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مقدمة
املقربني؛ خُيرجون الناس من الظلمات إىل النور إبذن
احلمد هلل الذي أنعم على األمم ابلرسل ّ
وضل منهم َمن
رّّبمّ ،
اختصهم ابلكتب ،ونصرهم ابلبيّنات واملعجزات ،فآمن من أقوامهم َمن آمنّ ،

ضل.
ّ
ابلنيب األكرم حممد  على فرتة من الرسل؛ جاء ابآلايت البيّنات
وختم هللا  على اخلالئق ّ
غي.
والسنن املبيّنات ،ما ّفرط الكتاب من شيء ،وما ترك السنن واهل ْدي من زيْغ وال ّ
كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني،
ولقد ّ
بشر املصطفى أ ّن هذا العلم حيمله من ّ
وانتحال املبطلني ،وأتويل اجلاهلني ،فما ختلّفت تلك البشرى م ْذ أعلنها الصادق املصدوق ؛
ضربت إليه آابط اإلبل من
حل فيها عامل املدينة الذي خ
فلقد ص ّدقت تلك البشارة بشارةٌ؛ أبن ّ
املشارق واملغارب–كما أخرب الصادق األمني  -؛ فهو إمام دار اهلجرة بال منازع ،وهو أمري
املؤمنني يف احلديث كما وصفه اإلمام ابن مهدي رمحه هللا ،وهو إمام املدرسة اليت زاوجت بني األثر

مدوان جامعا يف الفقه والسنن واآلداب ،جتلّت فيه األحكام الظاهرة،
والنظر ،وهو ّأول من وضع ّ
وتضمنت تلك السطور معاين وأسرارا ال يزال احلخ ّذاق يكشفون منها عجائب صْنعة اإلمام فيه إىل
ّ
يوم الناس هذا.
احلق واهلدى،
لذا كانت السنة هي الباب الكبري الواسع الذي وجل منه الداخلون إىل رايض ّ
وأعرض عنه الغافلون وخرجوا منه إىل مضايق الزيغ والضاللة.
وحّت الواجلون إىل ابّبا مل يقوموا فيها على صعيد واحد؛ فقد اختلفت فيها مدارك النظّار من
ّ
الصغار والكبار ،سواء يف معناها ،أو فيما يخؤخذ منها وما يخ ّرد.
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خضم اتفاق املتّفقني واختالف املختلفني انفرد مذهب دار اهلجرة مبعاين وأشياء يف السنن،
ويف ّ
وافقه فيها َمن وافقه ،وخالفه فيها َمن َخالفه .فإمام املذهب انتخب كتابه املوطّأ من بضعة آالف
وضمنه ما تواتر عنده من
وضمنه فقه الصحابة وأقضيتهم اليت جرت يف املدينةّ ،
من األحاديثّ ،
كل ذلك على جماري السنن ،كيف ال وق ْد عايش إمام
العمل يف مدينة رسول هللا  ،وأخذ ّ
كل ذلك
املذهب كثريا من التابعني الكبار ،وأبناء أصحاب رسول هللا وأحفادهم ،وأخذ منهم ّ
على مأخذ املنقول املتواتر.
كل ذلك ترك فخسحة اخلالف سائغة ،وافرتض أ ّن السنن واآلاثر مل تنحصر يف املدينة
ومع ّ

مبهماته يف املشارق واملغارب ،لذا اعرتض
لكل من ّ
حصل آالته وأملّ ّ
وحدها ،وأ ّن االجتهاد سائغ ّ
قصة املوطّأ الشهرية -أن أيخذ الناس على كتابه وحده.
على اخلليفة–يف ّ
أي مدى
من هنا نستثري يف أذهاننا تساؤال ّ
مهما لدى القارئ والنّاقد على السواء ،وهو :إىل ّ

األئمة من بعده مذهبهم على أصل السنّة يف التشريع والعمل ؟
ّ
أسس إمام املذهب و ّ
وهنا تنبثق عن هذا السؤال الكبري بعض التساؤالت الفرعية؛
 ما املقصود ابصطالح السنة يف مذهب مالك رمحه هللا؟ وهل هو متّسع أم مضيّق؟ وهل هومستقر أم مضطرب يف مصادر املذهب؟
ّ

