمجأ تشريعيان 
 .األمة عمى
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 . َْٕينظر: ابف قدامة، ركضة الناظر كجنة الناظر صُ) )
ي محاربة ىك: عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة، مف قرل نابمس بفمسطيف، اشترؾ مع صبلح الديف فِ) )

 ق. َِٔالصميبييف، رحؿ في طمب العمـ إلى بغداد أربع سنيف ثـ عاد إلى دمشؽ. تكفي سنة 
 مف تصانيفو ))المغني في الفقو شرح مختصر الخرقي(( عشر مجمدات ،كلو في األصكؿ ))ركضة الناظر(( .

 .ُْٔ – ُّّ، ذيؿ طبقات الحنابمة البف رجب ص ُُٗ/  ْينظر: كاألعبلـ لمزركمي 
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 :التعريف المختار لالستحسان 
حكم في العدول المجتيد عن " :وىو،  ،لالستحسان ًفا جامًعاتعري اختاريمكن أن 

إلى خالفو، لوجو أقوى يقتضي العدول عن  بمثل ما حكم بو في نظائرىا مسألة  
 . " األول

 شرح التعريف: 
االستحساف نظر في  قيد في التعريؼ يخرج غير المجتيد، ألفٌ  :المجتيد( ؿ)عدك 

 نظر لو.  األدلة، كغير المجتيد ال
أف لممسألة : يحكـ في المسألة بمثؿ ما حكـ بو في نظائرىا الى خبلفو( يعني  )أف

خر مشابية ليا في الصكرة، كلتمؾ المسائؿ حكـ معيف، المراد بياف حكميا، مسائؿ أي 
 ما يخالفو.  إلى  لكف المجتيد ترؾ ذلؾ الحكـ

يخالفو  ما إلى)لكجو أقكل يقتضي العدكؿ عف األكؿ( أم: أف المجتيد ترؾ الحكـ 
خراج االستحساف مف دليؿ الحكـ األكؿ، كىذا قيد في التعريؼ إل بناء عمى دليؿ أقكل

 دليؿ. مف دكف  بالتشيي
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 حجية الستحسان عند العمماءلمبحث الثالث: ا

ستعرض لراء الفقياء في ثـ أ ،أحرر محؿ الخبلؼحاكؿ في ىذا المبحث أف أ
ات التي ضكاالعترا ،اعتمدكىا في ذلؾتعرؼ عمى األدلة التي أك  ،االستحساف

 ، ثـ أبيف الراجح.ناقشكىاكاجيتيـ ككيؼ 

 تحرير محل النزاع و الخالف: -أولً 
 ُينظر إليو من جيتين: 

كأف محؿ النزاع راجع  ،إف مف العمماء مف جعؿ الخبلؼ حقيقي الجية األولى :
 . ُ()لبلختبلؼ في تخصيص العمة

 ىك: بعضيـ فقاؿ ،ى االستحسافمعن في حنيفةأبي  أصحاب مف المتأخركف اختمؼ
،  الدليميف بأقكل قكؿ ىك: بعضيـ كقاؿ ،التخصيص يكجب بمعنى العمة تخصيص

 .استدالالن  يككف كقد ،قياسان  يككف كقد ،نصان  يككف كقد ،إجماعان  الدليؿ ىذا يككف كقد
 كفكل ،غرر ألنو ؛البيع في الخيار يثبت ال أف القياس إف: قكليـ مثؿ فالنص

 .لمخبر ستحسفاي 
 ألنو ؛معمكمة بأجرة إال الحماـ دخكؿ يجكز ال أف القياس إف: قكليـ مثؿ كاإلجماع
 .لئلجماع استحسناه كلكف ،معمكمان  قدران  إال فيو الجمكس كال مكاف انتفاع
 في بالدخكؿ يحنث نوأ القياس أف: يصمي ال أنو حمؼ فيمف: قكليـ مثؿ كالقياس
؛ الركعة بأكثر يأتي أف إال يحنث ال أنو  ستحسفاي  كلكف ،مصميان  يسمى ألنو الصبلة

 مثؿ كاالستدالؿ. يكبر لـ لك ما بمنزلة فيك بو يعتد ال الركعة أكثر دكف ما ألف
 يككف ال أنو نصراني أك ييكدم فأنا كذا فعمت إف: قاؿ مف أف القياس إف :قكليـ
 ،االستدالؿ مف بضرب نثيح أنو ستحسفاي  كلكف ،تعالى با يحمؼ لـ ألنو ؛حالفان 
 .كا :قكلو لحرمة الياتؾ بمنزلة القكؿ بيذا لمحرمة الياتؾ أف كىك

                                                                 

( ينظر: ابف المكقت ، أبك عبد ا، شمس الديف محمد بف محمد بف محمد المعركؼ بابف أمير حاج الحنفي ُ)
 كمابعدىا. ُٕٕ/ّ، ّب العممية، مج، بيركت ، دار الكتِىػ( التقرير كالتحبير طَُّْ)
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كمنيـ مف قاؿ إنو عبارة عف تخصيص قياس بدليؿ ىك أقكل منو،  ))قاؿ اآلمدم: 
 . (1)((كحاصمو يرجع إلى تخصيص العمة، كقد عرؼ ما فيو

ساف عمى ما فسره أصحاب أبي الكبلـ في االستح )): ِ()كقاؿ أبك الحسيف البصرم
ككف حنيفة يقع في المعنى كفي العبارة، أما في المعنى فيك أف بعض األمارات قد ي

 ،كيجكز العدكؿ مف أمارة إلى أخرل مف غير أف تفسد األخرل ،أقكل مف بعض
 . ّ()((كذلؾ راجع إلى تخصيص العمة 
 ،حساف بتخصيص العمةكليذا فسر غير كاحد االست))كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: 

 . (٤)((فإف غاية االستحساف تخصيص العمة ،كىك كذلؾ
كليس الخبلؼ في مف جعؿ االستحساف تخصيص لمعمة أك نقضيا، فكبلىما متفؽ 

ليا، فذلؾ ال يقدح  لمعمة أك ناقضان  عمى القكؿ باالستحساف سكاء كاف مخصصان 
 الربا، حرمة لعمة ناقض فإنو العرية، في الرطب كبيع المذاىب، جميع فيبالقياس 

 منيا ككؿ األربعة، ىذه عمى زائد كال الماؿ، أك الكيؿ أك القكت أك الطعـ ىي التي
  . ٓ()العرايا بيع في مكجكد

 الخبلؼ كىذا في قكلو: الشافعيك مف أساسو العمة تخصيصلكف الخبلؼ فيمف منع  
 كالمختار،  ؟ال أـ العمة في يقدح ىؿ النقض أف في القياس في اآلتي الخبلؼ ىك
ال ،يقدح لـ لمانع النقض كاف إف أنو  .ٔ()قدح كا 

مف العمماء مف قاؿ: إٌف الخبلؼ في االستحساف خبلؼ في التسمية   الجية الثانية:
 كالمفظ دكف المعنى، كقالكا ال يتحقؽ استحساف مختمؼ فيو.

                                                                 

 . ُٖٓ/ْاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (ُ)
المعتزلي، أصكلي، متكمـ. أحد أئمة المعتزلة. كلو  ىك محمد بف عمي بف الطيب، أبك الحسيف، البصرم (ِ)

 ق.  ّْٔتصانيؼ فائقة في األصكؿ. كلد في البصرة كسكف بغداد. كتكفي بيا سنة 
 .َِ/  ُُ، كمعجـ المؤلفيف ّٖ/  ٓمف تصانيفو: " المعتمد " في أصكؿ الفقو. ينظر: النجـك الزاىرة 

 . ّٖٗ/ِينظر: أبك الحسيف البصرم، المعتمد  (ّ)
 .ِٔقاعدة في االستحساف البف تيمية ص (ْ)
 .ُٕٗ/ٓينظر: المكافقات ( ٓ)
ق( التمييد في تخريج الفركع عمى األصكؿ، تحقيؽ:  د. محمد حسف ىيتك ، ََُْينظر: اإلسنكم، ) (ٔ)

 .ّٖٔ/ُبيركت، مؤسسة الرسالة، 
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أنو ال  ، كأشار إليو اآلمدم ، مف ُ()يقكؿ اإلسنكم: كالحؽ ما قالو ابف الحاجب
يتحقؽ استحساف مختمؼ فيو، فإف أريد بو ما يعده العقؿ حسنان فمـ يقؿ بثبكتو أحد، 

ف أريد بو ما أردناه فيك حجة عند الكؿ فميس ىك أمر يصمح لمنزاع  .( ِ)كا 
 ))كبيذا القكؿ قاؿ جممة مف المعاصريف منيـ  الدكتكر مصطفى البغا حيث يقكؿ: 

افى الذم عرفو أبك الحسف الكرخي بقكلو: "إذا نظرنا إلى االستحساف بالمعن  ااًلٍسًتٍحسى
ٍسأىلىة ًبحكـ اٍلعيديكؿ ف اٍلمى ًليؿ نظائرىا حكـ عى كما شابيو مف التعاريؼ،  "،يىخيصيىا ًبدى

نما اختمفكا في التسمية كذلؾ  كجدنا أف العمؿ بو محؿ اتفاؽ لدل جميع األئمة، كا 
 .( ّ)((ج عف األدلة الشرعية المتفؽ عميياألننا نجد أف االستحساف ليذا المعنى ال يخر 

كبيذا ننتيي إلى أف الخبلؼ الكاقع  ))كمنيـ الدكتكر أبك بكر إسماعيؿ ميقا في قكلو: 
في تعريؼ االستحساف ما ىك إال خبلؼ ال يسمى حقيقتو كجكىره كدليؿ مف أدلة 

كالفقو ىذه االستنباط كاالجتياد بالرأم، كال يخالؼ أحد مف األئمة مف أئمة العمـ 
الحقيقة ال اإلماـ الشافعي كال غيره، بؿ ىك مف أكائؿ مف يقكؿ باالستحساف عمى ىذا 

 .( ْ)((المعنى

                                                                 

ؼ بابف الحاجب ، نشأ في ىػ( .ىك :عثماف بف عمر أبي بكر بف يكنس المعرك  ْٔٔ - َٗٓابف الحاجب )( ُ)
القاىرة. فقييا مف فقياء المالكية، بارعا في العمـك األصكلية، مف تصانيفو ))مختصر الفقو(( ؛ ك ))منتيى السؤؿ 

 .ِٓٔ/  ٔ، كمعجـ المؤلفيف ُٖٗكاألمؿ في عممي األصكؿ كالجدؿ((. ينظر: الديباج المذىب ص 
 .َْْ/ّينظر: نياية السكؿ  (ِ)
 .ُِٓـ(، أثر األدلة المختمؼ فييا، بيركت، الدار الشامية، ص ُْٕٗى ديب)البغا، مصطف (ّ)
( الرأم كأثره في مدرسة المدينة =دراسة منيجية تطبيقية تثبت ُٖٓٗميقا، أبك بكر إسماعيؿ محمد، ) (ْ)

 .َِِصبلحية الشريعة لكؿ زماف كمكاف ، بيركت، مؤسسة الرسالة، ص
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 :آراء العمماء في حجية الستحسان وأدلتيم: نياً ثا
 : أقوال العمماء في حجية الستحسان - أ

 :مذىبيفاختمؼ الفقياء في حجية االستحساف عمى 
ليو ذىب جميكر الحنفية كمالؾ كأصحابو  أف االستحساف المذىب األول: حجة، كا 

 .ُ()كالشافعي في القديـ كالمنصكص عف اإلماـ أحمد 
ٌنما ىك تذكؽ كتمذذ كجرأة عمى التشريع  المذىب الثاني: أنو ليس بدليؿ شرعي، كا 

باليكل كالرأم في مقابمة ما يكجبو الدليؿ الشرعي، كعمى ىذا فيك ليس بحجة، كىذا 
مف استحسف ))الشافعي في المذىب الجديد  ، حيث قاؿ: ء منيـ قكؿ بعض العمما

  .( ٓ).كالشيعة كالظاىرية( ْ)كأحمد في ركاية عنوّ()، كأصحابوِ()((فقد شرع
 استدلكاعمى رأييـ بالكتاب كأقكاؿ الصحابة كاإلجماع كاالستقراء: :والقائمين بأدلة -ب
 فمف القرلف :  
 .[ُٖ: الزمر]  ے ھ ھ ھ ھ ہقكؿ ا تعالى:  -ُ

ككجو االستدالؿ مف اآلية: أنيا كردت في معرض الثناء كالمدح لمتبع أحسف القكؿ، 
 .( ٔ)كاالستحساف قكؿ بما يراه المجتيد حسنان 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائقكؿ ا تعالى:   -ُ

 .[ٓٓ: الزمر]  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ
كلكال أف  ككجو االستدالؿ: أف اآلية كردت في األمر باتباع أحسف ما أنزؿ،

 .( ٕ)حجة، لما كاف اتباع أحسف ما أنزؿ مأمكران بوليس ب  فاالستحسا
 كمف أقكاؿ الصحابة : 

                                                                 

 .َْٔ/ّاألسرار ، ككشؼ  َُِ/ْإعبلـ المكقعيف   (ُ)
 .ّْٕ، كالمنخكؿ، صِْٕ/ُينظر: المستصفى   (ِ)
 .ُّّ/ٕ، كاألـ  ُِٔ/ْينظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ    (ّ)
 .َّْ-َِْينظر: المسكدة، ص (ْ)
 .َٓممخص إبطاؿ القياس كالرأم كالتقميد، ص (ٓ)
 . ُّٕ/ِينظر: االعتصاـ  (ٔ) 
 . ُّ/ْ، ككشؼ األسرار    ُّٕ/ِالمرجع نفسو   (ٕ)
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 .ُ()((ما رله المسممكف حسنان فيك عند ا حسف)):   قكؿ ابف مسعكد 
الشرعي لـ يكف مف حسف ما يركف، إذان ال مجاؿ لمعقكؿ في التشريع، فدؿ عمى أف 

 . ييـ المراد بو ما يركنو برأ
 كمف اإلجماع :

أف األمة استحسنت دخكؿ الحماـ، مف غير تقدير أجرة كعكض الماء، كال تقدير 
قَاء مف غير  مدة المبث، كال تقدير الماء المستعمؿ، كذلؾ شرب الماء مف يد السى
تقدير العكض، كال مبمغ الماء المشركب كال سبب لذلؾ إال أف المشاحة في مثمو 

 .( ِ)كىذا استحساف كاقع يدؿ عمى الجكازقبيحة في العادة ، 
 كمف االستقراء :  

قد ثبت مف استقراء النصكص التشريعية أف الشارع الحكيـ عدؿ في بعض الكقائع 
. مثاؿ ذلؾ: إف (3)لممصمحة عف مكجب القياس أك تعميـ الحكـ إلى حكـ لخر جمبان 

 بو، ثـ أباحيا إف ا تعالى حـر الميتة كالدـ كلحـ الخنزير كما أىؿ لغير ا
  لممضطر فقاؿ:                            

                                     
 [.ُّٕ]البقرة:

  :(4)المنكرين عمى ىذه األدلة رد   –جـ 
 .[ُٖ: الزمر]    ے ھ ھ ھ ھ ہ :اآليةبأف   -ُ

ألنو استحساف بالمغة  ؛كىك محؿ النزاع االستحساف الشرعي،ال داللة فييا عمى 
 .ٓ()كالعقؿ

                                                                 

 .َٗسبؽ تخريجو، ص( ُ)
 . ُٖٔ/ِينظر: ركضة الناظر  (ِ)
ـ( ، أدلة التشريع المختمؼ في االحتجاج بيا ُُٖٗينظر : عبد العزيز بف عبد الرحمف بف عمي الربيعة) (ّ)

 .ُٕ،  صٖ)القياس كاالستحساف كاالستصبلح كاالستصحاب( ط
 .ُٕٗلتشريع ص، كأدلة ا َُِ/ّينظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  (ْ)
 .بتصرؼ. ُٓٔ/ْينظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (ٓ) 
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 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ: اآلية الثانيةكبأف  -ِ

 .[ٓٓ: الزمر]  ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 عف ككنو أحسف ما اف الذم ذكركه دليؿ منزؿ، فضبلن عمى أف االستحس فييا ال دليؿ
نما المراد باآلية اتباع األدلة الشرعية الثابتة كالكتاب كالسنة كغيرىا  . ( ُ)أنزؿ، كا 

  . ((ما رله المسممكف حسنان فيك عند ا حسف)) ابف مسعكد:قكؿ  كبأف  -ّ
كلك كعان، ، فيككف قكؿ صحابي كليس حديثان مرف أثر مكقكؼ عمى ابف مسعكد 

 .( ِ)تثبت بو األصكؿيجكز أف إنو خبر كاحد ال ف ثبت رفعو ؛
عَقب الغزالي بقكلو : إذا أراد جميع المسمميف فيك صحيح، إذ األمة ال تجتمع عمى 
ف أراد اآلحاد لـز مف ذلؾ صحة استحساف العكاـ، كال يشترط ككنيـ مف  ضبللة، كا 

، كيمـز عميو أف    فائدة الشتراط األىميةأىؿ النظر، ألنو ال نظر فيو في األدلة، فبل
 .ّ() يككف ما يراه لحاد العكاـ حسنان أف يككف حسنان كىذا ممتنع

 عنو بجكابيف: فأجابكاالرد عمى دليؿ اإلجماع:   -ْ
   نما ىك جريانو عمى عيد النبي ، كتقريره أف مستند ىذا الحكـ ليس االستحساف، كا 

 .( ْ)المصبكب في الحماـ كمدة البقاءعميو، ألجؿ المشقة في تقدير الماء 
   داخؿي الحماـ مستبيحه لذلؾ بقرينة حاؿ الحمامي، كمتمؼ بشرط العكض، بالقرينة

ال طالبو بالمزيد إف شاء  .( ٓ)نفسيا، ثـ ما يبذلو إف ارتضى بو الحمامي كا 
بأف عدكؿ الشارع الذم يسمكنو باالستحساف ليس ىك الدليؿ كردكا عمى االستقراء : -ٓ

ٌنما  عمى الحكـ بحكـ لخر الذم يخالؼ الحكـ الذم اقتضاه القياس، أك العاـ أك الكمي، كا 
، أك المفسدة التي جمبياالدليؿ عميو ما دؿ عمى استحسانيـ لو، كىك المصمحة التي يترتب 

 يترتب درؤىا.

                                                                 

 . ِٕٕ/ُ، كالمستصفى ُٓٔ/ْالمصدر نفسو  (ُ) 
 . ُِٓ/ِينظر: المصدر نفسو   (ِ)
 .بتصرؼ ِٖٕ/ُينظر: المستصفى  (ّ) 

 . ُٔٔ/ْينظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (ْ)
 . َِٖ/ُينظر: المستصفى  (ٓ)
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 أدلة نفاة الستحسان: -د  
، حـز الشافعي،كابفاإلماـ : لعٌؿ أكثر مف تصٌدكا ليذا النكع مف االستدالؿ بالنقد

 كالشيعة.
 . ( ُ)ف استحسف فقد شرعأٌما الشافعي فيك صاحب القكؿ: مى 

ا سٌماه: )إبطاؿ االستحساف(؛  ذكر فيو أنو ال ف في كتاب )األـٌ( عقد فصبلن خاصن
نما  استحؽٌ يجكز لمف  أف يككف حاكما أك مفتٌيان أف يحكـ أك يفتي باالستحساف، كا 

 .( ِ)كجب األدلة المعتمدة كالكتاب كالسٌنة كاإلجماع كالقياسيجكز لو أف يفتي بم
أفرأيت إذا قاؿ الحاكـ كالمفتي في النازلة ليس فييا خبر كال قياس، كقاؿ  ))كقاؿ:  

...،  فبل ٌبٌد أف يزعـ أٌف جائزان لغيره أف يستحسف ،فيقاؿ في الشيء الكاحد  استحسفي
ان عندىـ ، فقد أىممكا أنفسيـ فحكمكا بضرب مف الحكـ كالفتيا، فإف كاف ىذا جائز 

 .( ّ)((حيث شاؤكا
  :كيمكف تمخيص أدلة منع الشافعي بما يمي 
 .[ّٔ:القيامة]  ں ڱ ڱ ڱ ڱقكؿ ا تعالى:  -ُ
قاؿ الشافعي: لـ يختمؼ أىؿ العمؿ بالقرلف فيما عممت أٌف السدٌم الذم ال يؤمر كال  

أجاز لنفسو أف يككف في معاني ينيى، كمف أفتى أك حكـ بما لـ يؤمر بو، فقد 
 .ْ()السدٌم كقد أعممو ا أنو لـ يتركو سدل

                                                                 

 ، ّىػ( المنخكؿ مف تعميقات األصكؿ طُُْٗك حامد محمد بف محمد الطكسي )  ينظر: الغزالي، أب (ُ)
 .ّْٕتحقيؽ:  الدكتكر محمد حسف ىيتك، بيركت، دار الفكر المعاصر، ص

(: ))كأنا ُْٗ/ِكقد اشتيرت ىذه العبارة عف اإلماـ الشافعي كلكف ابف السبكي ،قاؿ في كتابو )األشباه كالنظائر 
في كبلمو نٌصا، كلكف كجد في األـ في اإلقرار كاالجتياد ما يدؿ عمى أنو يطمؽ عمى القائؿ لـ أجد إلى اآلف ىذا 

بو أبمغ مف االستحساف، فمقد قاؿ في ىذا الباب: إف مف قاؿ باالستحساف فقد قاؿ قكالن عظيمان، ككضع نفسو في 
ا ابتغاه، كفي أف رأيو أصؿ رأيو كاجتياده كاستحسانو عمى غير كتاب كال سنة مكضعيا، في أف يتبع رأيو كم

 ثالث، أمر الناس باتباعو((.
ا بأنو مستحسف مف غير دليؿ مف الشارع فيك الشارع لذلؾ الحكـ؛  كقاؿ التفتازاني في معناىا: مف أثبت حكمن

 (.ُٖ/ِ)التمكيح . حيث لـ يأخذه مف الشارع 
 بتصرؼ. . ِٖٗ/ٕينظر: األـ   (ِ) 
 . َُّ/ٕالمصدر نفسو   (ّ) 
 . ّٔ/ ٕينظر: األـ    (ْ)
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 . [َُٔ: األنعاـ]  گ ک ک ک ک ڑ ڑقكؿ ا تعالى:  -ِ

 .[ْٗ: المائدة] ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉقكلو تعالى:  -ّ
عند ا تعالى  ان كال يؤمر أحد أف يحكـ بالحؽ إال كقد عممو، كال يككف الحؽ معمكم 

كال تنزؿ نازلة إال كالكتاب يدؿ  أك داللة في كتاب ا، أك سنة نبيو  ،إال نصان 
 .( ُ)، كالقكؿ باالستحساف خبلؼ ذلؾأك جممةن  عمييا نصان 

االستحساف بالمعنى الذم ذكر ال يعرؼ مف ضركرة العقؿ كنظره، كلـ يرد مف  -ْ
لدليؿ كجب الشرع سمع متكاتر كال نقؿ لحاد يجيز األخذ أك العمؿ بو، كمتى انتفى ا

 .( ِ)نفيو
األمة قد أجمعت عمى أف العالـ ليس لو أف يحكـ بيكاه  ))قاؿ الغزالي :  -ٓ

كشيكتو، مف غير نظر في داللة األدلة، كاالستحساف مف غير نظر في أدلة الشرع 
حكـ باليكل المجرد، كىك كاستحساف العامي، كمف ال يحسف النظر فإنو إنما يجكز 

مي، ألنو يفارقو في معرفة أدلة الشريعة كتمييز صحيحيا االجتياد لمعالـ دكف العا
ال فالعامي أيضان يستحسف، كلكف يقاؿ لعؿ مستند استحسانو كىـ  مف فاسدىا، كا 
كخياؿ، ال أصؿ لو كنحف نعمـ أف النفس ال تميؿ إلى الشيء إال بسبب مميؿ إليو، 

يتحصؿ منو لكف السبب ينقسـ إلى ما ىك كىـ كخياؿ، إذا عرض عمى األدلة لـ 
لى ما ىك مشيكر مف أدلة الشرع، فمـ يميز المستحسف ميمو عف األكىاـ  طائؿ، كا 

 . (3)((كسكابؽ الرأم، إذا لـ ينظر في األدلة كلـ يأخذ منيا
 أك النص يككف أف إما: الحكـ إلى كالطريؽ حكـ، فييا ك إالٌ  كاقعة مف ما   -ٔ

 .ْ() غيرىما طريؽ كال -بو يأخذ مف عند– القياس

                                                                 

 .َٓٓينظر: الرسالة لمشافعي ص (ُ)
 (.ُٖٔ/ِينظر: ركضة الناظر البف قدامة ) (ِ)
 (.ِٖٓ/ُالمستصفى ) (ّ)
 .ٓٔٓ/ِينظر: المحصكؿ في عمـ األصكؿ ( ْ)
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 في اإلحكاـفإنو عقد الباب الخامس كالثبلثيف مف كتابو: )( ُ)أما ابف حـز 
ألفاظان كاقعة  جميعان  عٌدىا( في إبطاؿ االستحساف كالرأم كاالستنباط ك األحكاـ أصكؿ

ف اختمؼ األلفاظ. كىك يرل  عمى معنى كاحد، ال فرؽ بيف شيء مف المراد منيا، كا 
اكـ أصمح في العاقبة كفي الحاؿ مما يراه أف االستحساف ىك الحكـ بما رله الح

 .( ّ)، كأٌنو ما اشتيتو النفس ككافيا كاف خطأ أك صكابان ( ِ)برأيو
 كلعؿ أىـ ما عرضو ابف حـز مف استدالؿ، عدا ما أشرت إليو، ىك ما يأتي:

إٌنو يؤدم إلى إبطاؿ الحقائؽ كتضاٌد الدالئؿ كتعارض البراىيف ألنو مف  -ُ
عمماء كميـ عمى قكؿ كاحد، مع اختبلؼ ىمميـ كطبائعيـ المستحيؿ أف يٌتفؽ ال
ة قد ، كنجد المالكيقد استحسنكا ما استقبحو المالكية جد الحنفيةكأغراضيـ. فنحف ن

ذا كاف األمر كذلؾ فكيؼ يجعؿ الحؽ في ديف ا استحسنكا ما استقبحو الحنفية ، كا 
فية مف التضاٌد الذم إلى استحساف بعض الناس، كىـ عمى ىذه الكي تعالى مردكدان 

 .( ْ)يؤدم إلى إبطاؿ الحقائؽ الشرعية
 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئإف ا تعالى قاؿ:  -ِ

، كلك كاف االستحساف ٓ()، كلـ يقؿ فرٌدكه إلى ما تستحسنكه[ٗٓ: النساء]  مت خت حت
 مما يمكف أف يرد إليو لقالو.

                                                                 

ىك: أبك محمد عمى بف احمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي ا ، مف أصحاب الظاىر. برع في الفقو  (ُ)
كالحديث كالكبلـ كاألدب ،كاف مجتيدان يستنبط األحكاـ مف الكتاب كالسنة، كينتقد العمماء كالفقياء كثيران  كاألصكؿ

 ق في األندلس.ْٔٓكالتحذير منو، تكفي سنة  التحامؿ عميوكبمساف حاٌد مما دعاىـ إلى 
 كغيرىا.ى في الفقو، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، كالنبذ في أصكؿ الفقو مف مؤلفاتو: المحمٌ 

 .َٗٔ/ُ، كىدية العارفيف ُّ/ّينظر: : كفيات األعياف 
، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى:  (ِ) ىػ( اإلحكاـ ْٔٓينظر:  ابف حـز

 .ٕٕٓ/ٔ،  ٖفي أصكؿ األحكاـ، تحقيؽ: الشيخ أحمد محمد شاكر، بيركت، دار اآلفاؽ الجديدة،مج
 .ِْ/ُكاـ في أصكؿ األحكاـ ينظر: اإلح (ّ)
 .ٖٕٓ/ٔينظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ   (ْ)
 المصدر نفسو. (ٓ)
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ينطؽ عف اليكل، ما كاف يفتي باستحسانو، كىك الذم كاف ما    إٌف النبي  -ّ
 عف الرجؿ يقكؿ المرأتو: أنت عمي كظير أمي، فمـ يفت  فقد سئؿ 
 ككفارتو.ظيار ، بؿ انتظر حٌتى نزؿ الكحي عميو بآية الُ()باستحسانو

استنكر عمى الصحابة الٌذيف غابكا عنو، كأفتكا باستحسانيـ كما في  إٌف النبي   -ْ
تحت حر السيؼ ككذلؾ  ((إاٌل ا ال إلو)) قصة أسامة كقتمو لمرجؿ الذم قاؿ: 

 بشجرة. الصحابة الٌذيف أحرقكا مشركان الذى 
االستحساف أساسو العقؿ، فيو يستكم العالـ كالجاىؿ، فمك جاز ألحد االستحساف  -ٓ

 لجاز لكؿ إنساف أف يشرع لنفسو شرعان جديدان.
ياس. إٌف االستحساف ال ضابط لو، كال مقاييس لو يقاس بيا الحؽ مف الباطؿ كالق -ٔ

 لك جاز ذلؾ لكاف فرطان.
  ٌف األحكاـ ك أىـ قاطبة ينكركنو، كبحسب كجية نظرىـ ءأما الشيعة:  فإٌف عمما

إنو ليس بإمكاف العقؿ أف يتكٌصؿ  :أدلتيا، ال يستقؿ العقؿ بإدراكيا ابتداءن، أم
 إلييا ابتداءن مف دكف الدليؿ.

باالستحساف ىك خصكص  إلى أنو إف كاف المراد كانتيى الشيخ محمد تقي الحكيـ
األخذ بأقكل الدليميف فيك حسف، كال مانع مف األخذ بو، إال أف عٌده أصبلن في مقابمة 
ف كاف ما يقع في الكىـ مف استقباح  الكتاب كالسٌنة كدليؿ العقؿ، ال كجو لو، كا 
الشيء كاستحسانو مف غير حجة دٌلت عميو، مف أصؿ كنظير، فيك محظكر، كالقكؿ 

 .( ِ)بو غير سائغ
 
 

                                                                 

عف خكلة  بنت ، ما نصو: ََّ/ْٓ(، ُِّٕٗ(   أخرج أحمد في مسنده، باب حديث خكلة بنت ثعمبة، )ُ)
كرت لو ما فجمست بيف يديو، فذ  تقكؿ: جئت رسكؿ ا  -الذم ظاىرىا -ثعمبة كزكجيا أكس بف صامتو 

يقكؿ: " يا خكيمة، ابف عمؾ   ما ألقى مف سكء خمقو، قالت: فجعؿ رسكؿ ا  لقيت منو، فجعمت أشكك إليو 
شيخه كبيره فاتقي ا فيو "، قالت: فك ا ما برحت حتى نزؿ في القرلف، ... ثـ قرأ عمي: }قد سمع ا قكؿ التي 

{ ]المجادلة: تجادلؾ في زكجيا كتشتكي إلى ا، كا   [.ُيسمع تحاكركما، إف ا سميعه بصيره
، مؤسسة لؿ البيت عمييـ السبلـ،  ِـ(، األصكؿ العاٌمة لمفقو المقارف طُٕٗٗالسيد محمد تقي الحكيـ)  (ِ)
 .ّٕٕص
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  :فمجمؿ رأيوأما الغزالي: 
دنا بأكىاـ ب إٌف االستحساف جائز الحجية عقبلن، كنحف نسمـ لمشرع حٌتى لك عي  -ُ

؟ أىك ضركرة العقؿ كىك عمى جكاز االحتجاج بو شرعاالعكاـ، كلكف ما الدليؿ 
لـ تنقؿ الحجية لو  كأف يككف ىناؾ سمع قطعي،  خبلؼ الحقيقة؟ فيجب إذان 

ٌف أبخير الكاحد بحجية  ناحاد، كلك نقمت فإٌف األصؿ ال يثبت عندحٌتى أخبار اآل
بمنزلة الكتاب كالسنة ، فيك جعؿ االستحساف مدركان مف مدارؾ أحكاـ ا تعالى

انتفى الدليؿ أكجب  لماكاإلجماع، كأصبلن مف األصكؿ، فبل يثبت بخير الكاحد، ك 
 النفي.

 قبؿ كذلؾ بيكاه، يحكـ أف لو يسل العالـ أف عمى أجمعت األمة بأف نعمـ إٌنا  -ِ
 .كالشيكة لميكل مصداؽ كاالستحساف األصؿ، بيذا يأتكىـ أف

  : تقويم األدلة :  لثاً ثا
مناقشة كبلـ الشافعي: كالذم يبدك مف كبلـ اإلماـ الشافعي رحمو ا كاستدالالتو  -ُ

أنو كاف يعني باالستحساف مجٌرد الرأم مف غير أف يككف مستندان إلى أصؿ 
بالكىـ أك  ذلؾ تحسفف يسلقكؿ عمى غير مثاؿ سبؽ، لمجٌرد أعي، أك أنو اشر 

مسكٌغ االستحساف عند القائميف بو، ليس كذلؾ. بؿ البٌد أف يككف لو  الخاطر، لكف
 گ گفيك ليس حكمان باليكل كالتشٌيي لينتفي بقكلو تعالى:  ،شرعي يقتضيو

 . [ْٖ: المائدة]  گ
بطاؿ االستحساف بدعكل أنو  يؤدم  ؛لة الكاحدة أيؤٌدم إلى تبايف األحكاـ في المسكا 

نسٌد باب االجتياد مطمقان، ميما كانت مصادره كافة، كال كجو لتخصيص ذلؾ ذلؾ ال
 باالستحساف.

نا لنجد الشافعي نفسو قد قاؿ في بياف اختبلؼ القائميف أف المسألة قد تحتمؿ أف  كا 
ى األصؿ، كاآلخر إلى أصؿ غيره تقاس فيكجد ليا في األصميف شبو فيذىب ذاىب إل

بالمسألة إلى أصؿ لخر خاص  فيختمفاف فميس قكؿ أىؿ العراؽ باالستحساف إال ذىابان 
 .( ُ)أك عاـ

                                                                 

 .َِٓتاريخ التشريع اإلسبلمي، لمشيخ محمد الخضرم ص (ُ)
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لـ يمجأ إليو يرٌد عميو بما ذكر مف نماذج في استحساف  كالقكؿ بأٌف رسكؿ ا 
مقتضى  أنو أطمؽ لفظ االستحساف عمى ما استثناه مف السنة، نعـ لـ يرد عنو 

في  ةى شاحٌ اصطبلح، كال مي  ألنوالقاعدة أك القياس، كلكٌف ىذا ليس مكضع نقاش، 
ٌنما  االصطبلح، بؿ إٌف الشافعي لجأ إليو في أحكاـ كثيرة، غير أنو لـ يسندىا إليو، كا 

تعمؿ ىذا المفظ في أكثر مف أسنده إلى األدلة التي أثبتتيا عنده، كما أنو اس
 .( ُ)في المتعة ثبلثيف درىمان  في : استحسمكضع،فقاؿ مثبلن 

: أٌما ما ذىب إليو ابف حـز مف أفٌ  -ِ االستحساف راجع  مناقشة كبلـ ابف حـز
، بؿ لبلستحساف ضكابطو بو أنفس المستحسنيف، فغير مسمٌـ إلى ما طابت عميو

كأصكلو، كأنو راجع لمنصكص الشرعية كما قٌررتو المبادئ العامة فييا. كال يخرج في 
  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھبقكلو تعالى:  أف يككف مشمكالن  مفو جميع أنكاع

 .[ٖٕ: الحج]
عممنا ما فيو عند التعرض  :كقكلو إنو يؤٌدم إلى إبطاؿ الحقائؽ كتضاٌد الدالئؿ

  خب حب جب يئالستدالالت الشافعي رحمو ا، كاحتجاجو بقكلو تعالى: 
 . [ٗٓ: النساء]

 .قكلو: لـ يقؿ فرٌدكه إلى ما تستحسنكفأما 
أٌنو ال يسمٌـ لو بأف االستحساف ليس فيو رٌد إلى بارد؛ كما  يذا مردكد؛ ألٌنو استدالؿف

 ا كالرسكؿ، بؿ ىك راجع إلى النصكص الشرعية أك ما ثبت بيا.
 مناقشة كبلـ الشيعة: كأما الشيعة المحتجيف بما أكردكه:  -ّ

حكاـ الشرعية، ليبنكا إٌف القائميف باالستحساف لـ يقكلكا إف العقؿ يستقؿ بإدراؾ األ
عمى ذلؾ عدـ الحاجة إلى كجكد األنبياء كالرسؿ، كلك نظركا إلى أنكاع االستحساف 

                                                                 

، كاإلحكاـ لآلمدم ُّ/ْرم كم لعبد العزيز البخا،ككشؼ األسرار عف أصكؿ البزدَِٕ/ِأصكؿ السرخسي  (ُ)
كقد ذكر اآلمدم في المصدر المشار إليو مف استعماالت الشافعي لبلستحساف بمعناه المغكم، قكلو:   .ُٕٓ/ْ

استحسف ثبكت الشفعة لمشفيع ثبلث أياـ، استحسف ترؾ شيء لممكاتب مف نجـك المكاتبة، كقكلو في السارؽ إذا 
     بدؿ اليمنى فقطعت: القياس أف تقطع يمناه، كاالستحساف أف ال تقطع.أخرج يده اليسرل 

ا. كقد اقتصر عمى األخذ بالنص أك اإلجماع القائـ عميو، كلـ يتصد إلبطاؿ المصالح  المصالح المرسمة أيضن
 (.ِْْالمرسمة. فيي عمى ىذا داخمة في مفيـك االستحساف عنده. )يراجع: ابف حـز لمشيخ محمد أبي زىرة ص
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كأقسامو لعممكا أنو ال بٌد في االستحساف مف دليؿ كأف كٌؿ نكع منو ىك نكع مف أنكاع 
 األدلة لمعقؿ فيو رأم. 

ؼ كضركرة كمف ىنا يتضح اعتراضيـ عمى األدلة نفسيا مف قياس كمصمحة كعر 
 كغيرىا.

نما  فالرد عمييـ يتمخص في أَف القائميف باألدلة ، لـ يستدلكا بيا مستقميف بالعقؿ، كا 
ىي أدلة قامت عمى صٌحتيا براىيف كاضحة، منيا ما ىي نصكص مف الكتاب 
كالسنة. كدعكاىـ أف القياس مظنكف، كأنو ال يجكز العمؿ بالظف ما لـ يثبت بو مف 

كاحد، كبلـ في غير محٌمو؛ ألٌف القياس مما قاـ الدليؿ عمى الشرع حٌجة كخبر ال
الظٌف، كالكشؼ عف أف الفرع داخؿ في حكـ األصؿ الثابت بالنٌص غمبة  إفادتو

 .البتة فكبلميـ في ىذا المجاؿ ال كجو لو
 الترجيح:  -رابًعا 
 من حيث وقوع الستحسان: - أ
 في كالشافعي كأصحابو كمالؾ الحنفية جميكر))إٌف القائميف باالستحساف كىـ  -ُ

الحظكا مجمكعةن مف األحكاـ المتشابية في  (( أحمد اإلماـ عف كالمنصكص القديـ
ككنيا مستثناة مف قياس، أك أصؿ مقٌرر، عندىـ، أك عمكـ، فأطمقكا عمى كؿ منيا 

كاف ىذا أاسـ االستحساف، كسمكا الدليؿ الذم يتـ بو العدكؿ كجو االستحساف، سكاء 
ا أ ا خفيان أ ـضركرة أ ـعرفنا أ ـمصمحة أ ـإجماعان أ ـالدليؿ نصن  غيرىا. ـقياسن

فاالستحساف عمى ىذا مفيكـ كمٌي ال كجكد لو إاٌل بكجكد أفراده التي ىي األحكاـ 
 المستحسنة، أٌيا ما كاف النكع الذم تنتمي إليو.

 -في حقيقتو–إف ىذا المفيكـ الكمي عائد إلى التيسير كرفع الحرج، كاستخراجو  -ِ
مظير لمفيـ األصيؿ لركح الشريعة اإلسبلمية كما أنبتت عميو مف دفع الضركرة كرفع 
الحرج، كىذا المعنى ثابت في الشريعة قطعان، كقد قامت عمى صٌحتو كثبكتو عشرات 

 األدلة. كىك مما أجمعت األمة عميو.
ال  في ككنو رافعان لمحرج، كىذا كمفياالستحساف  حٌجية مكجب القكؿ كعمى ىذا فإفٌ 

 يجكز أف يككف مكضع نزاع. 
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كلكف لما كاف الحرج أك المشقة الجالبة لمتيسير غير منضبطيف، عندىـ، لـ يعٌمقكا 
بيما األحكاـ، ك لجأكا إلى كسائؿ معٌرفة لذلؾ ككاشفة عف كجكده، كىذه الكسائؿ ىي 

 األدلة التي يعدؿ بيا عف األقيسة كالقكاعد، كالمسٌماة عندىـ باالستحساف. 
كاف األمر كذلؾ فإنو يمكننا القكؿ: إٌف االستحساف إضافة إلى األصؿ العاـ  إذا -ّ

ا، بسبب كجكىو أك بسبب يعٌد المقٌرر لو، كىك مبدأ رفع الحرج، يمكف أف  حجة أيضن
األدلة التي يعدؿ بيا إليو، بؿ إنيا األدلة المباشرة في إثباتو، فاالستحساف بالنص 

الستحساف باإلجماع حجة كدليمو حجية اإلجماع حجة كدليمو حٌجية النٌص نفسو، كا
 نفسو.

كىذه األنكاع مف االستحساف ال يسع الخصـ إنكارىا؛ ألف إنكارىا إنكار لئلجماع 
 .ان استحسانتسميتيا كمنكرك االستحساف ال ينكركنيا كلكنيـ ينازعكف في 

قكؿ بو أٌما االستحساف بالمصمحة أك العرؼ أك الضركرة، أك غير ذلؾ، فإٌف الذم ي
إنما يقكؿ بيذه األدلة، فحجٌيتو ىي حجية ىذه األدلة كمدل قكتيا عند التعارض مع 

 بعضيا أك غيرىا.
 من جية ارتباطو بالقياس:  - ب

 يمكف القكؿ بأف االستحساف ينقسـ قسميف:
استحساف غير القياس: كىك كؿ استحساف ثبت عند الحنفية بدليؿ غير األول: 

كلعؿ ىذا  ،، أـ مصمحة، أـ ضركرة، أـ عرفان إجماعان  ، أـالقياس، سكاء أكاف نصان 
، أم : مختمؼ بالدليؿ إنو ال يتحقؽ استحساف مختمؼ فيو القسـ يحمؿ قكؿ مف قاؿ:
 الذم ثبت بو االستحساف.

ف الشافعي لـ ينكر ىذه األنكاع، بؿ أكثر مف ذلؾ فإف الشافعي أثبت في رسالتو كا  
 لة جزئية كأثبت ليا حكمان أخرج منيا مسأت عنده بعدة أدلة، فالعدكؿ عف أصؿ ثب

 لؤلصؿ، كالثابت عنده بدليؿ جزئي اقتضى ذلؾ، منيا: مغايران 
كقاؿ في المتعة: ( ُ)((استحسف التحميؼ عمى المصحؼ))ما ركم عنو أٌنو قاؿ: 

استحسف أف يترؾ )): ِ()بكاتى ، كقاؿ في المي ( ُ)((استحسف أف تككف ثبلثيف درىمان ))
                                                                 

ـ(  ُٓٗٗينظر: السبكي،  تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف يحيي)  (ُ)
 .ُُٗ/ّ، ّاإلبياج في شرح المنياج ، بيركت ، دار الكتب العممية، مج
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استحسف أف يضع أصبعيو في صماخي أذنيو إذا ))قاؿ في المؤذف: ك ( ّ)((عميو شيء
لما في ذلؾ مف التغميظ في اليميف  فاستحساف التحميؼ عمى المصحؼ؛ .( ْ)((أَذف

أنو  عف ابف عمر  ا ركمإذا استحمؼ عميو، كأما تقديره لممتعة بثبلثيف درىمان، فمم
 .ٓ() قدرىا بثبلثيف درىمان 

 ڇ ڇ ڇ چ چلممكاتب، فذلؾ لقكؿ ا تعالى: كأما استحساف ترؾ شيء 

 ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿أنو قاؿ:  عف النبيلما ركم   .[ّّ: النكر] ڍ ڇ

 .( ٔ) بعالر   ًب اتى كى لممي  ؾي ترى قاؿ: يي  ﴾ڇ
كأما استحسانو كضع األصبعيف في األذنيف أثناء األذاف، فذلؾ مف أجؿ أف يككف 

لعبد ا بف  دؿ عمى ذلؾ قكلو أرفع لصكتو، كذلؾ أمر مشركع في األذاف، كقد 
 .( ٕ)((نؾى مً  ان كتى ل صى ندى أى وي نَ إً فى  وً ف بً ذ  ؤى ميي فى  يتى أىا رى مى  ميوً عى  لؽً أىبلؿ فى بً  عى ـ مى قي فى  ))زيد :

استحساف القياس: عندما يتعارض في حكـ المسألة قياساف أحدىما: جمي، الثاني: 
ا عمى األكؿ، كيسمى استحسانان، كالثاني خفي قكم األثر بسبب قكة عمتو، فيترجح ىذ

 كالترجيح لعمة يراىا المجتيد، كليس قكالن باليكل كالتشيي.