 ما هي طرائق التل ّقي والنقل اليت اعتمدها علماء املذهب يف اعتماد السنن؟ ما املقصود بعمل أهل املدينة الذي يتوارد كثريا يف مصادر املذهب؟ وما هي منزلته ضمنمأثور السنن؟
 ما هي احملامل اليت يعتمدها علماء املذهب يف استنطاق السنن؟كل هذه التساؤالت اجتهدان بقدر اإلمكان اإلجابة عنها يف هذه الورقات املوجزة بتنظيمها يف
ّ
مباحث ثالثة:
* املبحث األول :السنّة -املفهوم وطرق النقل
* املبحث الثاين :السنة وعمل أهل املدينة
* املبحث الثالث :حمامل السنن عند أئمة املذهب
وقد اقتصرت يف تصنيف مادة البحث على مصادر املذهب ومل أتع ّدها إىل غريها إال فيما ندر

ملقتضى االستئناس أو التعقيب.
واعتمدت يف هذه الدراسة منهجا وصفيا لبيان املفاهيم واملعاين ،وحتليليا لألقوال واالختيارات،
واستقرائيا يف مجع املقوالت وانفرادات املذهب.
__________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة  -جامعة املرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

املوافق2021 / 6 / 10-8 :

________________________________________________________________

ومّن .وأسأل هللا
وما كان من صواب فمن هللا  وتوفيقه ،وما كان من زلل فمن الشيطان ّ
العفو واملغفرة.
كل ما أنعم وأسبغ ،وأصلّي وأسلّم ملء السموات واألرضني وما بينهما على
واحلمد هلل على ّ
الشفيع املش ّفع.

املبحث األول :السنة -املفهوم وطرق النقل

نتدارس -بعون هللا -يف هذا املبحث بوجازة مفهوم السنة يف لغة العرب ويف االصطالح املذهيب
على حسب ورودها يف مصادر مذهب مالك رمحه هللا -مث نعرض بعد ذلك طرائق رواية السنة
وأحوال تل ّقي الصحابة للسنة كما رتبها واعتمدها أئمة املذهب ،مث نعرض لعمل أهل املدينة وموقعه

من السنة.

األول :مفهوم السنة يف املذهب املالكي
املطلب ّ

-1السنة يف اللغة:

قال العالمة اللغوي أبو احلسني ابن فارس املالكي :1السني والنون أصل واحد مطرد ،وهو جراين
الشيء واطّراده يف سهولة .ومما اشتق منه السنّة ،وهي السرية .وسنة رسول هللا  :سريته .قال
اهلذيل:
فال جتزعن من سنة أنت سرهتا  فأول راض سنّة من يسريها.

وقال ابن احلاجب املالكي :السنة :لغة :الطريقة والعادة.2
-2السنة يف اصطالح املذهب:

كل من
ورد لفظ "السنة" كثريا يف مصادر املذهب املالكي ،ومل تتخذ معىن واحدا يتفق عليه ّ
كل
أطلق هذا االصطالح ،وعليه اختذ اصطالح السنة ع ّدة معان عند أئمة املذهب ،يحيث أخذ ّ
اصطالح معناه يحسب املعىن الذي ِسيق فيه:
أوال :السنّة ما كان انفلة يف مقابلة الفرض والواجب:

 -1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج  3ص .44
 -2ابن احلاجب ،منتهى الوصول يف علم األصول ،ص .34
__________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

فقه التعامل مع السنن النبوية يف مذهب....

أ.د .حممد رشيد أبوغزالة

جامعة الوادي -اجلزائر

_____________________________________________________________

يطلق املالكية اصطالح السنة على املندوب من العبادات؛ وهو ما كان مقابال للفرض والواجب
منها ،وعلى هذا املعىن أطلق ابن احلاجب بقوله يف معىن السنة :ويف الشرع :يف العبادات :النافلة.3
وذلك كقول اإلمام مالك رمحه هللا :الضحيّة سنة وليست بواجبة.4
القصر سنة وليس بفريضة.5
ومن هذا املعىن قول بعض أئمة املذهب :املذهب أن ْ

اثنيا :السنة مبعىن الشعائر اجلماعية:

األمة ،مما يتأ ّكد اجتماع الناس عليه يف
ويخقصد ابلشعائر اجلماعية ما كان من خواص هذه ّ
أبي حال ،يحيث لو متاأل الناس على تركه
املواسم واألحوال ذوات األسباب ،وال ّ
يرخص يف تركه ّ
منعوا وقوتلوا عليه ،كاألذان ،وإقامة اجلماعات يف املساجد ،وصالة العيدين ،واخلسوف ،وقيام
رمضان ،وحنو ذلك من الشعائر.6
ومن هذا املعىن قول سحنون البن القاسم :فهل كان مالك يرى أن صالة اخلسوف سنة ال ترتك
مثل صالة العيدين سنة ال ترتك؟
قال :نعم ،قلت :هل يصلي أهل القرى وأهل العمود واملسافرون صالة اخلسوف يف قول مالك؟
قال :نعم.7
وقال اللّخمي يف األذ ان يف املواضع اليت جرت العادة أن جيمع إليها الناس كاملساجد ،وعرفة،
والعدد الكثري يكون يف السفر :أ ّن األذان يف هذه املواضع سنة ال ترتك ،وهو يف املساجد واجلوامع
آكد؛ ألنّه حفظ لألوقات وإلقامة اجلماعات.8
وعلى هذا املعىن ذهب مجاعة من املتأخرين من األندلسيني والقرويني إىل أنه واجب على الكفاية
ألهل البلد ألجل إقامة شعائر اإلسالم.9

كل ما أُثر عن النيب  غري القرآن:
اثلثا :السنّة ّ
 -3ابن احلاجب ،منتهى الوصول يف علم األصول ،ص .34
 -4اإلمام مالك بن أنس ،املوطأ -برواية حيي بن حيي الليثي ،ج  2ص .487
 -5القاضي عبد الوهاب البغدادي ،اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ،ج  1ص .305
 -6انظر :احلطاب ،مواهب اجلليل ،ج  1ص  ،422و ج  2ص  ،81والصاوي ،بلغة السالك ألقرب
املسالك ،ج  1ص .168
 -7مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،ج  1ص  ،242وانظر :ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  1ص .333
 -8اللخمي ،التبصرة ،ج  1ص .245
 -9اين شاس ،عقد اجلواهر الثمينة ،ج  1ص  ،85وانظر :القرايف ،الذخرية ،ج  2ص .58
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النيب  غري القرآن ،سواء أكان مما
ويخطلق اصطالح السنّة عند أئمة املذهب على ما أخثر عن ّ
اصه ومشائله الشريفة  ،وعلى هذا جاء
جمرد ه ْدي ،أو كان من خو ّ
ينبّن عليه ٌ
حكم ،أو كان ّ
تعريف اإلمام أيب الوليد الباجي يف أصوله حيث قال :السنة ما خرسم ليخحتذى به .10أي هي
التصرفات النبوية اليت حملها اقتداء املكلف بصاحب الشريعة  من حكم أو ه ْدي.
ويظهر أن مقصود اإلمام الباجي على معىن مصدريتها لألحكام من وجهة نظر األصوليني لذلك
قال يف املنتقى :وإن كان معىن السنة ما رسم ليخحتذى .فقد يكون ذلك فرضا ،ويكون مندواب إليه
على طريق أصحابنا يف تسمية متأكد املندوب إليه إذا حصل على صفتها أبنه سنة على جهة

االصطالح.11
وقد عرفها ابن احلاجب ابملنظور األصويل بقوله :ويف األدلّة :ما صدر عن الرسول  غري قرآن؛
من قول وفعل وتقرير.12
قال الشاطيب مؤيدا هذا املعىن :يطلق لفظ "السنة" على ما جاء منقوال عن النيب  على
اخلصوص ،مما مل ينص عليه يف الكتاب العزيز ،بل إمنا نص عليه من جهته عليه الصالة والسالم،
كان بياان ملا يف الكتاب أو ال.13
كل ما كان خالف البدعة:
رابعا :السنة ّ