                                                                                                                                                                                          

 .ُِٔ/ّك اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ُِٕ/ِينظر: المحصكؿ  (ُ)
ات ب (ِ) د بينو كبيف سيده عمى أف يدفع لو مبمغان مف الماؿ نجكمان ليصير حران.  : ىك العبد الذم تـ عقالُمك 

اتىب.  معجـ لغة الفقياء: ص   ْٓٓكالميكاتىب: اسـ مفعكؿ مف كى
 . ُّٔ/ْينظر: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  (ّ)
 .ُُٗ/ّينظر: اإلبياج في شرح المنياج  (ْ)
ىػ(، المجمكع شرح الميذب ، ٕٔٔرؼ النككم )المتكفى: ينظر: النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف ش (ٓ)

 .ْٕٓ/ُٓدمشؽ، دار الفكر، 
 كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد . .ّٕٗ/ِتفسير سكرة النكر  / التفسيرركاه الحاكـ في المستدرؾ، كتاب  (ٔ)
: تمخيص . ينظرسنده حسف صحيحك  .ُٖٗ/ُ  (ْٗٗ، )باب كيفية اآلذاف ، كتاب الصبلة/ركاه أبك داكد (ٕ)

  ُٕٗ/ُالحبير: 
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 الخالصة: 
؛ الخبلؼ فٌ إ   اإلنساف يستحسنو بما القكؿ ىك كاف إف االستحساف ألفٌ  لفظي 

، فيك دليؿو  غير مف كيشتييو ف أحده، بو يقكؿ كال باطؿه  دليؿو  عف العدكؿ ىك كاف كا 
 .ُ()أحده  ينكره ال مٌما فيذا منو، كلأق دليؿو  إلى

كالحقيقة: إف الخبلؼ المذككر بيف العمماء في حجية االستحساف ، لـ يتكارد فيو 
اإلثبات كالنفي عمى محٌز كاحد ، كلـ يرد عمى ممتقى مكحد في تأسيسو ، كذلؾ أف 

 االستحساف يطمؽ عمى معنييف :

المعنى باطؿ اتفاقا ن ، ألنو مبني  أكليما : ما يستحسنو المجتيد بعقمو ، كىك بيذا
 عمى محض العقؿ كمجرد القكؿ بالتشيي مف غير اعتماد عمى دليؿ شرعي.

كثانييما: العدكؿ عمى دليؿ شرعي إلى دليؿ شرعي لخر أقكل منو ، كىك بيذا 
المعنى صحيح كحجة شرعية اتفاقا ن ، ال رتكازه عمى دليؿ شرعي ، فبل يخرج مف 

.ككنو ترجيح دليؿ عم  ى دليؿ لخر أك العمؿ بأقكل الدليميف ، ككبلىما كاجب شرعا ن

ٍف أنكر حجية االستحساف في الشرع ، إنما أراد المعنى الباطؿ  كعميو : فإف مى
لبلستحساف ، الذم لـ يقؿ بحجيتو أحد مف المسمميف ، كال يجكز نسبتو أصبلن إلى 

لما فيو مف القكؿ بغير عالـ مف عمماء المسمميف ، ألف القكؿ بو مخالؼ لمشرع ، 
دليؿ ، كالحكـ بغير ما أنزؿ ا بو كأمر ، فثبت أف االستحساف بيذا المعنى باطؿ 
باتفاؽ العمماء ، كمف أثبت حجية االستحساف في الشرع ، إنما أراد المعنى الصحيح 
لو ،  كىك األخذ بالدليؿ الراجح في مقابؿ الدليؿ المرجكح ، أك العمؿ بأقكل الدليميف 
، كىذا محؿ كفاؽ عمى كجكب العمؿ بو شرعا ن ، فبل ينكره أحد مف العمماء ، إنما 
اإلنكار منحصر في إطبلؽ لفظ االستحساف عميو ، أم : في تخصيص ىذا النكع 

 مف األدلة الشرعية بتسميتو استحسانا ن مف بيف سائر األدلة الشرعية .

                                                                 

 . ّٕٓ، إرشاد الفحكؿ ص ّٗ/ٔ، كالبحر المحيط ُّٖ/ِنظر: التكضيح شرح التمكيح ُ) )
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اَحةى في فباف جميا ن أف الخبلؼ في حقيقة األمر راجع إلى ا لعبارة ، كال ميشى
االصطبلح ، ألف الذم احتج بو المحتجكف فيو ال خبلؼ فيو ، كالذم نفاه النافكف ال 
خبلؼ فيو أيضان ، فثبت أف النفي كاإلثبات في حجيتو لـ يتكاردا عمى شيء كاحد ، 
فبل خبلؼ البتة ، ألف خبلؼ لفظي في إطبلؽ مصطمح االستحساف عمى ىذا النكع 

 ُلة الشرعية . كا أعمـ . مف األد

مف خبلؿ تعريؼ االستحساف  في مذاىب الفقو كعرض األدلة كالردكد نخمص إلى 
القائميف باالستحساف كالمانعيف لو متفقكف عمى أنو كاقع في حياتيـ ، ٌف أ :نخمص إلى

ستحساف كتعريفاتيـ لبل مع اختبلؼ عباراتيـ بكؿ مف معناه المغكم كاالصطبلحي، ك 
و عدكؿ المجتيد عف حكـ مسألة إلى نٌ أكىك  ؛ الجكىرم عمى معناىا عمكمان  متفقكف

ف لـ يسم  إحتى  حكـ لخر في بعض الكقائع، استحساننا إال أنو  وً ف اإلماـ الشافعي كا 
ال مناص مف التعامؿ باالستحساف ، إذ ىك ضركرة ليذا  ى القياس،أدخمو تحت مسمٌ 

لشريعة، أضؼ بأنو حاجة متجددة لمنكازؿ اجتيادية لحماية ما تؤكؿ إليو مقاصد ا
 المتجددة في حياة الناس، كمظير مف مظاىر مركنة التشريع.

مف الكتاب كالسنة  أدلتيـ اآلنفةإلى  نظران  األػكلكف كالقكؿ بو ىك الراجح، كما قاؿ
 كا أعمـ.. كاإلجماع

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
( 165/  4( , اإلحكاو نآليدي ) 836( ,يعانى أصٌل انفقو )892/ 1ًىثح انزحٍهً )  نهدكتٌر : انٌسٍط  ينظر 1

أصٍم انحكى انشزعً ًانفزًع انفقيٍح نهدكتٌر انثٍاٌ تانزٌادج عهى اننص ًأثزه فً ت,  ( 1/633انًستصفى ),
 (.641جًعح )انحسٍ 
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 أقسام الستحسان وأنواعو: المبحث الرابع
كعرفنا  كبٌينا حجيتو عند العمماء االستحساف مفيكمان كتأصيبلن، بعد أف تعرفنا عمى

بو في نظائرىا إلى خبلؼ ذلؾ، لكجو يقتضي  في مسألة عف مثؿ ما حكـ و عدكؿه أنٌ ب
كبأنو حجة شرعية عند الجميكر ؛ لف لنا أف نشرع في بياف ،العدكؿ أك لدليؿ أقكل

 . (1) ان إلى قسمين؛ وىما  :ألن العمماء  قد قس موا الستحسأقسامو كأنكاعو ؛ 
العدكؿ عف حكـ كمي إلى حكـ  "كىكالقسم األول : الستحسان الستثنائي : 

 " ؛ كيتنكٌع ىذا القسـ إلى األنكاع اآلتية :استثنائي ؛ لدليؿ رٌجح ىذا العدكؿ 
 :صالستحسان بالن   -النوع األول 
دليميا  ؿ بمسألةو كأمثٌ ، ةؿ بمقتضى القياس لدليؿ مف الكتاب أك السنٌ مكفيو ترؾ لمع

  :نكاع االستحسافأحتى ينجمي فيـ ىذا النكع مف الكتاب كأخرل دليميا السٌنة ،
 :مسألة دليميا الكتاب 

 لمكت يزيؿ الممؾاما بعد المكت، ك  إلى مضاؼه  يا تمميؾه نٌ أل؛ الكصية قياسان ال تجكز
لكنيـ ، فبل تصح  ،زماف زكاؿ الممؾ فبل يتصكر كقكعيا تمميكان  إلىفتقع اإلضافة 

 الكتاب كالسنة:  استحسنكا جكازىا مف
  قكلو تعالى:: الكتابمف  -                   

  إلى قكلو تعالى:                   [النساء :ُُ]. 

 كقكلو تعالى:                :كقكلو تعالى       

             :كقكلو تعالى                    

                         [النساء: ُِ ] . 

                                                                 

ىػ( ُُْْ، ك الجصاص، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )َْٓينظر: تقكيـ األدلة ص ُ) )
 .ِِْ/ْ، ْ، كزارة األكقاؼ الككيتية، مجِالفصكؿ في األصكؿ ط
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(1)صركم عف سعد بف أبي كقا ما:  السنةمف  -
، كاف مريضان، فعاده رسكؿ  أنو

فقاؿ يا رسكؿ ا أكصي بجميع مالي؟، فقاؿ: ال، فقاؿ: بثمثي مالي، قاؿ: ، ا
 ،مثي ثي لا)) صؼ مالي، قاؿ ال، قاؿ: بثمث مالي؟ فقاؿ عميو السبلـ:نال، قاؿ: ب

 كفى في فى كى تى يى  ةن الى عى  ـيي عى دى ف تى ف أىمً  يره خى  ياءى غنً أى ؾى تى ثى رى كى  عى دى ف تى إً  ؾى نٌ إً ، ثيره كى  مثي الثي كى 
 . (2)((اسى النَ 
 :مسألة دليميا السن ة 
 ينافيو ما كجكد مع يبقى ال الٌشيء ألفٌ  القياس؛ في الٌصكـ فساد يكجب ناسينا األكؿ

فٍ  )) :  قكلو كىك ،ةالٌسنباستحسانا   متركؾه  أٌنو إالٌ ، الحدث مع كالٌطيارة ؿى  مى  أىكى
اًئـه، كىىيكى  نىاًسينا، وي، فىٍمييًتـَ  صى ٍكمى ا صى وي  فىًإَنمى قىاهي  الَموي  أىٍطعىمى سى ليو ، ّ()((كى  حنيفة أبك أشار كا 
 .ْ() .ضيقي لقمت الٌناس قكؿ لكال: قاؿ حيث

  الستحسان باإلجماع: -النوع الثاني
 كمف أمثمة ذلؾ:، دليؿ اإلجماع كىك أف يترؾ العمؿ بمقتضى القياس ل

 بؿ ،  (6)مـو بيع المعدكـ كالسٌ : القياس يأبى جكاز االستصناع؛ ألنٌ ٓ()االستصناع -ُ
كالمستصنع  ،حقيقة و ديفه ألنٌ ، ـ فيو تحتممو الذمة المسمٌ  ىك أبعد مف السمـ ألفٌ 

ئر في سا ا بو الناس تعاممك  لكنو جاز؛ ألفٌ  ،كاألعياف ال تحتمميا الذمة  ،عيفه 
 .ٕ()فكاف إجماعان منيـ عمى الجكاز فيترؾ القياس منكر،األمصار مف غير 

                                                                 

بف زىرة، أبك إسحاؽ، قرشي، مف كبار الصحابة، كاف ىك : سعد بف مالؾ، كاسـ مالؾ أىيب بف عبد مناؼ ُ) )
أكؿ مف رمى بسيـ في سبيؿ ا، ككاف مجاب الدعكة. تكلى قتاؿ جيكش الفرس كفتح ا عمى يديو العراؽ. 

 .ْْٖ/  ّىػ. ينظر: تيذيب التيذيب  ٓٓاعتزؿ الفتنة أياـ عمي كمعاكية. تكفي بالمدينة سنة 
( ِِْٕالكصايا، باب أف يترؾ كرثتو أغنياء خيره مف أف يتكففكا الناس، )ينظر: صحيح البخارم كتاب ِ) )
 .ُِّٓ/ّ، ُِٖٔكمسمـ في كتاب الكصية باب الكصية بالثمث  ّ/ْ
 . ّٔ/ٖ(، ٗٔٔٔفي األيماف، ) البخارم، باب إذا حنث ناسيان ( صحيح ّ)
 .ٓ/ْينظر: كشؼ األسرار ( ْ)
 ِٔذمة اشترط فيو العمؿ.  معجـ لغة الفقياء: صاالستصناع: العقد عمى مبيع مكصكؼ في ال (ٓ)
: عقد معاكضة يكجب عمارة ذمة بغير عيف كال منفعة غير متماثؿ العكضيف. ينظر: منح الجميؿ الَسمـ( ٔ)
ٓ/ُّّ. 
 المصدر نفسو.( ٕ)
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 :ف األجرة كتقدير لمماء المستيمؾ، كمدة المكث فيوياـ مف غير تعيدخكؿ الحمٌ  -ِ
 ناءن ثفالقاعدة العامة تقتضي عدـ جكاز ذلؾ لما فيو مف الجيالة، كلكنو جاز است

جكاز لتساىؿ الناس عادة في أمثاؿ مف القاعدة العامة، لئلجماع الثابت عمى ال
 جماع.تمؾ األشياء، فسند االستحساف اإل

 الستحسان بالعرف:  -النوع الثالث
 ىك أف يترؾ العمؿ بمقتضى القياس لدليؿ العرؼ كمف أمثمة ذلؾ: 
اعمؿ  :أك قيؿ لو ،إذا سافر أحدىما بالماؿ كقد أذف لو بالسفر :ُفي الشركة -ُ

ينفؽ شيئان مف ذلؾ عمى نفسو أك  أالٌ فالقياس  ،برأيؾ أك عند إطبلؽ الشركة
رؾ القياس تي  لكفٌ  ،اإلنفاؽ مف ماؿ الغير ال يجكز إاٌل بإذنو نصان  طعامو؛ ألفٌ 

فمو أف ينفؽ مف جممة الماؿ عمى نفسو في االستئجار ، الستحساف العرؼ 
عادة التجار اإلنفاؽ مف ماؿ الشركة  كنحكىما مف رأس الماؿ؛ ألفٌ  عاـكالط
 لمعركؼ كالمشركط.كا

 عف جكاز كقؼ المنقكؿ الذم جرل العرؼ بكقفو كالكتب؛ كاألكاني كغيرىا عدالن  -ِ
، كاألصؿ فيو أف يككف األصؿ العاـ في الكقؼ إلى جرياف العرؼ بو استحسانان 

  في العقار غير المنقكؿ.، فيذا ال يصح إالٌ عمى التأبيدالكقؼ 
  :اجةأو الح الستحسان بالضرورة -النوع الرابع

 كىك أف يترؾ العمؿ بمقتضى القياس لدليؿ الضركرة كمف أمثمة ذلؾ:
ألف ما يرد  ؛فإٌف القياس يأبى جكازه ،الحكـ بطيارة اآلبار كالحياض بعدما نجست -ِ

عميو النجاسة يتنجس بمبلقاتو، لكف حكـ بطيارتيا لمضركرة المحكجة إلى ذلؾ 
 لعامة الناس فإٌف الحرج مدفكع بالنص. 

العقد  ز عقد اإلجارة فإٌنو ثابت بخبلؼ القياس لحاجة الناس إلى ذلؾ فإفٌ جكا - ِ
ألٌنيا ال تبقى زمانيف فبل بد مف إقامة العيف  عمى المنافع بعد كجكدىا ال يتحقؽ؛

 المنتفع بيا مقاـ اإلجارة في حكـ جكاز العقد لحاجة الناس إلى ذلؾ.
 الستحسان بالمصمحة: -النوع الخامس

                                                                 
1

ف لـ يكجد اختبل ،بحيث ال يتميز اختبلط نصيبيف فصاعدان الشركة:   ط ثـ أطمؽ اسـ الشركة عمى العقد كا 
 ِْٗ. التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: صالنصيبيف
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 المحافظة عمى الضركرات كدفع الحرج عف الناس. ذلؾ مف قبيؿ 
ما ييمؾ عنده مف أمتعة الناس، فإٌف القياس  ُ()مثالو: تضميف األجير المشترؾ

ألٌنو أميف، كلكف أفتى كثير مف  ؛بالتعدم أك بالتقصير يقتضي بعدـ تضمينو إالٌ 
عمى رعاية لمصمحة الناس بالمحافظة  ؛الفقياء بكجكب الضماف عميو استحسانان 

 أمكاليـ.
كىك " العدكؿ عف مقتضى قياس جمي إلى : القياسي الستحسان  القسم الثاني :

أف يترؾ العمؿ بمقتضى القياس )الضعيؼ سكاء كاف :  مقتضى قياس خفي "؛ أم
 سؤر بطيارة الحكـ كمف أمثمة ذلؾ:، لدليؿ القياس الخفي القكم األثر ظاىران أك خفيان(

 يقتضي الظاىر القياس أف مع كالصقر، كالحدأة  األكؿ المحرمة الطير سباع
 .كالنمر كاألسد، الذئب، مثؿ البيائـ، سباع كسؤر نجاستو

 أكلى خفي بقياس معارض البيائـ سباع عمى الظاىر القياس أف: الستحسان ووجو
 كلعابيا بمعابيا، الختبلطو سؤرىا بنجاسة حكـ البيائـ سباع أف كىك باالعتبار،

 الماء تمكث فبل فييا رطكبة ال كالمناقير،  بمناقيرىا الماء تشرب يرالط كسباع نجس،
ف سؤرىا بنجاسة يحكـ فبل بمنقاره النجاسة أكؿ ربما الذم السائب كالدجاج فيي  كا 
 .ِ()استعمالو بكراىة يقاؿ قد كاف

 

 

 
 
 
 
 

                                                                 
األجير المشترؾ:ىك الذم يستحؽ األجرة بالعمؿ ال بتسميـ النفس، كلو أف يعمؿ لمعامة، كمف ىذا سمي  (ُ)

 ٕٗ/ُٓالمبسكط:  :ينظر  مشتركان.
 .َِْ/ِينظر: أصكؿ السرخسي ( ِ)
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 المقارنة بين الستحسان والقياس والمصمحة المرسمة: الخامس المبحث 

 بيف االستحساف أف أقارف كأقارب: أحاكؿ والقياس الستحسانبين  ةنالمقار  -أكالن 
 . التعاريؼ السابقةخبلؿ مف  كالقياس

 . (1)حكمو ةفي عمٌ  صؿو أل ىك مساكاة فرعو  :القياسف
لقد ظير اختبلؼ بيف األصكلييف في معنى االستحساف، ىؿ ىك القكؿ بأقكل 

 . عمى قكليف: ؟الدليميف
فيذا ىك تعريؼ  ،أقكل الدليميفباالستحساف عمى القكؿ طبلؽ لفظ إيصح األكؿ : 
 . (3)الحنفية كالشافعية ، كىك قكؿ بعض(2) داد مف المالكيةنمز ابف خكي

 . ْ() : كىذا القكؿ ينسب لمشافعيةاإلطبلؽىذا كالثاني:  ال يصح 
 .االستحساف نكع مف أنكاع القياس كعمى القكؿ األكؿ: يعد

 عمى رعاية المصمحة.  منيما مبنيه  كبلن  أفٌ  يى :نقطة االتفاؽ* 
 نقاط االختبلؼ تتضح فيما يمي: * ك 
ثـ يعرض عف كؿ تمؾ  ،يقتضي االستحساف كجكد نظائر لممسألة التي يحكـ بيا  -ُ

 بحكـ لدليؿ أقكل يكجب ذلؾ.  كيختص ،النظائر
يشترؾ معو  ألصؿو  فيك فرعه  ؛ف يعرض عف نظائر المسألةأأما في القياس ال يمكنو 

 في عمة الحكـ. 
 بخبلؼ القياس. جماعو إأك  في االستحساف يككف الحكـ الذم ثبت بو ثابتان بنص   -ِ

أما  ،ةمف الحكـ كالعمٌ  استثنائياالمسألة مف نظائرىا  إخراجـ تفي االستحساف ي  -ُ
 المسألة في الحكـ.  بإلحاؽيتـ  ؛في القياس بخبلؼ ذلؾ

، كالحكـ بنزارة ني عمييا الحكـ معتبرةككف المسألة التي بت في االستحساف قد ال  -ِ
 أما في القياس المسألة معتبرة قطعان. . الشيء كتفاىتو

                                                                 

 .َٗ/ِينظر إرشاد الفحكؿ، ُ) )
 . ٕٗ/ ٖينظر : البحر المحيط، ِ) )
محمد  ق(  قكاطع األدلة في األصكؿ ، تحقيؽ: ُُْٖ) ر بف محمد السمعانيينظر:   أبك المظفر ، منصك ّ) )

 . َِٕ/ِ،   ِدار الكتب العممية، مج حسف محمد حسف إسماعيؿ الشافعي ،بيركت، 
 .ّٗ/ٔ، ك البحر المحيط ُِٓ-َِٓ/ْ(  ينظر: المرجع السابؽ  ْ)
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 المصمحة المرسمة: المقارنة بين الستحسان و   -ثانياً 
حكـ لما يثبت انٌ ا  في المصمحة المرسمة: ليس لممسألة نظير في الشرع تقاس عميو، ك 

 فييا ابتداءن. 
يـ صكركا االستحساف بصكرة االستثناء مف القكاعد، نٌ إ)) يقكؿ اإلماـ الشاطبي:
 .(1)((بخبلؼ المصالح المرسمة

ألننا ؛ مف المصمحة المرسمة االستحساف أخٌص )) :في قكلو افيرٌ ىذا القكؿ الق ركيفس
نشترط فيو أف يككف لو معارض مرجكح يرجح االستحساف عميو، كلذلؾ قمنا: ىك ترؾ 

منو، كالمصمحة المرسمة ال يشترط فييا معارض،  كجو مف كجكه االجتياد لكجو أقكل
 .(2)((بؿ يقع تسمميا عف المعارض

 كعمى ىذا: 
ما االستحساف يدخؿ أفيما يعقؿ معناه، ك  إالٌ المصمحة المرسمة كالقياس ال يجرياف  فٌ إ

و نٌ أل ؛غير معقكؿ المعنى أككاف الحكـ معقكؿ المعنى  سكاءه ؛ في جميع األحكاـ
 كيرخص.  ف يستثنىأ، فيما يجب أك ترخيصه  استثناءه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 . ّّٕ/ِينظر: االعتصاـ   ُ) )
، تحقيؽ : محمد عطا ا، بيركت ُـ( نفائس األصكؿ طَََِينظر: القرافي، شياب الديف أبك العباس، )ِ) )

 . َِِ/ّ،  ٗدار الكتب العممية، مج 
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ٌ  نإلياو يانك؛وبٍاٌ انفصم انثاًَ  : انخحقٍق يف َظبت االطخحظا
 .أَىاعه ؛ودراطت أهى يظائم االطخحظاٌ انيت أطنذث إنٍه

 وفُه ثالثت ٍببدث : 

 .انخحقٍق يف َظبت االطخحظاٌ  نإلياو يانكادلبذث األوه : 

 بُ ػند اإلٍبً ٍبىل .ادلبذث اىثبٍّ : أّىاع االسخذس

 ادلبذث اىثبىث : أهٌ ٍسبئو االسخذسبُ اىيت أُسندث ىإلٍبً ٍبىل : 

 وَدزس فُه سبغ ٍسبئو فقهُت ؛ وهٍ :

 .اىؼبزَت وأزع احلبس، أزع أّقبع يف اىشفؼت ادلسأىت األوىل : ثبىث

 . اىثَبز بُغ يف اىشفؼت ادلسأىت اىثبُّت : ثبىث

 اىَُني. و شبهدببى ادلسأىت اىثبىثت :  اىقظبص

 .اإلبو ٍِ خبَس اإلهببً أمنيت دَت ادلسأىت اىسابؼت : حقدَس

 َسريا.  ادلبه مبُ إذا اىظغري وىدهب ػيً ادلسأة ادلسأىت اخلبٍست : إَظبء

 اإلٍبً. خيف ىيَظيٍ اإلدساً حنبرية ادلسأىت اىسبدست: ّسُبُ

 هب.وىُ بغري ّفسهب اىدُّئت ادلسأة ّنبح ادلسأىت اىسببؼت : جىاش
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 ادلبذث األوه

 انخحقٍق يف َظبت االطخحظاٌ  نإلياو يانك

كيقتضي ذلؾ استقراء ، ف إلى اإلماـ مالؾ بدايةن البد مف التحقيؽ في نسبة االستحسا
 كتبو كالسيما "المكَطأ" ك"المدكنة الكبرل" الستخراج ىذا المصطمح أك مشتقاتو.

 : المراجعة  ما يأتيف لي بعد النظر ك تبي :  ففي كتابو " الموطَّأ"* 
 ".أستحسف" أك" االستحساف" لفظ استعماؿ عف اإلماـ مالؾ يرد لـ - أ
ف" في  ؿاستعم -ب سى  ، كىي:المكطأ وكتاب مفمكاضع  أربعةتعبير "حى

 عمر مكلى النضر أبي عف مالؾ عف))": إلييا كالمشي الصبلة انتظار باب" -ُ
 دخؿ إذا صاحبؾ أر ألـ ثـ :لو قاؿ أنو الرحمف عبد بف سممة أبي عف ا عبيد بف

 عميو ذلؾ كيعيب ا عبيد بف عمر بذلؾ يعني النضر، أبك قاؿ قبؿ، يجمس المسجد
 .(( المسجد دخؿ إذا يجمس أف
 .ُ()((بكاجب كليس حسف كذلؾ)):  مالؾ قاؿ يحيى:  قاؿ 

 ىمؾ إذا الرجؿ إف ثـ: قاؿ أنو مالؾ عف يحيى حدثني": الميراث زكاة" باب  -ِ
 كتبٌدل الثمث بيا يجاكز كال مالو ثمث مف ذلؾ يؤخذ أف أرل إني مالو اةزك يؤد كلـ
: قاؿ الكصايا، عمى تبٌدل أف رأيت فمذلؾ عميو الديف بمنػزلة كأراىا الكصايا عمى
 فذلؾ أىمو ذلؾ ففعؿ الميت بذلؾ يكص لـ فإف قاؿ الميت، بيا أكصى إذا كذلؾ
ف حسف،  . ِ()"ذلؾ يمزميـ لـ أىمو ذلؾ يفعؿ لـ كا 
 أىؿ مف أحدا أسمع لـ: يقكؿ مالكا سمعت يحيى قاؿ))": الصياـ جامع باب" -ّ
 رأيت كقد حسف، كصيامو الجمعة، يكـ صياـ عف ينيى بو يقتدل كمف كالفقو العمـ
 . ّ()((يتحراه كاف كأراه يصكمو العمـ أىؿ بعض

                                                                 

ىػ( ،  شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ ُِْْ( الزرقاني ، محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ المصرم األزىرم) ُ)
 .َٔٓ/ُ( ، ّٖٗ، )ْالرؤكؼ سعد، القاىرة، مكتبة الثقافة الدينية، مج ، تحقيؽ: طو عبدُمالؾ ط

 . ُْٓ/ِ( شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ ، ِ)
 .ِٕٗ/ ِ( ، ُٗٔ( المصدر نفسو، )ّ)
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 قاؿ أنو سعيد بف يحيى عف مالؾ عف)): تحزيب القرلف في ما جاء  باب" -ْ
 بالذم أخبرني فقاؿ رجبل محمد فدعا جالسيف حباف بف يحيى بف كمحمد اأن كنت

 ترل كيؼ لو فقاؿ ثابت بف زيد أتى أنو ثـ أبي أخبرني الرجؿ فقاؿ أبيؾ مف سمعت
 إلي، أحب عشر أك نصؼ في أقرأه كألف حسف، زيد فقاؿ سبع في القرلف قراءة في

  .ُ()((عميو كأقؼ برهأتد لكي: زيد قاؿ أسألؾ، فإني: قاؿ ذاؾ؟ لـ كسمني
 ككما ترل نسب القكؿ بالحسف إلى زيد بف ثابت رضي ا عنو.

 ، مف أمثمة ذلؾ: في مكاضع كثيرة مف المكطأكرد تعبير "أحٌب"   -جػ
 كىـ أصحابو أيؤـ تيمـ: رجؿ عف مالؾ كسئؿ))": التيمـ في باب" في جاء ما -ُ
 .ِ()((بأسا بذلؾ أر لـ ىك أٌميـ كلك إلي، أحب غيره يؤميـ ، قاؿ كضكء عمى
 اإلماـ مع دخؿ رجؿ عف مالؾ كسئؿ))": الصبلة افتتاح باب" في جاء ما -ِ

 تكبيرة كبر يكف لـ أنو ذكر ثـ ركعة صمى الرككع حتى كتكبيرة االفتتاح تكبيرة فنسي
 كلك إلي، أحبٌ  صبلتو يبتدئ: قاؿ الثانية، الركعة في ككبر الرككع ثـ كال االفتتاح

 إذا عنو مجزيا ذلؾ رأيت األكؿ الرككع في ككبر االفتتاح تكبيرة عف اإلماـ مع سيا
 . ّ()((االفتتاح تكبيرة بيا نكل
 الكبرى": كتابو "المدونة وفي*
 : لمادة " حسف"  في المدكنى الكبرل : يتكٌصؿ  إلى ما يأتي لمستقرئ اف 
 :  مكضعيف في" كجو االستحساف " لفظ كردقد  - أ

سنبمو : مف يشترم القمح كىك يابس في اء القمح، األكلىبيف حاليف في شر حيث فٌرؽ 
، لكف لغاية الطحف، ف يشتريو بالشركط نفسيا، كبيف مكعمى البائع حصاده كتسميمو

، جاء في كتاب "التجارة كحٌمؿ في الثانية عمى االستحساف فكرىو في األكلى لمجيالة
 في قكلو كجؿ ففوخ ثـ يعجبني" أم: مف أجؿ الطحيف"  ال ))إلى أرض العدك": 

                                                                 

 .ٔ/ ِ( ، ُْٕالمصدر نفسو، )(  ُ)
 .ِِّ/ ُالمصدر نفسو، (  ِ)
 .ََّ/ ُ( ، ُُٕشرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ ) (  ّ)
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خكاننا نحف عنو حممناه مما كالحديث القديـ  االستحساف كجو عمى التخفيؼ عمى كا 
 .ُ()((بالصكاب أعمـ كا القياس عمى ليس

ا معو  جاء في  "كتاب االستحقاؽ"  في الذم يرث الدار كيسكنيا كال يعمـ أف لو أخن
ا كا  رثنا، فيغـر نصؼ كراء ما سكف.كارثنا ،ال شيء عميو ، أما إف كاف يعمـ أف لو أخن

 أف لو لمسكنى، مخالؼ فيك عندم الكراء كأما))  :القاسـ  قاؿ  بف الرحمف عبد لكف 
 أخيو، لنصيب ضامننا يكف لـ ألنو - يعمـ لـ أك عمـ - بو أكراىا ما نصؼ منو يأخذ

نما ضمانو، في ليس أخيو ضماف في أخيو كنصيب  يعمـ لـ إذا السكنى لو أجيز كا 
 . ( ِ) ((ماالن  ألخيو يأخذ لـ ألنو االستحساف؛ كجو عمى
 تغسؿ فيؿ: القاسـ البف قمت))مكاضع. أذكر منيا :  في ثمانية" استحسف" كلفظ

 الميتة؟ مف أخذ فيما مالؾو  قكؿ في كاألشعار كاألكبار األصكاؼ
 . ّ()((مالؾ.. ذلؾ استحسف: قاؿ
 أصكـ أف عمي : قاؿ إف يتأرأ: قمت :(( منيا مكاضع. خمسة في" أستحسف" كلفظ
ا ا فيككف غدن  قضاؤه عميو أيككف يعمـ، ال أك بذلؾ يعمـ كىك الفطر أك األضحى غدن
؟. قكؿ في  مالؾو
ا أف يعمـ ال كاف إف ألنو فيو؛ عميو صياـ ال: القاسـ ابف قاؿ        الفطر أك النحر غدن
ف: قاؿ عميو، يجب أك ذلؾ يمزمو أف مف أبعد فذلؾ ا الفطر أف يعمـ كاف كا   أك غدن
ا فذلؾ النحر  نيى فيما ألحدو  نذر فبل صياميما عف نيى  النبي ألف يمزمو؛ ال أيضن
 .ْ()((أستحسف كالذم رأيي كىك ذلؾ يمزمو كال ،   النبي عنو

                                                                 

 .َِّ/ّ( ينظر: المدكنة ُ)
 .ُّٗ/ْالمدكنة (  ِ)
، ُٗٓ، َْٖ/ِ. كينظر تفصيؿ المسائؿ األخرل في المكاضع التالية: ُّٖ/ُينظر : المصدر نفسو، ( ّ)

 .ُّٓ، ُِٗ، ُِٔ/ْ. كِٖٓ، ُِّ
 .ُّٔ/ْ. كَٖٓ، ِٓ/ّ. كينظر تفصيؿ المسائؿ األخرل في المكاضع التالية: ِّٖ/ُينظر: المدكنة ( ْ)
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مكاضع. منيا في مسألة بيع الخمخاليف عمى دراىـ ككجد  ثبلثة في" استحساف" لفظك 
 مشترم يفترقا لـ كانا فإف)) يصح البيع :  مستحؽ ليما غير المتبايعيف ، ىؿ

 الخمخاليف بيع أجيز أنا: المستحؽ فقاؿ رجؿ ُ()استحقيما حتى كبائعيما الخمخاليف
 كأخذ حاضراف كالخمخاالف البيع المستحؽ أجاز إذا جائز ذلؾ: الدنانير؟ قاؿ كلخذ
 استحساف كى إنما: كقاؿ قكلو مثؿ أشيب قاؿ مكانو... كقد الدنانير الدنانير رب

 الخيار فييما لصاحبيما كاف قد الخمخاليف باعؾ حيف ألنو مفسكخ أنو فيو كالقياس
 .  ِ()((خيارو  عمى البيع انعقد فقد
:  -أم :ابف القاسـ -قمت ))منيا:  .مكاضع أربعة في" استحسنت" لفظككرد  - ب
 دخؿ إف: بيا؟ قاؿ يدخؿ لـ أك بيا فدخؿ صداؽو  بغير فبلنة أنكحناؾ قد قالكا فإف
ف مثميا، صداؽ ليا ككاف النكاح ثبت بيا  كالذم رأيي فيذا بينيما فرؽ بيا يدخؿ لـ كا 

ا ذلؾ بمغني كقد استحسنت، .. عف أيضن  . ( ّ)((مالؾو
لي في كؿ المكاضع التي كبالمحصمة فإف مصطمح االستحساف لـ يرد بمعناه األصك 

 في كتابي" المكَطأ" ك"المدكنة". استقرأتيا
 في معناه األصكلي ، كرد في معافو مختمفة:كعندما كرد 

-أم: ابف القاسـ -قمت )) : .كما في المدكنةفي مقابمة القياس  أنو استعمؿمنيا:  -
 كالخمخاالف رجؿ استحقيماف بدراىـ أك بدنانير رجؿو  مف خمخاليف اشتريت إف أرأيت: 

 أدفع أنا: ئعيمابا أك الخمخاليف مشترم لو فقاؿ البيع؟ كأجاز استحقيما حيف حاضراف
 ىذا في ينظر كال ،جائز ذلؾ نعـ: مالؾ قاؿ ،معان  ذلؾ ككاف ،البيع أجزت حيف الثمف
 ىكذا ىذا كاف فإذا البيع، المستحؽ ىذا إجازة مع كالنقد الخمخاليف حضكر إلى إال
ال جاز  أنو فيو كالقياس ،استحساف ىك إنما: كقاؿ قكلو مثؿ أشيب قاؿ كقد .فبل كا 

 البيع انعقد فقد الخيار فييما لصاحبيما كاف قد الخمخاليف باعؾ حيف ألنو ؛مفسكخ
                                                                 

بىو. .الحؽ: نقيض الباطؿ (ُ) َؽ الشيءى أم استىكجى كأخرجو  ،كاستيًحَؽ المبيعي عمى المشترم: إذا ميًمؾى عميو كاستىحى
     ْٗ/َُلساف العرب: مادة)حقؽ(   عادلة عمى دعكاه. الحاكـ مف يده إلى مف ادعاه، كأقاـ بينة

 .ُِٗ/ْ، كّْ/ّالمكاضع التالية:. كينظر تفصيؿ المسائؿ األخرل في ِٓ/ّالمصدر نفسو، ( ِ)
 .ّٗٔ,َِٓ/ْ، كّْٔ/ّ. كينظر تفصيؿ المسائؿ األخرل في المكاضع التالية: ُْٔ/ِالمصدر نفسو، ( ّ)
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، عمى  يجد ال مما ىذا ألف جائز أنو أستحسف كلكني يفسخ أنو فيو فالقياس خيارو
نكما ،بدان  منو الناس  كاشتريت ،جائز لو أنو يرل ما البائع باع ىذا عمى تعمبل لـ كا 
 .(1)((بو بأس ال جائز فذلؾ شراؤه لؾ جائز أنو ترل ما أنت
 كذلؾ )). جاء في المدكنة: بمعنى االستحباب المقابؿ لمكراىة  استعمؿ : أنوكمنيا -
 أصبع أك يده ذلؾ مف فتشؿ ،يامن ِ()فينزا أصبعو يقطع الرجؿ في قاؿ مالكان  أف

 تشؿ كلـ منو المقتص برأ فإف منو، بالمقتص كيستأنى لؤلصبع منو يقتص إنو: أخرل
كىك  استحسنت الذم كىذا اختمؼ قديـ أمر ىذا: مالؾ كقاؿ. الوم في ذلؾ عقؿ يده

 .(3)(( أحب لي
 زكاة" كرأم لخر. كما في المكطأ، باب رأم  بيف بمعنى ترجيح كمنو: أنو ايستعمؿ -

 زكاة يؤد كلـ ىمؾ إذا الرجؿ إف ثـ: قاؿ أنو مالؾ عف يحيى حدثني )): " الميراث
 الكصايا عمى كتبٌدل الثمث بيا يجاكز كال لوما ثمث مف ذلؾ يؤخذ أف أرل إني مالو
 أكصى إذا كذلؾ: قاؿ الكصايا، عمى تبٌدل أف رأيت فمذلؾ عميو الديف بمنػزلة كأراىا
ف حسف، فذلؾ أىمو ذلؾ ففعؿ الميت بذلؾ يكص لـ فإف قاؿ الميت، بيا  يفعؿ لـ كا 
 . ْ()"ذلؾ يمزميـ لـ أىمو ذلؾ

مصالحيـ،  متخفيؼ عمى الناس كمراعاةت لفجاءكتعددت كجكه االستحساف كأغراضو،
 .مسامحة كاإلحساف كلم، لبلحتياط ك

مف أف "المدكنة" قد ال تككف  االعتبار ما أثاره بعض المؤرخيف في بعيف كلنأخذ
 .ركاية لفقيو، كتخريج عميو، بؿ ىي تأليؼ اإلماـ مالؾ، كال مف إمبلئو المباشر

؛ مف عبارات اإلماـ مالؾ" ليست بالضركرة نة المدك "ألفاظ االستحساف الكاردة في  كأفَ 
اإلماـ مالؾ اختبلؼ عمماء المذىب في نسبة القكؿ باالستحساف إلى كيدلؿ عمى ذلؾ 

أصبغ يركم عف ابف القاسـ أنو نسب إلى مالؾ قكلو: "االستحساف تسعة أعشار ف ، 

                                                                 

 . ))بتصرؼ((.ِٓ/ ّ( ينظر: ُ)
   ُّٗ/ُٓنيًزم دمو كنزؼ: إذا جرل كلـ ينقطع.   لساف العرب، مادة )نزا(  (ِ)
 .ّٗٔ/ ْ( ينظر : ّ)
 . ُْٓ/ِعمى مكطأ اإلماـ مالؾ ،  ( شرح الزرقانيْ)
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، ائؿ فقطاالستحساف إلى اإلماـ مالؾ كلكف في أربع مس ينسبالدسكقي ك ، ُ()العمـ"
 القصاص في كالقضاء الثمار، في كالشفعة العقار، في الشفعة ىي المسائؿ كىذه
 ديتيا بجعؿ األخرل األصابع أنامؿ عف اإلبياـ أنممة دية كتمييز كيميف، بشاىد
 .  ِ()األبؿ مف خمسة

فإف قمت: كيؼ تككف مستحسنات اإلماـ قاصرة  ))ثـ يعمؽ الدسكقي عمى ذلؾ بقكلو: 
لمسائؿ األربعة؟ مع أف االستحساف في مسائؿ الفقة أغمب مف القياس كما عمى ىذه ا
، كقاؿ مالؾ إنو تسعة أعشار العمـ؟ قمت: إف االستحساف الكاقع مف ّ()قاؿ المتيطي

ا، لكف كافقو فيو ا عمى ىذه األربعة، بؿ كقع منو في غيرىا أيضن اإلماـ ليس قاصرن 
ربعة فإنو استحسنيا مف عند نفسو، كلـ غيره، أك كاف لو سمؼ فيو، بخبلؼ ىذه األ

 .ْ() ((يسبقو غيره بذلؾ؛ لقكلو: كما عممت أحدا قالو قبمي
وأستطيع أن أقرر أن اإلمام مالك ، ومن خالل كتبو ، كان اعتماده عمى -

 الستحسان ينصب في محورين اثنين: 
 .منو كترخص استثناء وأن اعتبار عمى بؿ القاعدة، أنو عمى ال المسائؿ في بو يفتي كاف إنو -ُ
 مكجب يككف كمي ، عندما دليؿ مقابمة في جزئية بمصمحة في األخذ يككف ما أكثر إنو-ِ

 حقيقتيا فإف الشريعة، في الكاقعة الرخص مالؾ عند لو كتشيد شديد، حرج إلى مؤديان  القياس
ف الخصكص، عمى المفاسد كدرء المصالح جمب في المآؿ اعتبار إلى ترجع  العاـ ليؿالد كاف كا 

 .ذلؾ يقتضي

                                                                 

 .ْٕٗ/ّ، ْمج ،ة الدسكقيحاشيينظر: ( ُ)
كيعٌد أصبغ مف أكثر المالكية رفعان مف شأف االستحساف، حيث ركم عنو أنو قاؿ: "قد يككف االستحساف أغمب 

ف االستحساف عماد العمـ"، كقد ك  صؼ الشاطبي مف القياس" كقكلو: "إف المغرؽ في القياس يكاد يفارؽ السٌنة، كا 
 .ُٗٗ/ٓىذا القكؿ األخير مف أصبغ بالمبالغة. المكافقات،

 .ْٕٗ/ِالمصدر نفسو، ( ينظر: ِ)
نسبة إلى متيطة  -( ىك : أبك الحسف عمي بف عبد ا بف إبراىيـ بف محمد، ، األنصارم المالكي المتيطي ّ)

تصانيفو: " النياية كالتماـ في معرفة  (ىػ .مفَٕٓسنة )قاضي، تكفي فقيو،  -قرية بأحكاز مف جزيرة الخضراء 
يضاح المكنكف ََٕ/  ُالكثائؽ كاألحكاـ ".ينظر: ىدية العارفيف    ُِٗ/  ٕ، كمعجـ المؤلفيف ّٗٔ/  ِ، كا 

 .ْٕٗ/ّينظر: حاشية الدسكقي، ( ْ)



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

137 
 

 ادلبذث اىثبٍّ

 (1) أّىاع االسخذسبُ ػند اإلٍبً ٍبىل 
باعتبار السند الذم بنى عميو العدكؿ، إلى  رحمو اع االستحساف عند مالؾ يتنكٌ 

  .ِ()المصمحة الراجحة ، أك االجماع، أك العرؼ الغالب، أك دفع الحرج كالمشقة
ليؾ بياف ىذه األنكاع  : كؿ كاحد منيامع التمثيؿ ل كا 

 األول: استحسان سنده المصمحة:النوع 
 يقدـ بؿ بعينو، لشخص يعمؿ ال الذم كىك المشترؾ، األجير بتضميف الحكـكمثالو: 
 .كالخياط كالغساؿ كالصباغ معينة أجرة مقابؿ ، يحتاجو مف لكؿ خدمة

 مافض ال تفريط غير مف عنده فتمؼ ليغسمو الثكب عطيأي  إذا اؿالغسَ  أف فاألصؿ
 عميو، مؤتمف فيك صاحبو بإذف قبضو كألنو اإلجارة، عقد مقتضى ىذا ألف عميو؛
 يككف أف إال، عنده تمؼ ما يضمف كقاؿ القياس ذلؾ مقتضى عف عدؿمالؾ  كلكف
 .كنحكه كالحريؽ ظاىرة قاىرة بقكة تمؼ
 نظرا الضياع؛ مف الناس أمكاؿ عمى المحافظة كىي ممصمحة،ل االستحساف ىذا كسند
 . األمانة كقمة الناس بيف الخيانة رةلكث
 مف عمييا خكفا إليو أمتعتيـ دفع مف الناس مف كثير المتنع األجير يضمف لـ كلك

  (3) .الخيانة أك التمؼ أك الضياع
 : استحسان سنده اإلجماع:نيالثاالنوع 
فيما يعرؼ كجو  -أف مالكان أجاز البيع كاإلجارة في نفس الشيء المبيع  ما كرد
كالقمح عمى أف عمى البائع طحينو، كالثكب عمى أف عمى البائع خياطتو،  -وخركج

 ؛ . كالقياس يقتضي عدـ جكاز البيع مع الشرط(4)استحسانان عمى غير قياس 
                                                                 

 .َّٓ-ّْٕ/ُد. فاديغا مكسى دار ابف حـز  أصكؿ فقو اإلماـ مالؾ كأدلتو العقمية، ينظر:  (ُ)
 .ُّٗ/ِالعتصاـ ا( ِ)

 .ِّٕ/ِينظر: االعتصاـ  (ّ)
ق( البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ َُْٖينظر: ابف رشد القرطبي، أبك الكليد محمد بف أحمد ) (ْ)

 .ِْٖ/ٕ، َِ، تحقيؽ: محمد حجي كلخركف، بيركت، دار الغرب اإلسبلمي، مجِلمسائؿ المستخرجة ط
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ن نى  اعى بى  فٍ مى )):  لدليؿ قكلو   ِ()((اعبتى المي  طى رً شتى يى  فأى الَ إً  ،عً ائً مبى لً  اىى ري مى ثى فى  ،ُ()أيٌبرت دقى  ،خبلى
 : استحسان سنده العرف:لثثاالالنوع 

 ،فدخؿ المسجد، يدخؿ بيتان  أالَ مثالو: رد األيماف إلى العرؼ، كمف ذلؾ مف حمؼ 
كالقياس يقتضي أف يحنث، ألف المسجد بيت، كالقرلف .(3)نث عميو عند مالؾحفبل 

  :تعالى سماه بيتان في قكلو                     

             ياس استحسانان ،  لكف عدؿ عف مقتضى الق[ّٔ]النكر

 عرؼ التخاطب ال يسمى المسجد بيتان. و فيألن؛ إلى ككنو ال يحنث

                                                                 
 ّ/ْره: أم: أصمحو، كتأبير النخؿ: تمقيحو. لساف العرب، مادة )أبر(، أىبىرى النخؿ كالزرع كأىَب (ُ)
أخرجو مسمـ، كتاب البيكع/   .كٖٕ/ّ(، َِِْصحيح البخارم ، كتاب البيكع/ باب مف باع نخبلن قد أبرت، )( ِ)

 .ُُِٕ/ّ(، ُّْٓباب مف باع نخبلن عمييا ثمر )
لكبرل، ركاية اإلماـ سحنكف بف سعيد التنكخي، عف ـ(  المدكنة اََِٖينظر: مالؾ بف أنس األصبحي، ) (ّ)

 .ّٓ/ِ، ْمج ¸اإلماـ عبد الرحمف بف قاسـ، بيركت دار الكتب العممية 
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 الرابع: استحسان سنده إيثار التوسعة ورفع الحرج عن الناس:النوع 
يثار التكسعةكيككف ذلؾ عندما يترؾ مق  .تضى القياس في مقابؿ رفع المشقة كا 

 في كالفطر الٌصبلة كقصر المسافر، كجمع لممطر كالعشاء المغرب بيف الجمع مثؿ:
 حقيقتيا فإفٌ  الٌسبيؿ، ىذا عمى الٌتي رخصال كسائر الخكؼ، كصبلة الٌطكيؿ، الٌسفر
في مقابؿ  ، فاسدالم درء أك المصالح تحصيؿك  مراعاة التكسعة عمى الناس إلى ترجع

 .ُ()القكاعد القياسية التي تقتضي المنع
 :ِ() وىيفي كتب المالكية؛ ؛ وردتمالكاإلمام عند حسان تالسلأنواع ُأخر *كىناؾ 

 فيمف مالؾ عفما كرد  ؛ ومن أمثمتو :استحسان سنده سد الذريعةالنوع الخامس : 
ى عمى ككع اليسرل، كضع إحدل يديو عمى األخرل في الصبلة المكتكبة، يضع اليمن

كىك قائـ في الصبلة المكتكبة أك النافمة، قاؿ: ال أرل بذلؾ بأسان في النافمة 
 :ْ()لمالؾ رحمو ا أقكاؿ ةالمسألة ثبلث كفي؛     ّ()كالمكتكبة
 .: أف ذلؾ جائز في المكتكبة كالنافمةأحدىا
طاؿ القياـ في  : أف ذلؾ مكركه يستحب تركو في الفريضة كالنافمة إاٌل إذاكالثاني

 .النافمة فيجكز
 .: أف ذلؾ مستحب فعمو في الفريضة كالنافمة مكركه تركو فييماكالثالث

قاؿ ابف رشد: كىك األظير، لما جاء في ذلؾ مف أف الناس كانكا يؤمركف بو في 
 .(5)كاف يفعمو الزماف األكؿ، كأف النبي 

 الصبلة ىيئة مف لؾذ أف في يختمؼ لـ مالؾ قكؿ أف تأكؿ كقدقاؿ ابف رشد: 
 مف ذلؾ يعد أف مخافة استحسانا بو يأمر كلـ كرىو إنما كأنو فييا، تستحسف التي

ا لمذريعة. ٔ() الصبلة كاجبات  .كىذا مكضع الشاىد، حيث لـ يأمر بو سدن
  

                                                                 

 .ٓٗ/ٓينظر: المكافقات ( ُ)
 كما بعدىا. ُّٗ/ِكما بعدىا، كاالعتصاـ  َِٕ/ْينظر: المصدر نفسو ( ِ)
 .ّٓٗ/ُالبياف كالتحصيؿ ( ّ)
 .ٕٔ/ُ، ْج م ،المدكنة الكبرل: ينظر( ْ)

 . ّٓٗ/ُينظر: البياف كالتحصيؿ   (ٓ)
 المصدر نفسو.( ٔ)
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 ؛ ومن أمثمتو :استحسان سنده الضرورةالنوع السادس :
 ُ()الجمجبلف اصر الزيت، زيت كسألت مالكان عف مع)) كرد عف ابف القاسـ قاؿ: ما 

يعصركف جميعان. قاؿ: إنما أكره ىذا ألف بعضو يخرج أكثر مف بعض، فإذا  ؿكالفج
احتاج الناس إلى ذلؾ فأرجك أف يككف خفيفان، ألف الناس البد ليـ مما يصمحيـ، 

 . ((كال أرل بو بأسان  ،فأرجكا أف يككف ليـ في ذلؾ سعة إف شاء ا
ألف الناس البد ليـ مما  )) :مالؾقكؿ كجو االستحساف:  قاؿ ابف رشد مبٌينان 

 .(2)استحساف دفعو الضركرة إلى ذلؾ  ((يصمحيـ
 ؛ ومن أمثمتو :استحسان سنده اعتبار القرينةالنوع السابع : 

 الرجؿ يستكدعيا ّ()الكديعة عف: كسئؿ)) ابف القاسـ عف مالؾ قاؿ: ركم عف ما
 ليذه إف: مالؾ قاؿ .عميو يشيد أف غير مف،  نفر عند عنده ىي الذم بيا فيقر

 فقاـ مات ثـ سنة عشركف بو يمر حتى ىذا تقادـ لك أرأيتؾ كجكىا، األمكر
 .(4) ((لو ذلؾ يككف أف قريبا كاف إف رأيتو ككأني شيئا، لو رأيت ما يطمبيا، صاحبيا

(4). 
عمى  ف المكدع طمب كديعتو بعد كفاة المكدع عنده، كلذلؾ قاؿ ابف رشد تعميقان إ ثـ

كاف القياس أف ال يككف عمى الميت شيء إذا لـ يكجد في مالو،  )) ىذه المسألة:
كتفرقتو بيف القرب  )) ثـ قاؿ في بياف كجو االستحساف:  ((طالت المدة أـ قصرت

كالبعد استحساف؛ ككجيو أف الذم يغمب عمى الظف في البعد أنو ردىا، كفي القرب 
مب األحكاؿ ال تترؾ عند المكدع الدىكر الكدائع في أغ أنو استسمفيا، ألفٌ 

 .(5)((كاألعكاـ
 أحد الطرفيف، فيحكـ بمقتضى ذلؾ. ترجيحكاعتبار القرب كالبعد قرينة دالة عمى 

 
                                                                 

كالفجؿ: نكع مف  .ُٕص  :المعتمد في األدكية المفردةالجمجبلف: السمسـ في قشره قبؿ أف يحصد. ينظر:  (ُ)
 . ّٕٓالنباتات العشبية طيب الطعـ. ينظر: المصدر السابؽ  

 . ُٔ/ُِالبياف كالتحصيؿ  ( ِ)
 ِّٓ.  التعريفات: ىي أمانة تركت عند الغير لمحفظ قصدان :الكديعة  (ّ)
 . ِٖٗ/ُٓ(  المصدر السابؽ  ْ)
 . َِٗ/ُٓ( البياف كالتحصيؿ  ٓ)
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 ؛ ومن أمثمتو :استحسان سنده القياس الخفيالنوع الثامن : 

ما كرد عف مالؾ أف مف جنى عمى أـ الكلد خطأ فإف عقؿ الجناية يككف لمسيد، 
ذا ألٌنو مف  فإف عقميا يككف لمكرثة،، لسيد بعد الجناية كقبؿ أخذ العقؿمات ا كا 

أمكاؿ المكٌرث؛ ىذا ىك القياس الظاىر الذم يتبادر إلى الذىف، كلكف ىناؾ قكؿ 
يقبضو سيدىا حتى مات، كذلؾ أف أـ الكلد  لخر عف مالؾ، إٌف ليا عقميا إذا لـ

جراحاتيا، فمك جنى عمييا  ُ()ية كأرشة في اإلرث كالشيادة كالدمى حكميا حكـ األى
فإف أرش جراحتيا يككف لمسيد، فإف مات قبؿ أف يقبضو صار ميراثان  جافو 

أـ الكلد بما أنيا تصير حرة  لمكرثة، ىذا ىك القياس الظاىر، لكف مالكان رأل أفٌ 
مف رأس الماؿ بعد كفاة السيد مباشرة، كال تدخؿ في ممؾ السيد حقيقة، ألف 

حتى ال  تأخر؛ الحكـ بحريتيا في حياة السيد أفبت ليا الحرية، إاٌل الحرمة أكج
فقياس الحرية بعد كفاة السيد أقكل،  الكطء تفكت ىذه الحرية السيد حقو مف

 .(٢)فيككف ليا عقميا الذم لـ يقبض في حياة السيد استحسانان 
 الخالف؛ ومن أمثمتو :ستحسان سنده مراعاة النوع التاسع :  ال

: أحدىا أقكاؿ؛ فأربعة يتكضأ أف قبؿ صمى ثـ مسو فإف :الفرج مس حكـ في
ف يعيد أنو: كالثالث الكقت، في يعيد أنو: كالثاني عميو، إعادة ال أنو  خرج كا 

سقاط ، يعد لـ طاؿ فإف كالثبلثة، اليكميف بعد يعيد أنو: كالرابع الكقت،  كا 
  .ّ()استحساف لمراعاة الخبلؼ عمى خبلؼ القياس اإلعادة

 
 

 
 

                                                                 
 َٓاألرش: اسـ لمماؿ الكاجب فيما دكف النفس. التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: ص (ُ)
، دار الغرب اإلسبلمي، المميدات ق( المقدماتَُْٖقرطبي )ينظر: ابف رشد، أبك الكليد محمد بف أحمد ال( ِ)

 .ََِ/ّ،  ّمج 
 . بتصرؼ.ّّْ/ُينظر : التاج كاإلكميؿ ( ّ)
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 ادلبذث اىثبىث

 أُسندث ىإلٍبً ٍبىل  ىيتأهٌ ٍسبئو االسخذسبُ ا

أبدأ في دراسة أىم  مسائل الستحسان التي ُأسندت لإلمام مالك ، ممتزمًة بالمنيج 
 :(1)الذي سبق أن ذكرتو في دراسة كل مسألة ، وىي

 .اىؼبزَت وأزع احلبس، أزع أّقبع يف اىشفؼت ادلسأىت األوىل : ثبىث

 . اىثَبز بُغ يف اىشفؼت اىثبُّت : ثبىث ادلسأىت

 اىَُني. و ببىشبهد ادلسأىت اىثبىثت :  اىقظبص

 .اإلبو ٍِ خبَس اإلهببً أمنيت دَت ادلسأىت اىسابؼت : حقدَس

 َسريا.  ادلبه مبُ إذا اىظغري وىدهب ػيً ادلسأة ادلسأىت اخلبٍست : إَظبء

 اإلٍبً. يفخ ىيَظيٍ اإلدساً حنبرية ادلسأىت اىسبدست: ّسُبُ

 وىُهب. بغري ّفسهب اىدُّئت ادلسأة ّنبح ادلسأىت اىسببؼت : جىاش

 

 
                                                                 

( ينظر: محمد بف الحسف الحجكم، الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسبلمي، المدينة المنكرة ،المكتبة العممية ُ)
،ُ/ّٖٔ. 
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 :العاريةو الحبس  أرض أنقاض في الشفعة :  ثبوتاألولى مسألةال

 المسألة: صورة - أ
نَّ أرًضا وقفت عمى جماعة أو أعيرت ليم ، فبنوا فييا، ثم أراد واحد منيم ، أو إ

ل اإلمام مالك : أن فيو الشفعة ، وتكون وريثو أن يبيع نصيبو من البناء، فقو
 إلخوتو.

 داره  عمييـ حبست قكـو  عف مالؾه  كسئؿ: قاؿ ))كنص المسألة، كما قاؿ ابف القاسـ: 
 ذلؾ مف نصيبو يبيع أف الميت كرثة بعض فأراد مات، أحدىـ إف ثـ فييا، فبنكا

: مالؾه  فقاؿ ليـ؟ شفعةن  ىذا مثؿ في أفترل بالشفعة، نأخذه نحف: إخكتو فقاؿ البنياف،
ف كاألرضيف، الدكر في إال الشفعة ما  إذا أرل كما شيئنا، فيو سمعت ما الشيء ىذا كا 
ا فرأيت بالمدينة كنزلت الشفعة، ذلؾ في كليـ إال ىذا مثؿ نزؿ  أف استحسف مالكن

 .( ُ)((الشفعة ذلؾ مثؿ في يجعؿ
ذا ْ()لحبسا ّ()ككذلؾ استحسف مالؾ الشفعة في نقض )): ( ِ)قاؿ ابف ناجي ، قاؿ: كا 

بنى قكـ في أرض حبست عمييـ ثـ مات أحدىـ فأراد كرثتو بيع نصيبو مف البناء،  
 .( ٓ)((فئلخكتو فيو الشفعة، كىك شيء استحسنو كما سمعت فيو شيئان 

                                                                 

 .َِٕ/ْالمدكنة ( ينظر: ُ)
سالة أبي زيد القيركاني في فقو مالؾ، الشيخ العالـ الفقيو الحافظ الزاىد ىك: قاسـ بف عيسى بف ناجي شارح ر  (ِ)

كمعجـ المؤلفيف  ، ُٕٗ/ٓق. ينظر: األعبلـ ّٕٖالكرع القاضي، أخذ عف عدد مف عمماء القيركاف ، تكفي سنة 
ٖ  /َُُ. 
 .ٖٖ/ُٗالنقض ىك: اسـ البناء المنقكض. كيراد ىنا قيمتو. ينظر: تاج العركس)نقض(،  (ّ)
 . ِّٓ/ُالحبس ىك: الكقؼ. ينظر التعريفات، ( ْ)
، تحقيؽ :  ىػ(  الرسالة في فقو اإلماـ مالؾّٖٔ( ينظر: القيركاني، أبك محمد ، عبد ا بف أبي زيد)المتكفى ٓ)

 .ٕٖعبد ا الكارث محمد عمي، بيركت ، دار الكتب العممية، ص
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 :ونوعو وجو الستحسان - ب
أجاز مالؾ الشفعة في نقض الحبس، كالقياس أف ال شفعة في ذلؾ، ألف مف شركط  

يككف الشفيع مالكان لرقبة األصؿ، كىذا الشرط غير متحقؽ في األرض  الشفعة أف
المحبسة، كال األرض العارية ، ألف الذيف حبست عمييـ األرض ، أك الذيف 

 استعاركىا ال يممككف غير منافعيا.
نما كردت  ))قاؿ ابف عبد البر:   كمف ال ممؾ لو في رقبة األصؿ فبل شفعة لو، كا 

ما تركياالسنة بالقضاء بيا ل  .( ُ)((مشريؾ إف أحبيا فإما أخذىا لنفسو كا 
ككجو االستحساف ، أف في ذلؾ رفع ضرر عف اإلخكة الشركاء، كىذا ما صرح بو 

بجكاز الشفعة في ذلؾ دفعان لضرر االشتراؾ عف اإلخكة ))مالؾ رحمو ا، بقكلو: 
 .ِ() ((اآلخريف

مكجكدة في الصكرة التي معنا، فإف العمة لمشركعية الشفعة رفع ضرر الشركة، كىي  
كألف المنافع ال تنفصؿ كال تتـ إال بؤلصؿ فأعطيت حكمو، كلذلؾ ترؾ مالؾ القياس 
استحسانان دفعان لمضرر كرفعنا لمحرج،  كتيسيران عمى اإلخكة الشركاء، لما ليـ مف 

 مصمحة كمنفعة .
 :نوعو

التكسعة كرفع الحرج كينطكم ىذا االستحساف تحت نكع االستحساف الذم سنده إيثار 
 عف الناس ، كفي ذلؾ رفع الحرج عف الشركاء، كالتكسعة عمييـ.

                                                                 

 .ْٖٔ/ِ، ِة، مكتبة الرياض، مج، السعكديِينظر: الكافي في فقو أىؿ المدينة ط( ُ)
ق(  المنتقى شرح ُِّّانظر: الباجي، أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث األندلسي )( ِ)

 .َِْ/ٔ،  ٕالمكطأ، القاىرة، دار الكتاب اإلسبلمي،مج



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

145 
 

 :أقوال الفقياء في شفعة الدور و األرضين  -جـ
 الشفعة في الدكر كاألرضيف :  -ُ
 بيع إذا  البناء في شفعة ال أنو -( كالحنابمة كالشافعية الحنفية) الفقياء جميكر يرل
 الشفعة تجرم األبنية مف عمييا ما مع المممككة رصةالع بيعت كلك. (1)عرصةو  ببل
ا كاألبنية األشجار في  ما مع بيعا إذا كالشجر البناء في تثبت أم. لمعرصة تبعنا أيضن

 . (2) فييا شفعة فبل فقط كمغارسيا أشجارنا باع فمك األرض، مف حكليما
 كلك ، بناءو  مف بيا اتصؿ كما األرض كىك عقارو  في الشفعة تثبت: المالكية كقاؿ
ا بناءن  العقار كاف  الدكر مف الشركاء بيف ينقسـ لـ فيما عندىـ فالشفعة. مممككن

 يقبؿ ال فيما شفعة كال لمقسمة قاببلن  كاف إذا ، بناءو  مف بذلؾ يتصؿ كما كاألرضيف
 . (3) مالؾو  اإلماـ عف نقؿ كما القسمة،
 ؟صاحب الشفعة   -ِ
 المقاسـ، غير لمشريؾ إال تثبت ال الشفعة فأ إلى كالحنابمة كالشافعية المالكية ذىب
 كما صرفت، قد كالطرؽ قسمت، قد حقو في الحدكد ألف الشفعة؛ الجار يستحؽ فبل

 . (4) الجار في منتؼو  معننى كىك الشركة، ضرر لدفع إال الشفعة شرعت

                                                                 

 .ِٓ/ٕ، العرصة: كٌؿ أرض بيف الٌدكر كاسعةو ليس فييا بناءه. ينظر: لساف العرب،مادة )عرص(( ُ)
كمحمد بف الخطيب الشربيني ، ُْٔ/  ٓ، نياية المحتاج ُّْ/  ٓ، ُِْ/  ْينظر: ابف عابديف ( ِ)
 ِٕٗ، ِٔٗ/  ِ بيركت -( دار المعرفةُإلى معرفة ألفاظ المنياج، )ط مغني المحتاجـ( ُٕٗٗ)
 .ّْٔ/  ّينظر: الشرح الصغير ( ّ)
ـ( ُٕٗٗالبيكتي، منصكر بف يكنس )، ك ُٔٗ/  ٓج ، كنياية المحتأّّ/  ّينظر: الشرح الصغير (  ْ)

 َُّ/  ْكالتاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ  ،ُّٖك  ُّْ/  ْ بيركت -(عالـ الكتبُ، )طكشاؼ القناع
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 يقسـ، فإذا لـ ما كؿ في بالشفعة قضى  النبي أف   ُ()جابرو  بحديث كاستدلكا
 . (2) شفعة فبل الطرؽ كصرفت لحدكدا كقعت
   النبي أف قتادة لحديث المبلصؽ؛ لمجار تثبت الشفعة أف إلى الحنفية كذىب
 . ّ() ((بالدار أحؽ الدار جار)): قاؿ

 ألحدو  ليس أرضي ا، رسكؿ يا: قاؿ رجبلن  أف أبيو عفْ() الشريد بف عمرك كلحديث
 المفظ كىذا. ٔ()( ٓ()بسقبو أحؽ الجار):   فقاؿ الجكار، إال قسـه  كال شرؾه  فييا

 . فيو شركة ال لجكارو  الشفعة إثبات في صريحه 
 الترجيح: -د

 القسمة. يقبؿ ال فيما شفعة كال يقبؿ القسمة اتفؽ جميكر الفقياء عمى أف الشفعة ال تككف إال فيمف
فنا لممالكية الذيف لـ يركا ثـ إف الحنفية كالشافعية كالحنابمة اشترطكا أف تشمؿ شفعة البناء عرصتو، خبل

الجمع مع العرصة، ك لقكؿ المالكية كجاىتو في عصرنا الحاضر، الذم كثر فيو التعامؿ كالمنافسة عمى 
 الدكر كاألراضي إعارة كاستئجاران كبيعان، كفي ذلؾ مصمحة لمبائعيف كتكسعة لمشركاء المشتريف 

كالشافعية كالحنابمة ، لما استدلكا بو ، كىك الراجح  ككذلؾ تثبت لمشريؾ أكال قبؿ الجار كما قاؿ المالكية
 كا أعمـ .

 
                                                                 

ىك: جابر بف عبد ا بف عمر بف حراـ. أنصارم، سممي. صحابي؛ شيد بيعة  ىػ( ٖٕ -ؽ ىػ  ُٔ( جابر )ُ)
، ككانت لو في أكاخر أيامو حمقة  أحد المكثريف مف الركاية عف النبي  غزكة، ُٗ  العقبة، كغزا مع النبي 

، كاألعبلـ ُِْ/ُ :بالمدينة. ينظر: اإلصابةبالمسجد النبكم كيؤخذ عنو فييا العمـ، كؼ بصره قبؿ مكتو 
ِ/ِٗ. 
قاؿ جابره . كفي ركاية أخرل :ٕٗ/ّ(  ،ُِِّأخرجو البخارم، كتاب البيكع/  باب بيع الشريؾ مف شريكو )( ِ)
  قضى رسكؿ الٌمو( :   ال يحؿ لو أف يبيع حٌتى يؤذف شريكو ، بالشفعة في كؿ شركة لـ تقسـ ربعةو أك حائطو

ف شاء ترؾ، فإذا باع كلـ يؤذنو فيك أحٌؽ بو(. ينظر: صحيح مسمـ، كتاب المساقاة/ باب  فإف شاء أخذ كا 
 .ُِِٗ/ّ(، َُٖٔالشفعة، )

 ، كقاؿ: حديث حسف صحيح.ِْٔ/ّ(،ُّٖٔكاـ/ باب ما جاء في الشفعة، )أخرجو الترمذم، كتاب األح( ّ)
ىك: عمرك بف الشريد بف سكيد، أبك الكليد، الثقفي الطائفي، تابعي، ركل عف أبيو كعف ابف عباس كسعد بف ( ْ)

 أبي كقاص كغيرىـ، ركل عنو إبراىيـ بف ميسرة كعبد ا بف عبد كغيرىـ. ركل لو البخارم كمسمـ. 
 . ِٖ/  ِ، كتيذيب األسماء كالمغات ْٖ/  ٖ: تيذيب التيذيب ينظر

 .ِٓٓ/ُىك: القرب، بالسيف كالصاد، ينظر: لساف العرب، مادة )صقب(، ( ٓ)
 .ٕٖ/ّ(، ِِٖٓالبخارم، كتاب الشفعة/ باب عرض الشفعة عمى صاحبيا قبؿ البيع، )( أخرجو ٔ)
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 :مع النخل مكانت أأالثمرة إذا بيعت مفردة  ثبوت الشفعة في :المسألة الثانية

 صورة المسألة:  - أ
إف كاف لشريكيف أك أكثر شجر مثمر كأراد أحدىـ بيع حصتو، ثمرنا مفردا أك ثمرا مع 

يع حؽ لمشركاء كىؿ تثبت فيو )مجتمعا أـ مفردا( شجره، فيؿ يتعمؽ في ىذا الب
 ال؟. أك الشفعة؟  كىؿ يسرم ىذا الحؽ فيما إذا كاف الشجر مؤبران 

 فاإلماـ مالؾ يقكؿ : الشفعة تجرم في الثمر سكاء كاف مفردا أـ مع الشجر.
ا اشترل إف أرأيت :قمت))جاء في المدكنة:   اشترل صبلحو، بدا قد زرعه  كفييا أرضن

 الشفعة لو أتككف فأخذىا، األرض نصؼ فاستحؽ رجؿه  فأتى جميعنا، كالزرع األرض
؟ قكؿ في كاألرض الزرع في اآلخر النصؼ في  مالؾو
: بيعو كيحؿ ييبس بعدما نصيبو أحدىما يبيع الزرع في الشريكيف في مالؾه  قاؿ: قاؿ
 طابت إذا الثمرة في مالؾه  قاؿ فمـ: قمت. بيعو حؿ إذا الزرع في لو شفعة ال إنو

 الشفعة؟ فييا إف النخؿ، مف رجؿه  فاشتراىا
ا أف إال أدرم، ال: قاؿ  في قالو أنو عممت ما لشيءو  إنو: كيقكؿ بينيما يفرؽ كاف مالكن
 فأرل كرأيتو، استحسنتو شيءه  كلكنو الشفعة، فييا أف قبمي العمـ أىؿ مف أحده  الثمرة
 .( ُ)((.الثمرة يشبو ال عندم الزرع: كقاؿ بو يعمؿ أف

 (                    2)((الشفعة في العنب))كفي التاج كاإلكميؿ، ركل ابف القاسـ أف مالكا قاؿ: 

                                                                 

(ُ )ْ/ِّٕ. 
(ِ )ٕ/ّّٗ. 
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 :ونوعو  وجو الستحسان -ب
رؤكس األصؿ أك مع األصؿ، كالقياس  فأجاز الشفعة في الثمرة إذا بيعت مفردة ع

 أف ال شفعة فييا، ألنيا مف المنقكالت.
قاؿ فييا بالشفعة ما لـ تزايؿ الثمر النخؿ، ثـ بيف كجو أف مالكان  (1)كقد ذكر الباجي

كجو قكؿ مالؾ أنيا مادامت في النخؿ  )) :االستحساف في المسألة عند مالؾ بقكلو
 .( ِ)((ألصؿ فإف حكميا حكمو في الشفعة، كالرطب كالجريدامتصمة ب

مار كىك مف : الشفعة في الثبقكلو كانفرد مالؾ عف جميكر العمماء )): قاؿ ابف العربي
، كىذا قياس ّ()المنقكالت، كقاؿ سائر العمماء: كؿ منقكؿ ال شفعة فيو كالعركض

 كنيف:ر جمي، كعكؿ مالؾ عمى 
ف كانت مقطكعة منقكلة فإنيا بأصميا مف العقار نابعة عن و أحدىما: أف الثمرة كا 

فيو، فما دامت متصمة بو فحكميا حكمو، أك ال ترل إلى األغصاف  بقيتنشأت ك ك 
 ألكراؽ فييا تابعة لؤلصكؿ كىي تنفصؿ عنيا كتنقطع عنيا.كا
أرخص في بيع العرايا كاستثناىا مف الربا لضرر  الركف الثاني: كىك أف النبي ك  

 .ْ() ((المداخمة، ككذلؾ ضرر المداخمة في الثمرة مثمو

                                                                 

: سميماف بف خمؼ بف سعد، أبك الكليد الباجي، نسبة إلى مدينة باجة ىػ( ىك ْْٕ - َّْ( الباجي )ُ)
باألندلس. مف كبار فقياء المالكية، نشر الفقو كالحديث. ككاف بينو كبيف ابف حـز مناظرات كمجادالت كمجالس، 

بلـ مف تصانيفو ))االستيفاء شرح المكطأ(( ؛ كاختصره في المنتقى((، كلو ))شرح المدكنة(( .ينظر: كاألع
 .ُِِ، كالديباج المذىب ص ُٖٔ/  ّلمزركمي 

 .َُِ/ٔ( المدكنة  ِ)
(ّ)

كض: مفردىا )العىٍرض( كىك المتاع، ككؿ شيء ما عدا الدراىـ كالدنانير فيك عىٍرض، كأما الدراىـ   العيري
 َْْ/ِ مادة )عرض( كالدنانير فيك عيف. المصباح المنير:

ـ( القبس في شرح مكطأ ُِٗٗا أبك بكر االشبيمي المالكي ) ينظر: ابف العربي، القاضي محمد بف عبد( ْ)
 .ٖٔٓ/ِ،  مالؾ بف أنس، تحقيؽ: محمد عبد ا كلد كريـ، دار الغرب اإلسبلمي

ا، كسألو عبيد ا بف الربيع، أحدثؾ داكد،  كفي صحيح البخارم: أف عبد ا بف عبد الكىاب، قاؿ: سمعت مالكن
رخص في بيع العرايا في خمسة أكسؽو، أك دكف  أف النبي »ة رضي ا عنو: عف أبي سفياف، عف أبي ىرير 

 .ٕٔ/ّ(، َُِٗقاؿ: نعـ. باب بيع الثمر عمى رؤكس النخؿ ، )« خمسة أكسؽو؟
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فقد قاس الضرر البلحؽ بالشريؾ بسبب الشركة عمى الضرر البلحؽ بالمعرم مف 
د المعرم عميو في بستانو، مخافة أف يطمع عمى أىمو، فمذلؾ أرخص الشارع كثرة ترد

لو في بيع العرايا إلزالة الضرر المتكقع، فكذلؾ الشريؾ في الثمرة كيرخص بالشفعة 
 دفعان لمضرر.

كجيو ك شفعة أرض الحبس  مسألةفي كنكعو االستحساف كجو كبيذا يتبيف لنا أف 
 .رشفعة في الثمالمسألة في  كنكعو

 الفقياء في المسألة: آراء -جـ
ا.  كاختمفكا  اختمؼ الفقياء في جرياف الشفعة في الثمر، سكاءه بيع مع األصؿ أـ مفردن

 أيضا في ثمر المشفكع فيو لمف يككف لمشفيع أـ لممشترم؟.
 مع األصؿ:الثمر بيع  -ُ
 . (1)لؤلصؿإلى ثبكت الشفعة ، لتبعيتو الجميكر ذىب  -
أخذ الشفيع األرض مع ثمرىا إذا كاف المشترم اشترل األرض مع كقاؿ الحنفية: ي -

الثمر ال يدخؿ  معمميف بأفثمرىا بأف شرطو في البيع أك أثمر الشجر عند الشراء، 
، كالقياس أف ال يككف لو أخذ الثمر لعدـ التبعية  في البيع إال بالشرط، ألنو ليس بتبعو

 .كالمتاع المكضكع فييا
ا الثمر بيع – ِ  :مفردن
ا؛ ألف إلى عدـ  ةيمبالحنفية كالشافعية كالحنذىب  - الشفعة في الثمر إذا بيع مفردن

الشفعة ال تثبت في المنقكالت عندىـ، لعدـ دكاـ الممؾ فييا، كالشفعة إنما شرعت 
 .(2)لدفع ضرر سكء الجكار عمى الدكاـ

                                                                 

، تحقيؽ: عادؿ ركضة الطالبيفالنككم، يحيى بف شرؼ، )طبعة خاصة(، ، ك ْ/  ٓينظر: التاج كاإلكميؿ ( ُ)
، كمغني ِّٖ/  ّ، ككشاؼ القناع ْٖ/  ْ ـ(ََِّالرياض ) -ر عالـ الكتبعبد المكجكد كعمي معكض، دا

، تحقيؽ: د. عبد الفتاح الحمك، د.عبد ا المغنيـ( ُٕٗٗابف قدامة، عبد ا بف احمد )ك  ، ُِْ/ِالمحتاج 
 .ّٕٗ/  ْ الرياض: –التركي، دار عالـ الكتب 

 .ّٕٗ/ْ، كالمغني ُِْ/ِ ، كمغني المحتاجُّٕ/  ٓ( ينظر: حاشية ابف عابديف ِ)
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نى ثمرتو كذىب المالكية إلى جكاز الشفعة في الثمار التي ليا أصؿه أم بحيث تج -
 . (1)كيبقى أصمو لكف بشرط أف تككف مكجكدةن حيف الشراء كمؤبرةن 

 ثمر المشفكع فيو: -ّ
  فذىب الحنفية إلى أف الثمار لمشفيع استحساننا، سكاءه أكاف المشترم اشترل

لمشترم بعد الشراء، األرض مع ثمرىا بأف شرطو في البيع، أـ أثمر عند ا
التبعية كالمتاع المكضكع فييا، ككجو  يككف لو أخذ الثمر لعدـ أالكالقياس 

؛ كألنو متكلده مف المبيع فيسرم إليو  االستحساف أنو خمقةن صار تبعنا مف كجوو
الحؽ الثابت في األرض الحادث قبؿ األخذ بالشفعة، كالمبيعة إذا كلدت قبؿ 

 .(2)القبض، فإف المشترم يممؾ الكلد تبعنا لؤلـ 
  نقمكا قكليف لئلماـ مالؾو كذلؾ فيما إذا بيعت  حيث -لممالكية قكالف في المسألة ك

فييا إذا لـ يأخذ  حؽ الشفيعحيث قاؿ مرةن بسقكط ، الثمرة مفردةن أك مع أصميا 
بالشفعة حتى يبست الثمار، كحينئذو فإف أخذ أصميا بالشفعة حط عنو ما ينكبيا 

كمرةن مف الثمف إف أزىت أك أبرت كقت البيع ألف ليا حصةن حينئذو مف الثمف، 
 .(3)كليس لممشترم شيء قاؿ: لو أخذىا بالشفعة ما لـ تيبس أك تجذ

بيف القكليف بحمؿ األكؿ عمى ما إذا اشتراىا مفردةن عف األصؿ  (4)ككفؽ الدردير
فالشفعة تابعةه فييا ما لـ تيبس، فإف جذت قبؿ اليبس فمو أخذىا، كبحمؿ الثاني عمى 

 ةه فييا ما لـ تيبس أك تجذ كلك قبؿ اليبس.ما إذا اشتراىا مع األصؿ، فالشفعة ثابت
أما إذا اشترل أصميا فقط كليس فيو ثمرةه أك كاف فيو ثمرةه كلـ تؤبر بعد فيي لمشفيع، 
سكاءه أبرت عند المشترم أـ لـ تؤبر عنده، إال أف تيبس أك تجذ فتككف لممشترم. 

 .(1)كيأخذ الشفيع األصكؿ بالثمف، كال يحط عنو حصتيا منو
                                                                 

 .َْٖ/ّينظر: حاشية الدسكقي ( ُ)
 .َُْ، ُّٖ/  ٔبدائع الصنائع  (ِ)
 .ِّْ، ِّّ/  ّينظر: حاشية الدسكقي  (ّ)
ىك أحمد بف محمد بف أحمد العدكم، أبك البركات. فاضؿ مف فقياء المالكية.  ىػ( َُُِ - ُُِٕالدردير ) (ْ)

زىر؛ كتكفي بالقاىرة. مف تصانيفو: ))أقرب المسالؾ لمذىب اإلماـ كلد في بني عدم )بمصر( ؛ كتعمـ باأل
 .ِِّ/  ّمالؾ(( ؛ ك ))منح القدير(( شرح مختصر خميؿ، في الفقو. ينظر: األعبلـ 
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 لشافعية إلى أف الشفيع يأخذ الشجر بثمرةو حدثت بعد البيع، كلـ تؤبر عند كذىب ا
األخذ؛ ألنيا قد تبعت األصؿ في البيع، فتبعتو في األخذ، بخبلؼ ما إذا أبرت 
عنده فبل يأخذىا؛ النتفاء التبعية، أما المؤبرة عند البيع إذا دخمت بالشرط فبل 

 .(2)صتيا مف الثمفتؤخذ؛ النتفاء التبعية كما سبؽ، فتخرج بح
 ة إلى التفريؽ بيف الثمرة الظاىرة كغير الظاىرة.يبمكذىب الحن 

فإف كانت الثمرة ظاىرةن فيي لممشترم كليس لمشفيع فييا حؽ؛ ألنو ممكو، يبقى إلى 
ف كانت الثمرة غير ظاىرةو فيي لمشفيع،  أكاف أخذه بحصادو أك جذاذو أك غيرىما. كا 

ا كمثؿ الثمرة الظاىرة كغير ال ظاىرة، المؤبرة كغير المؤبرة. فمك كاف الطمع مكجكدن
، ثـ أبر عند المشترم فيك لو مبقنى إلى أكاف جذاذه، لكف يأخذ  حاؿ الشراء غير مؤبرو
الشفيع األرض كالنخؿ بحصتيا مف الثمف؛ ألنو فات عميو بعض ما شممو عقد 

ا الشراء، كىك الطمع الذم لـ يؤبر حاؿ العقد فيك كما لك شمؿ الش راء الشقص كعرضن
 . (3)معو

 الترجيح: -د

إذا بيع الثمر مع األصؿ فالجميكر يقكؿ بثبكت الشفعة ، بما فييـ الحنفية ، إال أنيـ 
 اشترطكا ذلؾ في العقد.

أما في بيع الثمر مفردا، منع الجميكر الشفعة كأثبتيا المالكية بشرطيف كجكد الثمر 
الؾ : أف حكميا حكـ األصؿ ، ك لتجكيز كتأبير الشجر. كدفعيـ إلى ذلؾ ما قالو م

 بيع العرايا. كىذا القكؿ الراجح كا أعمـ.  رسكؿ ا 

 
                                                                                                                                                                                          

  .َْٖ/ّ، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ينظر:( ُ)
 .ِٕٗ، ِٔٗ/  ِمغني المحتاج ( ينظر: ِ)
 .َُْ/  ْينظر: كشاؼ القناع  (ّ)
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 :بالشاىد واليمين (1)ثبوت القصاص في الجرح :المسألة الثالثة

 المسألة: صورة - أ
دونو ، ويكون  أكانت في القتل أمإن القصاص ثابت في الجروح جميعيا سواء 

ر أو شيادة عدلين عند جميور الفقياء، أما فيما دونو القصاص في القتل باإلقرا
في الجراح فيو ثابت باإلقرار عند الجميور أو شاىدي عدل كذلك عند الجميور. 

 إل أن مالكا اكتفى في ىذه الحالة بشاىد واحد. 
قمت البف القاسـ لـ أجاز مالؾ شيادة رجؿ كاحد في ))جاء في المدكنة عف مالؾ: 

كقاؿ مالؾ: ال  –يميف الطالب كليست الجراحات عمدان بماؿ جراحات العمد مع 
، كقد قاؿ مالؾ في الدـ إذا كاف كلي الدـ ذلؾ في جراحات العمد، ( ِ)يجكز في الفرية

كما حجتو في ذلؾ؟ قاؿ: كممتو في ذلؾ فقاؿ: إنو ألمر ما سمعت فيو شيئان مف أحدو 
نما ىك شيء استحسنو  .( ّ)((ممف مضى كا 

 كيميف بشاىد فيو يقتص قصاصه  فيو جرح ككؿ: قاؿ مالؾ: )) لجميؿكفي مكاىب ا
 فالشاىد كشبييما ٓ()كالمأمكمة ْ()كالجائفة متمؼه  ىك مما فيو قصاص ال جرح ككؿ

؛ فيو كاليميف  .(6) ((ماؿه  ىك إنما فيو كالخطأ العمد ألف جائزه

                                                                 

( الجرح: جرحو يجرحو جرحا: أثر فيو بالسبلح . كالجمع جكارح ، كجكارح اإلنساف: أعضاؤه كعكامؿ جسده ُ)
 كيديو كرجميو، كاحدتيا جارحةه؛ ألنيف يجرحف الخير كالشر أم يكسبنو.

 .ِّْ/ِينظر: لساف العرب، مادة )جرح(، 
 ُّٖ/ِالفرية: القذؼ. المغرب في ترتيب المعرب، مادة )فرم(، ( ِ)
 .َْٗ/ْينظر: ( ّ)
  َُٕ/ُالجائفة: ىي الطعنة التي تبمغ الجكؼ.  المغرب في ترتيب المعرب، مادة )جكؼ(،  (ْ)
أميكمة: ىي الشجة التي بمغت أـ الرأس كىي الجمدة التي تجمع الدماغ.  لساف العرب، مادة )أمـ(  (ٓ)   ِِ/ُِالمى
 .ُّٖ/ٔينظر: ( ٔ)
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 : ونوعو  وجو الستحسان - ب
في جراح العمد، كالقياس أف ذلؾ ال  قاؿ مالؾ: بجكاز القضاء بالشاىد كاليميف 

رأم مالؾ في  (1)يجكز إال في األمكاؿ أك ما يؤكؿ إلييا، كلذلؾ ضعؼ القيركاني
ى ))القضاء في جراح العمد بالشاىد كاليميف، فقاؿ:  بذلؾ في نكاح أك  كال ييقضى

في النفس، كقد قيؿ يقضي  ِ()طبلؽ أك حد، كال في دـ عمد أك نفس إال مع القسامة
 . ( ّ)((ذلؾ في الجراحب

كقد قيؿ: إنو يحمؼ مع شاىد في جراح العمد ))ككذلؾ ضعفو ابف عبد البر، فقاؿ: 
 .(  ْ)((كيقتص، كىك قكؿ ضعيؼ

نما ذلؾ عمى دليبلن  لو يذكر لـ مالكان  بأف فأجاب مالؾ حجية عف القاسـ ابف سئؿ ك  كا 
نما)): بقكلو اكتفى  . ((استحسنو شيء ىك كا 

في ىذه المسألة عند مالؾ ىك صيانة الدماء ، حيث اعتمد القياس  ككجو االستحساف
  -كىي أعظـ خطران مف الطرؼ –الخفي الذم قكم أثره عنده، فقاس عمى النفس 

اىد كاليميف فيما دكف التي تقتؿ أحيانان بالشاىد كاليميف في القسامة، كألف يقتص بالش
  النفس أكلى.