قال الشاطيب :يطلق أيضا يف مقابلة البدعة؛ فيقال" :فالن على سنة" إذا عمل على وفق ما
عمل عليه النيب  كان ذلك مما نص عليه يف الكتاب أو ال ،ويقال" :فالن على بدعة" إذا عمل
على خالف ذلك ،وكأن هذا اإلطالق إمنا اعترب فيه عمل صاحب الشريعة؛ فأطلق عليه لفظ السنة
من تلك اجلهة ،وإن كان العمل مبقتضى الكتاب.
ويف هذا املعىن ورد قول ابن مهدي :الثوري إمام يف احلديث وليس إبمام يف السنة ،واألوزاعي
إمام يف السنة وليس إبمام يف احلديث ،ومالك إمام فيهما.14
 -10الباجي ،إحكام الفصول يف أحكام األصول ،ص  ،177وكذا عرفها يف املنتقى شرح املوطأ ،ج  2ص .235
 -11الباجي ،املنتقى شرح املوطأ ،ج  2ص .235
 -12ابن احلاجب ،منتهى الوصول يف علم األصول ،ص .34
 -13الشاطيب ،املوافقات ،ح  4ص .289
 -14عياض ،ترتيب املدارك ،ج  1ص .153
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وقد خسئل احلافظ ابن الصالح عن مقصود ابن مهدي بذلك فقال :السنة هاهنا ضد البدعة.15
قال ابن حارث :سحنون إمام الناس؛ أظهر السنة وأمخل البدعة.16
هدي اخللفاء والصحابة :
خامسا :السنة ما مضى عليه ُ

ويطلق اصطالح السنة عند أئمة املذهب وال يراد به ما أثر من احلديث ،وإمنا عمل اخللفاء
والصحابة والتابعني ،قال ابن راشد يف بيان إطالق ابن احلاجب اصطالح السنة يف بعض املواضع
من خمتصره :يريد أنه قول اخللفاء األربعة ،وابن عباس ،وسعيد ابن املسيب وغريهم  وليس مراده

ابلسنة احلديث.17
قال الشاطيب :ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة ،وجد ذلك يف الكتاب أو
السنة أو مل يوجد؛ لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم مل تنقل إلينا ،أو اجتهادا جمتمعا عليه منهم أو من
خلفائهم؛ كما فعلوا يف حد اخلمر ،وتضمني الصناع ومجع املصحف ،ومحل الناس على القراءة
يحرف واحد من احلروف السبعة ،وتدوين الدواوين ،وما أشبه ذلك.
اَّللخ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -ووالة
صلَّى َّ
قال مالك :وبلغّن أن عمر بن عبد العزيز قال :سن رسول هللاَ -
وجل ،واستكمال لطاعة هللا ،وقوة على دين
األمر من بعده سننا األخذ ّبا تصديق لكتاب هللا َّ
عز َّ

هللا ،ليس ألحد تغيريها وال تبديلها ،وال النظر يف شيء خالفها.18
قال حممد بن رشد :يريد عمر بقوله ووالة األمر من بعده اخللفاء الراشدين املهتدين :أاب بكر،
وعمر ،وعثمان ،وعلي ابن أيب طالب .19
ِ
وهذا الذي يصدقه حديث النيب  ..." : فعلي خكم بسنَّيت ِ
اشدين،
ني َّ
وسنَّة اخلخلفاء ،املَهديِّ َ
خ
الر َ
ضوا عليها ابلنَّو ِ
اجذ.20"...
وع ُّ
متََ َّسكوا ّبا َ

 -15ابن الصالح ،الفتاوى ،ج  1ص .213
 -16املواق ،التاج واإلكليل ،ج  2ص .62
 -17ابن فرحون ،كشف النقاب ،ص .166
 -18ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  18ص .374
 -19ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  18ص .375 – 374
 -20من حديث العرابض بن سارية  رواه أبو داود ،كتاب السنة ،ابب يف لزوم السنة ،ج  7ص  ،17ح
" ،"4607وابن ماجة ،أبواب السنة ،ابب اتباع سنة اخللفاء الراشدين ،ج  1ص  ،28ح " ،"42وأمحد يف
املسند ،ج  28ص  ،373ح " ،"17144وقال شعيب األرنؤوط :حديث صحيح.
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وعلى هذا املعىن خحيمل قول اإلمام مالك رمحه هللا يف رجل دفع إىل رجل ماال قراضا واشرتط عليه
أن ال يبتاع به إال خنال أو دواب ألجل أنه يطلب مثر النخل ،أو نسل الدواب ،وحيبس رقاّبا.
قال مالك :ال جيوز هذا وليس هذا من سنة املسلمني يف القراض إال أن يشرتي ذلك مث يبيعه كما