                                                                 

بد ا بف عبد الرحمف النفراكم، القيركاني، أبك محمد، فقيو، مفسر مف ىػ(: ع ّٖٔ - َُّ( ابف أبي زيد )ُ)
أعياف القيركاف، كاف يمقب بقطب المذىب كبمالؾ األصغر، مف تصانيفو: ))مختصر المدكنة(( ، ك))كتاب 

 .َِّ/  ْ، كاألعبلـ لمزركمي ّٕ/  ٔالرسالة((. ينظر: معجـ المؤلفيف 
امىة: األيماف تيقسىـ ع (ِ) َمة الذيف كيًجد المقتكؿ فييـ.  طمبة الطمبة:القىسى امىة أيضان: ِّّ ص مى أىؿ المىحى ، كالقىسى

 ُٖٓص التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ:أيماف تيقسىـ عمى أكلياء القتيؿ إذا ادعك الدـ.
عيـ دليؿ ييقاؿ قيًتؿ فبلف )بالقسامة( إذا اجتمعت جماعة مف أكلياء القتيؿ فادعكا عمى رجؿ أنو قتؿ صاحبيـ كم

     َّٓ/ِدكف البينة، فحمفكا خمسيف يمينان أف المدعى عميو قتؿ صاحبيـ.  المصباح المنير، مادة )قسـ( 
 .ُِّ/ُينظر: الرسالة  ( ّ)
، تحقيؽ محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني، الرياض، مكتبة الرياض ِينظر: الكافي في فقو أىؿ المدينة ط( ْ)

 .ُُٗ/ِ، ِالحديثة، مج



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

154 
 

 كقد صكر سحنكف ىذا القياس بقكلو:
ككؿ جرح فيو قصاص فشيادة الرجؿ كيميف الطالب يقتص بيما، ألف القسمة ال ))

تككف في الجراح كفي النفس القسامة، فمما كانت النفس تقتؿ بشاىد كاحد مع القسامة 
فمذلؾ اقتص المجركح بشيادة رجؿ مع يمينو إذا كاف عدالن، كليس في السنة في 

 . ( ُ)((الجراح قسامة
 نوعو:

 ساف سنده القياس الخفي كما تبلحظ. كىذا االستح
 أقوال العمماء في القضاء بالشاىد واليمين: -جـ
 :اختمؼ الفقياء في القضاء باليميف مع الشاىد عمى ثبلثة أقكاؿ 
: تعالى لقكلو ،(2)شيء في اليميف مع الكاحد بالشاىد يقضى ال: الحنفية قاؿ -

﴿                              

                       ﴾  
 .[ِِٖ:البقرة]
: ﴿سبحانو كقكلو          ﴾[الطبلؽ:ِ] يـالكر  القرلف طمب 

 عمى زيادة المدعي كيميف الكاحد الشاىد فقبكؿ  كامرأتيف، رجؿ أك رجميف إشياد
 أك بمتكاتر إال يجكز ال الكريـ القرلف في كالنسخ نسخ، النص عمى كالزيادة النص،
 .منيما كاحد ىناؾ كليس مشيكر،

 الشاىد مع باليميف يقضى: ةيالفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنبم جميكر كقاؿ -
 . (1)((كيميف بشاىد قضى أنو )):  النبي عف ثبت بما كاستدلكا ،(3)األمكاؿ في

                                                                 

 .ٖٔ/ْالمدكنة ( ُ)
 .ِِٓ/ٔ، البدائع: َّ/ُٕينظر: المبسكط: ( ِ)
، مغني المحتاج: ْٕ/ْ،  الشرح الكبير لمدردير: ّّْ، َُّ/ِ، كالميذب: ْٔٓ/ِبداية المجتيد: ( ّ)
 .ِِٓ، ُُٓ/ٗ، المغني: ِْٖ، ّْْ/ْ
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قاؿ مالؾ ما قالو الجميكر لكنو زاد حالة القضاء بالشاىد مع اليميف في الجركح  -
 . (2)دكف القتؿ. كدليمو كما سبؽ االستحساف

 الترجيح:  -د

ركح بالشاىد كاليميف عمؿ اإلماـ مالؾ رحمو ا استحسانو لثبكت القصاص في الج
 مع كاحد النفس بشاىد بالزجر كصيانة الدماء، كقاس ذلؾ عمى القسامة، حيث تقتؿ

أكلى. كربما كاف ليذا التعميؿ  النفس دكف فيما كاليميف بالشاىد يقتص القسامة، كألف
كجاىتو لك أف العصر الذم نحف فيو شبيو بعصر مالؾ مف حيث ظاىر الصبلح 

 كالتقكل.
كا الراجح سد المجتمع كبيعت الذمـ ككثر اليرج ككثر شيكد الزكر، فالقكؿ أما كقد ف

قكؿ الجميكر الذيف منعكا القصاص في الجركح بالشاىد الكاحد كاليميف، لما ىك أعمـ 
 استدلكا بو مف أدلة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 . ٖٗ/ْ(، ِِِْأخرجو أحمد في مسنده، مسند عبدا بف عباس، )( ُ)
 .َْٗ/ْة ينظر: المدكن (ِ)
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 :مة اإلبيام خمس من اإلبلنمُ في أُ الواجب :  الرابعة مسألةال

 صورة المسألة: - أ
كاف  ان سكاءأ يةالرجميف خطأ عشر الد   كأي قطع أصبع مف أصابع اليديف، أنو يجب ف
كافر، كألف  ـكبير، مسمـ أ ـمف أنثى أك ذكر، صغير أ أك بنصرا خنصران  ـإبيامان، أ
، كفيو دية كاممة، كىي مائة المنفعةتفكيت جنس كؿ مف اليديف أك الرجميف في قطع 

ع كميا سكاء، في أصؿ المنفعة، كعشر الدية مف اإلبؿ، فتنقسـ الدية عمييا، كاألصاب
 صبع فييا ثبلثةأالكاجب بإزاء كؿ أصبع إنما ىك بمقابمة مفاصميا، كفي كؿ 

مفاصؿ، ففي كؿ منيا ثمث دية األصبع، كما فييا مفصبلف ففي أحدىما نصؼ دية 
األصبع ثمث  األصبع، كىك نظير انقساـ دية اليد عمى األصابع، ففي كؿ مفصؿ مف

، إال في اإلبياـ مف يد أك رجؿ فتجب في أنممتو نصؼ دية األصبع، ألصبعدية ا
كىذا قكؿ مالؾ كمجمؿ قكؿ الجميكر إال أف  كىك خمس مف اإلبؿ أك خمسكف ديناران.

 إف شاء ا. لكا استند في ذلؾ عمى االستحساف كغيره عمى أدلة سآتي عمى ذكرىاما
األنممة ثمث إال في اإلبياـ كفي كؿ أصبع عشر، ك ))قاؿ خميؿ في مختصره: 

 .( ُ)((فنصفو
 مف خمسه  اإلبياـ مف األنممة في: كالمسألة الرابعة )) :كقاؿ الصاكم في  حاشيتو

 :بقكلو بعضيـ ، نظميا اإلبؿ
 كالثمار األنقاض شفعة في  ...  باالختيار مالؾه  كقاؿ

 .(2)((اإلبياـ أنممة في كالخمس...  األحكاـ في الماؿ مثؿ كالجرح

                                                                 

ىػ( مختصر العبلمة ُِْٔ( ينظر: خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، ضياء الديف الجندم المالكي المصرم )ُ)
 .ِّّ/ُخميؿ، تحقيؽ : أحمد جاد، القاىرة، دار الحديث، 

ىػ( بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ ُُِْ( الصاكم، أبك العباس أحمد بف محمد الخمكتي، المالكي )المتكفى: ِ)
حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير )الشرح الصغير ىك شرح الشيخ الدردير لكتابو المسمى أقرب المعركؼ ب

 .ّٖٔ/ّ، ْالمسالؾ لمذىب اإلماـ مالؾ(، دار المعارؼ ، مج
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األصبع  (1)قمت أرأيت المفصميف مف اإلبياـ كـ فييما؟ قاؿ: عقؿ))جاء في المدكنة: ك 
 (.ِ)((تمامان، في كؿ مفصؿ مف اإلبياـ نصؼ عقؿ األصبع ، كىك قكؿ مالؾ

 : ونوعو  وجو الستحسان -ب 
 بنياف كجو االستحساف عند مالؾ ىك ذاتو عند غيره ، كىك أف في الدية صكف

، أمف الجماعة كحياة المجتمع كفي تشريعيا اليدر، عف دموك  اليدـ، عف اآلدمي
 العفك. حؽ لو مف بعفك ال تسقط إال التي العباد حقكؽ كىي مف

 كؿ كفي ))قاؿ:  أف رسكؿ ا  (3)كفي القياس الظاىر مف حديث عمرك بف حـز
 .(  4)((اإلبؿ مف عشره  كالرجؿ اليد أصابع مف أصبعو 

نصؼ دية األصبع ، كىي  –الذم فيو مفصميف  -بياـ يتبيف أف الدية في أنممة اإل
 خمس مف اإلبؿ.

 نوعو:
ف استقاـ أف تنطكم ىذه المسألة تحت نكع مف أنكاع االستحساف فيي  استحساف  كا 

 . الضركرات عمى المصمحة أك الضركرة، التي تضمف لمناس الحفاظ

                                                                 

 ( أم : دية.ُ)
 .ّْٖ/ْ( ينظر: ِ)
شاىده مع ( ىك: أبك الضحاؾ، عمرك بف حـز بف زيدبف لكزاف بف عمرك األنصارل، الخزرجى المدنى ، أكؿ مّ)

عمى نجراف باليمف كبعث معو كتابا فيو الفرائض  رسكؿ ا صمى ا عمية كسمـ الخندؽ ، كاستعممو الرسكؿ 
 ىػ.ْٓكالسنف كالصدقات كالجركح كالديات،  ككتابو ىذا مشيكر فى كتب السنة، تكفى بالمدينة سنة 

ب القسامة/ باب ذكر حديث عمرك بف ( ىك: قطعة مف حديث طكيؿ مشيكر أخرجو النسائي في سننو، كتاْ)
. ُِٖٖ/ٓ(، ِّٗٔ. كمالؾ في المكطأ، كتاب العقكؿ/ باب ذكر العقكؿ )ٕٓ/ٖ(، ّْٖٓحـز في العقكؿ..، )

 .ِِٓ/ُِكغيرىـ، قاؿ ابف حجر في فتح البارم: كسنده جيد. 
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 الفقياء في المسألة:  آراء -جـ
في  ككذلؾ كاممةن، ديةن  العشرة اليديف أصابع قمع كأ قطع في أف عمى الفقياء اتفؽ
 الدية عشر الرجميف أك اليديف أصابع مف أصبعو  كؿ قطع كفي الرجميف، أصابع قطع
 .(1)اإلبؿ مف عشرةه  أم

 كدليميـ:
: أف رسكؿ ا  ما جاء في حديث عمرك -  مف أصبعو  كؿ كفي ))قاؿ:  بف حـز

 . ((اإلبؿ مف عشره  كالرجؿ اليد أصابع
 أصابع دية)):   ا رسكؿ قاؿ: قاؿ عنيما ا رضي (2)عباسو  ابف ركل ماك  -

 .(3)((أصبعو  لكؿ اإلبؿ مف عشره  كالرجميف اليديف
 كأصابع كاممةه، ديةه  فيو فتجب المشي، أك البطش منفعة تفكيت الكؿ قطع في كألف
، كالرجميف اليديف مف كؿ  مقسكمةه  أصبعو  كؿ كدية الدية، عشر أصبعو  كؿ ففي عشره
 . أنممتاف فإنيا اإلبياـ إال أنامؿ ثبلث أصبعو  كؿ كفي ،( سبلمياتيا) أنامميا عمى
 أبعرةو، ثبلثة كىك األصبع دية ثمث اإلبياـ غير األصابع مف أنممةو  كؿ ففي ذلؾ كعمى
 سكاءه  كميا كاألصابع أبعرةو، خمسة كىك الدية عشر نصؼ أنممةو  كؿ في اإلبياـ كفي

 .  الحديث إلطبلؽ
 كىك كالشافعية الحنفية الفقياء عند جميكر عدؿو  حككمة ففييا الزائدة األصبع أما

  (4) بالتكقيؼ إال إليو يصار ال كالتقدير فييا، النص كركد لعدـ ، ةيبمالحن عند األصح
                                                                 

/  ِ، جكاىر اإلكميؿ ّٔ/  ٖكما بعدىا، كالمغني  ٔٔ/  ْ، مغني المحتاج ُُّ/  ٔ( ينظر: تبييف الحقائؽ ُ)
 .ِْْ/ِ، بداية المجتيد َِٕ

ىك: عبد ا بف عباس بف عبد المطمب. قرشي ىاشمي. حبر األمة  ىػ( ٖٔ -ؽ ىػ  ّابف عباس ) (ِ)
بعد الفتح كركل عنو. كاف الخمفاء يجمكنو. شيد مع عمي الجمؿ  كترجماف القرلف. أسمـ صغيرنا كالـز النبي 

ا كصفيف. ككؼ بصره في لخر  ا لممغازم، كيكمن ا لمتأكيؿ، كيكمن عمره. كاف يجمس لمعمـ، فيجعؿ يكما لمفقو، كيكمن
ا لكقائع العرب. تكفي بالطائؼ. ينظر: األعبلـ لمزركمي  .ٓٗ/ ْلمشعر، كيكمن

 . كقاؿ فيو: حسف صحيح غريب.ُٕٗ/ُ( ، ُُّٗ( أخرجو الترمذم، كتاب الديات/ باب دية األصابع،  )ّ)
، ُُّ/  ٔ مصر:-، المطبعة األميرية ببكالؽتبييف الحقائؽ ىػ(ُُّٓي، عثماف بف عمي )الزيمع ( ينظر:ْ)

 .ّٔ/  ٖكما بعدىا، كالمغني  ٔٔ/  ْكمغني المحتاج 
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 عمى قكيةن  كانت إذا رجؿو  أك يدو  في الزائدة األصبع إتبلؼ في: المالكية كقاؿ
ف باإلتبلؼ، أفردت إف الدية عشر صميةاأل األصابع قكة التصرؼ  مع قطعت كا 
 . (1) فييا شيء فبل األصمية األصابع

كالغريب أف أصحاب مالؾ الذيف ذكركا عنو المسائؿ الخمسة، كأنو استحسنيا كلـ 
ىذه المسألة منيا، مع أف ىذا القكؿ  -كما تقدـ –يسبقو في القكؿ بيا غيره يعدكف 

 ر مف الصحابة كالتابعيف كتابعييـ.قكؿ األئمة األربعة ك الجميك 
لى ىذا أشار ابف قدامة:  كفي كؿ أنممة منيا ثمث عقميا إال اإلبياـ فإنيا  ))كا 

مفصبلف، ففي كؿ مفصؿ منيا خمس مف اإلبؿ ، ثـ قاؿ:  قاؿ ىذا قكؿ عامة أىؿ 
، ثـ ذكر جماعةن مف الصحابة كالتابعيف كتابعييـ كغيرىـ ممف ذىب إلى ( ِ)((العمـ
 .( ّ)القكؿ ىذا
 فكيؼ يقاؿ بعد ىذا كمو أف مالكان لـ يسبقو غيره في القكؿ بيذه المسألة؟! 
الميـ إال أف ييتأكؿ بأنو سبقو غيره بيا إال أف ذلؾ لـ يبمغو،  يدؿ عمى ذلؾ قكلو:  
 .((كما سمعت فيو شيئان كىك رأم))

، جاء ذلؾ في  عمى أف المدكنة لـ تشر عند ذكر المسألة إلى أف مالكان انفرد بيا
عف مالؾ: اإلبياماف فييما أنممتاف، فإذا قطعتا ففييما  (5)قاؿ ابف المكاز)): ( ْ)المنتقى

ففييما عشر مف اإلبؿ في كؿ كاحد منيما خمس، ألنيما إذا ذىبت فقد ذىبت 
بياـ الرجؿ مثميا قاؿ: كما سمعت فيو شيئان كىك رأم  .((المنفعة، كا 

                                                                 

 .َِٕ/  ِ( جكاىر اإلكميؿ ُ)
 .ُْٗ/ُِالمغني  ( ِ)
 ( ينظر: المصدر نفسو.ّ)
 .ِْْ/ِ( ينظر: بداية المجتيد ْ)
ىك :محمد بف إبراىيـ بف زياد المعركؼ بابف المكاز، مف كبار فقياء  ىػ( ِٗٔ - َُٖ( ابف المكاز )ٓ)

ا في الفقو كالفتيا، تكفي بدمشؽ،  المالكية، مف أىؿ اإلسكندرية، تفقو بابف الماجشكف كابف عبد الحكـ. كاف راسخن
ؿ كتب المالكية. ينظر:  الديباج المذىب ص  ، كاألعبلـ ِّّ، ِِّلو كتابو المشيكر " بالمكازية " كىك مف أجى

 .ُّٖ/  ٔلمزركمي 
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 الترجيح:  -د

في دية األصابع كاألنامؿ حتى أعرض أدلة كؿ منيما  ليس مف فريقيف مختمفيف
كأرجح كما عرفت مف أقكاؿ الفقياء ،كأف الدليميف مف النص النبكم كانا مناط الحجة 

 لجميكر الفقياء ، إال أف مالكا كما نقؿ عنو أضاؼ إلى ذلؾ دليؿ االستحساف.
 .كالقكؿ قكؿ الجميكر في دية األصابع كسبلماتيا مف غير منازع
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 :األم عمى ولدىا الصغير في المال اليسير إيصاء: الخامسةمسألةال

 صورة المسألة: - أ
، فيل ليا أن توصي لو إلى رجل بما تركت أن تموت األم وتترك من خمفيا يتيماً 

، ل يتجاوز  بشرط أن يكون المال يسيراً   من المال ؟!.فقول مالك يجوز استحساناً 
 .الستين ديناراً 
سئؿ مالؾ عف امرأة ىمكت كأكصت إلى رجؿ بماليا؟ ))ألة في المدكنة: كنص المس

أك ستيف. قاؿ: ىذا يسير كجكزه في  فقاؿ مالؾ: كـ تركت؟ قالكا لو: خمسيف ديناران 
 .  ( ُ) ((اليسير

إنما استحسف مالؾ في األـ، كليست األـ كغيرىا مف ىؤالء،  ))ثـ قاؿ ابف القاسـ: 
 .( ِ) ((رىا... كما ىك بالقياس كلكنو استحسافألف األـ كالدة كليست كغي

 إلى أكصت امرأة أف لو فذكركا قكـه  فأتاه مالؾ، عند يكمان  كنت ))  :القاسـ ابف كقاؿ
؟ قاؿ أكالده  كليا بتركتيا رجؿ : قاؿ. ديناران  ستيف (3)نيز: قالكا تركت؟ كـ: مالؾه  صغاره
 .(4)((.ذلؾ ينفذ أف إال عدالن  الكصي الرجؿ كاف إذا أرل ما

 لـ عميو فأكصت لو كصي ال يتيـه  كلده  كليا المرأة ىمكت)) :كقاؿ الصاكم في حاشيتو
 استحسنو الكصي، مف ينزع فبل ديناران  الستيف نحك يسيران  الماؿ كاف إف إال ذلؾ يجز
 فذكر الرسالة شرح في المسألة الخامسة ناجي ابف عدىا كقد بقياس، كليس مالؾه 
  ىذه،
 نظمكا: كلذلؾ
 .ُ() ((  لمصغير كلي كال منيا...  باليسير األـ كصي يكف

                                                                 

 .ِٗٓ/ْ( ينظر: ُ)
 ( المصدر نفسو.ِ)
ـٍ نىٍيزي مائةو: أم قيرىابي مائةو. ينظر: المحيط في المغة )نيز( ، ّ)  .ُٓٗ/ ُ( أم: قرابة، يقاؿ: ىي
 . ِّّ/  ْ( ينظر: المدكنة ْ)
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 بالكلد فأكصت لو كصي ال يتيـه  كلده  كليا المرأة ىمكت إذا))جاء في منح الجميؿ: 
 مف ينزع فبل ديناران  ستيف نحك يسيران  الماؿ كاف إذا إال يجكز فبل رجؿ إلى كالماؿ
 .(2)((مالؾه  استحسنو الكصي

 : ونوعو وجو الستحسان - ب
  الرسكؿ قكؿ بظاىر باطمة عند المالكية كالشافعية ، تضى القياس أف ىذه الكصيةمق
 :((ؽ   ذم كؿَ  أعطى كجؿ عز ا إف َقو، حى  الكصية كألف .(3)((لكارث كصية فبل حى

 الكريـ القرلف نيى كقد نفكسيـ في الحفيظة كتثير الكرثة ببقية الضرر تمحؽ لمكارث

: ﴿قكلو في ذلؾ عف                      ﴾ [:ُِالنساء.] 

، لكف مالؾ خالؼ القياس الظاىر في إيصاء األـ لكلدىا بالماؿ اليسير استحسانان 
، الذم تجكز لو الكصية دكف الثمث، حسانو أنو أجرل الصبي مجرل الغيرككجو است

، كالثمث فالثمث،))لسعد بف أبي كقاص:   بقكؿ رسكؿ ا  كرثتؾ تدع أف إنؾ كثيره
كلك لـ تكف األـ تعمـ أف الكصي ( .4)((الناس يتكففكف عالة تدعيـ أف مف خيره  أغنياء

 أمينا عمى كلدىا كماليا ما استكصتو.
 نوعو:

كىذا النكع مف االستحساف مستنده القياس الخفي ، الذم قكم أثره عند اإلماـ مالؾ 
 رحمو ا.

                                                                                                                                                                                          

 .ّٖٔ/ّ( ينظر: حاشية الصاكم، ُ)
 .  َِِ/ٕ( ينظر: ِ)
، كقاؿ الترمذم: ىذا حسف  ّْ/ِ( ،ُِِِفي الكصايا ، باب ما جاء ال كصية لكارث، )( أخرجو الترمذم ّ)

 صحيح.
 .ّ/ْ(، ِِْٕ( أخرجو البخارم في صحيحو، باب أف يترؾ كرثتو، )ْ)
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 الفقياء في المسألة: آراء -جـ
 مف لو تكلية الكصي؟  -ُ

 عمى كاليةه  لو مف ألف التصرؼ؛ ذلؾ في الشأف صاحب ىك الكصي تكلية فالذم  لو
 حياتو حاؿ في بو لمقياـ فيو غيره عنو ينيب أف لو كاف التصرفات، مف تصرؼ
 الكصية. بطريؽ كفاتو كبعد الككالة، بطريؽ

 حكميـ، في كمف الصغار األكالد عايةبر  في اإليصاء كال خبلؼ بيف الفقياء
 في  ينفعيـ، بما فييا كالتصرؼ بحفظيا أمكاليـ في كالنظر كالمعتكىيف، كالمجانيف

 أكالده عمى الكالية - جميعا عندىـ - لؤلب ألف لؤلب؛ تككف الكصي تكلية أف
 في عنو خميفة إقامة في الحؽ لو فيككف حياتو، حاؿ في حكميـ في كمف الصغار
 .(1)كفاتو بعد عمييـ ةالكالي
 ألف الكصي؛ تكلية حؽ فمو ،(2)كالشافعية الحنفية عند الجد الحكـ ىذا في األب كمثؿ
ف أكالده أكالد عمى الكالية عندىـ لو الجد  لمف عمييـ اإليصاء حؽ لو فيككف نزلكا، كا 
 .كاألب مكتو بعد شاء
 ألف أكالده؛ أكالد مىع عنو كصي تكلية حؽ لمجد ليس:  (3)ةيكالحنبم المالكية كقاؿ
نما بنفسو، إلييـ يدلي ال ألنو األكالد؛ ىؤالء أمكاؿ عمى عندىـ لو كالية ال الجد  كا 
 فكذلؾ أخيو، أكالد ماؿ عمى ألحدىما كالية كال كالعـ، كاألخ فكاف باألب، إلييـ يدلي
 .أكالده أكالد ماؿ عمى لو كالية ال الجد

 نفسو، مقاـ أقامو األب ألف ند الحنفية؛ع شاء لمف بعده اإليصاء حؽ األب كلكصي
 حؽ قيدكا أنيـ إال المالكية، ذلؾ في الحنفية كيكافؽ كاألب، اإليصاء لو فكاف

 منعو فإف غيره، إلى اإليصاء مف األب يمنعو لـ إذا بما لغيره اإليصاء في الكصي

                                                                 

 .ُّٓ/  ٔكالمغني  ،ْْٕ/  ِكالشرح الصغير  ،ٕٔ/  ّ. مغني المحتاج ُْٕ/  ٔينظر:  ابف عابديف ( ُ)
 ،ٕٔ/  ّ، ك مغني المحتاج ُْٕ/  ٔ( ينظر:  ابف عابديف ِ)
 .ُّٓ/  ٔ، كالمغني ْْٕ/  ِ( ينظر: حاشية الصاكم  ّ)
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 تكصي أف لؾ كليس أكالدم، عمى أكصيتؾ: لو قاؿ كأف غيره، إلى اإليصاء مف
 . (1)اإليصاء لو يجكز فبل ييـ،عم

 إذا إال غيره، إلى اإليصاء حؽ لمكصي ليس: األظير في كالشافعية ةيالحنبم كقاؿ
 فمـ المكصي، عف النيابة بطريؽ يتصرؼ الكصي ألف غيره؛ إلى اإليصاء لو جعؿ
 لو يجكز ال فإنو ،ِ()كالككيؿ ذلؾ، في لو أذف إذا إال غيره، إلى التفكيض لو يكف

 .(3)الكصي فكذلؾ المككؿ، لو أذف إذا إال فيو، ككؿ فيما غيره تككيؿ
 باتفاؽ قبمو مف كصيا يعيف أف ألحد كصييما أك كالجد األب يكص لـ إذا كلمقاضي
 مف كلي السمطاف)) الصحيح الحديث في جاء كما لو، كلي ال مف كلي ألنو الفقياء؛

 مف إلى أمكرىـ يكؿ كلكنو بنفسو، القاصريف أمكر يمي ال كالقاضي. (4)((لو كلي ال
 . األكصياء مف يعينيـ

 األـ: أما -ِ
 الكصي تكلية ة إلى أنو ليس لؤلـ يذىب الجميكر مف الحنفية كالشافعية كالحنبم-

 حاؿ ذلؾ ليا يككف فبل حياتيا، حاؿ في أكالدىا عمى ليا كالية ال ألنو أكالدىا عمى
 .(5)كفاتيا

                                                                 

 .ْْٕ/  ِ( ينظر: حاشية الصاكم ُ)
قامتو مقامو في التصرؼ. معجـ لغة الفقياء:  (ِ)  ُِّ/ِالككالة : تفكيض شخص أمره إلى لخر ، كا 
 .ُِْ/  ٔ، كالمغني البف قدامة ٕٔ/  ّ( ينظر: مغني المحتاج ّ)
. كقاؿ عنو : حديث ّٗٗ/ّ(، َُُِأخرجو الترمذم كتاب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بكلي )( أخرجو ْ)

ينظر نصب  .ََِ/ِْ(، ِِّٕٓا، )أحمد في مسنده، باب مسند الصديقة عائشة رضي ا عنيك  حسف.
 ُٕٖ/ّالراية: 

براىيـ بف محمد بف ضكياف )ك ، ٕٔ/  ّني المحتاج ، ك مغُْٕ/  ٔحاشية ابف عابديف  ينظر: ( ٓ) ـ( ُِٖٗا 
 .ْٕ/  ِ بيركت: -( تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسبلميٓ، )طمنار السبيؿ في شرح الدليؿ
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  :(1)ثبلثة شركطتكافرت  إذا أكالدىا، عمى يصاءاإل في الحؽ لؤلـ: المالكية كقاؿ -
 ليا فميس عنيا، مكركث غير كاف فإف األـ، عف مكركثان  األكالد ماؿ يككف أف .ُ

 .فيو اإليصاء
 عميو، اإليصاء ليا يككف فبل كثيران  كاف فإف ،قميبلن  عنيا المكركث الماؿ يككف أف .ِ

 عرؼ في اعتبر فما عرؼ،ال ىك كثيران  أك قميبلن  الماؿ اعتبار في عميو كالمعكؿ
 .قميبلن  كاف قميبلن  عرفيـ في اعتبر كما ،كثيران  كاف كثيران  الناس

، لؤلكالد يككف أال .ّ  ىؤالء مف كاحده  كجد فإف القاضي، أك األب مف كصي أك أبه
   .عمييـ اإليصاء حؽ لؤلـ فميس

 الترجيح:  -د   
 الذم لـ يجز ذلؾ مستدالن رأينا أف في إيصاء األـ عمى كلدىا قكليف أحدىما لمجميكر 

أف ال كالية ليا عميو، كذىب المالكية بجكاز ذلؾ بشركطيـ الثبلثة التي ذكرتيا لنفا، 
كىذه الشركط إف تحققت كميا يككف إيصاء األـ لكلدىا إيصاء ضركرة ، بأف انتفى 

 المكصي كاألب كالقاضي .كىذا القكؿ الراجح كا أعمـ.
 أمور:وبعد ىذا التحقيق يتبين لنا 

أف إطبلؽ القكؿ بأف اإلماـ مالكان لـ يسبقو غيره في القكؿ بيذه المسائؿ  -ُ
عف  -إف صح النقؿ–خبلؼ التحقيؽ، يدؿ عمى ذلؾ ركاية ابف كىب المتقدمة 

عمر بف عبد العزيز في مسألة القضاء بالشاىد كاليميف، عمى أف مالكان نفسو لـ 
نما نفى عممو كسماعو بم  ف تكمـ في تمؾ المسائؿ قبمو.يٌدًع فييا السبؽ، كا 

أضؼ إلى ذلؾ أف مسألة دية اإلبياـ ليست مف مسائؿ االستحساف ال عند  -ِ
، ( ِ)((ىذه كىذه سكاء)):  مالؾ كال عند غيره، بؿ ىي ثابتة بالسنة كما قكلو 

                                                                 

 .ْْٕ/  ِالشرح الصغير  (ُ)
 .  ٗ/ ٖ( ،ٖٓٗٔالبخارم في صحيحو، كتاب الديات/ باب دية األصابع ، )  ( أخرجوِ)
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ذلؾ، فمـ ينفرد بياف ( ُ)يعني اإلبياـ كالخنصر. كعمى ذلؾ عامة أىؿ العمـ كما تقدـ
 ذلؾ. مالؾ بشيء مف

كعمى ىذا تككف ركاية ابف المكاز المتقدمة عف مالؾ محؿ نظر، الميـ إال أف 
 يتمسؾ بالتأكيؿ الذم أشرت إليو فيما سبؽ.

أف االستدالؿ بيذه المسائؿ الخمسة مبني عمى أف األظير مف معنى  -ّ
 االستحساف عند مالؾ.

كالسيما ىناؾ مسائؿ أخرل أسندت إلى اإلماـ مالؾ ، ذكرتيا كتب المالكية  -ْ
 الػ" المدكنة"  ، مثؿ: 

 اإلماـ. خمؼ لممصمي اإلحراـ تكبيرة نسياف  -
 كلييا. بغير نفسيا الدنيئة المرأة نكاح جكاز -
 

                                                                 

 مف ىذا البحث. ُٓٓصفي ( ُ)
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 : نسيان تكبيرة اإلحرام لممصمي خمف اإلمام: السادسة مسألةال

 صورة المسألة: - أ
اإلحرام، فعميو تكبيرة  ، فيكبر لمركوع ناسياً  متأخراً  أن يدخل إلى الصالة خمف اإلمام

 عند مالك أن يستمر مع اإلمام ول يقطع صالتو، ثم يعيد بعد النتياء.

 فنسي صبلتو في اإلماـ مع دخؿ فيمف مالؾ قاؿ : (( كنص المسألة في المدكنة
 صبلتو، أجزأتو االفتتاح تكبيرة بذلؾ ينكم لمرككع كبر كاف إف: قاؿ االفتتاح، تكبيرة
ف  أعاد اإلماـ فرغ إذا. حتى اإلماـ مع فميمض االفتتاح تكبيرة الرككع بتكبيرة ينك لـ كا 

 .(  1)((الصبلة
 كركعيا ركعة اإلماـ ركع حتى اإلماـ مع لبلفتتاح كال لمرككع يكبر لـ ىك فإف: قاؿ
 مع الصبلة بقية فميتـ ،الصبلة في داخبل اآلف ككاف اإلحراـ ابتدأ: ذكر ثـ معو
 فنسي اإلماـ مع دخؿ إف: مالؾ كقاؿ قاؿ ماـ،اإل سمـ إذا ركعة يقضي ثـ ،اإلماـ
 كلـ صبلتو في مضى تكبيرة االفتتاح بيا ينك كلـ لمرككع ككبر االفتتاح تكبيرة
 . (                    2)((أعادىا  اإلماـ مع صبلتو مف فرغ فإذا ،يقطعيا

 إنما: اؿق أنو بمغني فيما مالؾ قاؿ ))ثـ بيف استحسانو لذلؾ بعبارة أحب، في قكلو: 
 يجزئ: قاؿ المسيب بف سعيد أف سمعت ألني بو أمرتو بما اإلماـ خمؼ مف أمرت
 بف ربيعة أرل ككنت: قاؿ الرككع، تكبيرة االفتتاح تكبيرة نسي إذا اإلماـ مع الرجؿ
 إني: فيقكؿ عثماف؟ أبا يا لؾ ما لو فأقكؿ مرارا الصبلة يعيد (3)الرحمف عبد أبي

 يجزئ أف أرجك ألني يمضي أف سعيد قكؿ في لو أحب أناف االفتتاح، تكبيرة نسيت
 .(4)((اإلماـ مع الذم في كىذا احتياطا يعيد أف ربيعة قكؿ في لو كأحب عنو
 

                                                                 

 .ُُٔ/ُلمدكنة ا( ُ)
 المصدر نفسو.( ِ)
(ىك: ربيعة بف فركخ، التيمي ، أبك عثماف. إماـ حافظ فقيو ،مف أىؿ الرأم؛ قيؿ لو ))ربيعة الرأم(( لقكلو ّ)

. كاف صاحب الفتيا بالمدينة، كعميو تفقو اإلماـ مالؾ. قاؿ مالؾ: ))ذىبت أك أثران  بالرأم فيما ال يجد فيو حديثان 
 .َِْ/  ٖ، كتاريخ بغداد ِْ/  ّىػ . ينظر : األعبلـ ُّٔات ربيعة(( تكفي سنة حبلكة الفقو منذ م

 .ُِٔ/ُ( المدكنة ْ)
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 : ونوعو  وجو الستحسان - ب

 دليبلف . صحة صبلتوإف لـ ينك بتكبيرة الرككع تكبيرة االفتتاح ، يتداخؿ في 
رككع تجزئ عف تكبيرة اإلحراـ، ألنو، مراعاة الخبلؼ مف قاؿ: إف تكبير ال:  األول

بعد دخكلو في الصبلة، تعمؽ بو دليؿ عدـ جكاز إبطاؿ األعماؿ، كىك قكلو تعالى: 
﴿                                ﴾ :محمد[ّّ .] 

 مف غير تكبيرة اإلحراـ :  كأدلة أخرل تبطؿ الصبلة
 : ﴿قكلو تعالى -: يكى        ﴾:المدثر [ّ.] 

 اذى إً  )) لرجؿ يصمي بعد أف أمره بإعادة صبلتو ثبلث مرات:   قكؿ رسكؿ ا   -
 فَ ئً طمى تى  ىتَ حى  عكى ارً  ـَ ثي  ،رلفً القي  فى مً  ؾى عى مى  رى سَ يى تى  امى  أرى اقى  ـَ ثي  ر،بً كى فى  ةً بلى الصَ  لىإً  متى قي 
 ىحتَ  عارفى  ـَ ثي  ،اجدان سى  فَ ئً طمى تى  ىحتَ  داسجي  ـَ ثي  ،قائمان  عدؿتى  ىحتَ  عفى ارً  ـَ ثي  ،ان عى اكً رى 
 .(1)((مياكي  ؾى تً بلى صى  يفً  لؾى ذى  ؿافعى كى  ،ان سى الً جى  فَ ئً طمى تى 
 . (2)((يركبً التَ بً  ةى بلى الصَ  حي فتً ستى يى   اً  كؿي سي رى  افى كى  ))ما ركم عف عائشة قكليا:  -

لكف اإلماـ مالؾ في استحسانو جمع العمؿ باألدلة ، فاستحسف إكماؿ الصبلة 
عادتيا احتياطان  إنما أمرت مف خمؼ اإلماـ بما أمرتو بو  ))، كتبيف ذلؾ بما قالو : كا 

ألني سمعت أف سعيد بف المسيب قاؿ: يجزئ الرجؿ مع اإلماـ إذا نسي تكبيرة 
 ،يعيد الصبلة مراران  : ككنت أرل ربيعة بف أبي عبد الرحمفاالفتتاح تكبيرة الرككع. قاؿ

إني نسيت تكبيرة االفتتاح، فأنا أحب لو في  :فأقكؿ لو: مالؾ يا أبا عثماف؟ فيقكؿ
قكؿ سعيد أف يمضي؛ ألني أرجك أف يجزئ عنو، كأحب لو في قكؿ ربيعة أف يعيد 

 . ( ّ) ((احتياطان 
 .مصمي لثكاب الجماعة كأف يعيد احتياطان كىذا كجو االستحساف لديو : أف يكمؿ ال

                                                                 

(ُ( ،.. . ِٓ/ُ(،ٕٕٓ( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب صفة الصبلة/ باب كجكب القراءة لئلماـ كالمأمـك
 ِٖٗ/ُ( ّٕٗباب كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة ) كأخرجو مسمـ، كتاب الصبلة/ 

 .ّٕٓ/ُ(،ْٖٗ(  أخرجو مسمـ في صحيحو،كتاب الصبلة/  باب ما يجمع صفة الصبلة، ) ِ)
 .ُِٔ – ُُٔ/ُينظر: المدكنة ( ّ)
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 نوعو:
 الخبلؼ. مراعاة سنده كىذا النكع مف االستحساف

 العمماء في المسألة: آراء -جـ

 لـ تنعقد عمدان  أك سيكان  اإلحراـ تكبيرة ترؾ مف أف الفقياء إلى ذىب جميكر -
ؾ كمال حنيفة أبك يقكؿ كبو غيرىا، كال الرككع تكبيرة عنو تجزئ كال ،صبلتو

 . كأدلتيـ تقدمت في كجو االستحساف. ُ() كأحمد كالشافعي
 تكبيرة عنو تجزئ: (3)كالزىرم كاألكزاعي (2)البصرم المسيب كالحسف بف قاؿ سعيد -

 .ْ()سبلـ ال بعد الصبلة يستأنؼ قاؿ لكنو مثمو المأمكـ في مالؾ عف كركم الرككع،

                                                                 

 .ُِّ/  ُ، كحاشية الدسكقي ُْٔ/  ُكالمغني البف قدامةَُّ/ُ( ينظر: تبييف الحقائؽ ُ)
ف أبكه مكلى لبعض األنصار، ىك: الحسف بف يسار البصرم، تابعي، كا ىػ( َُُ - ُِ( الحسف البصرم )ِ)

كلد بالمدينة ككانت أمو ترضع ألـ سممة، رأل بعض الصحابة، كسمع مف قميؿ منيـ ، كلي القضاء بالبصرة أياـ 
 .ِِْ/  ِ؛ كاألعبلـ لمزركمي ُِٕ - ِِْ/  ِعمر بف عبد العزيز. ينظر : تيذيب التيذيب 

بف يحمد األكزاعي، إماـ فقيو محدث مفسر. نسبتو ىك: عبد الرحمف بف عمرك  ىػ( ُٕٓ - ٖٖ( األكزاعي )ّ)
ا كتأدب بنفسو، فرحؿ إلى اليمامة كالبصرة، كبرع.  إلى )األكزاع( مف قرل دمشؽ. كأصمو مف سبي السند. نشأ يتيمن

، ُُٓ/  َُكأراده المنصكر عمى القضاء فأبى، ثـ نزؿ بيركت مرابطنا كتكفي بيا. ينظر : البداية كالنياية 
 .ِّٖ/  ٔيذيب كتيذيب الت

 .ِِٔ/  ُحاشية العدكم عمى شرح الرسالة ( ينظر: ْ)
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 كاحدة: تكبيرة فيكبر رككعا القكـ أما فيمف يدرؾ
 سعيد قاؿ كبو ،(1)ثابت بف كزيد عمر، ابف عف ذلؾ ركينا يجزيو،: طائفة تفقال 

براىيـ البصرم، كالحسف ،(2)رباح أبي بف كعطاء المسيب، بف  ،(3)النخعي كا 
 .كمالؾ الثكرم، ، كسفياف (4)ميراف بف كميمكف

 اح.االفتت تكبيرة لمرككع كبر إذا المأمكـ ينكم ال أف يشترط ا رحمو مالكان  أف إال
 لـ ، فإف إمامو فراغ بعد الصبلة يعيد أف يحتج لـ ىذا فعؿ إذا اإلحراـ، أما يعني
 مع كقاـ الركعة اإلماـ مع قضى فإذا االفتتاح تكبيرة نكل كال لمرككع المأمكـ يكبر
مف  فاتو ما كقضى قاـ األماـ سمـ فإذا االفتتاح، تكبيرة يكبر الثانية لمركعة اإلماـ
 . (5)االفتتاح تكبيرة فييا بريك لـ التي الركعة

                                                                 

ىك: زيد بف ثابت بف الضحاؾ، مف األنصار، مف أكابر الصحابة، كاف  ىػ( ْٓؽ ىػ ػ ُُ( زيد بف ثابت )ُ)
ا فيُُكعمره )  كاتب الكحي، كلد في المدينة، كنشأ بمكة، كىاجر مع النبي   ( سنة، تفقو في الديف فكاف رأسن

كعرضو عميو. كتب المصحؼ  القضاء كالفتيا كالقراءة كالفرائض. ككاف أحد الذيف جمعكا القرلف في عيد النبي 
 ألبي بكر، ثـ لعثماف حيف جيز المصاحؼ إلى األمصار. 

 .ِٔٗ/  ُ؛ كغاية النياية ّٖٗ/  ّينظر : تيذيب التيذيب 
كلدم الجند )باليمف( كاف أسكد مفمفؿ الشعر، سمع (ىك: عطاء بف أسمـ أبي رباح، مف خيار التابعيف. مف مِ)

عائشة، كأبا ىريرة، كابف عباس، كأـ سممة، كأبا سعيد، أخذ عنو األكزاعي كأبك حنيفة رضي ا عنيـ جميعنا. 
ككاف مفتي مكة. شيد لو ابف عباس كابف عمر كغيرىما بالفتيا، كحثكا أىؿ مكة عمى األخذ عنو. مات بمكة سنة 

 .ِٗ/  ٓ، كاألعبلـ لمزركمي ِٗ/  ُ: تذكرة الحفاظ  ق. ينظرُُْ
ىك: إبراىيـ بف زيد بف قيس بف األسكد، أبك عمراف، مف أىؿ الككفة، كمف  ىػ( ٔٗ - ْٔ( إبراىيـ النخعي )ّ)

كبار التابعيف، أدرؾ بعض متأخرم الصحابة، كمف كبار الفقياء. قاؿ عنو الصفدم: فقيو العراؽ،. أخذ عنو 
 ُٖٖ/  ٔ، كطبقات ابف سعد ٕٔ/  ُسميماف كسماؾ بف حرب كغيرىما. ينظر : األعبلـ لمزركمي حماد بف أبي 

– ُٗٗ. 
ىك :ميمكف بف ميراف، أبك أيكب، الجزرم، الرقي نسبة إلى الرقة )مف  ىػ(ُُٕ - ّٕ( ميمكف بف ميراف )ْ)

رضي ا  -ابف عباس كابف عمر ببلد الجزيرة الفراتية( تابعي، فقيو مف القضاة، ركل عف عائشة كأبي ىريرة ك 
، كغيرىـ. كعنو ابنو عمرك كحميد الطكيؿ كجعفر بف برقاف كغيرىـ ،كاستعممو عمر بف عبد العزيز عمى -عنيـ 

 .ّٗ/  ُ، كتذكرة الحفاظ َّٗ/  َُخراج )الرقة( كقضائيا.  ينظر : تيذيب التيذيب 
 .ُِّ/  ُ، كحاشية الدسكقي ٔٔ/ُ( ينظر: المدكنة في ٓ)
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ف الشافعي، قاؿ كبو تكبيرتيف، يكبر: العزيز عبد بف عمر كقاؿ -  تكبيرة كبر كا 
 .(1)عنده يجزيو االفتتاح بيا ينكم

 الترجيح:  -د    

أصؿ الخبلؼ في ىذه المسألة ىك ركنية تكبيرة اإلحراـ أك سنيتيا، كقد نقمت أف 
 ا في ذلؾ اإلماـ مالؾ رحمو ا. تكبيرة اإلحراـ ركف عند الجميكر بم

 لمرككع ككبر االفتتاح تكبيرة فنسي اإلماـ مع دخؿ إف))لكف اإلماـ مالؾ في قكلو : 
 مع صبلتو مف فرغ فإذا يقطعيا كلـ صبلتو في مضى االفتتاح تكبيرة بيا ينك كلـ

،  في ذلؾ عمى استحسانو . قد عد تكبيرة اإلحراـ سنة ، معتمدان  ((أعادىا اإلماـ
 بقكلو: أحب لو.

عند  أف ينكم (٢)رحمو ا اشترط عمى المسبكؽ كلدل التحقيؽ يتبيف : لك أف مالكان 
التحاقو باإلماـ كرككعو تكبيرة اإلحراـ ، التي ىي ركف. لجارل قكلو األكؿ كاتفؽ مع 

 الجميكر في ىذه المسألة . 
 كر كا أعمـ.أما كأنو استحسف ذلؾ لممسبكؽ باالستحساف، فالقكؿ قكؿ الجمي

 
 
 
 

  
 
 
 
 

                                                                 

 .ّٕٗ/  ّك المجمكع لمنككم َُّ/ ،  ُ، كتبييف الحقائؽ ِّٗ/  ُ( ينظر: فتح القدير ُ)
( ىك : مف سبقو اإلماـ بكؿ الركعات، بأف اقتدل بو بعد رككع الركعة األخيرة، أك ببعضيا بأف اقتدل بو بعد ِ)

 . ََْ/  ُرككع الركعة األكلى . ينظر: رد المحتار 
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 : بغير ولييا نفسيا الدنيئة جواز نكاح المرأة :السابعة مسألةال
 
  :المسألة صورة - أ

ر األصل إن  بيذه الزواج وأن ن ْفس يا،  تزو ج ول المرأة تزو ج ل المرأة أن المقر 
ووضيعة  يباً باطل، إل أن اإلمام مالك استثنى الحالة التي تكون فيو المرأة ث الكيفي ة

 فقال بجواز ىذا النكاح .
أرأيت الثيب إذا استخمفت عمى نفسيا رجبلن فزكجيا؟  ))كنص المسألة في المدكنة: 

قاؿ: قاؿ مالؾ: أما المعتقة كالمسالمة كالمرأة المسكينة تككف في القرية التي ال سمطاف 
بحالو أك يككف فييا، فإنو رب قرنل ليس فييا سمطاف فتفكض أمرىا إلى رجؿو ال بأس 

في المكضع الذم يككف فيو السمطاف، فتككف دنيئةن ال خطب ليا كما كصفت لؾ، قاؿ 
     ُ() ((مالؾ: فبل بأس أف تستخمؼ عمى نفسيا مف يزكجيا كيجكز ذلؾ

كأما كؿ امرأةو ليا ماؿ كغننى كقدر فإف تمؾ ال ينبغي أف يزكجيا إال ))كقاؿ مالؾ: 
     ِ()((األكلياء أك السمطاف

 غير زكجيا إذا يدخؿ لـ أك بيا دخؿ زكجيا كبيف بينيا يفرؽ المرأة في مالؾ قاؿ
 فيي بينيا فرؽ فإف كلي ليا يكف لـ إف ،السمطاف أك الكلي ذلؾ يجيز أف إال ،كلي

 ظاىران  نكاحان  كاف فإذا كالمسالمة كالسكداء المعتقة مثؿ الكضيعة المرأة كأما طمقة،
 .(٣)((المكضع ليا المرأة فم عندم أخؼ فذلؾ معركفان،

 صداؽ بغير فبلنة أنكحناؾ قد قالكا فإف: قمت))ككرد أيضا عف ابف القاسـ أنو قاؿ: 
 مثميا، صداؽ ليا ككاف النكاح ثبت بيا دخؿ إف: قاؿ بيا؟ يدخؿ لـ أك بيا فدخؿ
ف  عف أيضان  ذلؾ بمغني كقد استحسنت، كالذم رأيي فيذا بينيما فرؽ بيا يدخؿ لـ كا 
 .(4)((مالؾ
 

                                                                 

 .ُُ/ِينظر: ( ُ)
 .ُُِ/ِمدكنة ينظر: ال( ِ)
 .ُٔٔ/ِالمصدر نفسو ( ّ)
 .ِّٖ/ِالمدكنة ( ْ)
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 : ونوعو ب_ وجو الستحسان
إف كانت عمكـ النصكص الثابتة في اشتراط الكلي في عقد النكاح تشمؿ المرأة البكر 
ك الشريفة ، فإف مقتضى القياس أف المرأة الثيب كالكضيعة  تدخؿ في ىذا الشمكؿ، 

 كأف استثناءىا يخالؼ مقتضى القياس .
 تستخمؼ أك نفسيا المرأة عقد عف تنشأ التي األضرار أف ككجو االستحساف في ذلؾ 

 ليا التي الشريفة المرأة مف أسيؿ فيو كالخطب أخؼ الدنيئة المرأة في كلييا غير
 نفسيا. العائمة مكانة يصؿ ذلؾ أثر فإف مكضع، 

 نوعو:
صبلح  عمى المحافظة كىذا يقع تحت نكع االستحساف الذم مستنده المصمحة، كىي

احش، ألف المرأة الدنيئة التي رفض أكلياؤىا تزكيجيا إف المجتمع مف أف تمكثيا الفك 
لـ تزكج بيذه الطريقة ستسعى إلى طريؽ الرذيمة ، كال يخفى ما ليذا مف ضرر بي ف 

 عمى عائمتيا كعمى المجتمع . 
 المرأة:  زواج في الولية العمماء في اشتراطآراء  -جـ

 ببل المكمفة الحرة نكاح أف الركاية : إلى ظاىر في يكسؼ كأبك حنيفة أبك * ذىب
 إذا لكف غيرىا، كزكاج زكاجيا، عقد تتكلى أف العاقمة البالغة فمممرأة كلي نافذ، رضا
 الزكج يككف أف كلزكمو زكاجيا لصحة اشترط ، كلي ليا ككاف زكاجيا، عقد تكلت
 .المثؿ مير عف المير يقؿ كأال ان،كفؤ 
 إال ،القاضي كيفسخو الزكاج مىع االعتراض حؽ فمكلييا كؼء، بغير تزكجت فإذا
 االعتراض في الكلي حؽ سقط ظاىران، حمبلن  حممت أك كلدت حتى سكت إذا أنو

 بقاءىما فإف أبكيو، بيف بالتفريؽ يضيع كلئبل الكلد، تربية عمى حفاظان  التفريؽ، كطمب
  . (1)شبية ببل لو أحفظ تربيتو عمى مجتمعيف

                                                                 

 .َْٕ/ِكما بعدىا، ك الدر المختار   ٖٗ/ِ( ينظر: تبييف الحقائؽ  ُ)
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 كأدلتيـ: 
ذنيا نفسيا، في تستأمر كالبكر كلييا، مف يابنفس أحؽ األيـ))  حديث: -  كا 

 الحؽ لممرأة أف عمى فدؿ ثيبان، أك كانت بكران  ليا، زكج ال التي: كاأليـ .( 1)()صماتيا
 .العقد تكلي في

يجار بيع مف المالية التصرفات جميع ممارسة في كاممة أىمية لممرأة  -  كرىف كا 
 .ليا خالص حؽ التصرؼ ألف ؛بنفسيا زكاجيا لمباشرة أىبلن  فتككف كغيرىا،
 كال نفسيا تزكيج المرأة تممؾ كال بكلي، إال يصح ال النكاح أف إلى: الجميكر * ذىب
 رشيدة، عاقمة بالغة كانت كلك فعمت فإف تزكيجيا، في كلييا غير تككيؿ كال غيرىا،

 كابف مسعكد كابف (2)كعمي عمر كابف الصحابة مف كثير رأم كىك النكاح، يصح لـ
 .(3). عنيـ ا رضي كعائشة ىريرة كأبي عباس
 : كأدلتيـ

أيما امرأة نكحت بغير إذف كلييا فنكاحيا باطؿ فإف اشتجركا )): عائشة حديث -
 .( ْ)((فالسمطاف كلي مف ال كلي لو

((يلً كى  بً الَ إً  احى كى  نً الى )):  حديث -
(5) . 

 جي كٌ زى تي  التي ىي يةى انً الزَ  إفَ فى  ،ايى فسى نى  الى ةى كى رأىالمى  ةي رأىالمى  تنكح ال)): ىريرة أبي كحديث -
((ايى فسى نى 

(6).  
                                                                 

 .َُّٕ/ِ(، ُُِْ( أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب النكاح/ باب استئذاف الثيب في النكاح بالنطؽ..، )ُ)
كاسـ أبي طالب: عبد مناؼ بف عبد المطمب. مف بني  ىػ( ىك: عمي بف أبي طالب، َْؽ ىػ ػ  ِّ(عمي )ِ)

بنتو  ىاشـ، مف قريش. أمير المؤمنيف. كرابع الخمفاء الراشديف، كأحد العشرة المبشريف بالجنة. زكجو النبي 
فاطمة. كلي الخبلفة بعد مقتؿ أمير المؤمنيف عثماف، فمـ يستقـ لو األمر حتى قتؿ بالككفة. ينظر: األعبلـ 

 .َُٖ/  ٓلمزركمي 
، ُْٕ/ّ،  كمغني المحتاجّٓ/ِ، كالميذب ُٖٗ،  كالقكانيف الفقيية  ص ّّٓ/ِ( ينظر: الشرح الصغيرّ)

 .  ْْٗ/ٔكما بعدىا، كالمغني ْٗ/ٓككشاؼ القناع 
  . كقاؿ عنو : حديث حسف.ّٗٗ/ّ(، َُُِأخرجو الترمذم كتاب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بكلي )(ْ)
. أحمد في مسنده، حديث أبي ِِٗ/ِ(، َِٖٓكد في سننو، كتاب النكاح / باب في الكلي )أخرجو كأبك دا (ٓ)

سناده ضعيؼكىك: حسف لغ، ّْٗ/ْمكسى األشعرم،   ُِٔ/ّ، ينظر تمخيص الحبير: يره، كا 
ركم ىذا الحديث مكقكفان  َٔٔ-َٓٔ/ُ(، ُِٖٖ)  (أخرجو ابف ماجو، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بكلئ)

 ُٕٓ/ّينظر تمخيص الحبير: .ىريرة، كركم مرفكعان  عمى أبي
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 طمأنينة كتحقيؽ أسرة، تككيف مف متعددة مقاصد ذك دائـ خطير عقد الزكاج إف -
 عمى أقدر الحياة شؤكف في كاسعة خبرة مف لديو بما كالرجؿ كغيرىا، كاستقرار
 فمف قتية،ك  بظركؼ كتتأثر محدكدة، فخبرتيا المرأة أما المقاصد، ىذه مراعاة

 .دكنيا لكلييا العقد تفكيض ليا المصمحة
 الترجيح:  -د

ف كاف الجميكر قد أخذكا باألحكط لصيانة  لكؿ قكؿ أدلتو كقكتو كما قدمت ، كا 
األسرة المسممة مف أف يتعرض بنيانيا لميدـ أك التخريب عف طريؽ انفراد المرأة 

ىتو حفاظا عمى سمة الحياء يا ، كلذلؾ كجابقرارىا في الزكاج دكف الرجكع إلى كلي
 في المجتمع كفضيمتو .
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 انفصم انثانث

 عنذ املانكٍتاالطخحظاٌ 

 وأهى املظائم املرتحبت عهى قىهلى حبجٍت االطخحظاٌ 

 وٌخضًٍ يبحثني:
 : االسخذسبُ ػند ادلبىنُت. األوه ادلبذث

  د ادلبىنُت ::أهٌ ادلسبئو ادلرتحبت ػيً دجُت االسخذسبُ ػناىثبٍّ ادلبذث
 .أوطبفه حخغري ومل جنبست فُه وقؼج اىرٌ اىقيُو ببدلبء اىىػىء حسك األوىل : سأىتادل

 .اىظالة يف األخسي ػيً إددامهب اىُد وػغ اىثبُّت: سأىتادل

 .ىيفجس ٍقبزّت ببىظُبً اىنُت: اىثبىثت سأىتادل

 .اىغسو وقبو اىطهس بؼد احلبئغ اٍسأحه ٍِ ىيسجو حيو ٍب اىسابؼت: سأىتادل

 .اىقيُيت ىيذبئغ اىقساءة : جىاش اخلبٍست سأىتادل
 .ٍؼيىً وأجو ٍؼيىً ووشُ ٍؼيىً مُو يف ٌيَاىس َّادلسأىت اىسبدست: 

 .اىىاشُ ببىدزهٌ اىنبقض اىدزهٌ بُغ: اىسببؼت سأىتادل

 .اىظنبع حؼَنياىثبٍنت:  سأىتادل
 .ادلظيً إىل اىغدو قبو اىفطس شمبة أداءاىخبسؼت:  سأىتادل

 .ىيببدٌ احلبػس شساء: اىؼبشسة سأىتادل

  .األجنبُت ادلسأة ٍِ واىنفني اىىجه ٍبػدا إىل اىنظس جىاش: احلبدَت ػشس  سأىتادل
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 األوه ادلبذث

 االسخذسبُ ػند ادلبىنُت

كىك الذم  ىك ابف القاسـ ، أكؿ مف قاؿ باالستحساف في المذىب بعد اإلماـ مالؾ -
 .(1)عة أعشار العمـ"نسب إلى مالؾ قكلو: "االستحساف تس

الذم يعد مف أكثر المالكية رفعا مف شأف االستحساف، حيث ركم  ،أصبغ  تبله ثـ
 . (2)عنو أنو قاؿ: "قد يككف االستحساف أغمب مف القياس"

ف االستحساف عماد العمـ" ،كقكلو: "إف المغرؽ في القياس يكاد يفارؽ السنة  (.3)كا 

 .(4)أصبغ بالمبالغة كقد كصؼ الشاطبي ىذا القكؿ األخير مف
 كابف ، ثـ ابف القصار، (6)، كالمخمي(5)عرفة كابف كالباجي، كقد لجأ فقياء المالكية ،

إلى االستحساف عندما  كابف رشد ، كالشاطبي، منداد كابف العربي، خكيز كابف
جماع أىؿ  استنفدكا األدلة األساسية، بالترتيب : جماع األمة، كا  الكتاب، كالسنة، كا 

 المدينة ػ 
 : (7)كاف لجكؤىـ ك 

                                                                 

 . ُّٕ/ِينظر : االعتصاـ ( ُ)
 المصدر نفسو.( ِ)
 .ُِٓ/ْينظر : المكافقات ( ّ)
 ( المصدر نفسو.ْ)
ىك: محمد بف عرفة الكرغمي. إماـ تكنس كعالميا كخطيبيا كمفتييا. قدـ  ىػ( َّٖ - ُٕٔ( ابف عرفة )ٓ)

ىػ. كاف مف فقياء المالكية، تصدل لمدرس بجامع تكنس كانتفع بو خمؽ  ّٕٕ كالفتكل ىػ ِٕٕلمخطابة سنة 
كثير.مف تصانيفو: ))المبسكط(( في الفقو سبعة مجمدات؛ ك ))الحدكد(( في التعريفات الفقيية. ينظر : األعبلـ 

 .ِِٕ/  ٕلمزركمي 
أندلسي، سكف اإلسكندرية كتكفي أبك خالد. أصمو  -بفتح البلـ كسككف الخاء  -ىك: طميب بف كامؿ المخمي  (ٔ)

. ينظر: ترتيب ُّٕكتكفي بيا. مف كبار أصحاب مالؾ كجمسائو. ركل عنو ابف القاسـ كابف كىب، تكفي سنة 
 .ُّْ/  ُالمدارؾ كتقريب المسالؾ 

 . ُِّ-ُِِينظر : األصكؿ البف القصار ( ٕ)
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 .إما لخفاء العمة التي تكجب البناء عمييا كتضطر إلى الرد إلييا -
 .المصمحة" ضركب أك لضرب مف  -

، بيف مكسع كمضيؽ، كيمكف أف معتمدان  ثـ إنيـ اختمفكا في عد  االستحساف مصدران 
 عمى اتجاىيف:  إنيـ كانكا أماـ دليؿ االستحساف أقكؿ
 :االتجاه األكؿ -ُ

ىذا االتجاه في تعريؼ االستحساف ليقترب مف االستحساف الحنفي.  يتكسع أصحاب
أبك بكر بف العربي، حيث عرفو ابف القاسـ كأصبغ كالمخمي ك  كيمثؿ ىذا االتجاه 

بأنو: "إيثار ترؾ مقتضى الدليؿ عمى طريؽ االستثناء كالترخص، لمعارضة ما 
 .(1)يعارض بو في بعض مقتضياتو"

كلو: "االستحساف عندنا كعند الحنفية ىك العمؿ بأقكل كفسره في أحكاـ القرلف بق
الدليميف... كيرل مالؾ كأبك حنيفة تخصيص القياس ببعض العمة... كلـ يفيـ 

 الشريعة مف لـ يحكـ بالمصمحة كال رأل تخصيص العمة".
 : (2)االستحساف إلى األنكاع اآلتية ىك الذم قسـك 

 .ترؾ عمكـ الدليؿ لمعرؼ  -
 .المصمحة كترؾ الدليؿ إلى  -
 .كترؾ الدليؿ لئلجماع  -

كمف ىذا التقسيـ يتبيف كيؼ تكسع ابف العربي في مفيكـ االستحساف الذم ينسبو إلى 
 المذىب. 

كيرجع محمد أبك زىرة تكسع ابف العربي في تعريفو لبلستحساف بالسعي إلى التقريب 
المالكية بيف مفيكمي االستحساف المالكي كاالستحساف الحنفي، فكسع مفيكمو عند 

 . (3)ليصير قريبا مما ىك عند الحنفية

                                                                 

 . َُٓ/ْينظر : المكافقات ( ُ)
 .   ٕٓٓ -ْٕٓ/ِينظر : أحكاـ القرلف، (  ِ)
 .ّٕٓ-ّٔٓمالؾ: حياتو كعصره، لراؤه كفقيو، ( ّ)
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  :االتجاه الثاني -ِ
 يحصرفي مفيكـ االستحساف ، نجد اتجاىا لخر  الفريؽ األكؿفي مقابؿ تكسع 

مفيكمو في المذىب المالكي في نطاؽ ضيؽ، كىك إما جعمو تعبيرا عف أسمكب 
ي حاؿ معارضة الجمع كالترجيح بيف األدلة، أك حصره في ككنو تخصيصا لمقياس ف

 كاألبيارم. ابف خكيز مندادالباجي كابف رشد  ك  مثؿ ،إجرائو لمصمحة شرعية
"القكؿ بأقكل الدليميف"، كمثؿ لو بمسألة العرايا التي  بأنو كقد عرفو ابف خكيز:

يتنازعيا دليبلف أحدىما حديث تحريـ ربا الفضؿ الذم يشتمؿ عمى تحريـ بيع التمر 
 .(1)طا التساكم كالتقابض في المجمسفر شر ابالتمر إذا لـ يتك 

فيعترض صراحة عمى تكسع ابف العربي في تعريفو لبلستحساف،  (2)أما األبيارم
فيقكؿ: "الذم يظير مف مذىب مالؾ القكؿ باالستحساف ال عمى المعنى السابؽ )أم 
تعريؼ ابف العربي لو( بؿ ىك استعماؿ مصمحة جزئية في مقابؿ قياس كمي، فيك 

 .(3)تدالؿ المرسؿ عمى القياس"يقدـ االس
االستحساف  ))كما ذىب إليو األبيارم يتفؽ مع تعريؼ ابف رشد الذم يعرفو بقكلو: 

الذم يكثر سماعو، حتى يككف أغمب مف القياس، ىك أف يككف طرد القياس يؤدم 
إلى غمك في الحكـ كمبالغة فيو، فيعدؿ عنو في بعض المكاضع لمعنى يؤثر في 

 .(4)((ذلؾ المكضع الحكـ فيختص بو
كعمى كؿ ، سكاء كسع المالكية في األخذ باالستحساف أـ ضيقكا ؛ فيك ثابت في 

 بأنيـ احتجكا بيذا الدليؿ في بعض مسائميـ . كتبيـ ، بالقدر الذم ال يترؾ شكان 
 
 

                                                                 

 .ُْٗ-ُْٖ/ْينظر :  المكافقات، ( ُ)
 ىػ( . ُٖٔ - ٕٓٓ(  أبك الحسف األبيارم )ِ)

فقيو  -ىك: عمي بف إسماعيؿ بف عمي، شمس الديف، نسبة إلى قرية بجزيرة بني نصر بيف مصر كاإلسكندرية 
كأئمة اإلسبلـ، مف تصانيفو: " شرح البرىاف ألبي المعالي " في كأصكلي مالكي، كاف مف العمماء األعبلـ 

 .ّٕ/ ٕاألصكؿ، " كسفينة النجاة " عمى طريقة اإلحياء لمغزالي.  ينظر: معجـ المؤلفيف 
 .ُْٖ/ْ( ينظر :  المكافقات ّ)
 .ّٕٓ-ّٔٓ( مالؾ، ْ)
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 اىثبٍّ ادلبذث

 بت ػيً دجُت االسخذسبُ ػند ادلبىنُتأهٌ ادلسبئو ادلرتحَّ
 
كبيران،  التي ذكرىا المالكية في كتبيـ، عددان سائؿ االستحساف كجدتي كأنا أستقرأ م -

في كؿ منيا  ال يمكف حصره في ىذه الرسالة، لذا ذكرت بعض المسائؿ، التي تكافر
 شرطيف:

األىمية كالكاقعية، فقدمت المسائؿ الميمة كالشائعة ، كالتي يمكف أف يستفاد منيا  -ُ
 في كاقعنا المعاصر.

يا في دراسة كؿ مسألة ، فيناؾ مسائؿ كثيرة ذكرت كفرة الشركط التي ذكرت -ِ
 بشكؿ سريع كمختصر ، استبعدتيا ، ألنيا ال تخدـ منيجية البحث.

ليذا أقتصرتي في دراستي عمى  إحدل عشرة مسألة ؛ تعٌد مف أميات المسائؿ  -
 الفقيية المترتٌبة عمى قكؿ السادة المالكية بحجية االستحساف ؛ كىي :

 تتغير كلـ نجاسة فيو كقعت الذم القميؿ بالماء الكضكء ترؾ :األكلى  مسألةال
 .أكصافو

 .الصبلة في األخرل عمى إحداىما اليد كضع الثانية: مسألةال
 .لمفجر مقارنة بالصياـ النية: الثالثة مسألةال
 .الغسؿ كقبؿ الطير بعد الحائض امرأتو مف لمرجؿ يحؿ ما الرابعة: مسألةال
 .القميمة لمحائض القراءة ز: جكا الخامسة مسألةال

 .معمكـ كأجؿ معمكـ ككزف معمكـ كيؿ في ـمى السَ المسألة السادسة: 
 .الكازف بالدرىـ الناقص الدرىـ بيع: السابعة مسألةال
 .الصناع تضميفالثامنة:  مسألةال
 .المصمى إلى الغدك قبؿ الفطر زكاة أداءالتاسعة:  مسألةال
 .بادملم الحاضر شراء: العاشرة مسألةال
 .األجنبية المرأة مف كالكفيف الكجو ماعدا إلى النظر جكاز: الحادية عشر  مسألةال
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 :ترك الوضوء بالماء القميل الذي وقعت فيو نجاسة ولم تتغير أوصافو األولى: مسألةال

 صكرة المسألة:  - أ
ن الماء القميل إذا حمت فيو النجاسة اليسيرة، ولم تغير أحد أوصافو ل يجوز لمن إ
، فإن توضأ بو وصمى و، بل عميو أن يتيمم ويترك الماءاد الصالة أن يتوضأ بأر 

 أعاد ما دام في الوقت.
ف لـ تغيره كىي ركاية  ))قاؿ ابف القاسـ:  إف الماء اليسير يتنجس بمبلقاة النجاسة كا 

 .(    1)((المصرييف عف مالؾ
لنية الكضكء أك  حاصمو أف الماء اليسير كىك ما كاف قدر))كفي حاشية الدسكقي: 

الغسؿ فما دكنيما إذا حمت فيو نجاسة قميمة كالقطرة كلـ تغيره فإنو يكره استعمالو في 
 .(     2)((كأما استعمالو في العادات فبل كراىة ،رفع حدث 

 :ونوعو وجو الستحسان - ب
 تو نجاسة لكف لـ تغير مف أكصافو استثنى المالكية حالة ما إذا كاف الماء قميؿ كأصاب

 ىبكا إلى ثبلثة أقكاؿ ، منيا أنو غير صالح لمكضكء.فذ
كعمى مف أراد الصبلة أف يتيمـ كيتركو، فإف تكضأ بو كصمى أعاد ماداـ في الكقت، 

جكاز الكضكء بو  رأكاكلـ يعد بعد الكقت، مراعاة لقكؿ مف يقكؿ: إنو طاىر مطير، ك 
 ير صالح لمكضكء .، ألنو تكضأ بماء غ، ككاف القياس أف يعيد أبدان ( ّ)ابتداءن 

نما قاؿ: "يعيد في الكقت"، كلـ يعد بعده، مراعاة لقكؿ مف ))قاؿ في االعتصاـ:  كا 
القكؿ، أف  ايقكؿ: إنو طاىر مطير، كيرل جكاز الكضكء بو ابتداء، ككاف قياس ىذ
 .( ْ) ((يعيد أبدا، إذا لـ يتكضأ إال بما يصح لو تركو كاالنتقاؿ عنو إلى التيمـ 

 نوعو :
ذا البياف كجو االستحساف كىك الحيطة كمراعاة الخبلؼ ، كىك نكع مف أنكاع كفي ى

 االستحساف.
                                                                 

 .َٕ/ُينظر : مكاىب الجميؿ ( ُ)
 .))بتصرؼ((.ّْ/ُكقي ينظر : الشرح الكبير عمى حاشية الدس( ِ)
 .ُٓينظر :  الكافي في فقو أىؿ المدينة، ص( ّ)
 . ْٕ/ُ، ك الشرح الكبير لمدردير مع حاشية الدسكقي  ُْٓ/ِينظر :  ( ْ)
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 العمماء في المسألة:  آراء -جـ

ا، اتفؽ الفقياء عمى أف الماء إذا خالطتو نجاسة، كغيرت أحد أكصافو، كاف نجسن 
 .أـ كثيران  سكاء أكاف الماء قميبلن 

لماء القميؿ كالكثير إذا كقعت فيو نجاسة، قاؿ ابف المنذر: أجمع أىؿ العمـ عمى أف ا
 أك رائحة أنو نجس ما داـ كذلؾ. أك لكنان  فغيرت لمماء طعمان 

  كاختمفكا في الماء إذا خالطتو نجاسة كلـ تغير أحد أكصافو عمى قكليف:
عند الشافعية، كالمشيكر عند الحنفية، ك ركاية عف مالؾ، كالمذىب األكؿ: كىك قكؿ 

ف لـ كبيف ككنو كثيران  يف ككنو قميبلن يفرؽ ب: ةيبمالحن ، فإف كاف الماء قميبل ينجس كا 
ف كاف كثيران أتتغير  كىك رأم جماعة مف الصحابة ، ال ينجس حد أكصافو، كا 
 .ُ()كالتابعيف

سئؿ عف الماء يككف في  كاستدلكا بما ركاه ابف عمر رضي ا عنيما أف النبي 
إذا كاف الماء قمتيف لـ يحمؿ  ))قاؿ: الفبلة كما ينكبو مف الدكاب كالسباع، ف

 .(2)((الخبث
فتحديد الماء بالقمتيف كنفي النجاسة عنو يدؿ عمى أف ما دكنيما ينجس، إذ لك استكل 

 .حكـ القمتيف كما دكنيما لـ يكف لمتحديد معنى 
حدل الركايتيف عف أحمد، كبو قاؿ بعض الشافعية،  كىك: الثاني ركاية عف مالؾ، كا 

ليو ذىب ج أف الماء إذا خالطتو نجاسة كلـ تغير أحد  :ماعة مف الصحابة كالتابعيفكا 
 .(3)أكصافو، فيك طاىر سكاء أكاف كثيرا أـ قميبل

إف الماء ال ينجسو شيء،  :(( قاؿ كاستدؿ أصحاب ىذا القكؿ بما ركم أف النبي 
 . (1)((إال ما غمب عمى ريحو كطعمو كلكنو

                                                                 

، ِّ/  ُ، كالمغني ُِ/  ُ، كمغني المحتاج ُْ/  ُ، كبداية المجتيد ِٕ/  ُ( ينظر : بدائع الصنائع ُ)
 .ُُِ/  ُكالمجمكع 

قاؿ ابف حجر :) قاؿ الحاكـ صحيح عمى ، ٕٗ/ُ(، ٕٔرمذم، أبكاب الطيارة/ باب منو لخر، )( أخرجو التِ)
 .ُٕ/ُشرطيما(: 

، ك الشرح الكبير لمدردير مع ِّ/  ُ، كالمغني ُِ/  ُ، كمغني المحتاج ُْ/  ُ( ينظر : بداية المجتيد ّ)
 . ْٕ/ُحاشية الدسكقي  
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 الترجيح: -د

القكؿ بنجاسة الماء القميؿ الذم أصابتو نجاسة حتى إف لـ تتغير أكصافو، ليس قكؿ 
ذىب إليو  مالؾ  ، كىك ما فحسب ، بؿ ىك كما رأيت ركاية عف بعض المالكية

 الماء كاف إذا )): ة، كىك الراجح لحديث ابف عمر السابؽيبمكالشافعية كالحنالحنفية 
 . ((الخبث يحمؿ لـ قمتيف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

إف كالمفظ لو، كاخرجو الترمذم بمفظ : ). ُْٕ/ُ(، ُِٓياض، )أخرجو ابف ماجو، كتاب الطيارة/ باب الح( ُ)
. كتاب الطيارة/ باب ما جاء أف الماء ال ينجسو شيء ىذا حديث حسف :قاؿك . (الماء طيكر ال ينجسو شىء

  ُْ/ُ. ينظر: تمخيص الحبير:ٓٗ/ُ( ٔٔ)
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 :وضع اليد إحداىما عمى األخرى في الصالة: الثانية مسألةال

 صكرة المسألة: - أ
أن يرسل يديو في الصالة ، فال يعتمد عمييما ، بأن يضع إحداىما عمى األخرى ، 
ىو المستحسن في المذىب المالكي، معمال بأن العتماد مكروه ، وحتى ل يعتقد 

 بركنيتو.
 قد: الباجي، كقاؿ اعتمد إف الكراىة لقاضيا حمؿ))قاؿ صاحب التاج كاإلكميؿ: 

 الخشكع مف بجكارحو يظير أف خيفة، ك ركنيتو الجياؿ يعتقد لئبل ذلؾ كراىة تحمؿ
 .(1)((يضمره ال ما
كره مالؾ كضع اليد عمى األخرل في الصبلة كقاؿ: إنو ما سمع ))قاؿ ابف العربي: ك 

 ﴿سبحانو: بشيء في قكلو              :الككثر[ ﴾ِ]. 

 .(2)((كقد سمعنا كركينا محاسف، كالصحيح أف ذلؾ يفعؿ في الفريضة ))أيضا: قاؿ ك 
 صدره تحت يسراه عمى يمناه كضع كلو يديو، سدؿ كيستحب))   :كقاؿ في المدكنة

 .(  3)((النفؿ في
 :ونوعو وجو الستحسان - ب

يد اليمنى عمى ذراعو كاف الناس يؤمركف أف يضع المصمي ال )) كرد في الصحيح:
 . (4) ((اليسرل في الصبلة

 .(5)كضع يده اليمنى عمى كفو اليسرل كالرسغ كالساعد النبي كأف 
كىذه األدلة تقتضي أف يقبض المصمي في الصبلة، إال أف مالؾ كالقاضي كالباجي 

، ك (1)كالمخمي كرىكا ذلؾ كاستحبكا لممصمي أف يسدؿ يديو ألف في قبضيما اعتماد
 .صحتيا في المعتبرة الصبلة بأفعاؿ الجيؿ أىؿ يمحقو لئبل

                                                                 

 .ِْٕ/ِ( ينظر : ُ)
 . َِْ/ِ( التاج كاإلكميؿ ِ)
 ُٗٔ/ ُ(المدكنةّ)
 ِٔٗ/  ُالبخارم صحيح  (ْ)
 َُّ/  ُ( َُْ) باب كضع يده اليمني عمى اليسرل، كتاب الصبلة/ صحيح مسمـ (ٓ)
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 نوعو:
 كىذا ىك كجو االستحساف عندىـ، الذم مستنده السنة.

 العمماء في المسألة: آراء -جـ
 اختمؼ العمماء في ذلؾ عمى أربعة أقكاؿ:

: أف يضع المصمي يده اليمنى عمى يده اليسرل، كىك اختيار جميكر العمماء األول
ة، كىك ركاية مطرؼ كابف الماجشكف عف مالؾ، كقالكا: يالشافعية كالحنبممف الحنفية ك 
كأنا  كاستدلكا بما ركم عف عبد ا بف مسعكد أنو قاؿ: مر بي النبي  (2)إنو السنة 

 . (3)كاضع يدم اليسرل عمى اليمنى فأخذ بيدم اليمنى فكضعيا عمى اليسرل
فرض، كالجكاز في النفؿ، قيؿ: : استحباب اإلرساؿ ككراىية القبض في الالثاني
ليو ذىب مطمقان  ، كقيؿ: إف طكؿ. كىذه ركاية ابف القاسـ عف مالؾ في المدكنة، كا 

الشيخ خميؿ كشراح متنو كالدردير كالدسكقي، كعممت الكراىة في الفرض بأف القبض 
 فيو اعتماد عمى اليديف فأشبو االستناد، كلذلؾ قاؿ الدردير: فمك فعمو ال لبلعتماد بؿ
، استنانا لـ يكره، ثـ قاؿ: كىذا التعميؿ ىك المعتمد، كعميو فيجكز في النفؿ مطمقان 

 بجكاز االعتماد فيو ببل ضركرة.
 الثالث: إباحة القبض في الفرض كالنفؿ، كىك قكؿ مالؾ في سماع أشيب كابف نافع.

قاؿ عف ابف فرحكف: كأما إرساليما " أم اليديف " بعد رفعيما ف كذكر الحطاب نقبلن 
، كاألظير عندم أف يرسميما حاؿ التكبير، ليككف مقارنا سند: لـ أر فيو نصان ال

 .(4)لمحركة، كينبغي أف يرسميما برفؽ 
                                                                                                                                                                                          

( أم : استناد، كيرل الحنفية، كالمالكية، كالحنابمة منعو، كىك قكؿه لمشافعية. قالكا: مف اعتمد عمى عصا أك ُ)
فريضة مف أركانيا القياـ، كمف استند عمى حائطو كنحكه بحيث يسقط لك زاؿ العماد، لـ تصح صبلتو، قالكا: ألف ال

الشيء بحيث لك زاؿ مف تحتو سقط، ال يعتبر قائما.أما إف كاف ال يسقط لك زاؿ ما استند إليو، فيك عندىـ 
 - ِٓٓ/  ُ، كحاشية الدسكقي  ِٗٗ/  ُة... ينظر : ابف عابديف يبمرح بو الحنفية، كالمالكية، كالحنمكركهه، ص

 . ْْٔ، ْْٓ/  ُج ، كنياية المحتا ِٖٓ
 ّّّ/  ُ، ككشاؼ القناع عف متف اإلقناع ُِٓ/  ُ، كمغني المحتاج  ّّٓ/  ِ( بدائع الصنائع ِ)
كفي قاؿ الزيمعي: ). ِٔٔ/  ُ(، ُُٖؿ في الصبلة، )( سنف ابف ماجو ، باب كضع اليميف عمى الشماّ)

: ..النككم كقاؿ..كم نسائي : ليس بالقإسناده حجاج بف أبي زينب فيو ليف قاؿ ابف المديني : ضعيؼ كقاؿ ال
 ُِٓ/ُنصب الراية:  (إسناده صحيح عمى شرط مسمـ

 ّٕٓ/  ُمكاىب الجميؿ  (ْ)
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ىذا، كقد ذكر عف الشافعية ما يؤيد قكؿ المالكية إذ قاؿ الشربيني ما نصو: " كالقصد 
أرسميما تسكيف اليديف فإف  -يعني قبض اليديف في الصبلة  -مف القبض المذككر 
 (1)كلـ يعبث فبل بأس 

: (2)الرابع: منع القبض فييما، حكاه الباجي، كتبعو ابف عرفة، كلكف قاؿ المسناكم
 .(3)ىذا مف الشذكذ 

 الترجيح : -د
القبض لممصمي ، مستدليف  ةيبمكالحن كالشافعية الحنفية مف العمماء جميكر اختار

ة لبلعتماد ككراىة أف يفيـ أف بصحيح السنة كما تقدـ ، كخالؼ في الفرض المالكي
القبض في الصبلة ركف، لكف أدلة الجميكر قكية ، ككجاىتيا أكسع، كالراجح ليا كا 

 أعمـ.

                                                                 

 ُُّ/  ُ( اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ُ)
. كاف ِ) ( ىك: محمد بف أحمد الدالئي  المنساكم، البكرم، المالكي، أبك عبد ا. فقيو، مشارؾ في بعض العمـك

رس بفاس، مف تصانيفو: " االستنابة في إمامة الصبلة "، ك " صرؼ اليمة إلى شرح الذمة ".تكفي سنة يفتي كيد
 .ُّٕ/  ِىػ. ينظر : ىدية العارفيف ُُّٔ

، ُِٖ/  ُ، كالمنتقى شرح المكطأ ُّٕ/  ُ، كبداية المجتيد ْٕ/  ُ، كالمدكنة َِٓ/  ُ( حاشية الدسكقي ّ)
 ُِْ/  ُكالزرقاني 
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 : مفجرل مقارنة بالصيام النية: الثالثة مسألةال
  صكرة المسألة: - أ

( محل وفاق بين الفقياء، لكنيم اختمفوا في اشتراط النية في الصيام)فرضا أو نفال
، لكنيم بجوازىا مقارنة لمفجر ، فقال مالك وابن عرفة والمخميجوبياوقت و 

 استحسنوا اإلتيان بيا قبل طموع الفجر لمشقة تحرير القتران.
، الفجر طمكع قبؿ بنية إال الصياـ يجزئو ال: مالؾ قاؿ)) قاؿ صاحب التاج كاإلكميؿ: 

 تبع: عرفة ابف قاؿ، ك يجزئ مما الفجر مع النية إيقاع أف كاألصح: رشد ابف كقاؿ
 .(         1)((ىذا في المخمي رشد ابف

 مف (٢)مبيتة النية تككف أف أيضا الصكـ صحة في كيشترط ))كفي مكاىب الجميؿ : 
 يككف أف كيصح ، (٣) ((الميؿ مف الصياـ يبيت لـ لمف صياـال  )) : لمحديث الميؿ

 .(4)((الفجر مع اقترانيا
 نبو كعميو لمفجر مقارنة النية تككف أف يصح أنو عمى )) :الكىاب عبد القاضي نصك 

 .(   5)((الفجر مع أك: بقكلو

                                                                 

 .ّّٔ/ّلتاج كاإلكميؿ ينظر : ا( ُ)
: كالتبييت أف يطمع الفجر كىك عازـه عمى الصياـ . ينظر :  المصدر نفسو.( ِ)  قاؿ مالؾه
كسألو الميمكني عنو، فقاؿ: أيٍخًبريؾ ما لو عندم ذلؾ  .ٗٔ/ُأخرجو أحمد في مسنده، في أقساـ الحديث ، ( ّ)

 ُٖٖ/ِينظر تمخيص الحبير:  أنو مكقكؼ. اإًلسناد إال أَنو عف عائشة كحفصة إسناداف جيداف. يريد
 .ُْٖ/ِينظر : ( ْ)
 . ِْٔ/ِينظر : شرح مختصر خميؿ ( ٓ)
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 :ونوعو وجو الستحسان - أ
 القياس أف تقارف النية أكؿ العبادة كما في الصبلة ، فيي تقارف تكبيرة اإلحراـ. 

 في األصؿ ألف الفجر؛ مع اقترانيا ))كقد نص عمى ذلؾ في مختصر خميؿ بقكلو :  
نما العبادة، ألكؿ مقارنة ككفت أف النية  تحرير لمشقة تقديميا الشرع جكز كا 

 .(1)((االقتراف
 نوعو:

  كفي ىذا النص كجو االستحساف ، حيث عدؿ عف القياس لمشقة تحرير االقتراف، 

 كنكعو استحساف مستنده السنة.
  أقوال العمماء في المسألة: -جـ

 تقارن فمك ، الفرض صكـ في طشر  يى ةيكالحنبم كالشافعية المالكية عندالنية 
 . (2) صحت لـ شؾ، أك الفجر أك الغركب
 ألف اإلحراـ، تكبيرة في كما الفجر، قارنت لك يصح ،ألصحاب مالؾ قكؿ كفي

 . (3) لممنكم المقارنة النية في األصؿ
 أنو  النبي عف عنيـ تعالى ا رضي (4)حفصة عف عمر، ابف حديث أدلتيـك 

((ولى  اـى يى صً  بلى فى  ،جرً الفى  بؿى قى  ياـى الص   عً مً جيي  ـلى  فٍ مى  )): قاؿ
(5) . 

 .معيف فرض صكـ كؿ فكذا النية، تبييت مف ليا بد ال كالكفارات، القضاء صكـ كألف

                                                                 

 .ُْٖ/ِينظر : ( ُ)
 ،  ّْٓ/  ُ، كتحفة الفقياء ِّٓينظر : مراقي الفبلح ص ( ِ)
 . َٖ، كالقكانيف الفقيية ص ُِٓك  َِٓ/  ُينظر : الشرح الكبير لمدردير ( ّ)
ىي : حفصة بنت عمر بف الخطاب أـ المؤمنيف رضي ا عنيما. صحابية  ىػ( ْٓ -ؽ ىػ  ُٖ( حفصة )ْ)

، كلدت بمكة، كتزكجيا خنيس بف حذافة السيمي، فكانت عنده إلى أف ظير  جميمة صالحة، مف أزكاج النبي 
. كاستمرت إلى أبييا، فزكجو إياىا اإلسبلـ، فأسمما. كىاجرت معو إلى المدينة فمات عنيا. فخطبيا رسكؿ ا 

 حديثان. َٔإلى أف تكفيت بيا. ركل لو البخارم كمسمـ في الصحيحيف  في المدينة بعد كفاة النبي 
 .ِِٗ/  ِ، كاألعبلـ ِْٓ/  ٓ، كأسد الغابة ِّٕ/  ْينظر: اإلصابة 

/  باب ال صياـ لٓ)  . كقاؿ:ٗٗ/ ّ(،  َّٕمف لـ يعـز مف الميؿ،  )(أخرجو الترمذم في سننو، كتاب الصـك
، عىف ابًف عمىرى قىكلو، كىىكى أى قىد رًكمى عىف نىاًفعو ا ًإال ًمف ىىذىا الكىجًو، كى ًديثه الى نىٍعًرفو مىٍرفكعن ةى حى ٍفصى ًديث حى ح.حى  صى
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         كلخريف القرافي ككبلـ ذلؾ اتفؽ إف الفجر طمكع مع كيجزئ الفجر بعد تجزئ كال    
 .(1) لو مقارنتيا في لممشقة عميو مياتقد كرخص لمفجر، مقارنة ككنيا األصؿ أف يفيد
 . (2) رمضاف في التبييت يشترطكا لـ كالحنفية -
 (3)الكبرل الضحكة حتى ،أيضان  لمحرج دفعان  الفجر بعد النية كأجازكا 

 لرى قي  لىإً  اءكرى اشي عى  اةى دى غى  ؿى رسى أى  بيَ النَ  أفَ  )):  الحديث في كرد بما كاستدلكا
 ككاف( 4)((ـصي ميى فى  ان مى ائً صى  حى صبى أى فمى كى  ،وً كمً يى  ةى يٌ قً بى  ـَ تً ميي فى  ان رى فطً مي  حى صبى أى فمى : ارنصى األى

 .رمضاف بفرض نسخ ثـ ،كاجبان  عاشكراء صكـ
 الترجيح : -د
 في يشترطو أن: ةيكالشافعية كالحنبم المالكية جميكر الفقياء مف الحنفية ك مذىب 

الحنفية بجكاز ذلؾ حتى مف  ، كقاؿ مبيتة نية - نفبل أك فرضا مطمقا، الصكـ صحة
 دكف تبييت ، فيي جائزة إلى غركب الشمس.

كقاؿ بعض أصحاب مالؾ، كما رأينا،  أف النية مقترنة بطمكع الفجر كاستحسنكا أف 
تككف قبؿ طمكع الفجر دفعا لممشقة، كعمى ىذا نككف أماـ إجماع عمى أف تككف النية 

ذا رجحت بيف مف قاؿ النية سابقة كالنية الحقة ،  سابقة أك الحقة لطمكع الفجر ، كا 
 فالقكؿ قكؿ الجميكر عدا الحنفية في أف النية قبؿ طمكع الفجر ، كا أعمـ.