يباع غريه من السلع.21
وكذا قول مالك :إن العبد إذا كاتبه سيده مل يْنب ِغ لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن
مات العبد أو عجز ،وليس هذا من سنة املسلمني.22
سادسا :السنة ما جرى عليه العمل:

ويطلق اصطالح السنة كذلك على ما جرى به العمل يف املدينة ،ويرد االصطالح على هذا
املعىن يف مواضع من املوطأ ،فقد نقل البوين يف شرح املوطأ عن أمحد بن املعدل أن السنة يطلقها
إمام املذهب على ما جيري عليه العمل ،قال ابن املعدل " :إن املراد عنده ابلسنَّة ما جرى عليه أمر
بلدهم يف القدمي واحلديث ".23
 املطلب الثاين :طرائق رواية السنن يف مذهب مالكأوال -وجوه نقل الرواية:
الرواة واحلفاظ لرواية األحاديث واآلاثر ،وتثبيت
عخرفت عند احمل ّدثني طرق خمتلفة؛ يعتمدها ّ
أسانيد رواايهتم مبختلف تلك الطرائق ،وهي خمتلفة ومتع ّددة ،وختتلف عن بعضها من حيث درجات
القوة والضعف يف اعتمادها يف الرواية عند أئمة املذهب ،وقد اتفقوا على ترتيب تلك الطرائق على
تدرجا من أعالها إىل أدانها؛ فدرجات رواية السنن:24
النحو اآليت ّ

 -1السماع :وهو أقواها؛ وسواء أكان السماع من لفظ احملدث ،أو أملى من حفظه ،أو قرأ

وروي عن مالك أنه سوى بني قراءة احمل ّدث والعرض عليه.25
من كتابه .خ
قال ابن قنفذ :وهو الصحيح.26

 -21املوطأ ،ج  2ص .691
 -22املوطأ ،ج  2ص .791
 -23ابن فرحون ،كشف النقاب ،ص .166 – 165
 -24انظر :ابن جزي الغرانطي ،تقريب الوصول إىل علم األصول ،ص .180
 -25عياض ،اإلملاع ،ص .69
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أصح من قراءيت عليك.27
علي ّ
وقال القعنيب :قال يل مالك :قراءتك ّ
وال خالف عند أئمة املذهب أنه جيوز يف هذا أن يقول السامع منه :حدثنا وأخربان وأنبأان وقرأ
علينا وأملى علينا ،ومسعت فالان يقول ،وقال لنا فالن ،وذكر لنا فالن.28
واختار اإلمام احلطاب أنه إن قَرأ الراوي على الشيخ فإنه يقول أخربين وال يقول حدثّن ألنه مل
حيدثه.29
أنت القارىء أو غريك وأنت تسمع ،أو قرأت يف كتاب،
كنت َ
 -2القراءة على الشيخ :وسواء َ

أو من حفظ ،أو كان الشيخ حيفظ ما يقرأ عليه ،أو ميسك أصله .وال خالف أهنا رواية
صحيحة.30
وقال القرايف يف هذه :أن يقال له :أمسعت هذا من فالن ؟ فيقول :نعم .أو يقول بعد الفراغ:
األمر كما قخرئ.31
ومذهب مالك وأصحابه يف هذا أهنا مثل السماع من الشيخ ،جيوز فيها الرواية يحدثنا وأخربان
وأنبأان ،وهذا مذهب أشياخه من أهل املدينة وعلمائها حيىي بن سعيد القطان وابن عيينة والزهري
ومجاعة.32

عن أيب أويس قال  :سئل مالك عن حديثه أمساع هو ؟ قال :منه مساع ،ومنه عرض ،وليس
العرض عندان أبدىن من السماع.
وعن ابن وهب قال :مسعت مالك بن أنس يقول :قراءتك على العامل وقراءة العامل عليك واحد،
أو قال سواء.33