 
  
 
 
 
 
 

                                                                 

 .ِّ، ِِ/  ّالمغني ( ُ)
 .ٖٓ/  ِكرد المحتار  .ُِْك  َِْ/  ِينظر : اليداية ( ِ)
 جر إلى غركب الشمس.( كىي: نصؼ النيار الشرعي، كىك مف كقت طمكع الفّ)
 .ّٕ/ّ(، َُٔٗ( البخارم، باب صـك الصبياف، )ْ)
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 :الحائض بعد الطير وقبل الغسلما يحل لمرجل من امرأتو  :الرابعةمسألةال
 صكرة المسألة: - أ

تغتسل، إذا انتيت مدة الحيض القصوى ، فيل لمزوج أن يطأ زوجتو قبل أن 
، وبعض المالكية كرىوا ذلك ، وقالوا يستحب  واالجميور منع ذلك ، والحنفية أجاز 

 المنع.
 ابف حكى ،الغسؿ كقبؿ النقاء بعد كطئيا جكاز ))كنص المسألة في مكاىب الجميؿ: 

 أف عياض كنقؿ،  (1)نافع ابف عف كالجكاز المنع المشيكر :أقكاؿ ثبلثة فييا عرفة
  .بكير البف الكراىة كالثالث ،عميو مالؾ قكؿ ؿتأك  البغدادييف بعض

 مذىب :قكالف كفييا ،الماء يجد لـ إذا كالتيمـ النقاء بعد الكطء جكاز الثانية كالمسألة
 عبد ابف اختاره. يجكز: (2)شعباف ابف كقاؿ،المشيكر كىك المنع المدكنة
 .(4)(((3)السبلـ

                                                                 

ىك عبد ا بف نافع مكلى بف أبي نافع الصائغ، المخزكمي مكالىـ، فقيو، مف كبار أصحاب اإلماـ مالؾ،   (ُ)
يب أربعيف سنة، كتفقو بو. ركل عف مالؾ كالميث كعنو سممة بف ش كأحد أئمة الفتكل بالمدينة. صحب مالكان 

، كتيذيب ُٖٓ/  ٔىػ. مف لثاره: " تفسير المكطأ ". ينظر : معجـ المؤلفيف ُٖٔكالحسف بف عمي .تكفي سنة 
 .َٓ/  ٔالتيذيب 

ىك محمد بف القاسـ بف شعباف بف محمد بف ربيعة، أبك إسحاؽ، مف فقياء المالكية بمصر، مف تصانيفو: "  (ِ)
 .ِْٖ. ينظر : الديباج المذىب ّٓٓاـ القرلف "  تكفي سنة الزاىي الشعباني " في الفقو، ك " كتاب في أحك

ىك محمد بف عبد السبلـ بف يكسؼ، مف فقياء المالكية، ككاف إماما حافظا عالما بالحديث، لو أىمية  (ّ)
ىػ .مف تصانيفو: ْٕٗالترجيح. كلي قضاء الجماعة بتكنس. أخذ عنو جماعة كابف عرفة كنظرائو. تكفي سنة 

 .ٕٔ/  ٕميات البف الحاجب(( في الفقو كلو ))ديكاف فتاكل(( . ينظر : األعبلـ لمزركمي ))شرح جامع األ
(ْ )ُ/ّْٕ. 
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. مالؾ فمنعو الطير، رأت إذا الحائض كطء في الناس اختمؼ ))قاؿ في التمقيف: 
 .(  1)((إيجابان  ال استحبابان  منو بالمنع: أصحابنا مف بكير ابف كقاؿ

 إباحتو في حنيفة ألبي خبلفا الغسؿ كقبؿ الدـ انقطاع بعد كطؤىا يحـر))قاؿ القرافي: 
 حكـ ينافي معنى كجد أك ،عنده أياـ عشرة كىك ،الحيض أكثر انقضى إذا ذلؾ

 أك ،الكقت بآخر متعمؽ عنده الكجكب ألف ؛الصبلة كقت لخر حضكر مثؿ الحيض
 .(2)((اإلباحة في أصحابنا مف بكير ابف ككافقو ،لمصبلة يتيمـ
 وجو الستحسان ونوعو: - ب

أف يمتنع الكطء بعد الطير قبؿ الغسؿ ،  بكير ابف استحب بعض المالكية ، كمنيـ
 .  إيجابان  ال استحبابان  منو بالمنع: كقاؿ

ف الذم ح ممو عمى ىذا ىك االحتياط كالجمع بيف األدلة، كىك كجو االستحساف ؛ كا 
 .بالتشديد( يطيرف) قرأ مف قراءة عمىألف الذيف رأكا حرمة ذلؾ عكلكا 

 كالذيف رأكا الكراىة ال المنع عكلكا عمى قراءة التخفيؼ.
 كطئيا تحريـ ففي بالماء تغتسؿ كلـ الحائض دـ انقطع فإف ))جاء في التنبيو: 

 قكلو كعمى بالتشديد،( يطيرف) قرأ مف قراءة عمى تعكيبل تحريمو المشيكر: الفقك 
 قرأ مف قراءة عمى تعكيبلن  بكير ابف قالو. يحـر ال أنو كالشاذ{. تطيرف فإذا: }تعالى

  .(3)  ((لمخبلؼ مراعاة كرىو لكنو بالتخفيؼ،{ يطيرف}
نع ىك استحساف مستنده تيف يككف االستحساف في الكراىة ال المكعمى ىاتيف القراء
 مراعاة الخبلؼ.

                                                                 

 ـ( شرح التمقيف ََِٖبف عمر التًَميمي ، محمد بف عمي المازرم، أبك عبد ا المالكي )اينظر :( ُ)
  .ّْٕ/ُ ٓ ،ٓتحقيؽ: سماحة الشيخ محَمد المختار الٌسبلمي، دار الغرب اإًلسبلمي، مج

 .ّٕٕ/ُينظر : الذخيرة، ( ِ)
 ـ( التنبيو عمى مبادئ التكجيو  ََِٕالتنكخي، أبك الطاىر إبراىيـ بف عبد الصمد بف بشير الميدكم )( ّ)

، مج   .ّٖٓ/ُ،  ِتحقيؽ: محمد بمحساف، بيركت، دار ابف حـز
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 أقوال العمماء في المسألة: -جـ
 حتى الحائض كطء يحؿ ال أنو إلى - كالحنابمة كالشافعية أكثر المالكية ذىب -

 .(1)الغسؿ قبؿ كطؤىا يباح الك . كتغتسؿ  الدـ ينقطع
: تعالى فقاؿ كالغسؿ، الدـ، انقطاع: شرطيف الكطء لحؿ شرط تعالى امستدليف بأف 

﴿                                 ﴾  :البقرة[

 { .فأتكىف} بالماء اغتسمف أم{ تطيرف فإذا. }دميف ينقطع أم[ ِِِ
 بد فبل الكطء حؿ في الدـ انقطاع بعد لعذر التيمـ يكفي ال بأنو المالكية صرح كقد 

 .كطؤىا يحؿ حتى الغسؿ مف
 ينقطع أف كبيف الحيض مدة ألكثر الدـ ينقطع أف بيف ؽيفر إلى التالحنفية كذىب  -

 . (2)عادتيا قبؿ ينقطع أف كبيف عادتيا، لتماـ ينقطع أف بيف ككذا ألقمو،
 عمى زاد بأف حكما كلك الحيض في المدة أكثر عمى الدـ انقطع إذا أنو إلى فذىبكا
 بعد لما الكطء تأخير يستحب لكف غسؿ، بدكف كطؤىا يجكز فإنو المدة، أكثر
 .الغسؿ
ف  عف ينقص لـ بأف المعتادة في العادة لتماـ أك الحيض مدة أكثر قبؿ دميا انقطع كا 

 في دينا الصبلة تصير أف أك تتيمـ، أك تغتسؿ حتى كطؤىا يجكز ال فإنو العادة،
 يحكـ فإنو كالتحريمة الغسؿ مقدار االنقطاع بعد الكقت مف يبقى بأف كذلؾ ذمتيا،

 .الغسؿ قبؿ كلك بعده كطؤىا كلزكجيا الكقت، ذلؾ بمضي بطيارتيا
 الترجيح : -د

  ﴿ الجميكر عدا الحنفية عمى أف اآلية :                 

              ﴾  :[ تشمؿ شرطيف لمتحمؿِِِ]البقرة: 

 انقطاع الدـ كالغسؿ.  

                                                                 

 :ـ، كالمجمكعُٖٕٗار الفكر د ّٗٔ/  ُدار الفكر، كمكاىب الجميؿ  َُٕ/  ُينظر : حاشية الدسكقي  (ُ)
ِ/َٓٔ 
 .َْ/  ُ، كبدائع الصنائع َُٗ، ُٖٗ/  ُينظر : حاشية ابف عابديف ( ِ)
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كالحنفية عمى االكتفاء بمطمع اآلية المخفؼ فييا قراءة )   .) 

مشترطيف أف تبمغ الحائض أقصى مدة الحيض ،  كذىب إلى الكراىة قكـ  مف  
أصحاب مالؾ كما قدمت ، مراعاة لمخبلؼ. كعمى ىذا يككف الرأم الراجح كا أعمـ 

 م الجميكر . رأ
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 :محائضل (1)القميمة القراءة جواز :الخامسة  مسألةال
 
 صكرة المسألة: - أ

 عرفة وابن كالباجيلمحائض أن تقرأ اآليات اليسيرة عند بعض المالكية، 
الذين قالوا خالفوا اآلخرين من أصحاب المذىب و  وبذلك يكونون قد  ،استحساناً 

ء من الحنفية وا أيضا جميور الفقيالميسير ولمكثير، وخالف بجواز ذلك مطمقاً 
 في منع الحائض من ذلك. والشافعية والحنبمية

 الجنب، بمنزلة االختبلؼ ىذا في الحائض جعمكا كقكـ  ))جاء في بداية المجتيد: 
 حائضا، مقاميا لطكؿ استحسانا؛ القميمة القراءة لمحائض فأجازكا بينيما، فرقكا كقكـ
 .(2)((مالؾ مذىب كىك

: رشد ابف قاؿ)) :جنب كىي الحيضة أصابتيا إذا المرأة في ب التاجكقاؿ صاح
ف القرلف تقرأ أف ليا أف الصكاب  مع مرتفع الجنابة حكـ ألف لمجنابة تغتسؿ لـ كا 
 نقؿ كلمفيكـ لطكليا الديف لية قراءة في بعضيـ تكقؼ: عرفة ابف قاؿ الحيض،
 .(3)((كتبركان  تعكذان  فيو حد كال اليسير الجنب يقرأ: الباجي

                                                                 

المراد بالقميمة: ما الشأف أف يتعكذ بيا كآية الكرسي كاإلخبلص ،أك ألجؿ رقيا لمنفس أك لمغير مف ألـ أك ( ُ)
[. ينظر : حاشية الصاكم ِٕٓالربا{ ]البقرة: عيف، أك ألجؿ استدالؿ عمى حكـ نحك: }كأحؿ ا البيع كحـر 

ُ/ُٕٕ. 
 .ٓٓ/ُ( ينظر: ِ)
(ّ )ُ/ّْٔ. 
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 :ونوعو وجو الستحسان - ب
 النبي قكؿ القياس أف القراءة القميمة ممنكعة عمى الحائض كما القراءة الكثيرة ، بنص

  :(( رلفً القي  فمً  ان يئى شى  بي ني الجي  الى كى  ضي ائً الحى  أي قرى تى  الى ))(1). 
 فكانت ،مدتيا كتطكؿ حدثيا رفع عمى قادرة غيرلكف ىناؾ ضركرة طارئة كىي: أنيا 

 كىذا كجو االستحساف.  .كالمحدث تمحقيا التي لممشقة بذلؾ عذكرةم
 تممؾ ال ألنيا تقرأ أف فميا الحائض فأماقاؿ مالؾ:  ))كليذا جاء في التاج كاإلكميؿ: 

  . ( 2) ((طيرىا

 متعممة، أك معممة كانت أك حفظتو، لما كنسي ، القراءة تجيز ليا الحائض كضركرة
    .بيده فطيارتو الجنب أما بيدىا، ليس عذرىا ألف

 نوعو:     
 كيقع ىذا النكع مف االستحساف تحت استحساف مستنده الضركرة.

 العمماء في المسألة: آراء  -جػ
 :لمقرلف الحائض قراءة حكـ في الفقياء اختمؼ

  .(3)لمقرلف قراءتيا حرمة إلى  كالحنابمة كالشافعية الحنفيةمف  الفقياء جميكر فذىب - 
 . (4)(( رلفالقي  فى مً  يئان شى  بي ني الجي  الى كى  ضي ائً الحى  أي قرى تى  الى )):   النبي قكؿكدليميـ 

، ك بو بأس فبل الذكر أك الثناء قصدت بؿ القراءة تقصد لـ فإفثـ قاؿ الحنفية : 
 كممتيف، كؿ بيف تقطع بأف كذلؾ كممة، كممة القرلف تعميـ الحائض لممعممة أجازكا
 أك حرفا، حرفا بالقرلف تتيجى أف لمحائض أجازكا كما ، قارئة بالكممة تعد ال ألنيا
 .كراىة غير مف القطع، مع كممة كممة

                                                                 

  .ِّٔ/ُ(، ُُّأخرجو الترمذم، كتاب الطيارة/  باب ما جاء في الجنب كالحائض أنيما ال يقرلف القرلف، ) (ُ)
يث ضعيؼ. ينظر . كىك حدكالتابعيف كمف بعدىـ قاؿ الترمذم: كىك قكؿ أكثر أىؿ العمـ مف أصحاب النبي 

 ُٗٔ/ُنصب الراية: 
(ِ )ُ/ِْٔ. 
/  ُ، ككشاؼ القناع ّٔٓ/  ُ، المجمكع ِٕ/  ُ، ك مغني المحتاج ُٓٗ/  ُينظر : حاشية ابف عابديف ( ّ)

 .ّْٕ/  ُ، اإلنصاؼ ُْٕ
 سبؽ تخريجو لنفا.( ْ)
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 النظر كجكاز المساف، تحريؾ غير مف قمبيا عمى القرلف إجراء بجكازكقاؿ الشافعية: 
مرار المصحؼ، في  تسمع ال بحيث كىمسيا لسانيا تحريؾ ككذا القمب، في فيو ما كا 

  .تبلكتو نسخت ما قراءة ليا كيجكز. قرلف ءةبقرا ليست ألنيا نفسيا،
 لية، بعض قراءة عمييا يحـر كال ،فصاعدان  لية قراءة عمييا يحـر أنوكقاؿ الحنابمة:       

 ما لية بعض تكرير عمييا يحـر ال كما طكيمة، تكف لـ ما كذلؾ فيو، إعجاز ال ألنو
 كليا لو، بقراءة ليس ألنو فالقرل لم تيجية كليا. عمييا فتحـر القراءة عمى تتحيؿ لـ

 متكالية، لية أبعاض قراءة كليا الحركؼ، تبيف لـ ما بو شفتييا كتحريؾ فيو التفكر
 .تقصده كلـ القرلف كافؽ ما قكؿ كليا. طكيبل سككتا بينيا سكتت ليات أك
 الدـ استرساؿ حاؿ في القرلف قراءة ليا يجكز الحائض أف إلىذىب المالكية:  -

 تجكز فبل حيضيا، انقطع إذا كأما ،ال أـ النسياف خافت ال، أـ اجنب كانت مطمقا،
 .(1)النسياف تخاؼ أف إال ال، أـ كانت جنبا تغتسؿ حتى القراءة ليا

 الترجيح : -د
اعتمد الجميكر عمى دليؿ السنة في منع الحائض  مف القراءة في حيف أف المالكية  

جميكر ، ثـ إذا قارنت بيف بعض لـ يقدمكا الدليؿ ، كبيذا يترجح ما ذىب إليو ال
المالكية كالباجي كابف عرفة ، الذيف قالكا بجكاز ذلؾ في اليسير مف القراءة ، كبيف 
ما ذىب إليو الجميكر فبل اختبلؼ بينيما ألف الجميكر استثنكا حاالت الضركرة  

 كالمعممة أك التي تقصد الدعاء كالثناء أك التي تحرؾ شفتييا مف غير صكت،  
اجح في ذلؾ قكليـ جميعا ، كالمرجكح قكؿ فريؽ مف المالكية بجكاز ذلؾ لمحائض كالر 

 في غير الضركرة، كا أعمـ. 
  
 
 
 

                                                                 

 .ُْٕ/  ُينظر : حاشية الدسكقي ( ُ)
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 :في كيل معموم ووزن معموم وأجل معموم السمم: السادسة مسألةال

 صكرة المسألة: - أ
 غير من مثالً  قمح عمى سمماً  الدينار ىذا خذأن يقول المسمم لو لممسمم منو : 

 ثوب في اً دينار  أسممك. أو أن يقول لو: بو يضبط ما بغير ضبط أو لقدره ضبط
 .إنسان ، دون أن يعين أحداً  بذراع ذراعاً  ثالثون طولو

 . فيجوز ىذا السمم استحساناً 
 ،معيف رجؿ بذراع المذركع فيو المسمـ ضبط كجاز))كنص المسألة في منح الجميؿ: 

 ذراع عمى يجكز القاسـ ابف أصبغ كسمع ،ذراعان  الحاكـ ينصب لـ إف رشد ابف كعند
 (    .1)(( فسخو كالقياس استحساف ىذا: أصبغ ، كقاؿكسط

 يككف كأف فيو المسمـ يضبط أف السمـ صحة شركط مف إف))كفي الشرح الكبير: 
 ىذا كخذ:  يضبط لـ إذا يصح فبل السمـ بمد في بو بضبطو العادة جرت بما ضبطو
 كخذ :بو يضبط ما بغير ضبط أك لقدره ضبط غير مف مثبل قمح عمى سممان  الدينار
 قنطار أك بيض إردب أك لحـ (2)إردب أك قمح قنطار عمى سممان  الدينار ىذا

 (  3)((بطيخ

 

                                                                 

 .ّّٔ/ٓ( ينظر : ُ)
 .َُْ/ ٖـ. ينظر : العيف ، باب الراباعي، (اإًلٍردىٌب: ًمكياؿ ضخِ)
 .َِٕ/ّ( ينظر : ّ)
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 :ونوعو وجو الستحسانب_ 
 : (1)البد في عقد السمـ مف تكافر ىذه الشركط مجتمعة

باختبلفيا ظاىرا،  أف يككف المسمـ فيو مما ينضبط بالصفات التي يختمؼ الثمف -ُ
فيصح في الحبكب كالثمار، كالدقيؽ، كالثياب، كالحرير، كالقطف، كالكتاف، 

 .  كالصكؼ، كالنحاس، كاألدكية، كالطيب، كنحك ذلؾ
  .ان ، كبالكزف، إف كاف مكزكنأف يعرؼ مقدار المسمـ فيو بالكيؿ، إف كاف مكيبلن   -ِ
 .  إلى أجؿ معمكـ أف يككف مؤجبلن  -ّ
عمى تسميمو عند كجكب  . أم مقدكران  يو عاـ الكجكد في محموأف يككف المسمـ ف -ْ

 التسميـ.
 .  ؿ التفرؽفي مجمس العقد، قب أف يقبض الثمف كامبلن  -ٓ

مف ىذه الشركط ، يفسد العقد ، كفي صكرة المسألة قد اختؿ شرط  ثـ إف اختؿ شرط
  عباس ابف عفالضبط ، كفي ذلؾ جيؿ كبيع عمى معدكـ ، كقد جاء في الحديث 

: ا رسكؿ فقاؿ كالسنتيف، السنة التمر في يسمفكف كىـ المدينة ا رسكؿ قدـ: " اؿق
 .(2)(( كـعمي مى  ؿو جى أىكى  عمكـو مً  زفو كى كى  عمكـو مى  يؿو كى  يفً  ؼسمً ميي فى  ؼى مى سى  فمى ))

فالقياس أف ىذا العقد عمى ىذه الصفة بيع عمى مجيكؿ كىك باطؿ ، لكف أصبع ، 
 الصفة، بيذه تعاممكا فإنيـ الناس، تعامؿ ىك االستحساف ككجو ، قاؿ باالستحساف ،

 حاجةكما أف  في التعامؿ بو  .حرج عادتيـ مف الناس نزع كفي عادة، ذلؾ في كليـ
ف مف فيو ما ألجؿ شرع كأنو إليو،ماسة   .القياس خبلؼ عمى كاف مصمحة كا 
 نوعو:

 ركرة .كلؾ أف تسمي ىذا االستحساف استحساف المصمحة، أك استحساف الض 

                                                                 

، كمراعاة الخبلؼ في المذىب المالكي، محمد ُِٓ/ِكما بعدىا. كاالعتصاـ  ُِٕ/ّ( ينظر : الشرح الكبير ُ)
 .ِٗمحمد األميف كلد محمد سالـ ص 

(ِ( ، مف سمؼ في تمر، :  ». كنصوٖٓ/ّ(، َِِْ( أخرجو البخارم، كتاب السمـ/  باب السمـ في كيؿ معمـك
، إلى أجؿ معمـك ، ككزف معمـك  « .فميسمؼ في كيؿ معمـك
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  أقكاؿ العمماء في المسألة: -جػ
 بدؿ ألنو كذلؾ ،معمكمان  يككف أف الماؿ رأس في يشترط أنو في الفقياء بيف خبلؼ ال
 .(1)المعاكضات عقكد كسائر معمكما، ككنو مف بد فبل مالية، معاكضة عقد في

ما العقد، مجمس في يعيف ثـ الذمة، في يكصؼ أف إما الماؿ كرأس  ينان مع يككف أف كا 
 .عينو عمى العقد يقع ثـ ،مشاىدان  حاضران  يككف كأف العقد، عند
 .كصفتو كقدره كنكعو جنسو عمى السمـ عقد في ينص أف فيجب ،مكصكفان  كاف فإف
 كتسميمو العقد مجمس في الماؿ رأس تعييف كجب اآلخر، الطرؼ قبؿ فإف ىذا، مىع
 .(2)بالعقد كفاء إليو

 في كافية ىي ىؿ الحاضر السمـ ماؿ رأس إلى ارةاإلش اعتبار في الفقياء كاختمؼ
 إلى باإلضافة كالصفات القدر بياف مف بد ال أـ ،معمكمان  كاعتباره عنو، الجيالة رفع
 . ذلؾ؟

 إذا الرؤية تكفي أنو إلى األظير في كالشافعية المالكيةك  كصاحباه حنيفة أبك ذىب -
، صفاتو أك قدره ذكر يشترط كال قيميا أك مثميا كاف سكاء معينا السمـ ماؿ رأس كاف
 إف حيث قيميا، أك مثميا أكاف سكاء السمـ، ماؿ رأس صفات ذكر يشترط ال أنوك 

 (  .3) .األكصاؼ عف الجيالة رفع في تكفي المشاىدة
 مقداره ذكر يجب أنو إلى قكؿ، في كالشافعي عندىـ المعتمد عمى الحنابمة كذىب -

 . ( 4)ببيانيا إال السمـ يصح كال كصفاتو،
 كأجؿو  معمكـو  ككزفو  كـو عمي مى  يؿو كى  يفً  ؼسمً ميي فى  ؼى مى سى  فمى )): كأدلتيـ ، قكؿ رسكؿ ا 

 .(5)(( معمكـ
                                                                 

كما بعدىا، كالفكاكو الدكاني  َُُ/  ِ، كمغني المحتاج َِٔ/  ْ، كابف عابديف َِٕ/  ٓ( ينظر : البدائع ُ)
 كما بعدىا. ِِٗ/  ّ، ككشاؼ القناع ُْْ/  ِ
، كأسنى َّّ/  ْ، كالمغني ِْٕكالقكانيف الفقيية ص ، َّٕ/  ُ، الميذب َِٔ/  ْ( ينظر : رد المحتار ِ)

 .ُِْ، ُِّ/  ِالمطالب 
 .ُٔٓ/  ْ، التاج كاإلكميؿ ُٔٓ/  ْ، مكاىب الجميؿ ُّٖ/  ْ( ينظر : نياية المحتاج ّ)
، ُِْ/  ِ، حاشية الرممي عمى أسنى المطالب ُِِ/  ِ، شرح منتيى اإلرادات َّّ/  ْ( ينظر : المغني ْ)

 .َّٕ/  ُالميذب 
 ( سبؽ تخريجو.ٓ)
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  ُ()((كال تبع ما ليس عندؾ)): كفي الرؤية يتحقؽ المراد. كقكلو 
 لقدره ضبط غير مف: إلى جكاز ذلؾ العقد  كمنيـ أصبغكقد ذىب بعض المالكية  -

 . مستحسنا ذلؾ لما جرت بو العادة.وب يضبط ما بغير ضبط أك
 الترجيح : -د

ة اتفقكا يفي تحقيؽ األقكاؿ،  فجميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية الحنبم
عمى شرطيف في رأس الماؿ : الرؤية كذكر المقدار كالصفة، أما قكؿ بعض المالكية 

لمعرؼ  هالذم استحسنك باالكتفاء بالذكر دكف رؤية أك تعييف ىك القكؿ الثاني ، ك 
كالحاجة، لكف باستقراء األدلة يككف قكؿ الجميكر ىك الراجح لؤلدلة التي ذكركىا 

 ،أضؼ إلى أف الجيالة تكدم إلى المنازعة.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

.عف حكيـ بف حزاـ قاؿ: ِٔٓ/ّ( ، ُِِّأخرجو الترمذم، كتاب البيكع/  باب كراىية بيع ما ليس عندؾ، )( ُ)
))قمت يا رسكؿ ا يأتيني الرجؿ فيسألني عف البيع ليس عندم ما أبيعو منو، ثـ ابتاعو مف السكؽ، فقاؿ: ال تبع 

 .ُِ/ْو الترمذم( ينظر نصب الراية: لزيمعي: )حسنيس عندؾ((.  كقاؿ اما ل
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 : الوازن بالدرىم (1)الناقص الدرىم بيع: السابعة  مسألةال
  صكرة المسألة: - أ

مالم يكن مثال بمثل وسواء بسواء ىي المنع  القاعدة المقررة في بيع النقد بالنقد 
، لكن المالكية ، ومنيم ابن القاسم والمخمي وأشيب جوزوا ذلك في الدرىم الناقص 

 بالوازن ،أي بالنزير والقميل من قبيل الستحسان.

 ضرب مما مركاني بدينار أتيت أني لك أرأيت: قمت ))كفي المدكنة، قاؿ ابف القاسـ: 
 بني زماف في ضرب مما بياشمي لي يبدلو أف فأردت ناقص كىك أمية بني زماف في

ف بذلؾ بأس فبل بكزنو كاف إف: قاؿ ىاشـ  بذلؾ بأس فبل أنقص الياشمي كاف كا 
 .(        2)((نا أ عندم

 ىك كىذا جائز فيك سكة أجكد كاف إذا األزيد إف )): المخميكفي التاج اإلكميؿ، قاؿ  
 ما بمنزلة الرداءة مع النقص اجتماع ألف: قالكا نعوفم مالؾ كأما القاسـ، ابف قكؿ
 مغشكش بدينو طيب دينار بدؿ يجكز :المخمي كقاؿ .سدسو مف أكثر منو نقص
 الدينار صاحب مف مكارمة ذلؾ ألف كاحدة السكة كانت إذا فضة أك بنحاس
نما بو بأس ال: طيب بدرىـ مغشكش درىـ بيع في: أشيب كقاؿ .الطيب،  ىذا يشبو كا 

 .(3)((دؿالب
 :ونوعو وجو الستحسان - ب

مقتضى القياس النيي عف ىذا النكع مف المعامبلت ،لحديث أبي بكرة رضي ا 
 إال بالفضة كالفضة بسكاء، سكاء إال بالذىب الذىب تبيعكا ال)):  عنو، قاؿ ، قاؿ 

 . ( ْ)((بسكاء سكاء

                                                                 

( ىك : اسـ مف أسماء الدرىـ العرفي في مكة كالمدينة كأرض الحجاز، كىك المسمى بالقفمة عمى كزف تمرة، ُ)
 كىك ست عشرة خرنكبة، كؿ خرنكبة أربع شعيرات. كىك ينقص عف الدرىـ الشرعي )الكازف( بست شعيرات.

 .ِٗ/  ِينظر : حاشية ابف عابديف  
 .ّٗ/ّ( ينظر : ِ)
 .ُٖٕ/ٔ( ينظر : ّ)
 .ْٕ/ّ(، ُِٕٓأخرجو البخارم، كتاب البيكع/ باب بيع الذىب بالذىب، )( ْ)
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 كتيسيران  ستثناء تخفيفان سبيؿ االعمى  الكازف بالدرىـ الناقص الدرىـكلكنيـ استثنكا بيع 
 . لمحرج كالمشقة كرفعان 

ككجو ذلؾ أف التافو في حكـ العدـ، كلذلؾ ال تنصرؼ إليو  ))قاؿ الشاطبي: 
األغراض في الغالب، كأف المشاحة في اليسير قد تؤدم إلى الحرج كالمشقة كىما 

 .( ُ)((مرفكعاف عف المكمؼ
 كىذا ىك كجو االستحساف .

 نوعو:
 ك استحساف مستنده الضركرة كرفع الحرج.أما نكعو في 

 أقوال العمماء في المسألة: -جـ
 كالفضة الذىب حكـ حكميما فضتو أك ذىبو غمب ما فأ إلى الحنفية ذىب -

 بيع يصح فبل لبلنطباع، غش قميؿ عف تخمك ال النقكد ألف كذلؾ الخالصيف؛
 .(2)كزنان  متساكيان  إال ببعض بعضو بيع كال بو، الخالص

 كاف إف بالخالص بيعو فصح ؛الغالب اعتبار ففي منيما الغش عميو غمب كما
 .بالغش كالزائد بمثمو قدره ليككف المغشكش؛ في مما أكثر الخالص

 بأف: أم لخبلفو، الجنس بصرؼ كعددان  كزنان  متفاضبلن  بجنسو صرفو كذلؾ كيجكز 
 راؽ؛االفت قبؿ التقابض بشرط كذلؾ اآلخر، غش إلى منيما كاحد كؿ فضة يصرؼ
 .الجانبيف مف الذىب أك الفضة لكجكد البعض في صرؼ ألنو

 ألنو حينئذ، لثمنيتو راج، إف بالتعييف يتعيف ال الغش الغالب: أم النكع، كىذا 
 .أثمانان  صار باالصطبلح

 أك نحاس، أك فضة فييا كدنانير مغشكش، نقد بيع جكاز إلى: المالكية كذىب -
 لـ كلك ظاىره: الحطاب قاؿ. مبادلة أك ةمراطم مثمو بمغشكش نحاس فييا دراىـ
 مف بخالص مغشكش نقد بيع كجاز. رشد ابف كبلـ ظاىر كىك غشيما، يتساك
 . (3)الراجح القكؿ عمى الغش

                                                                 

 .ُِِ/ِاالعتصاـ ( ُ)
 .َِِ/  ٓينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ِ)
 .ُٔ/  ِ، كجكاىر اإلكميؿ ّّٓ/  ْينظر : مكاىب الجميؿ ( ّ)
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 بأف بو يغش ال أك ،حميان  ليصيغو يكسره لمف يباع أف: المغشكش بيع لجكاز كيشترط
 .مثبلن  لعاقبة يدخره

 ؛كثيران  أـ كاف قميبلن  ،مطمقان  ممنكع المكزكف في طالمخال الغش: فقالكا الشافعية أما -
 فضة كال بمغشكشة، خالصة فضة تباع فبل ،التماثؿ كيمنع الكزف في يظير ألنو

 .(1)مغشكشة بفضة مغشكشة
 متساكيان  فيو الغش يككف ما بيف بمثميا المغشكشة األثماف بيع في الحنابمة كفصؿ -

 فقالكا ،المقدار معمكـ غير أك ساكمت غير فيو الغش يككف كما المقدار كمعمكـ
 .(2)الثاني في جكازه كعدـ ،األكؿ في بمثمو المغشكش بيع بجكاز

 الترجيح : -د
مف قكؿ الحنفية في فركؽ  فقياء نجد أف قكؿ المالكية يقترببالنظر إلى أقكاؿ ال

ما لمشافعية كالحنابمة، محتاطيف ب ، خبلفان بيف النقديف المختمفيف في الجنس المبادلة
 سكاء إال بالذىب الذىب تبيعكا ال))جاء في الصحيح، مف حديث أبي بكرة المتقدـ: 

 .((بسكاء سكاء إال بالفضة كالفضة بسكاء،
أف ، ك ركا إلى أف الزيادة تافية كنزيرة، كأف النقد ال يخمك مف الغشلكف المالكية نظ

استثنكا النزير مف  يـ، ككافقيـ الحنفية في كجو، ككأنالتعامؿ بو ضركرة ال مفر منيا
 كا أعمـ. ، كفي ذلؾ رجحانان ىذا الحديث

  
 

                                                                 

 .ُِٖ/  ُينظر : الميذب (  ُ)
 .ِِٔ، ُِٔ/  ّينظر : كشاؼ القناع ( ِ)



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

204 
 

 : (1): تضمين الصناعالثامنة مسألةال
 صكرة المسألة: - أ

يضيع عنده ، قبل  ثم ،ليخيطو خياط إلى أو  ليغسمو (2)قصار إلى أن يدفع ثوب
 فيل يضمن القصار أو الخياط ذلك؟. أن يسممو لصاحبو، 

 .لك استثناء  من النصوص واستحساناً المالكية يقولون بضمان ذ
 يختمكف ألنيـ بينيـ؛ الفساد شاع أف بعد، استحسانان   الصناعضماف  ))كفي المدكنة: 

 ما حفظ في االحتياط شأنيـ مف كليس أصحابيا، أعيف عف يصنعكنو بما
 . (3)((يصنعكف

 ضياعو ادعكا إذا مصنكعيـ مف  عميو غابكا لما ضامنكف كالصناع ))قاؿ النفراكم: 
 تمؼ سكاء البيكت، أك الحكانيت في صنعكه ،أجر بغير أك بأجر عممكه سكاء، تمفو أك

 . (4)((صنعو غير أك بصنعو
 :ونوعو وجو الستحسان - ب
لكف المالكية كالحنفية  الضماف، عنيـ أسقط   ألنو األجراء؛ ضماف عدـ األصؿ 

 إلى ـكسبقي ،استحسانان  ائتمانيـ كعدـ بضمانيـ كاكقال الصناع، منيـ كذلؾ استثنكا
 ذلؾ؛ أحد عمييـ ينكر كلـ بتضمينيـ فقضكا - عنيـ ا رضي - الخمفاء تضمينيـ

 االستصناع، إلى يضطر الناس غالب ألف العامة؛ المصمحة مراعاة مف ذلؾ في لما
 ربو إلى المصنكع رد أك التمؼ أك الضياع دعكل في يصدقكف أنيـ الصناع عمـ فمك

 لتمؾ بالضماف العظماء ىؤالء فحكـ ليصنعكه، ليـ يدفع ما كؿ إلى لتسارعكا
 لمصمحة . كىذا ىك كجو االستحساف .ا

 استحساف المصمحة. نكعو: 

                                                                 

 .ُُٕ/ِ( جمع صانع ،  كالخياط كالقزاز كالكاتب. ينظر : الفكاكو الدكاني ُ)
ري لمثياب، ألىنو يىدي  (ِ) ك  : الميحى ري َكرىه كدىَقوي. كالقىَصاري كالميقىص  رى الثكبى ًقصارىةن كقىَصرىه تىٍقصيران كبلىما: حى ق يا قىصى

رىةً   ٓٗ/ٓةي.  لساف العرب: مادة)قصر( ة مف الخشب. كًحرفىتو الًقصارى القطع التي ىي بالقىصى

 .ّْٕ – ّّٕ/  ّينظر : المدكنة ( ّ)
 .ُُٖ/ِينظر : الفكاكو الدكاني ( ْ)
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 العمماء في المسألة: آراء -جـ
 اختمؼ الفقياء في تضميف األجراء الصناع إلى ثبلثة أقكاؿ:  -ُ
 األجير بفعؿ تمؼ ما بيف التفريؽ ذىب أبك حنيفة كالحنابمة في الصحيح: إلى -

 ضامنان  يككف فإنو بفعمو التمؼ كاف إذا بحيث فعمو، بغير تمؼ ما كبيف المشترؾ
 فبل فعمو، بغير تمؼ ما أما .مخطئان  أـ قاصدان  متعد، غير أـ متعديان  أكاف سكاء لو،

 . ( 1)تفريط أك تعد منو يكف لـ إف يضمنو
 فسد لما كلكف مانة،أ يد أنيا المشترؾ األجير يد في األصؿ فإ :لمالكيةقاؿ ا -

 العامة المصمحة تقتضي مف ككؿ الصناع ضمف األجراء خيانة كظيرت الناس
 .(2)التيمة بو تقكـ حيث المشتركيف األجراء مف تضمينو

 األجير يد كمعيـ الصاحباف مف الحنفية ، قالكا: إف األظير، في لشافعيةا -
 . (3) أمانة يد المشترؾ

 :(4)منيا شركط الصانع كلضماف -ِ
 الخاص الصانع عمى ضماف فبل الناس، لعامة لمصنعة نفسو ينصب أف -

 . بجماعة
 أك حضرتو بغير كلك ربيا ببيت صنعيا إف ال ،المصنكعة الذات عمى يغيب أف -

 . ضماف فبل الصانع محؿ في كلك بحضرتو،
 معمـ عمى ضماف فبل ،حميان  أك ثكبان  يككف بأف عميو يغاب مما المصنكع يككف أف -

 .الدابة تمؼ أك ىركب كالثاني الكلد ىركب األكؿ ادعى إذا األطفاؿ
ال تغرير، الصنعة في يككف ال أف -  المؤلؤ كثقب الفصكص كنقش ضماف، فبل كا 

 .الصباغ قدر في الثكب كتمؼ الفراف عند الخبز كحرؽ السيكؼ كتقكيـ
 عف األجرة كتسقط ضماف، فبل ضياع أك تمؼ مف ادعاه ما عمى بينة تقكـ ال أف  -

 .حفظو في تفريط منو يحصؿ لـ حيث المصنكع بر 
                                                                 

 كما بعدىا. ِٔ/  ْ، ككشاؼ القناع  ُّٓ/  ٓينظر : تبييف الحقائؽ ( ُ)
 .ُُٗ/  ِاإلكميؿ ، كجكاىر ِٖ/  ْينظر : الشرح الكبير لمدردير ( ِ)
 .َُِ/  ْ، ك بدائع الصنائع ُْٓ/  ُكالميذب  ،َُّ/  ٓينظر : نياية المحتاج ( ّ)
 . )بتصرؼ(.ُُٕ/ِينظر : الفكاكو الدكاني ( ْ)
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 ربو كيتركو المطمكبة الصفة عمى مصنكعان  لربو أحضره الصانع يككف ال أف -
ال فيضيع، اختياران   صار ألنو ،األجرة دفع بعد إحضاره كاف حيث ضماف فبل كا 

 غير مف ألخذه دعاه أك الصفة غير عمى أحضره لك ما بخبلؼ كالكديعة،
 .يضمنو فإنو ذلؾ بعد ضياعو يدعي ثـ األجرة يقبض حتى ندهع بقاء أك إحضار

 الترجيح : -د
باستقراء الشركط المتقدمة نجد أننا عمى التحقيؽ أماـ فريقيف في تضميف الصناع ، 
األكؿ ىك جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة كبعض الشافعية ، كالثاني 

 نيفة.ىـ الشافعي كبعض أصحابو كصاحبا أبي ح
 أنيما: عنيما ا رضي كعمي عمر، عف ركمالجميكر عمى تضميف الصناع لما 

 ، كألف في تضمينو ضماف ألمكاؿ الناس .ُ()المشترؾ األجير يضمناف كانا
 كاآلخركف بأف يد الصانع يد أمانة ، ال يضمف إال بالتقصير. 

 كليس أصحابيا، أعيف عف يصنعكنو بما يختمكف ألنيـ بينيـ؛ الفساد شاع كلما كاف
 ، فكاف الراجح قكؿ الجميكر كا أعمـ.يصنعكف ما حفظ في االحتياط شأنيـ مف
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                 
(1)

َمفى الَصَباغى الذم يىعمىؿي ًبيىًدًه" كتاب البيكع/ باب  "مصنفو"أخرج عبد الرزاؽ في   َطاًب ضى "أَف عيمىرى بفى الخى
ق( تحقيؽ: َُّْ-ِبيركت )ط -المكتب اإلسبلمي. ُِٖ/ٖ( ُْْٗٗرقـ: ) ،اف األجير الذم يعمؿ بيدهمض

؛ احًتيىاطان لمَناًس"، كتاب حبيب الرحمف األعظمي، كأخرج أيضان  َياطى، كىالَصَباغى، كىأشباهى ذىلؾى م في الخى افى عىمي  ييضى :"كى
  ُِٕ/ٖ( ُْْٖٗرقـ: ) البيكع/ باب ضماف األجير الذم يعمؿ بيده/ 
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 : المصمى إلى الغدو قبل : أداء زكاة الفطرالتاسعة مسألةلا
 

 صكرة المسألة:  - أ
ياء قال يجوز أن تؤدى بعد الصالة، في وقت أداء زكاة فطر متسع ، فبعض الفق

، واستحسنيا البعض ومنيم المالكية بعد طموع الفجر قبيل الةوقال آخرون قبل الص
 الصالة. 

 ىك المصمى إلى"  الغدك قبؿ"  قكلو: الحسف أبك الشيخ قاؿ ))كفي مكاىب الجميؿ: 
 الغدك بعد الصبلة قبؿ أدل فمك الصبلة، قبؿ ىك إنما االستحباب كمحؿ الفعؿ صفة
 .(           1)((المستحب مف فيك المصمى إلى

 .(  2)، بدال مف محؿ االستحباب االستحساف محؿكقاؿ أبك الحسف: 
 يجكز كال العيد صبلة إلى الغدك قبؿ إخراجيا كيستحب ))كنصيا في الكافي : 

 أف كاألفضؿ ذلؾ كنحك كاليكميف اليكـ مثؿ اليسيرة بالمدة إال الفطر يكـ قبؿ إخراجيا
 لو كليس الفطر يكـ مف الفجر لو طمع كمف كبعدىا الصبلة قبؿ الفطر يكـ يخرجيا

 بيا أيسر فإف ، عميو زكاة كال ،معسر فيك الفطر زكاة بو يؤدم ما عيالو قكت بعد
 قدر إذا عندنا كمعناه،  كالفقير الغني عمى تجب إنيا قيؿ كقد، عميو تجب لـ بعد

 .(3)((أعمـ كا كصفنا كما الفقير عمييا
 بعد أداىا فإف المصمى إلى الغدك قبؿ طرالف يكـ مف الفجر بعد تؤدل أف كيستحب ))

 (   5)(((4)الجبلب ابف في كنحكه فكاسع، الصبلة

   

                                                                 

 .ّّٕ/ِينظر : ( ُ)
 .ُِّ/ِ( شرح مختصر خميؿ ِ)
 .ُِّ/ُالكافي في فقو أىؿ المدينة ( ّ)
ىك : عبيد ا بف الحسف بف الجبلب، أبك القاسـ، فقيو، مف أفقو المالكية في زمانو بعد األبيرم كما خمؼ (ْ)

ؼ "، ك " كتاب التفريع في المذىب "  تكفي سنة ببغداد في المذىب مثمو، مف تصانيفو: " كتاب مسائؿ الخبل
 .ّّٖ/  ُٔىػ . ينظر : سير أعبلـ النببلء ّٕٖ

 .ِّٕ/ِينظر : مكاىب الجميؿ ( ٓ)
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 : ونوعو وجو الستحسان - ب
إف في إخراج زكاة الفطر بعد صبلة العيد أك قبؿ يكـ الفطر بأكثر مف يكـ أك يكميف 

 ـيك  قبؿ، ككاف أىؿ المدينة يدفعكف بيا جائز غير كذلؾ الكجكب،عف كقت  خركجان 
،  العيد يكـ إلى عنده كتجمع كيحرسياإلى رجؿ  يحفظيا   يكميف أك بيكـ الفطر

كفي ذلؾ منفعة لمفقراء ، كىك كجو االستحساف ؛ ألف في  ،فيخرجيا قبؿ صبلة العيد
 يكـ في الطمب عف الفقراء إغناء كىك المقصكد، المعنى فكاتإخراجيا بعد الفطر 

 . الكقت لخركج ،كقضى عصى عذر ببل أخرىا فمك السركر،
 نكعو:

 كىذا االستحساف مستنده السنة .
 العمماء في المسألة: آراء -جـ
 األمر ألف مكسع، الفطر زكاة أداء كجكب كقت أف إلى الحنفية جميكر ذىب -

نما الكقت مطمؽ في تجب فيي كالزكاة، بكقت، مقيد غير بأدائيا  بتعينو، يتعيف كا 
 .(1)ان قاضي ال مؤديان  كاف أدل كقت أم ففي
 فً عى  ـكىي اغني  )):  لقكلو ، المصمى إلى الذىاب قبؿ إخراجيا المستحب أف غير 

 (   .2)((كـً اليى  اذى ىى  يفً  ًب مى الطَ 
 كقت أف إلى الحنفية مف زياد بف كالحسف كالحنابمة كالشافعية المالكية ذىب -

  .(3)لثمان  كاف عذر بدكف العيد يكـ بعد أداىا فمف كاألضحية، مضيؽ كجكبيا
 (4)((ىمَ صى المي  لىإً  جى خري يى  فٍ أى بؿى قى  طرً الفً  ةً قى دى صى  اءً عطى إً بً  رى مى أى  أنو)):عمر ابف ركل لما
 العيد، مصمى إلى الخركج قبؿ ىك الشارع إليو ندب الذم أداءىا أف عمى الحديث دؿ
 أف عمى تدؿ الفطر، صدقة تسميتيا كألف الفطر، يكـ ىك كجكبيا كقت أف فعمـ

                                                                 

 .َّٕ/  ُ، فتح القدير ُْْ/  ُينظر : بداية المجتيد  (ُ)
فة عمـك الحديث" ، كالحاكـ في "معر ُّٓ، ُِٓ/ِ( ٕٔأخرجو الدارقطني ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الفطر، )(ِ)

 .ُّّ/ُضعفو ابف الممقف في "خبلصة البدر المنير" ك  .ُُّص  
/  ُ، كحاشية الدسكقي ِْٕ/  ِ، ككشاؼ القناع  ٕٔ/  ّ، المغني ِٖٔ، َّْ/  ُمغني المحتاج  (ّ)

َٖٓ . 
ر بإخراج ، كمسمـ، كتاب الزكاة/ باب األمُّٗ/ ِأخرجو البخارم، كتاب الزكاة/  باب الصدقة قبؿ العيد: (ْ)

 .ٕٗٔ/ ِزكاة الفطر قبؿ الصبلة: 
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 قبمو أما اليكـ، ذلؾ فجر بطمكع يككف إنما الفطر ألف الفطر؛ يكـ فجر مكعبط كجكبيا
 مف مفطران  فيعتبر كيفطر، يصكـ رمضاف ليالي مف ليمة كؿ في ألنو بفطر؛ فميس
 .  اليكـ ذلؾ بطمكع صكمو
 ىي لمف ذمتو في كجبت ألنيا كقتيا؛ بخركج تسقط ال أنيا عمى الفقياء جميع كاتفؽ
 صدقة  ا رسكؿ فرض)): عنيما ا رضي عباس ابف لقكؿ ،مستحقكىا كىـ لو،

 الصبلة قبؿ أداىا فمف لممساكيف، كطعمة كالرفث، المغك مف لمصائـ طيرة الفطر
 .(1)((الصدقات مف صدقة فيي الصبلة بعد أداىا كمف مقبكلة، زكاة فيي
 عف لتأخيرا في ا حؽ أما لمعبد، حؽ ألنيا باألداء؛ إال يسقط ال ليـ ديف فيي 

 .كالندامة باالستغفار إال يجبر فبل كقتيا
 الترجيح : -د

الكقت  ، فريؽ الحنفية الذيف قالكا بأفنجد أننا أماـ فريقيف عمى العمكـمما تقدـ 
، فمممزكي أف يخرجيا قبؿ الصبلة أك بعدىا، كفريؽ مطمؽ في إخراج زكاة الفطر

، كمف أخرجيا بأنيا تخرج قبؿ الصبلة ، قالكا الجميكر)المالكية كالشافعية كالحنابمة(
، لحديث ابف عمر السابؽ، كألف ثـ، كفي ىذا القكؿ كجاىتو ألمريفبعد الصبلة فيك ل

في إخراجيا بعد الصبلة أك بعد الفطر تفكيت عمى الفقراء فرحتيـ. كىك الراجح كا 
 أعمـ.
 

                                                                 

سناده حسف.. ٖٓٓ/ُ( ُِٕٖابف ماجو، كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر )(أخرجو ُ)  كا 
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 : : شراء الحاضر لمباديالعاشرة مسألةال
 

 صكرة المسألة: - أ
لو  فيقوليحتاج إليو ،  من البادية إلى الحضر ليشتري متاعاً   غريب دميق أن 

أنا اشتريو لك . وفي ىذه الصورة اختمف الفقياء بين الحل : متمقيو من الحضر
 استحسنوا ىذه الصورة وقالوا: ل باس بيا.لحرمة ، لكن مالكًا وبعض أصحابو ،وا

قو الحاضر فيقكؿ لو : اترؾ فيبل كىذه عكس الصكرة التي يككف فييا البادم بائعان 
 ، أنا أبيعو لؾ بسعر أغمى . متاعؾ

 القرل أىؿ مف كاف لمف ذلؾ يكره إنما: مالؾ قاؿ ))كجاء في زيادات المدكنة : 
 ،ُ()السكـ يعرؼ أنو يرل ممف الريؼ، أىؿ مف القرل أىؿ فأما البادية، أىؿ يشبيكف

 بعضيـ يبيع المدائف أىؿ فأما: قاؿ كلكنو، خفيفا يككف أف كأرجك بو، بأس فبل
 ذاإ: مالؾ قاؿ، ك  إلينا أحب كىذا: القاسـ ابف قاؿ، ك خفيفا يككف أف فأرجك لبعض
 البيع بخبلؼ لو، يشترم أف بأس كال بالسعر، الحضرم يخبره أف فأكره البدكم، قدـ
 .(2)((لو

 إلى بتجارة يقدـ المدينة أىؿ مف الرجؿ عف مالؾ سئؿ ))كفي البياف كالتحصيؿ: 
 مدني، مع مصرم يقكـ أف أرل ال فقاؿ:  سمعتو، بيع فيالمصرم  معو فيقكـ، مصر
 ألخفؼ إني: قاؿ لو؟ يبتاع أك: لو قيؿ عميو، يشير كال لو، يبيع مصرم مع مدني كال
 .(     3)((لو يبيع أف أحب كال لو، يبتاع أف

                                                                 
(1)

(  الَسكـي:  متيو سيكامان. لساف العرب: مادة)سـك اكى       ُّْ/ُِىك عىٍرض السمعة عمى البيع، ييقاؿ سى

ـ( النكادر كالزيادات عمى ما في ُٗٗٗيد، عبد الرحمف النفزم )القيركاني، أبك محمد عبد ا بف  أبي ز  (ِ)
المدكنة مف غيرىا مف األميات، تحقيؽ: عبد الفتاح محمد الحمك ك محمد عبد العزيز الدباغ، بيركت، دار الغرب 

 .ْْٖ/ٔ، ُٓاإلسبلمي، مج
 .ُّْ/ٗينظر : ( ّ)
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  :ونوعو وجو الستحسان - ب
، أخرل مرة مشتريان  يككف كأف ،مرة عان بائ البادم يككف أف ،صكرتيف بيف القياس
 كبل في مكجكدة كىي، السمسرة ىي التحريـ عمة ألف،  كمييما في النيي يقتضي
 ،بأىؿ البادية رفقا كذلؾكبعض أصحابو خفؼ في شراء البادم؛  مالؾ لكف، الحاليف
 عمى كقدميا الجماعة مصمحة الحظ فالشارع،  ال يباع ليـ بسعر أغمى لغربتيـ حتى
 كىذا كجو االستحساف في المسألة.  الكاحد، محةمص
 نكعو:

 المصمحة. مستنده ىذا االستحساف
 العمماء في المسألة:آراء  -جـ

 :لمبادم الشراء حكـ فيالفقياء   اختمؼ
 متناكؿ غير النيي ألف كذلؾ ،(1)لمبادم الشراء إلى صحة ةيبمالحن ذىب الحنفية ك -

 ليتسع الحضر، بأىؿ لمرفؽ البيع عف النيي فإف معناه، في ىك كال بمفظو، لمشراء
 يتضرركف ال إذ ليـ، الشراء في ذلؾ كليس الضرر، عنيـ كيزكؿ السعر عمييـ
 عمى الشارع نظر في كالخمؽ. عنو الضرر دفع ىك بؿ لمباديف، الغبف لعدـ

 البدك أىؿ يمـز أف يمـز ال الحضر، أىؿ عف الضرر يدفع ما شرع فكما السكاء،
 .الضرر

 :بالسمع أك بالنقد لو الشراء بيف المالكيةؿ كفص –
 أـ بنقد السمع أحصؿ سكاء أم مطمقا، كبالسمع بالنقد لو الشراء جكاز يرل مف فمنيـ
 .خميؿ الشيخ كبلـ ظاىر كىك نقد، بغير

 حصميا التي كأما ينقد، بثمف حصميا التي بالسمع الشراء جكاز (2)الخرشي كخص
 لو، البيع منع في التي العمة ألف: قاؿ ،سمعان  بيا لو يشترم أف يجكز فبل النقد، بغير
 .(1)حينئذ تأتي

                                                                 

 .ُْٖ/  ّالقناع  ، ككشاؼَِٖ/  ْ، كالمغني ِِّ/  ٓينظر : بدائع الصنائع ( ُ)
ىك :محمد بف عبد ا الخراشي المالكي. أكؿ مف تكلى مشيخة األزىر. نسبتو  ىػ(َُُُ - ََُُ(الخرشي )ِ)

 .فاضبلن  أقاـ بالقاىرة كتكفي بيا. كاف فقييان  مصر.اش(( مف البحيرة برى إلى قرية يقاؿ ليا ))أبك خى 
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 : (2)تيإلى التفصيؿ اآل الشافعية ذىب -
 :رخيصان  لو يشترم مف الحضر مف لو فتعرض الشراء، يريد مف البدك مف قدـ فمك

 الحاجة تعـ مما الثمف يككف بأف هك قيد لكف المعتمد، كىك حراـ، ىك: قاؿ بعضيـ
 . إليو
 الشراء كبيف البيع بيف كفرقكا الشراء، في اإلثـ عدـ اختاركا المتأخريف مف معكج

 .إليو الحاجة تعـ ال كىك بالنقد، غالبان  الشراء بأف لمبدكم،
 عمى باإلثـ األكؿ القكؿ فحمؿ القكليف، بيف التكفيؽ مذىب فذىب ،(3)حجر ابف أما
 كىك خبلفو، عمى اإلثـ بعدـ كؿالق كحمؿ إليو، الحاجة تعـ بمتاع الشراء كاف إذا ما
 .  إليو الحاجة تعـ ال بمتاع الشراء كاف إذا ما
 الترجيح : -د

عمى التفصيؿ المتقدـ نجد أف جميكر الحنفية كالحنابمة كالمالكية في جانب كبعض 
 بأىؿ كاف لمنع الضرر البيع عف النييالشافعية قالكا بجكاز الشراء لمبدكم ، كأف  

 النيي أف في العمـ أىؿ يختمؼ لـ: القاسـ ابف قاؿ ،السعر ـعميي ليتسع ؛الحضر
 سمعتو، يبيع البدكم ترؾ متى ألنو ؛الحاضرة لنفع ىك إنما لمبادم الحاضر بيع عف

 مف كامتنع بيعيا، الحاضر تكلى فإذا السعر، عمييـ كيكسع برخص، الناس اشتراىا
 ىذا إلى تعميمو في  نبيال أشار كقد البمد، أىؿ عمى ضاؽ البمد، بسعر إال بيعيا
 .(٤)المعنى

                                                                                                                                                                                          

ا في فقو))الك  ،))الشرح الكبير عمى متف خميؿ(( مف تصانيفو:  ،المالكية(( شرح الصغير عمى متف خميؿ أيضن
 .ُُٖ/  ٕك))الفرائد السنية شرح المقدمة السنكسية(( في التكحيد. ينظر: األعبلـ لمزركمي 

 .ْٖ/  ٓ، كشرح الخرشي َٕ - ٗٔ/  ّ، كحاشية الدسكقي ُُٕالقكانيف الفقيية ص  ينظر:( ُ)
 ُُّ/  ْتحفة المحتاج  (ِ)
ىك:  أحمد بف حجر الييتمي األنصارم، شياب الديف أبك العباس.  ىػ( ّٕٗ - َٗٗتمي )ابف حجر اليي (ّ)

كلد في محمة أبي الييثـ بمصر، فقيو شافعي. انتقؿ إلى مكة كصنؼ بيا كتبو كبيا تكفي. برع في العمـك 
لرد عمى أىؿ خصكصا فقو الشافعي. مف تصانيفو: ))تحفة المحتاج شرح المنياج((، ك ))الصكاعؽ المحرقة في ا

 .ِِّ/  ُ؛ كاألعبلـ لمزركمي ُِٓ/  ِالبدع كالزندقة(( . ينظر : معجـ المؤلفيف 
 .ٗٔ/  ّحاشية الدسكقي (ْ)
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بؿ مدفكع عنيـ ، كفي ذلؾ مصمحة لمباديف،  ،فالضرر غير متحقؽ  أما في الشراء
 حتى يدفع عنيـ الغبف. 

كالفريؽ اآلخر الذم منع ذلؾ ، مف المالكية كالشافعية ، منع أف يككف الشراء لمبدكم 
ا يترجح لنا قكؿ الجميكر حتى مقابؿ سمع كليس نقد، أما إف كاف نقد فبل ضير. كبيذ

 عمى الشراء . كا أعمـ. البدؿ سمع ألف أدلة السنة لـ تأتإف كاف 
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 :األجنبية المرأة من والكفين الوجو ماعدا إلى النظر جواز: المسألة الحادية عشر
 

 صكرة المسألة: - أ
 مداواتيا لغرض ،كفيياأو يممس جسد امرأة أجنبية، عدا وجييا و  الطبيب نظرأن ي

 .، فجواز ذلك استحساناً حياتيا وحفظ
 بو كأذف لذاتو محرمان  كاف ما بإباحة اإلذف كاف ككذلؾ))كقاؿ صاحب منح الجميؿ: 

 عرضت إذا كذلؾ ،الغصة إلزالة الخمر كشرب ،الخنزير كلحـ الميتة كأكؿ ،لعارض
 ،لغيره محرمان  افك ما بإباحة اإلذف ككذلؾ التمؼ، أك المكت خشية كىي ضركرة
 .(1)((كالعبلج حاجة عرضت إذا العكرة كبنظر ،لمزكاج األجنبية بنظر كاإلذف

 في كاف إذا األجنبية المرأة مف المرض محؿ إلى الطبيب نظر يجكز))كفي الدكاني: 
 قاؿ الفرج، نظر لمقابمة يجكز كما لمدكاء، بفرجيا كلك قيؿ اليديف، أك الكجو
 .(3)((رضيت إذا األنثى فرج نظر ليا يجكز كىي أنثى القابمة إذ فة،كق فيو كلي

                                                                 

 .ٔٗٓ/  ُينظر : منح الجميؿ ( ُ)
( ىك: محمد بف إبراىيـ بف خميؿ، أبك عبد ا، التتائي المصرم المالكي. نسبتو إلى )تتا( مف قرل المنكفية ِ)

، أصكلي، ، أخذ عف النكر السنيكرم كالبرىاف المقاني ،. كعنو الشيخ الفيشي كغيره، مف تصانيفو: " بمصر. فقيو
فتح الجميؿ في شرح مختصر الخميؿ " في فركع الفقو المالكي، ك " البيجة السنية في حؿ اإلشارات السنية "، 

 .ُِٗ/  ٔ، كاألعبلـ ِّٔ/  ِىػ. ينظر : ىدية العارفيف ِْٗتكفي سنة 
 .َُْ/  ِينظر : الفكاكو الدكاني ( ّ)
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 :ونوعو وجو الستحسان -جـ
 ﴿ القياس أك األصؿ المقرر أف ذلؾ ال يجكز،  لقكلو تعالى:       

                                       ﴾ 

، كقد فسر ما ظير منيا بمكاضع الزينة كىي الكجو كالكفاف. كلكف بشرط [ُّ: النكر]
كـ، لما في . كلكنيـ أخرجكا بعض الحاالت مف أف يتناكليا ىذا الح( ١)عدـ الشيكة

، منيا جكاز نظر الطبيب إلى مكقع المرض مع أنو أجنبي ذلؾ مف ضركرة أك حاجة
، كىذا كجو فظ حياتيا، ككؿ ذلؾ تخفيؼ كتيسيراكاتيا كحعنيا، لغرض مد

 االستحساف. 
 ألف عكرة؛ المرأة ككف مف القكاعد قررتو ما أحدىما قياسيف بيف تعارض كفي ذلؾ

 في المشقة إلى يؤدم أف عساه ما: الثاني كالكصؼ الفتنة، إلى يؤدم إلييا النظر
 . (2)المكضع ىذا في التيسير عمة عيمـف العبلج، كحاؿ األحكاؿ، بعض
 نكعو:
 يمكف إذ صحيح ذلؾ ككؿ كجو، مف أكثر يمثؿ ذكر ما فإف أمر مف يكف ميما
 يمكف كما ا، رحمو زىرة أبك الشيخ يرل كما القياس، استحساف مف ذلؾ اعتبار
 استحساف الضركرة أك الحاجة . مف اعتباره

 أقوال العمماء في المسألة: -جـ
 أك الرجؿ مف العكرة كشؼ الممجئة الحاجة عند يجكز أنو إلى الفقياء جميكر ذىب
 إلى النظر لمقابمة يجكز إنو: كقالكا اآلخر، الجنس مف أك جنسيما مف ألم المرأة،
 المسمـ لمطبيب كيجكز نحكىا، أك العنيف امرأة في البكارة لمعرفة أك الكالدة عند الفرج
 تمجئ ما كيممس منيا كينظر. المسممة األجنبية المريضة يداكم أف طبيبة تكجد لـ إف

                                                                 

 .ّٖ/ْاليداية ( ُ)
، ك الدكتكر عبد ا بف َِٕينظر : الدكتكر مصمح النجار، األدلة المختمؼ فييا عند األصكلييف ص ( ِ)

 كما بعدىا. ُُٔمحمد الطريقي ، االضطرار إلى األطعمة كاألدكية المحرمة ص 
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 الذمي لمطبيب جاز مسمـ طبيب كال طبيبة تكجد لـ فإف لمسو، أك نظره إلى الحاجة
 .(1)ذلؾ

 إف نظره إلى الممجئة الحاجة تدعك ما المريض مف كتممس تنظر أف لمطبيبة كيجكز
 .المريض بمداكاة يقكـ طبيب يكجد لـ
 الترجيح : -د

عمى جكاز ذلؾ عمى  المسألة بؿ ىـ متفقكف جميعان  ال تكجد أقكاؿ متعددة في ىذه
 بسبب الضركرة. كجو االستثناء مف الحكـ العاـ استحسانان 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 .َُُ/  ٕ، كالمغني ُّْ - ُّّ/  ّي المحتاج ، كمغنِِٔٗ، ُِٔٗ/  ٔبدائع الصنائع  (ُ)
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 الخاتمة
ىك مبدأ فة إلى األصؿ العاـ المقٌرر لو، ك االستحساف إضا ال يسعني إال أف أقكؿ أف

ا، بسبب كجكىو أك بسبب األ دلة التي يعدؿ رفع الحرج، يمكف أف يعتبر حجة أيضن
بيا إليو، بؿ إنيا األدلة المباشرة في إثباتو، فاالستحساف بالنص حجة كدليمو حٌجية 

 باإلجماع حجة كدليمو حجية اإلجماع نفسوساف النٌص نفسو، كاالستح
كىذه األنكاع مف االستحساف ال يسع الخصـ إنكارىا؛ ألف إنكارىا إنكار لئلجماع 

 كلكنيـ ينازعكف في أنيا مف االستحساف. كمنكرك االستحساف ال ينكركنيا
أٌما االستحساف بالمصمحة أك العرؼ أك الضركرة، أك غير ذلؾ، فإٌف الذم يقكؿ بو 
إنما يقكؿ بيذه األدلة، فحجٌيتو ىي حجية ىذه األدلة كمدل قكتيا عند التعارض مع 

 بعضيا أك غيرىا.
 كأما أىـ نتائج ىذا البحث :

 ستحساف كدليؿ متأخر عف األدلة األساسية : الكتاب،اعتمد اإلماـ مالؾ عمى اال -ُ
جماع كالسنة، جماع األمة، كا   ػ المدينة أىؿ كا 

ارضة ، أك ما يسمى مراعاة كسكاء استخدـ ىذا الدليؿ كجامع بيف األدلة المتع 
، أك أنو نكع مف النظر إلى مآالت (1)، كىك ما كاف يعبر عنو ابف رشد الخبلؼ
، كما قاؿ  كف طرقا لمتعامؿ مع النصكص كاألدلة الجزئيةال تعدك أف تكاألفعاؿ 
 اعتمده مالؾ كمف تبعو في كتبيـ. أصؿ مف أصكؿ االستنباطفيك  ( 2)الشاطبي

 بما كؿ التعريفات لبلستحساف في المذىب المالكي، تدكر حكؿ مركزية األخذ -ِ
 اتيـ.يبتمكف بو، كيستجد في حي فيما األحكاـ في السيكلة طمب لمناس، ك ىكأرفؽ

 منيا أدرجت كالتي، مالؾ اإلماـ إلى نسبت كترل ذلؾ جميان في المسائؿ التي
 في فيي  - لممسألة دراستي طريؽ مع كالتكافؽ  باألىمية مشركطة - ثمانية

                                                                 

 .َِٗ/ِينظر : بداية المجتيد ( ُ)
 .ُْٗ/ْينظر : المكافقات، (   ِ)
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 مبنى عميو الذم العدؿ مقصد كىك لمشرع الجكىرم لممقصد تحقيؽ المحصمة
 .كالمقاصد األحكاـ

ـي  الَموي  ييًريدي  : ﴿تعالى قاؿ الشرع،  في مقرران  أصبلن  االستحساف يمثؿ  -ّ  كىالى  اٍلييٍسرى  ًبكي
ـي  ييًريدي   . ﴾ اٍلعيٍسرى  ًبكي

، أك لتبلمذتو  لممارسة مف األبكاب التي تفتح لممجتيد يعد االستحساف كاحدان   -ْ
 لتحصيؿ مميدان  طريقان  ، كالذىنية القدرة عمى االستنباط عف طريؽ الرياضة

 عمى بيا يستعيف لممجتيد للة فيك المعاصرة، كالنكازؿ الكقائع مف كثير أحكاـ
 أعمـ. كا األحكاـ، مف إليو يتكصؿ كما فتكاه،

 كلكف االجتياد، أنكاع جميع في االعتماد عميو  يمكف دليؿ االستحساف إف  -ٓ
ب حؿٌ  كؿ تسمية ينبغي فبل مبالغ، مكقؼه  داء لكؿ كدكاء تقديمو  في بو ييعجى
 استحسانان. الفقيية الحمكؿ عف بحثال أثناء األكلى الكىمة

يعة في نظائرىا، يحقؽ مقاصد الشر  عف بالمسألة ، الذم ىك العدكؿ االستحساف  -ٔ
لجمب منفعة  إال نظائرىا عف بالمسألة يعدؿ ، ألنو الجمب المصالح كدرء المفاسد

 .الضركرة استحساف في جمية العبلقة ىذه كتظير أك درء مفسدة،
 -في حقيقتو–عائد إلى التيسير كرفع الحرج، كاستخراجو إف ىذا المفيكـ الكمي  -ٕ

مظير لمفيـ األصيؿ لركح الشريعة اإلسبلمية كما أنبتت عميو مف دفع الضركرة 
كرفع الحرج، كىذا المعنى ثابت في الشريعة قطعان، كقد قامت عمى صٌحتو كثبكتو 

 عشرات األدلة. كىك مما أجمعت األمة عميو.
 اف تكمف حٌجيتو في ككنو رافعان لمحرج، كىذا ال يجكز أف كعمى ىذا فإٌف االستحس

 يككف مكضع نزاع.
، لـ جالبة لمتيسير غير منضبطيف، عند المثبتيف لوكلكف لما كاف الحرج أك المشقة ال

يعٌمقكا بيما األحكاـ، ك لجأكا إلى كسائؿ معٌرفة لذلؾ ككاشفة عف كجكده، كىذه 
األقيسة كالقكاعد، كالمسٌماة عندىـ  الكسائؿ ىي األدلة التي يعدؿ بيا عف

 باالستحساف.
 
 



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

219 
 

 

 

 انفهارص انعايت
 
 

 وهي :
 

 .فهرس اآليات 

 .فهرس األحاديث واآلثار 

 .فهرس األعالم 

 فهرس المصطلحات واأللفاظ الغريبة 

 .فهرس المراجع 

 .فهرس المحتوى 
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 فهرس اآليات

 
 

 اآلية
 

 الصحيفة في السورةرقمها

                  

              

                

            

             

 

 55 [ِْ-ِّ]البقرة: 

                  

                

  

 33 [َُْ: البقرة]

             

           

 [ُُٕ: البقرة]
 

103 

             

         …      
 111 [ُّٕ]البقرة:

﴿            ...  :39 [ِٕٓ]البقرة 

﴿                  [رةالبق:ِِٖ] 154 
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  ﴾   

                 

              

                    

                 

                

                    

 

 ٥7 [ٕ]لؿ عمراف: 

                    

       
 ٦٤ [ِّ]لؿ عمراف: 

              

            

                  

              

 ٦٨ [َُُ]لؿ عمراف:

              

                   

 ٣٩ [ُْٕلؿ عمراف:]
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    :إلى قكلو تعالى         

         

 ١٢٤ [ُُ: النساء]

             [النساء: ُِ ] ١٢٤ 

                

              
 ١٢٤ [ ُِ :النساء]

                

                    

                   

           

 [ٗٓ]النساء: 
٦٥ 

١١٥ 
١١٩ 

               

            

                   

              

             

    

 ٣١ [ٓٗ:النساء]

              :٥٨ [ُُّ]النساء 



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

223 
 

                 

    

              

                  

           

 ٦٨ [ُُٓ]النساء:

                    

                  

                

 ٨٥ [ِ: المائدة]

               

              

          

             

                   

          

 7١ [ِّ]المائدة: 

گ گ گ   [المائدة :ْٖ] ١١7 

﴿                

      ﴾ 
 ١١٤ [ْٗ: المائدة]

            [: َٗالمائدة] 7٥ 
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 7٥ ّٖاألنعاـ  ) مافرطنا فً الكتاب من شًء(

 7٥ ٗٓاالنعاـ  )ًال رطة ًال ٌاتس اال فً كتاب يثٍٍ(

گ ک ک ک ک ڑ ڑ   [األنعاـ :َُٔ] ١١٤ 

                    

                        

                          

 ٩٣ [َُٖ: األنعاـ]

 :كقكلو تعالى               

                     

                      . 

 

 ١0١ [ُْٓ: األعراؼ]

                          [األعراؼ :ُٗٗ] ٨٣ 

              

                   

        

 ٥٣ [ٔ]التكبة: 

          

             

                 

 7٨ [ََُ: التكبة]
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 ١0٢ [َُّ:التكبة]

                

            

              

     

 ٦٣ [ُِِ:التكبة]

                      

                 
 ٦٩ [ُٕ]يكنس:

           

    

 ٤٦ [ِٕ]يكسؼ: 

           

        

 ٤٥ [ ٖ]النحؿ:

 7٤ ٖٗالنحؿ  )كنزلنا عميؾ الكتاب تبيانا لكؿ شيء(

                 

            

        

 ٥0 [َُّ]النحؿ: 

 7٥ ُُٔالنحؿ  ) كال تقكلكا لما تصؼ ألسنتكـ الكذب ... (
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 ٣7 [ّٓ:الرعد]

                 

                   

         

 ٥٤ [ّٕ]الرعد: 

                

               

             

 ٥٤ [ْ]إبراىيـ: 

                   

     
 ٦7 [ِّ]اإلسراء:

                   

                

         

 ٥٥ [ٖٖ]اإلسراء: 

               [:ٖٕالحج] ١١٩ 

﴿                

             

﴾  

 ٢١٥ [ُّ:  النكر]
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 ١٢١ [ّّ: النكر]  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 

                

            
 

 ١٣٩ [ّٔ]النكر 

                 

               

                 

               

 

 ٦٥ [ّٔ]النكر: 

                       

 

 -ُّٗ]الشعراء: 
ُْٗ] 

٥٣ 

                

               

            

 ُِٗ]الشعراء: 
– ُٗٓ] 

٥٤ 

             

         

         

     

 ٤٦ [ِٕ] القصص: 

                :٦٥ [ّٔ]األحزاب 
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 [ُٖ: الزمر]

١0١- 
١١0-
١١١ 

ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ 

    ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
 [ٓٓ: الزمر]

١١0- 
١١٢ 

 

                  

                

             

            

          

 ٥٤ [ْْ]فصمت: 

       

    
 ٤٢ [َّ: الشكرل]

               

                 

    

 ٤٨ [ِّ:الجاثية]

            

         
 ٤٢ [ُّ:محمد]
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﴿                

            ﴾  
 ١٦٩ [ّّ]محمد:

                

            

           

         

 ٢٨ [ِ:الحجرات]

                        :٦٦ [ْ -ّ]النجـ 

﴿            ﴾ [الطبلؽ:ِ] ١٥٤ 

﴿                [٥:المّزمِّل] ٤٨ 

﴿         ﴾ :١٦٨ [ّ] المدثر 

                            [:ُٕالقيامة-ُٖ] ٥٢ 

ں ڱ ڱ ڱ ڱ   [القيامة :ّٔ] ١١٣ 
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 ٨١ ........................          البينة عمى المدعي، كاليميف عمى المدعى عميو   

 الكتاب تعمؿ ىذه األمة برىة ...............................................................ٕٓ 

 ١0٥...........................................................     كالثمث كثير ،ثمثلا 

 ١٤٦......................................................................     بسقبو أحؽ الجار 
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 ١٤٦............................................................    بالدار أحؽ الدار رجا 

 ٩٣ .................................    مشبياته  كبينيما بيفه  كالحراـ بيفه  الحبلؿ 

 ٨٢ ..............................................           خذم مف مالو بالمعركؼ 

  يبؾ إلى ما ال يريبؾدع ما ير  ........................................................ّٖ 
 ٦٥  ...............................  دعكني ما تركتكـ، فإَنما أىمؾ مف كاف قبمكـ 

 ١٥٩.............................................. عشره       كالرجؿ اليد أصابع دية 

 ١٥٨ ...................................... عشره       كالرجميف ديفالي أصابع دية 

 ١٦٤................................................          لو كلي ال مف كلي السمطاف 

 ١٤٦ ..........................................      الطرؽ كصرفت الحدكد كقعت فإذا 

 ١٦٣..................................................................        فالثمث كالثمث قميؿ 

  ٦٣ ........................................       فرب حامؿ فقو إلى مف ىك أفقو 

 ٦٥ ......................      فعميكـ بسنتي كسنة الخمفاء الميدييف الراشديف 

 ١٢١ ...........................ت فميؤذف بو     فقـ مع ببلؿ فألؽ عميو ما رأي 

 ٦٣ .....................................      . فمف أراد بحبكحة الجنة فيمـز الجماعة 

 ١٩٤  .................  كاف الناس يؤمركف أف يضع المصمي اليد اليمنى 

 ٢0٦............................  ......................................كاف عمي يضمف الخياط 

 ٢0١  .....................................  بسكاء سكاء إال بالذىب الذىب تبيعكا ال 

  7٨ .......................    حدو ال تسبكا أصحابي، فمك أف أحدكـ أنفؽ مثؿ أي 

 ١٨٥ ..............................................     شيئا الجنب كال الحائض تقرأ ال 

 ١7٤.................................................نفسيا      المرأةى كال المرأةي  تنكح ال 

 ١7٤....................................................................          ال نكاح إال بكلي 

  ٣٦............................................................        طبلؽليس عمى مستكره 
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  ١٢٢-١١١-٨٣ -٩٦.................    فيك عند ا حسف ما رله المسممكف حسنان 

 ١٢٥ ......................................................        ـصائ كى كى ا،نىاسي أىكؿ مف 

 ١٣٩ ......................................      لمبائع فثمرىا أيٌبرت، قد نخبلن، باع مف 

 ٢0٤-٢0٣.................................................     كيؿ في فميسمؼ سمؼ مف  

 ا عمي كذب مف  ٦١ ..................................النار مف مقعده فميتبكأ متعمدن

 ١٩٩..................................................... الفجر قبؿ الصياـ يجمع لـ مف 

  ٦٣  ...............................................ا سمع مقالتي فكعاىار ا امرءن ضَ نى 

 ١٦٥.......................................................................... ىذه كىذه سكاء 

 ٨٦ ........................................................     بف زمعة ىؿ لؾ يا عبد ا 

  ١٩٤   ............................................كضع يده اليمنى عمى كفو اليسرل 

 ١٥7 ................................................ اليد   أصابع مف أصبعو  كؿ كفي 

 ١٥7....................................... كالرجؿ اليد أصابع مف أصبعو  كؿ كفي 

 ٢00.....................................................              كال تبع ما ليس عندؾ 

 ١٢١..........................................................        يترؾ لممكاتب الربع 

 ١٦٩..................................................               بالتكبير الصبلة يستفتح 

   ٣٦ .............................................ليمة إلى السماء الدنيا  نا كؿَ ينزؿ رب 

  ١٦ ....................... اإلبًؿ يطمبكف العمـيكشؾ أف يضرب الناس أكباد 
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 فيرس األعالم

 الصحيفة اسم العلم     

 7٢ مان بن عمر أبً بكر بن ٌونس )ابن الحاجب(عث

 ١70 قٌس النخعًإبراهٌم بن زٌد بن 

 ٨7 إبراهٌم بن موسى بن محمد اللخمً الغرناطً 

 ٢١٢ أحمد بن حجر الهٌثمً األنصاري                        

 ٢٨ بن حنبل الشٌبانً   أحمد

 ١7 ابن حجر العسقالنً   أحمد بن علً

 ٨٥ أحمد بن عمر سرٌج 

 ١٥0 حمد بن محمد بن أحمد العدوى)أبو البركات(أ

 ١7٣ أحمد بن ناصر الداودي األسدي )أبو جعفر(

 ٢0 اسماعٌل بن عبد هللا بن أبً أوٌس  

 ٩٤ إسماعٌل بن ٌحٌى المزنً 

 ٨٨ أصبػ بن الفرج 

 ١٤٦ جابر بن عبد هللا 

 ١٨ حسان بن ثابت  

 ١٦٨ الحسن بن ٌسار البصري

 ١٩٩ ن الخطاب)أم المؤمنٌن(حفصة بنت عمر ب

 ٣٨ داود بن سعٌد بن أبً زنبر 

 ٢٦ ربٌعة بن فروخ التٌمً

 ٢٣ الزبٌر بن حبٌب بن ثابت  
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 ١70 زٌد بن ثابت بن الضحاك

 ٢١ سالم بن عبد هللا بن عمر 

 ١٢٥ أبو اسحاق(سعد بن مالك)

 ١٨ سعٌد بن المسٌب 

 ٢١ سفٌان بن عٌٌنة                      

 ١٤٩ أبو الولٌد الباجً  سلٌمان بن خلف

 ٢١ سلٌمان بن ٌسار

 ١00 االّمدي علً بن أبً علً  سٌف الدٌن

 ١7                       الذهبًشمس الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أحمد 

 ١٩ طلحة بن عبٌد هللا 

 ١٩ عائشة بنت أبً بكر الصدٌق

 ٣٦ عبد الرحمن بن القاسم 

 ٢٥ القاسم  عبد الرحمن بن

 ٢٥ ابن المهدي            عبد الرحمن بن حسان

 ١٩  أبو هرٌرة عبد الرحمن بن صخر الدوسً

 ١٦٨ األوزاعًعبد الرحمن بن عمرو بن محمد 

 ٨٨ عبد الرحٌم بن الحسن بن علً اإلسنوي الشافعً 

 ١0٣ شمس األئمة الحلوانً مدعبد العزٌز بن أح

 ٢7 ٌحٌى  عبد العزٌز بن عبد هللا بن

 ١٥٩ عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب 

 ٤٩ عبد هللا بن عبد الحكم 
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 ١٥٣ عبد هللا بن عبد الرحمن النفراوي القٌروانً)أبو محمد(   

 ١00 بن قدامه عبد هللا بن محمد ا

 ٣0 أبو جعفر المنصور بد هللا بن محمدع

 ٨٣ سعود معبد هللا بن 

 ١٨0 عبد هللا بن نافع 

 ٢٤ هللا بن ٌزٌد بن هرمزعبد 

 ١0٢ عبٌد هللا بن الحسٌن الكرخً 

 ١0٣ عبٌد هللا بن مسعود بن محمود البخاري المحبوبً الحنفً           

 ٣٨ عثمان بن عٌسى 

 ١70 عطاء بن أسلم أبً رباح

 ١7٤ علً بن أبً طالب

 ١٢٢ علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم األندلسً 

 ١7٨ حسن األبٌاريأبو ال علً بن اسماعٌل

 ٣0 ابن عساكر                          علً بن الحسن

 ٢٨ علً بن عمر بن أحمد 

 ١٩ عمر بن الخطاب 

 ١٤٦  الثقفً )أبو الولٌد(عمر بن الشرٌد 

 ٩0 ر بن عبد العزٌز عم

 ١٥٦ عمرو بن حزم بن زٌد 

 ٢7 عمرو بن دٌنار

 ١٤٣ قاسم بن عٌسى بن ناجً
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 ٨٩ بن معاوٌة   القاضً إٌاس

 ١7 عٌاض بن موسىالقاضً 

 ١٢٤ باري نور الدٌن العاملًمحمد األمٌن بن محمد شرٌف األخ

 ٢١٤ محمد بن إبراهٌم بن خلٌل)أبو عبد هللا( 

 ١٥٨ محمد بن إبراهٌم بن زٌاد)ابن المواز(

 ١٩٦ محمد بن أحمد الدالئً المنساوي البكري المالكً 

 ٨7  المالكً العراقًمحمد بن أحمد بن عبد هللا

 ٢٩  الشافعً محمد بن إدرٌس

 ١٨0 محمد بن القاسم بن شعبان)أبو اسحاق(

 ١٨0 محمد بن عبد السالم بن ٌوسف

 ٩٤ محمد بن عبد هللا 

 ٢١١ حمد بن عبد هللا الخرشً المالكً م

 ٨٩ محمد بن عبد هللا بن محمد المالكً

 ١0٩ محمد بن علً الطٌب البصري المعتزلً 

 ٩٥ محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالً

 ٢0 الزهري محمد بن مسلم بن عبد هللا بن شهاب

 ١٢ مصعب بن عبد هللا الزبٌري

 ٢7 مطرف بن عبد هللا بن ٌسار 

 ١70 مٌمون بن مهران)أبو أٌوب الجزري(        

 ٣٥ نافع المدنً)أبو عبد هللا(

 ٣٣ النعمان بن ثابت أبو حنٌفة
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 ٣0 ون الرشٌد                            هار

 ٢٣ ٌحٌى بن عبد هللا بن بكٌر                 

 ٣٨ ٌحٌى بن ٌحٌى بن بكٌر 

 ١٨ ٌزٌد بن إبراهٌم التستري)أبو سعٌد البصري(

 ٨٨ أبو ٌوسف   ٌعقوب بن إبراهٌم

 ٣١ ٌعقوب بن إبراهٌم بن حبٌب )القاضً اإلمام(
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 ت واأللفاظ الغريبةفيرس المصطمحا

 الصحيفة المصطمح
 ٖٔ اإلجماع

 ُِٕ األجير المشترؾ
 ٗٓ اآلحاد
 ِٕ اإلخالة
 ُٕٗ اإلردب
 ُْٕ األرش

 ْٗ االستحساف
 ُّٓ االستحقاؽ

 ٖٗ االستصحاب
 ُِٓ االستصناع

 ََُ األنممة
 َُّ البدعة
 ُّٖ التأبير
 ُِٓ الجائفة
 ُِٓ الجرح

 َُْ الجمجبلف
 ُّْ الحبس

 َُِ الدرىـ الناقص
 ْٓ الدليؿ
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 ْٕ دليؿ الخطاب
 ٕٔ الدية

 ُٔٓ سد الذرائع
 ُْٓ السقب
 ُِٓ السمـ
 َْ الشفعة
 َِْ الصناع

 ُٖٗ الضحكة الكبرل
 ُْٓ عرصة
 ِٗ العرؼ

 ُْٖ العركض
 َُّ العرية
 ِِ العقيؽ
 ٕٔ العمة

 ْٓ فحكل الخطاب
 ُِٓ الفرية

 ُٗٗ القراءة القميمة
 ِٓ رلف الكريـ الق

 ُّٓ القسامة
 ََُ القصاص

 ٕٕ قكؿ الصحابي
 َُُ القياس
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 ٔٔ القياس
 ٕٔ قياس الداللة
 ٕٔ قياس العمة

 ِْ لحف الخطاب
 ُِٓ المأمكمة
 ٕٓ المتشابو
 َٔ المتكاتر
 ِٓ المحكـ

 ْٗ مراعاة الخبلؼ
 ُُٕ المسبكؽ

 َٖ المصمحة المرسمة
 َْ مفيـك المخالفة

 َْ مكافقةمفيـك ال
 َُِ المكاتب
 ُٗ النبؿ

 ُّٗ النقض
 ُُٔ نيز

 ُْٔ الككيؿ
 َُٖ الشركة

 ُّٓ ينزا
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 فيرس المراجع
 
 بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد، حباف ابف صحيح تقريب في اإلحساف .ُ

، بف معاذ ٍعبدى  كعمؽ أحاديثو كخرج حققو، البيستي الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، مى
 ( .ـ ُٖٖٗ، ُ ط،) بيركت الرسالة،،  ألرنؤكطا شعيب: عميو

 محمد بف عمي أبي بف عمي الديف سيد الحسف أبك، األحكاـ أصكؿ في اإلحكاـ .ِ
 اإلسبلمي، المكتب، عفيفي الرزاؽ عبد: المحقؽ، اآلمدم الثعمبي سالـ بف

 ( . دت، دط.) لبناف -دمشؽ -بيركت
 األندلسي حـز بف سعيد فب أحمد بف عمي محمد أبك، األحكاـ أصكؿ في اإلحكاـ .ّ

،   دط،) بيركت الجديدة، اآلفاؽ دار، شاكر محمد أحمد الشيخ: المحقؽ، القرطبي
 ( . دت

 ا عبد أبك البخارم، المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمد، المفرد األدب .ْ
،  ّ ط،)بيركت - اإلسبلمية البشائر دار، الباقي عبد فؤاد محمد: المحقؽ،

 ( . ـُٖٗٗ
ادي إ .ٓ ؼً  إلىى  الَساًلؾ ٍرشى اًلؾً  أىشرى سى اـً  فقوً  ًفي المى اًلؾ اإلمى  بف محمد بف الرحمف عبد، مى

 مكتبة شركة،  المالكي الديف شياب محمد، أبك أك زيد أبك البغدادم، عسكر
 ( . دت ّط.) مصر كأكالده، الحمبي البابي مصطفى كمطبعة

 أدلة التشريع المختمؼ .ٔ
 األدلة المختمؼ فييا .ٕ
 د السارمإرشا .ٖ
 إرشاد الفحكؿ .ٗ
 األسماء كالصفات .َُ
 األنصارم، زكريا بف محمد بف زكريا، الطالب ركض شرح في المطالب أسنى .ُُ

 ( . دت، دط.) اإلسبلمي الكتاب دار،  السنيكي يحيى أبك الديف زيف



  االستحسان عنذ اإلمام مالك   

242 
 

مىى كىالَنظىاًئري  اأٍلىٍشبىاهي  .ُِ ٍذىىًب  عى ًنٍيفىةى  أىًبيٍ  مى افً  حى  بف اىيـإبر  بف الديف زيف، الن ٍعمى
 زكريا الشيخ: أحاديثو كخرج حكاشيو كضع، المصرم نجيـ بابف المعركؼ محمد،
 ( . ـُٗٗٗ،  ُ ط،) لبناف – بيركت العممية، الكتب دار، عميرات

 الكتب دار، السبكي الديف تقي بف الكىاب عبد الديف تاج، كالنظائر األشباه .ُّ
 ( . ـُُٗٗ،  ُ ط،) العممية

 دار، السيكطي الديف جبلؿ بكر، أبي بف رحمفال عبد، كالنظائر األشباه .ُْ
 ( . ـ َُٗٗ، ُ ط،) العممية الكتب

 اإلصابة في تمييز الصحابة .ُٓ
،  السرخسي األئمة شمس سيؿ أبي بف أحمد بف محمد، السرخسي أصكؿ .ُٔ

 ( .دت، دط.)بيركت – المعرفة دار
 الكتاب دار، إسحاؽ بف محمد بف أحمد عمي أبك الديف نظاـ، الشاشي أصكؿ .ُٕ
 (.دت.دط)بيركت – عربيال
 الديف شمس ا، عبد أبك مفرج، بف محمد بف مفمح بف محمد، الفقو أصكؿ .ُٖ

 فيد الدكتكر: لو كقدـ عميو كعمؽ حققو،  الحنبمي الصالحي ثـ الرامينى المقدسي
اف محمد بف  ( . ـ ُٗٗٗ، ُ ط،) العبيكاف مكتبة، الَسدىحى
 األصكؿ العامة لمفقو المقارف .ُٗ
 أضكاء البياف .َِ
 االعتقاد .ُِ
 الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير، األعبلـ .ِِ

 ( .ـ ََِِ، ُٓ ط،) لممبلييف العمـ دار، الدمشقي
  إعبلـ المكقعيف .ِّ
 بف سالـ بف مكسى بف أحمد بف مكسى، حنبؿ بف أحمد اإلماـ فقو في اإلقناع .ِْ

، النجا أبك الديف، شرؼ الصالحي، ثـ المقدسي، الحجاكم سالـ بف عيسى
، دط.) لبناف – بيركت المعرفة دار،السبكي مكسى محمد المطيؼ عبد: المحقؽ

 ( . دت
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 شافع بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد ا عبد أبك الشافعي، األـ .ِٓ
 بيركت - المعرفة، المكي القرشي المطمبي مناؼ عبد بف المطمب عبد بف
 المعركؼ محمد، بف إبراىيـ بف الديف زيف، الدقائؽ كنز شرح الرائؽ البحر .ِٔ

 عمي بف حسيف بف لمحمد الرائؽ البحر تكممة: لخره كفي، المصرم نجيـ بابف
 ( . دت،  ِ ط،) اإلسبلمي الكتاب دار،  القادرم الحنفي الطكرم

 بف ا عبد بف محمد الديف بدر ا عبد أبك ،الفقو أصكؿ في المحيط البحر .ِٕ
 ( . ـُْٗٗ،  ُ ط،) الكتبي دار،  الزركشي بيادر