 -26ابن قنفذ القسنطيّن ،شرف الطالب يف أسىن املطالب ،ص .142
 -27عياض ،اإلملاع ،ص .70
 -28املازري ،إيضاح احملصول ،493 ،عياض ،اإلملاع ،ص  ،69والقرايف ،نفائس األصول يف شرح احملصول ،ج 7
ص  ،3011وابن قنفذ القسنطيّن ،شرف الطالب يف أسىن املطالب ،ص .141
 -29أبو عبد هللا احلطاب ،شرح ورقات إمام احلرمني ،ص .148
 -30املازري ،إيضاح احملصول ،ص  ،494 – 493وعياض ،اإلملاع ،ص .71
 -31القرايف ،الذخرية ،ج  1ص .124
 -32عياض ،اإلملاع ،ص  ،71والقرايف ،الذخرية ،ج  1ص  ،124وابن قنفذ القسنطيّن ،شرف الطالب يف أسىن
املطالب ،ص .143
 -33اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،ص .270
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ونقل البخاري عن مالك أن هلذا حكم اإلجازة.34
ومال اإلمام املازري إىل أن يقول الراوي يف هذا :قرأت عليه ،أو حدثّن ،أو أخربين قراءة
عليه ...ألنه إن اقتصر على القول :أخربين وحدثّن ومل يضف إىل هذا "قراءة عليه" فيختخوف أن
يقع املعرب مبثل هذه العبارة يف التدليس على السامع.35

 -3املناولة :وهي أن يدفع الشيخ كتااب رواه ،أو نسخ منه نسخة وصححها ،أو انتخب منه

أحاديث كتبها خبطه ،أو خكتبت عنه وعرفها ،فيقول للراوي :خذها واروها عّن ،أو يقول له :خذها
فانسخها ،وقابل ّبا وأجزتك بروايتها عّن ،أو أيتيه الطالب بنسخة صحيحة من حديثه فيقف
عليها ،ويعرفها ،ويتحقق صحتها وجييزه ّبا.36
وهذا عند مالك رمحه هللا مبنزلة السماع.37
شك يف وجوب العمل ّبذا ،وال معىن لالختالف فيه.
قال أبو عبد هللا املازري يف املناولة :وال ّ

واختار أبن املناولة مبنزلة السماع.38
وقال القرايف :ال يقول مسعت وال حدثّن ويقول أخربين.39

 -4الكتابة :وهو أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثه.
أو يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مفيدا للطالب يحضرته ،أو من بلد آخر.
احلديث بذلك عنه مّت صح عنده أنه خطه وكتابه .ونقل البخاري اجلواز عن
املشايخ
وقد أجاز
َ
خ
مالك بن أنس ومجاعة من أهل العلم.40

 - 34عياض ،اإلملاع ،ص .71
 -35املازري ،إيضاح احملصول ،ص .494
 -36عياض ،اإلملاع ،ص  ،79وابن قنفذ القسنطيّن ،شرف الطالب يف أسىن املطالب ،ص .144
 -37عياض ،اإلملاع ،ص .80 -79
 -38املازري ،إيضاح احملصول من برهان األصول ،ص .501
 -39القرايف ،الذخرية ،ج  1ص .124
 -40عياض ،اإلملاع ،ص .85 -83
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قال أبو نعيم احلليب :دخلت على مالك بن أنس ومعي إمساعيل بن صاحل ،فأخرج كتااب مشدودا
فقال :هذا كتايب قد نظرت فيه فاروه عّن فإين قد صححته.41
قال القرايف يف مثل هذا :للمكتوب إليه أن يعمل بكتابه ،إذا علم أنه كتابه ،وإذا ظن أنه خطّه،