 أحمد بف محمد بف أحمد بف محمد الكليد أبك، المقتصد كنياية المجتيد بداية .ِٖ
 ( ـََِْ، دط) القاىرة – الحديث دار، الحفيد رشد بابف الشيير القرطبي رشد بف
 ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك، كالنياية البداية .ِٗ

 ( . ـُٖٔٗ،  ُ ط،) الفكر دار، الدمشقي
 أحمد بف مسعكد بف بكر أبك الديف، عبلء، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع .َّ

 ( . ـ ُٖٔٗ،  ِط،) العممية الكتب دار، الحنفي الكاساني
 الجكيني، محمد بف يكسؼ بف ا عبد بف الممؾ عبد،الفقو أصكؿ في البرىاف .ُّ

 بف محمد بف صبلح: المحقؽ، الحرميف بإماـ الممقب الديف، ركف المعالي، أبك
 ( .ـُٕٗٗ،   ُط،) لبناف – بيركت العممية الكتب دار، عكيضة

 الكليد أبك، المستخرجة لمسائؿ كالتعميؿ كالتكجيو كالشرح كالتحصيؿ البياف .ِّ
 الغرب دار، كلخركف حجي محمد د: حققو،  القرطبي رشد بف أحمد بف محمد

 ( . ـ ُٖٖٗ،  ِط،) لبناف – بيركت اإلسبلمي،
 تاج العركس .ّّ
 يكسؼ بف القاسـ أبي بف يكسؼ بف محمد، خميؿ لمختصر كاإلكميؿ لتاجا .ّْ

،  ُ ط،) العممية الكتب دار،  المالكي المكاؽ ا عبد أبك الغرناطي، العبدرم
 ( . ـُْٗٗ

 ََُِ،  ٓط،) كىبة مكتبة، القطاف خميؿ بف مناع ،اإلسبلمي التشريع تاريخ .ّٓ
 ( . ـ
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 عبد أبك البخارم، المغيرة بف براىيـإ بف إسماعيؿ بف محمد، الكبير التاريخ .ّٔ
 ( . دت، دط.)  لباد حيدر العثمانية، المعارؼ دائرة،  ا
 تاريخ بغداد .ّٕ
 الشيرازم يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ اسحاؽ أبك،الفقو أصكؿ في التبصرة .ّٖ
 ( .  ىػَُّْ،  ُ ط،) دمشؽ – الفكر دار، ىيتك حسف محمد. د: المحقؽ،
ٍمًبي   كحاشية قائؽالد كنز شرح الحقائؽ تبييف .ّٗ  محجف بف عمي بف عثماف، الش 

 بف محمد بف أحمد الديف شياب: كالحاشية، الحنفي الزيمعي الديف فخر البارعي،
ٍمًبي   يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس بف أحمد  - األميرية الكبرل المطبعة،  الش 
 ( . ىػُُّّ،   ُط،) القاىرة بكالؽ،

 بيركت اإلسبلمي، الغرب دار، حجي كمحَمد الحمك محمد الفتٌاح عبد: تحقيؽ .َْ
 ( . ـ ُٗٗٗ، ُ ط،)
 قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف شمس، الحفاظ تذكرة .ُْ

 ( . ـُٖٗٗ،  ُ ط،) لبناف -بيركت العممية الكتب دار،:  الذىبي
 حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك، التيذيب تقريب .ِْ

 ( . ـُٖٔٗ،  ُ ط،) سكريا – الرشيد دار، عكامة محمد: ، المحقؽ العسقبلني
 الٌدبكسيٌ  عيسى بف عمر بف ا عبد زيد أبك، الفقو أصكؿ في األدلة تقكيـ .ّْ

،  ُ ط،) العممية الكتب دار، الميس الديف محيي خميؿ: المحقؽ، الحنفي
 ( ـََُِ

 عمي بف أحمد ضؿالف أبك،الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التمخيص .ْْ
 .( ـُٖٗٗ،  ُ ط،)العممية الكتب دار،  العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف
 الثعمبي نصر بف عمي بف الكىاب عبد محمد أبك، المالكي الفقة في التمقيف .ْٓ

 دار، التطكاني الحسني خبزة بك محمد أكيس أبي: المحقؽ،  المالكي البغدادم
 ( . ـ ََِْ، ُ ط،) العممية الكتب

 عمي بف الحسف بف الرحيـ عبد، األصكؿ عمى الفركع تخريج في تمييدال .ْٔ
، ىيتك حسف محمد. د: المحقؽ،  الديف جماؿ محمد، أبك الشافعٌي، اإلسنكم
 ( . ىػََُْ،   ُط،) بيركت – الرسالة مؤسسة
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، الرياض ُـ ( أصكؿ فقو اإلماـ مالؾ كأدلتو العقمية، طََِٕفاديغا مكسى) .ْٕ
 .ْٔك دار التدمرية،  ص

 أبك يكسؼ، بف الرحمف عبد بف يكسؼ، الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب .ْٖ
. د: المحقؽ، المزم الكمبي القضاعي محمد أبي الزكي ابف الديف جماؿ الحجاج،

 ( ـ َُٖٗ، ُ ط،) بيركت – الرسالة مؤسسة، معركؼ عكاد بشار
 ني،القيركا األزدم محمد، القاسـ أبي بف خمؼ، المدكنة اختصار في التيذيب .ْٗ

 كلد األميف محمد الدكتكر: كتحقيؽ دراسة،  المالكي البراذعي ابف سعيد أبك
حياء اإلسبلمية لمدراسات البحكث دار، الشيخ بف سالـ محمد  ط،) دبي التراث، كا 

 ( . ـ ََِِ، ُ
 اآلبي السميع عبد بف صالح، القيركاني زيد أبي ابف رسالة شرح الداني الثمر .َٓ

 ( . دت، دط.) كتبير  – الثقافية،  األزىرم
 – الكتب عالـ، الشيباني الحسف بف محمد ا عبد أبك، الصغير الجامع .ُٓ

 ( . ىػَُْٔ،  ُ ط،) بيركت
ٍكرة بف عيسى بف محمد، الترمذم سنف - الكبير الجامع .ِٓ  بف مكسى بف سى

 الغرب دار، معركؼ عكاد بشار: المحقؽ،  عيسى أبك الترمذم، الضحاؾ،
 ( . ـُٖٗٗ،  ُط،) بيركت – اإلسبلمي

 كسمـ عميو ا صمى ا رسكؿ أمكر مف المختصر الصحيح المسند الجامع .ّٓ
 الجعفي البخارم عبدا أبك إسماعيؿ بف محمد، البخارم صحيح=  كأيامو كسننو

 ( . ىػُِِْ،  ُ ط،) النجا طكؽ دار، الناصر ناصر بف زىير محمد: المحقؽ،
 البر عبد بف محمد بف ا بدع بف يكسؼ عمر أبك، كفضمو العمـ بياف جامع .ْٓ

 الجكزم، ابف دار، الزىيرم األشباؿ أبي: تحقيؽ، القرطبي النمرم عاصـ بف
 ( . ـُْٗٗ،  ُ ط،) السعكدية العربية المممكة

 الدسكقي عرفة بف أحمد بف محمد، الكبير الشرح عمى الدسكقي حاشية .ٓٓ
 ( . دت، دط.) بيركت، الفكر دار، المالكي

 أبك،  المسالؾ ألقرب السالؾ بمغة=  الصغير الشرح عمى الصاكم حاشية .ٔٓ
 ( . دت، دط.) المالكي بالصاكم الشيير الخمكتي، محمد بف أحمد العباس
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 بف أحمد بف عمي، الحسف أبك،الرباني الطالب كفاية شرح عمى العدكم حاشية .ٕٓ
: المحقؽ، منفمكط مف بالقرب عدم، بني إلى نسبة) العدكم الصعيدم مكـر

 (.ـُْٗٗ،  دط،) بيركت – الفكر دار، البقاعي محمد الشيخ يكسؼ
 محمد بف عمي بف محمد،  كجامع األبصار تنكير شرح المختار الدر .ٖٓ

 خميؿ المنعـ عبد: المحقؽ،  الحنفي الحصكفي الديف بعبلء المعركؼ الًحٍصني
 ( .ـ ََِِ، ُ ط،) العممية الكتب دار، إبراىيـ

 محمد، بف عمي بف إبراىيـ، المذىب عمماء أعياف معرفة في المذىب الديباج .ٗٓ
 أبك األحمدم محمد الدكتكر: كتعميؽ تحقيؽ، اليعمرم الديف برىاف فرحكف، ابف
 ( . دت، دط.) القاىرة كالنشر، لمطبع التراث دار،النكر

 المالكي الرحمف عبد بف إدريس بف أحمد الديف شياب العباس أبك، الذخيرة .َٔ
 الغرب دار، خبزة بك محمد ك حجي محمد: المحقؽ،  بالقرافي الشيير

 ( . ـُْٗٗ،  ُ ط،) بيركت -اإلسبلمي
 بف عثماف بف العباس بف إدريس بف محمد ا عبد أبك الشافعي،  الرسالة .ُٔ

، ُط)مصر الحمبي، مكتبو،  شاكر أحمد: المحقؽ، المطمب عبد بف شافع
 (.ـَُْٗ

 شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك، المفتيف كعمدة الطالبيف ركضة .ِٔ
 ط،)عماف -دمشؽ -بيركت اإلسبلمي، المكتب، الشاكيش زىير: تحقيؽ،  النككم

 ( . ـ ُُٗٗ، ّ
 بف أحمد اإلماـ مذىب عمى الفقو أصكؿ في المناظر كجنة الناظر ركضة .ّٔ

 الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف ا عبد الديف مكفؽ محمد، حنبؿ
 الرٌياف مؤسسة، المقدسي دامةق بابف الشيير الحنبمي، الدمشقي ثـ المقدسي
 ( . ـََِِ،   ِط،) كالتكزيع كالنشر لمطباعة

 بف محمد ا عبد أبك - يزيد أبيو اسـ كماجة - ماجة ابف، ماجو ابف سنف .ْٔ
 بممي قره كامؿ محَمد - مرشد عادؿ - األرنؤكط شعيب: المحقؽ، القزكيني يزيد
بد -  ( .  ـ ََِٗ، ُط،) العالمية الرسالة دار، ا حرز الٌمطيؼ عى
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 اسـ كماجة القزكيني، يزيد بف محمد ا عبد أبك ماجة ابف، ماجو ابف سنف .ٓٔ
 فيصؿ - العربية الكتب إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيؽ، يزيد أبيو

 ( . دت، دط.) الحمبي البابي عيسى
 شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد أبك، داكد أبي سنف .ٔٔ
 المكتبة، الحميد عبد الديف محيي محمد: المحقؽ، الس ًجٍستاني األزدم عمرك فب

 (دت، دط.) بيركت – صيدا العصرية،
 شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد أبك، داكد أبي سنف .ٕٔ

َمد - األرنؤكط شعىيب: المحقؽ،  الس ًجٍستاني األزدم عمرك بف  قره كاًمؿ محى
 ( . ـ ََِٗ، ُ ط،) العالمية رسالةال دار، بممي

ٍكرة بف عيسى بف محمد، الترمذم سنف .ٖٔ  الترمذم، الضحاؾ، بف مكسى بف سى
 شركة،  الباقي عبد فؤاد كمحمد شاكر محمد أحمد: كتعميؽ تحقيؽ، عيسى أبك

 ( . ـُٕٓٗ،  ِ ط،) مصر – الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة
 بف مسعكد بف ميدم بف أحمد بف عمر بف عمي الحسف أبك،الدارقطني سنف .ٗٔ

 شعيب: عميو كعمؽ نصو كضبط حققو، الدارقطني البغدادم دينار بف النعماف
 مؤسسة، برىكـ أحمد ا، حرز المطيؼ عبد شمبي، المنعـ عبد حسف االرنؤكط،
 ( . ـََِْ،   ُط،) لبناف – بيركت الرسالة،

ٍكًجردمالخي  مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد،  الكبرل السنف .َٕ  ٍسرى
 الكتب دار، عطا القادر عبد محمد: المحقؽ، البييقي بكر أبك الخراساني،
 ( . ـََِّ،  ّط،) بيركت العممية،

،  النسائي الخراساني، عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد، الكبرل السنف .ُٕ
 ،األرناؤكط شعيب: عميو أشرؼ، شمبي المنعـ عبد حسف: أحاديثو كخرج حققو

 ( . ـ ََُِ، ُ ط،) بيركت – ةالرسال مؤسسة
 بف عثماف بف أحمد بف محمد ا عبد أبك الديف شمس، النببلء أعبلـ سير .ِٕ

 شعيب الشيخ بإشراؼ المحققيف مف مجمكعة:  المحقؽ، الذىبي قىاٍيماز
 ( . ـُٖٓٗ،  ّ ط،) الرسالة مؤسسة، األرناؤكط
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 بف عمر بف لعزيزا عبد بف ا عبد بف بيراـ،   مالؾ اإلماـ فقو في الشامؿ .ّٕ
 ضبطو، المالكي الد ٍميىاًطيٌ  الَدًميًرمٌ  السممي الديف تاج البقاء، أبك عكض،
 التراث كخدمة لممخطكطات نجيبكيو مركز، نجيب الكريـ عبد بف أحمد: كصححو

 ( . ـ ََِٖ،  ُط،)
 مكتبة، التفتازاني عمر بف مسعكد الديف سعد، التكضيح عمى التمكيح شرح .ْٕ

 ( . دت، طد.)بمصر صبيح
: عميو كعمؽ صححو، الزرقا محمد الشيخ بف أحمد، الفقيية القكاعد شرح .ٕٓ

 ( . ـُٖٗٗ،  ِ ط،) سكريا/  دمشؽ - القمـ دار، الزرقا أحمد مصطفى
 قدامة بف أحمد بف محمد بف الرحمف عبد، المقنع متف عمى الكبير الشرح .ٕٔ

 لمنشر العربي لكتابا دار،  الديف شمس الفرج، أبك الحنبمي، الجماعيمي المقدسي
 ( . دت، دط.) كالتكزيع

 بف محمد بف أحمد بف محمد الديف جبلؿ، الفقو أصكؿ في الكرقات شرح .ٕٕ
 بف الديف حساـ الدكتكر: عميو كعَمؽ كحققو لو قَدـ، الشافعي المحمي إبراىيـ
 ( . ـ ُٗٗٗ،  ُط،) عفانة مكسى

 عبد بف ريسإد بف أحمد الديف شياب العباس أبك ،الفصكؿ تنقيح شرح .ٖٕ
 شركة: الناشر، سعد الرؤكؼ عبد طو: المحقؽ، بالقرافي الشيير المالكي الرحمف
 ( . ـُّٕٗ،   ُط،) المتحدة الفنية الطباعة

 ،الشنقيطي المختار محمد بف محمد،  المقنع اختصار في المستقنع زاد شرح .ٕٗ
 لمطبكعاتا لمراجعة العامة اإلدارة - كاإلفتاء العممية لمبحكث العامة الرئاسة
 ( . ـََِٕ،  ُ ط،) السعكدية العربية المممكة - الرياض الدينية،

 عبد أبك المالكي الخرشي ا عبد بف محمد،  لمخرشي خميؿ مختصر شرح .َٖ
 ( . دت، دط.) بيركت – لمطباعة الفكر دار،  ا
 بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد، بمباف ابف بترتيب حباف ابف صحيح .ُٖ

عٍ  بف معاذ ،مى ، األرنؤكط شعيب: ، المحقؽ البيستي الدارمي، حاتـ، أبك التميمي، بدى
 (ـُّٗٗ،  ِ ط،) بيركت – الرسالة مؤسسة
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 بالكالء، الياشمي منيع بف سعد بف محمد ا عبد أبك الكبرل، الطبقات .ِٖ
 مكتبة، منصكر محمد زياد: المحقؽ، سعد بابف المعركؼ البغدادم البصرم،
 ( . ىػَُْٖ،  ِ ط،) المنكرة نةالمدي - كالحكـ العمكـ

 بف محمد بف الحسيف بف محمد ، يعمى أبك القاضي، الفقو أصكؿ في العدة .ّٖ
 سير بف عمي بف أحمد د:  نصو كخرج عميو كعمؽ حققو،  الفراء ابف خمؼ

 ( . ـَُٗٗ،  ِ ط،) المباركي
 قدامة بف محمد بف أحمد بف ا عبد الديف مكفؽ محمد أبك، الفقو عمدة .ْٖ

: المحقؽ، المقدسي قدامة بابف الشيير الحنبمي، الدمشقي ثـ المقدسي اعيميالجم
 ( . ـََِْ،   ُط،) العصرية المكتبة، عزكز محمد أحمد

 بابف المعركؼ السيكاسي الكاحد عبد بف محمد الديف كماؿ، القدير فتح .ٖٓ
 ( . دت، دط.) الفكر دار، اليماـ

 بف أحمد الديف شياب العباس أبك، الفركؽ أنكاء في البركؽ أنكار=  الفركؽ .ٖٔ
 ( . دت، دط، .)بالقرافي الشيير المالكي الرحمف عبد بف إدريس

 الديف شمس محمد، بف حمزة بف محمد، الشرائع أصكؿ في البدائع فصكؿ .ٕٖ
 العممية، الكتب دار، إسماعيؿ حسف محمد حسيف محمد: المحقؽ، الفنارم
 ( . ـََِٔ،  ُ ط،) لبناف – بيركت

 كزارة، الحنفي الجصاص الرازم بكر أبك عمي بف أحمد، صكؿاأل في الفصكؿ .ٖٖ
 ( .  ـ ُْٗٗ، ِ ط،)الككيتية األكقاؼ

 ميدم بف أحمد بف ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك، المتفقو ك الفقيو .ٖٗ
 ابف دار، الغرازم يكسؼ بف عادؿ الرحمف عبد أبك: المحقؽ،  البغدادم الخطيب
 ( . ىػُُِْ،   ِط،)السعكدية – الجكزم

 بف العربيٌ  بف الحسف بف محمد، اإلسبلمي الفقو تاريخ في السامي الفكر .َٗ
 لبناف-بيركت- العممية الكتب دار، الفاسي الجعفرم الثعالبي الحجكم محمد
 ( . ـُٓٗٗ،   ُط،)
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( غنيـ أك) غانـ بف أحمد، القيركاني زيد أبي ابف رسالة عمى الدكاني الفكاكو .ُٗ
 بيركت،الفكر دار، المالكي األزىرم نفراكمال الديف شياب مينا، ابف سالـ بف
 ( . ـُٓٗٗ، دط.)
 ابف الجبار عبد بف محمد بف منصكر المظفر، أبك،األصكؿ في األدلة قكاطع .ِٗ

 حسف محمد: المحقؽ، الشافعي ثـ الحنفي التميمي السمعاني المركزل أحمد
، ُ ط،) لبناف بيركت، العممية، الكتب دار، الشافعي اسماعيؿ حسف محمد
 ( . ـُٗٗٗ

 جزم ابف ا، عبد بف محمد بف أحمد بف محمد القاسـ، أبك، الفقيية القكانيف .ّٗ
 ( . دت، دط.) الغرناطي الكمبي

 محمد بف أحمد بف ا عبد الديف مكفؽ محمد أبك،أحمد اإلماـ فقو في الكافي .ْٗ
 المقدسي قدامة بابف الشيير الحنبمي، الدمشقي ثـ المقدسي الجماعيمي قدامة بف
 ( . ـ ُْٗٗ،  ُط،) العممية الكتب ارد، 
 عبد بف محمد بف ا عبد بف يكسؼ عمر أبك،  المدينة أىؿ فقو في الكافي .ٓٗ

 ماديؾ كلد أحيد محمد محمد: المحقؽ،  القرطبي النمرم عاصـ بف البر
،   ِط،) السعكدية العربية المممكة الرياض، الحديثة، الرياض المكريتاني ،مكتبة

 ( .ـَُٖٗ
 عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف أبك، التاريخ في الكامؿ .ٔٗ

 عبد عمر: تحقيؽ، األثير ابف الديف عز الجزرم، الشيباني الكاحد عبد بف الكريـ
 ( . ـُٕٗٗ،   ُط،) لبناف – بيركت العربي، الكتاب دار ،تدمرم السبلـ

 محمد بف يكسؼ بف ا عبد بف الممؾ عبد،الفقو أصكؿ في التمخيص كتاب .ٕٗ
 جكلـ ا عبد: المحقؽ، الحرميف بإماـ الممقب الديف، ركف المعالي، أبك الجكيني،
 ( . دت، دط. .)بيركت – اإلسبلمية البشائر دار، العمرم أحمد كبشير النبالي

 عبلء محمد، بف أحمد بف العزيز عبد، البزدكم أصكؿ شرح األسرار كشؼ .ٖٗ
 ( . دت، دط.) بلمياإلس الكتاب دار، الحنفي البخارم الديف
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 ألسنة عمى األحاديث مف اشتير عما اإللباس كمزيؿ الخفاء كشؼ .ٗٗ
 حساـ لصاحبيا القدسي، مكتبة، الجراحي العجمكني محمد بف إسماعيؿ،الناس
 ( . ىػُُّٓ، دط.) القاىرة – القدسي الديف
 ميدم بف أحمد بف ثابت بف عمي بف أحمد بكر أبك، الركاية عمـ في الكفاية .ََُ

، المدني حمدم إبراىيـ،  السكرقي عبدا أبك: المحقؽ،  البغدادم الخطيب
 ( . دت، دط.) المنكرة المدينة - العممية المكتبة

، النسفي الديف حافظ محمكد بف أحمد بف ا عبد البركات أبك، الدقائؽ كنز .َُُ
،  ُ ط،) السراج دار اإلسبلمية، البشائر دار، بكداش سائد. د. أ: المحقؽ
  ( .ـَُُِ

 الغنيمي إبراىيـ بف حمادة بف طالب بف الغني عبد، الكتاب شرح في المباب .َُِ
 محيي محمد: حكاشيو كعمؽ كضبطو كفصمو  حققو، الحنفي الميداني الدمشقي
 ( . دت، دط.) لبناف – بيركت العممية، المكتبة، الحميد عبد الديف
 حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك ،الميزاف لساف .َُّ

 األعممي مؤسسة، اليند – النظامية المعرؼ دائرة: المحقؽ، العسقبلني
 ( . ـُُٕٗ،  ِ ط،) بيركت لممطبكعات

 دار،  الشيرازم يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ اسحاؽ أبك،الفقو أصكؿ في الممع .َُْ
 ( . ـََِّ،  ِ ط،) العممية الكتب

 المعرفة دار، السرخسي األئمة شمس سيؿ أبي بف أحمد بف محمد، المبسكط .َُٓ
 ( . ـُّٗٗ، دط.) بيركت –
 النفزم، الرحمف عبد( زيد أبي) بف ا عبد محمد أبك،  الرسالة متف .َُٔ

 ( . دت، دط.) بيركت، الفكر دار،  المالكي القيركاني،
 بف أحمد الرحمف عبد أبك، لمنسائي الصغرل السنف=  السنف مف المجتبى .َُٕ

 مكتب، غدة أبك لفتاحا عبد: تحقيؽ،  النسائي الخراساني، عمي بف شعيب
 (ـ ُٖٔٗ،  ِط،) حمب – اإلسبلمية المطبكعات
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 بف بكر أبي بف عمي الديف نكر الحسف أبك،  الفكائد كمنبع الزكائد مجمع .َُٖ
، دط.) القاىرة القدسي، مكتبة، القدسي الديف حساـ: المحقؽ، الييثمي سميماف
 ( . ـُْٗٗ

،   النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك،  الميذب شرح المجمكع .َُٗ
 ( .دت، دط.) بيركت، الفكر دار
 ا عبد بف السبلـ عبد، حنبؿ بف أحمد اإلماـ مذىب عمى الفقو في المحرر .َُُ
 مكتبة،الديف مجد البركات، أبك الحراني، تيمية ابف محمد، بف الخضر بف

 ( . ـُْٖٗ، ِ ط،) الرياض -المعارؼ
 العربي بف بكر أبك ا عبد بف محمد القاضي، الفقو أصكؿ في المحصكؿ .ُُُ

 دار، فكدة سعيد - اليدرم عمي حسيف: المحقؽ، المالكي االشبيمي المعافرم
 ( . ـ ُٗٗٗ، ُ ط،) عماف – البيارؽ

 الرازم التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد ا عبد أبك، المحصكؿ .ُُِ
 فياض جابر طو الدكتكر: كتحقيؽ دراسة، الرم خطيب الرازم الديف بفخر الممقب
 ( . ـ ُٕٗٗ، ّ ط،) بيركت، الرسالة مؤسسة، العمكاني

 الكتب دار،  المدني األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ، المدكنة .ُُّ
 ( . ـ ُْٗٗ، ُ ط،) العممية

 القادر عبد بف المختار محمد بف األميف محمد ،الفقو أصكؿ في مذكرة .ُُْ
 ( . ـ ََُِ، ٓ ط،) لمنكرةا المدينة كالحكـ، العمكـ مكتبة،  الشنقيطي الجكني

 الشرنببللي عمي بف عمار بف حسف، اإليضاح نكر متف شرح الفبلح مراقي .ُُٓ
،  ُ ط،) العصرية المكتبة، زرزكر نعيـ: كراجعو بو اعتنى،  الحنفي المصرم
 ( . ـََِٓ

 محمد بف ا عبد بف محمد الحاكـ ا عبد أبك، الصحيحيف عمى المستدرؾ .ُُٔ
 بابف المعركؼ النيسابكرم الطيماني الضبي الحكـ فب نيعيـ بف حمدكيو بف
،  ُ ط،) بيركت – العممية الكتب دار، عطا القادر عبد مصطفى: تحقيؽ،

 ( . ـَُٗٗ
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 عبد محمد: تحقيؽ،  الطكسي الغزالي محمد بف محمد حامد أبك، المستصفى .ُُٕ
 ( . ـ ُّٗٗ، ُ ط،) العممية الكتب دار،  الشافي عبد السبلـ

 ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد ا عبد أبك، حنبؿ بف مدأح اإلماـ مسند .ُُٖ
 مؤسسة، كلخركف مرشد، عادؿ - األرنؤكط شعيب: المحقؽ، الشيباني أسد بف

 ( . ـََُِ،  ُ ط،) الرسالة
 ىبلؿ بف حنبؿ بف محمد بف أحمد ا عبد أبك، حنبؿ بف أحمد اإلماـ مسند .ُُٗ
،  ُ ط،) القاىرة – الحديث رشاكر،دا محمد أحمد: المحقؽ، الشيباني أسد بف

 ( . ـُٓٗٗ
 ا صمى ا رسكؿ إلى العدؿ عف العدؿ بنقؿ المختصر الصحيح المسند .َُِ

 النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ، مسمـ صحيح=  كسمـ عميو
 ( دت، دط.) بيركت – العربي التراث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمد: المحقؽ،
 عبد الديف مجد: الجدٌ  بتصنيفيا بدأ، تيمية لؿ ،الفقو كؿأص في المسكدة .ُُِ

 االبف أكمميا ثـ ، تيمية بف الحميـ عبد:  األب إلييا كأضاؼ ، تيمية بف السبلـ
 الكتاب دار، الحميد عبد الديف محيي محمد: المحقؽ. تيمية بف أحمد: الحفيد
 ( . دت، دط.) العربي

 الجكني القادر عبد بف المختار محمد بف األميف محمد، المرسمة المصالح .ُِِ
 ( . ىػَُُْ،  ُ ط،) المنكرة المدينة اإلسبلمية، الجامعة، الشنقيطي

، البىٍصرم الحسيف أبك الطيب عمي بف محمد، الفقو أصكؿ في المعتمد .ُِّ
 ( . ىػَُّْ،  ُ ط،) بيركت،  العممية دار، الميس خميؿ: المحقؽ

 أبك الشامي، المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف سميماف،  األكسط المعجـ .ُِْ
 بف المحسف عبد،  محمد بف ا عكض بف طارؽ: المحقؽ، الطبراني القاسـ
 ( .  دت، دط.) القاىرة – الحرميف دار، الحسيني إبراىيـ

 أبك الشامي، المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف سميماف،الكبير المعجـ .ُِٓ
، ِط.)القاىرة - تيمية ابف مكتبة، السمفي المجيد عبد بف حمدم: المحقؽ، القاسـ
 ( . دت
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 مكتبة،  كحالة الغني عبد بف راغب محمد بف رضا بف عمر، المؤلفيف معجـ .ُِٔ
 ( . دت، دط.) بيركت العربي التراث إحياء دار بيركت، - المثنى

 عبد محمد أبك"، أنس بف مالؾ اإلماـ" المدينة عالـ مذىب عمى المعكنة .ُِٕ
 عبد حميش: المحقؽ،  المالكي ادمالبغد الثعمبي نصر بف عمي بف الكىاب
 ( . دت، دط.) المكرمة مكة - الباز أحمد مصطفى التجارية، المكتبة، الحؽٌ 
 بف محمد الديف، شمس،  المنياج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني .ُِٖ

 ( . ـُْٗٗ،  ُط،) العممية الكتب دار،  الشافعي الشربيني الخطيب أحمد
 بف محمد بف أحمد بف ا عبد الديف مكفؽ محمد أبك،قدامة البف المغني .ُِٗ

، المقدسي قدامة بابف الشيير الحنبمي، الدمشقي ثـ المقدسي الجماعيمي قدامة
 ( . ـُٖٔٗ، دط.) القاىرة مكتبة

 الغرب دار،  القرطبي رشد بف أحمد بف محمد الكليد أبك، المميدات المقدمات .َُّ
 ( . ـُٖٖٗ،  ُ ط،) اإلسبلمي

 سالـ بف محمد بف إبراىيـ ضكياف، ابف، الدليؿ شرح في السبيؿ منار .ُُّ
 ( . ـ ُٖٗٗ،  ٕط،) بيركت، اإلسبلمي المكتب، الشاكيش زىير: المحقؽ،
َكنة شىرحً  في التٍَأًكيؿ لطائؼ كنتائج الَتحًصيؿً  منىاًىجي  .ُِّ ؿ   المدى  أبك،ميشًكبلتيا كحى

 بف أحمد - الٌدميىاطي الفضؿ أبك: بو اعتنى،  الرجراجي سعيد بف عمي الحسف
 ( . ـََِٕ،   ُط،) حـز ابف دار، عميٌ 
 بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ،  كالممكؾ األمـ تاريخ في المنتظـ .ُّّ

 القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد محمد: المحقؽ، الجكزم محمد بف عمي
 ( . ـُِٗٗ،  ُ ط،) بيركت العممية، الكتب دار، عطا
 عبد أبك عميش، محمد بف أحمد بف حمدم، خميؿ مختصر شرح الجميؿ منح .ُّْ
 ( . ـُٖٗٗ، دط.) بيركت – الفكر دار،المالكي ا
 بف يحيى الديف محيي زكريا أبك، الفقو في المفتيف كعمدة الطالبيف منياج .ُّٓ

 ( ـ ََِٓ،  ُط،) الفكر دار، عكض أحمد قاسـ عكض: المحقؽ، النككم شرؼ
كؿً  ًعٍمـً  في اٍلمييىَذبي  .ُّٔ فً الٍ  الًفٍقوً  أيصي ،  نظرَيةن  دراسةن  كدراستيا لمساًئًمو تحريره =ميقىارى

 ( ـُٗٗٗ،  ُ ط،) الرياض – الرشد مكتبة ،النممة محمد بف عمي بف الكريـ عبد
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 يكسؼ بف عمي بف إبراىيـ اسحاؽ أبك، الشافعي اإلماـ فقة في الميذب .ُّٕ
 ( . دت، دط.) العممية الكتب دار، الشيرازم

 بالشاطبي الشيير الغرناطي المخمي محمد بف مكسى بف إبراىيـ ،المكافقات .ُّٖ
، ُ ط، ،)عفاف ابف دار، سمماف لؿ حسف بف مشيكر عبيدة أبك: المحقؽ،

 ( . ـ ُٕٗٗ
 بف محمد ا عبد أبك الديف شمس، خميؿ مختصر شرح في الجميؿ مكاىب .ُّٗ

 المالكي الر عيني بالحطاب المعركؼ المغربي، الطرابمسي الرحمف عبد بف محمد
 ( . ـ ُِٗٗ،  ّط،) الفكر ردا)،  
 محمد: المحقؽ، المدني األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ،  المكطأ .َُْ

 الخيرية لؤلعماؿ نيياف لؿ سمطاف بف زايد مؤسسة، األعظمي مصطفى
 ( . ـ ََِْ، ُ ط،) اإلمارات – ظبي أبك - كاإلنسانية

، المدني األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ، مالؾ اإلماـ مكطأ .ُُْ
 إحياء دار، الباقي عبد فؤاد محمد: عميو كعمؽ أحاديثو كخرج كرقمو صححو
 ( . ـُٖٓٗ، دط.) لبناف – بيركت العربي، التراث

، الزيمعي تخريج في األلمعي بغية حاشيتو مع اليداية ألحاديث الراية نصب .ُِْ
 محمد: المحقؽ،  الزيمعي محمد بف يكسؼ بف ا عبد محمد أبك الديف جماؿ
 ( . ـُٕٗٗ،  ُ ط،)  بيركت - كالنشر لمطباعة الرياف مؤسسة، عكامة

 لمكتاب العالمية الدار، الريسكني أحمد ،الشاطبي اإلماـ عند المقاصد نظرية .ُّْ
 ( . ـُِٗٗ،  ِ ط،) اإلسبلمي

 القرافي إدريس بف أحمد الديف شياب،: المحصكؿ شرح في األصكؿ نفائس .ُْْ
 مصطفى نزار مكتبة، معكض محمد ميع المكجكد، عبد أحمد عادؿ: المحقؽ،

 ( .  ـ ُٓٗٗ،  ُط،)الباز 
 بف أحمد العباس أبي بف محمد الديف شمس، المنياج شرح إلى المحتاج نياية .ُْٓ

 ( . ـ ُْٖٗ، أخيرة ط،) بيركت الفكر، دار،  الرممي الديف شياب حمزة
ا عمى كالز يادات الَنكادر .ُْٔ َكنة في مى  محمد أبك،  األيمياًت  مف غيرىا مف المدى

 (ىػّٖٔ: المتكفى) المالكي القيركاني، النفزم، الرحمف عبد( زيد أبي) بف ا عبد
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 الفرغاني الجميؿ عبد بف بكر أبي بف عمي، المبتدم بداية شرح في اليداية .ُْٕ
 التراث احياء دار، يكسؼ طبلؿ: المحقؽ، الديف برىاف الحسف أبك المرغيناني،

 ( . دت، دط.) لبناف – بيركت - العربي
: المحقؽ،  الصفدم ا عبد بف أيبؾ بف خميؿ الديف صبلح، بالكفيات الكافي .ُْٖ

 ( ـَََِ،   دط،) بيركت – التراث إحياء دار مصطفى كتركي األرناؤكط أحمد
 محمد بف أحمد الديف شمس العباس أبك، الزماف أبناء كأنباء األعياف كفيات .ُْٗ
 دار، عباس إحساف: المحقؽ، بمياإلر  البرمكي خمكاف ابف بكر أبي بف إبراىيـ بف

 ( . ـُُٕٗ،  ُ ط،) بيركت – صادر
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 ّٔ................................................عممو كمأكمو كممبسو

 ّٔ.................................................مؤلفات اإلماـ مالؾ

 ّٔ..........................................................كفاتو كدفنو

 َْ................................المطمب الثاني: مذىبو العقدم كالفقيي

 َْ.................................................مالعقد مذىبو - أ

 ّْ.................................................مذىبو الفقيي - ب

 ّْ.................................أىـ خصائص المذىب المالكي •

 ْٓ........................طريقة اإلماـ مالؾ في االستنباط إجماالن  •

 ْٖ................................................تو بالفتياطريق •

 ُٓ.......فؽ عمى حجيتيا كالمختمؼ في حجيتوالمبحث الثاني: األدلة المت

 ِٓ........................ أدلة متفؽ عمى حجيتيا كىي:-المطمب األكؿ

 ِٓ......... ..........................................القرلف الكريـ -أكالن 

 ِٓ............................تعريؼ القرلف الكريـ لغةن كاصطبلحان  - أ

 ْٓ...............أنزؿ ا تعالى القرلف الكريـ بالَمفظ كالمساف العربي - ب

 ٓٓ...............................................حجية القرلف الكريـ -جػ

 ٕٓ.................................لكريـالمحكـ كالمتشابو في القرلف ا -د

 ٗٓ........................................................السيَنة المشَرفة 
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 َٔ........................................................ .أقساـ السنة

 ُٔ...................................................... متكاترأقساـ ال 

 ْٔ....................................................... حجية السيَنة.  

 ٖٔ.......................................................ثالثان: اإلجماع 

 ِٕاجماع اىؿ المدينة ................................................. 

 ْٕ........................................................رابعان: القياس

 ٕٕ.................................المطمب الثاني: األدلة المختمؼ فييا

 ٕٕ.............................................. أكالن: قكؿ الصحابي.

 ٕٕ........................................تعريؼ "قكؿ الصحابي". - أ
 ّٕ........................فقتو كمخالفتو لصحابي لخر حاالت مكا - ب
 ٖٕ................................. حالتا مكافقتو كمخالفتو لمقياس. -جػ
 ٕٗ..................................................... حجيتو. - د

 ِٖ................................................... ثانيان: سٌد الذرائع.

 ِٖ........................................... تعريؼ ))سٌد الذرائع((. -أ 

 ِٖ........................................ قاعدة التذرع ذات شقٌيف. -ب 

  ّٖ........................................... حجية ))سد الذرائع((. -ج 

 ْٖ................................................... ثالثان: االستحساف.

 ٖٓ............................................. رابعان: المصالح المرسمة.
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 ٖٓ......................................... تعريؼ المصالح المرسمة. -أ 

 ٖٓ......................................... أقساـ المصالح المرسمة. -ب 

 ٕٖ................................................ شركط األخذ بيا. -ج 

 ٕٖ............................................ أدلة اعتبارىا كحجيتيا. -د 

 ٖٗ................................................. خامسان: االستصحاب.

 ٖٗ............................................................ تعريفو. -أ 

  ٖٗ.......................................................... أنكاعو. -ب 

 َٗ.......................................................... حجيتو. -ج 

 ِٗ............................................... سادسان: العرؼ )العادة(.

 ِٗ........................................................تعريفو:  -أ 

  ِٗ.......................................................شركطو:  -ب 

 ِٗ.......................................................... حجيتو: -جػ 

 ْٗ.......................................... سابعان: مفيكـ مراعاة الخبلؼ.

 ْٗ.............................................................تعريفو.  -أ 

 ٓٗ..........................................................شركطو.  -ب 

 ٓٗ........................................................... حجيتو. -جػ 

 ٕٗ......................لفصؿ األكؿ: التعريؼ باالستحساف كأنكاعو كحجيتوا
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  َٗ..............   .تاريخ ظيكر االستحساف كمصطمح أصكلي المبحث األكؿ:

 َُُالمبحث الثاني : تحديد مفيكـ االستحساف عند العمماء ....................

 َُِ.............................. تعريؼ االستحساف في المذىب الحنفي: - أ 

 َُّ................................... االستحساف في المذىب المالكي: -ب 

 َُٓ............................ تعريؼ االستحساف في المذىب الشافعي:  -جػ

 َُٓ........................... تعريؼ االستحساف في المذىب الحنبمي: - د

 َُٕ.......................... . حجية االستحساف عند العمماء: ثلالمبحث الثا

 َُٕأكالن : تحرير محؿ النزاع كالخبلؼ ........................................

 ُُُ......................... :ثانيان : لراء العمماء في حجية االستحساف كأدلتيـ

 ُُُ.................................رد المنكريف عمى ىذه األدلة ............

 ُُّأدلة نفاة االستحساف ....................................................

 ُُٕثالثان : تقكيـ األدلة ......................................................

 ُُٗ...........رابعان: الترجيح ...............................................

 ُِْالمبحث الرابع : أقساـ االستحساف كأنكاعو ...............................

 ُِْالنكع األكؿ : االستحساف بالنص ........................................

 ُِٓالنكع الثاني : االستحساف باالجماع ......................................

 ُِٔ......................................ستحساف بالعرؼ:  اال -النكع الثالث
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 ُِٕ................................. االستحساف بالقياس الخفي: -رابعالنكع ال

 ُِٖالمقارنة بيف االستحساف كالقياس كالمصمحة...............:المبحث الخامس

 ُِٖ........................المقارنة بيف االستحساف كالقياس ................. 

 ُِٖالمقارنة بيف االستحساف كالمصمحة المرسمة ...............................

الفصؿ الثاني :التحقيؽ في نسبة االستحساف لبلماـ مالؾ ، كبياف انكاعو ، كدراسة 
 َُّاىـ مسائؿ االستحساف التي أسندت إليو .................................

 ُُّحث األكؿ :التحقيؽ في نسبة االستحساف لبلماـ ماؾ..................المب

 ُّٕانكاع االستحساف عند االماـ مالؾ ........................الثاني: المبحث 

 ُّٕ......................................... لمصمحةاستحساف سنده ا -ُ
 ُّٕ.......................................... جماعاستحساف سنده اال  -ِ
 ُّٖاستحساف سنده العرؼ ............................................. -ّ
 ُّٗ.................استحساف سنده إيثار التكسعة كرفع الحرج عف الناس -ْ
 ُّٗاستحساف سنده سد الذريعة ......................................... -ٓ
 َُْ.................................استحساف سنده الضركرة .......... -ٔ
 َُْاستحساف سنده اعتبار القرينة ...................................... -ٕ
 ُُْاستحساف سنده القياس الخفي ...................................... -ٖ
 ُُْاستحساف سنده مراعاة الخبلؼ ..................................... -ٗ

 ُِْ:أىـ مسائؿ االستحساف التي اسندت لبلماـ مالؾ ............ المبحث الثالث

 ُْٕ...)) ثبكت الشفعة في أنقاض أرض الحبس، كأرض العارية((.األكلىمسألة ال
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  ُِْبيعت مفردة كانت أك مع النخؿ(( )) ثبكت الشفعة في الثمرة إذاالثانية مسألة ال

 ُِٓ.................((.كاليميف دبالشاى الجرح في القصاص ثبكت))الثالثة مسألة ال

 ُٔٓ..................)) تقدير دية أنممة اإلبياـ بخمس مف اإلبؿ((الرابعة مسألة ال

 ُُٔ....))إيصاء المرأة عمى كلدىا الصغير إذا كاف الماؿ يسيرا((.الخامسةمسألة ال
 ُٕٔ..............)) نسياف تكبيرة اإلحراـ لممصمي خمؼ اإلماـ((. السادسة مسألةال

 ُِٕ..............)) جكاز نكاح المرأة الدنيئة نفسيا بغير كلييا((.السابعة مسألة ال

االستحساف عند المالكية كأىـ المسائؿ المترتبة عمى قكليـ بحجية الفصؿ الثالث: 
 ُٕٔاالستحساف ................................................................

 ُٕٕكؿ : االستحساف عند المالكية ....................................المبحث األ

المبحث الثاني : أىـ المسائؿ المترتبة عمى حجية االستحساف عند المالكية 
............................................................................َُٖ 

قميؿ الذم كقعت فيو نجاسة كلـ تتغير :)) ترؾ الكضكء بالماء الاألكلى  مسألةال
 ُُٖ ................................................................أكصافو((.

 ُْٖ............:)) كضع اليد إحداىما عمى األخرل في الصبلة((.الثانية  مسألةال

 ُٕٖ............................: )) النية بالصياـ مقارنة لمفجر((.الثالثة مسألةال

 َُٗ:))ما يحؿ لمرجؿ مف امرأتو الحائض بعد الطير كقبؿ الغسؿ(( مسألة الرابعةال

 ُْٗ...........................:))جكاز القراءة القميمة لمحائض((.الخامسة مسألة ال

  ُٕٗ........))الَسمىـ في كيؿ معمكـ ككزف معمكـ كأجؿ معمكـ((.لمسألة السادسة ا
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 َُِ...................: ))بيع الدرىـ الناقص بالدرىـ الكازف((.سابعةال مسألةال

 َِْ.................................... : ))تضميف الصناع((.الثامنة مسألةال

 َِٕ............ : ))أداء زكاة الفطر قبؿ الغدك إلى المصمى((.التاسعة مسألةال

 َُِ............................ (.: ))شراء الحاضر لمبادم(العاشرة  مسألةال

: ))جكاز النظر إلى ماعدا الكجو كالكفيف مف المرأة الحادية عشر مسألةال
 ُِْ.............................................................األجنبية((

 ُِٕ...........................................................    الخاتمة

 ُِٖ........................................................ارس العامةالفي

 ُِٗ.........................................................فيرس اآليات

 ُِِ..............................................فيارس األحاديث كاآلثار

 ُِٓ..........................فيرس األعبلـ .............................

  َِِ.................................................. فيرس المصطمحات

 ِِّ........................................................فيرس المراجع

  ِّٗ...................................................... فيرس المحتكل
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