جاز له ذلك أيضا؛ لكن ليس له أن يقول" :مسعت" ،أو "حدثّن" ألنه ما مسع ،وال حدث؛ بل
جيوز أن يقول" :أخربين".42
 -5اإلجازة :إما مشافهة أو إذان ابللفظ مع املغيب ،أو يكتب له ذلك خبطه يحضرته أو مغيبه،
صح عنده جازت له
صح عندك ،فإذا َّ
وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفالين رويته فاروه عّن إذا ّ
صح عندك من حديثي فاروه عّن.
الرواية ،وكذلك إذا قال له مشافهة ما ّ
وحكم اإلجازة جواز الرواية ّبا عند أهل العلم ،وهو املنقول عن اإلمام مالك.43
ومن سيخولد ،ولطلبة العلم يف زمان كذا ،وملن
قال ابن قنفذ:
ومن خولد َ
وتصح للموجود واملفقودَ ،
ّ

وتصح مطلقة
حضر وملن غاب بطلبه هو ذلك بنفسه ،ابملشافهة أو ابلكتب ،أو بطلب غريه.
ّ
معني.44
معني ويف غري ّ
ومقيّدة ،يف ّ
قال ابن وهب :كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل يكتب هكذا على يديه وأشار الربيع بيده
فقال اي أاب عبد هللا هذه الكتب من حديثك أحدث ّبا عنك فقال له مالك ان كان من حديثي
فحدث ّبا عّن.45
وحكى الوليد بن بكري عن مالك أن شرط اإلجازة أن يكون اجمليز عاملا مبا خجييز وأن يكون
املجاز من أهل العلم.46
خ
وهذا ما ا ختاره احلافظ ابن عبد الرب القرطيب املالكي حيث قال :وتلخيص هذا الباب أن اإلجازة
ال جتوز إال للماهر ابلصناعة حاذق ّبا يعرف كيف يتناوهلا ،وتكون يف شيء معني معروف ال
يشكل إسناده ،فهذا هو الصحيح من القول يف ذلك ،وهللا أعلم.47
 -41اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية ،ص .270
 -42القرايف ،نفائس األصول يف شرح احملصول ،ج  7ص .3012
 -43عياض ،اإلملاع ،ص  ،88والقرايف ،الذخرية ،ج  1ص .124
 -44ابن قنفذ القسنطيّن ،شرف الطالب يف أسىن املطالب ،ص .146
 -45اخلطيب البغدادي ،الكفاية ،ص .329
 -46مشس الدين بن عمار املالكي ،مفتاح السعيدية يف شرح األلفية احلديثية ،ص .266
 -47ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم وفضله ،ج  2ص .1159
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وقد رويت كراهة ذلك مطلقا عن مالك من وجه آخر؛ فقد روى ابن عبد احلكم عن ابن وهب،
وابن القاسم ،عن مالك أنه سئل عن الرجل يقول له العامل :هذا كتايب فامحله عّن ،وحدث مبا فيه
عّن ،قال :ال أرى هذا جيوز وال يعجبّن؛ ألن هؤالء إمنا يريدون احلمل الكثري ابإلقامة اليسرية فال

يعجبّن ذلك.48
وجها لقول مالك :معناه هذا مكروه ال يعجبّن؛ ألن ما جيوز ال يصح أن
قال حممد بن رشد م ّ
يقال فيه ال يعجبّن.49
وقال القاضي أبو الوليد الباجي :جيب العمل مبا نخقل على وجه اإلجازة ،وبه قال عامة

العلماء .50ونقل عنه القاضي عياض أنه حكى يف جوازها اإلمجاع.51
واختار اإلمام أبو عبد هللا املازري أن األلْيق يف الراوي عن طريق اإلجازة أن يذكر الراوي جهة
تلقيه فيقيد أبن يقول :حدثّن إجازة فإن هذا أرفع للّبس ،فإنه إن مل يقيد ذلك فال يع ّد كذاب ،إال

أنه ليس مرضيّا.52
واختار األبياري يف شرحه على برهان اجلويّن أ ّن قول الراوي فيما رواه ابإلجازة حدثّن وأخربين
ممتنع ألنه مل يسمع.53
 -6إعالم الشيخ ابلكتاب :أن هذا من روايته ،أو أن هذا الكتاب مساعه دون أن أيذن له يف
روايته.
وهذا اعتربه قوم ملحق ابإلذن ،وجوزوا الرواية به منهم إمام املالكية عبد امللك بن حبيب ،وأبو
العباس الغمري املالكي.54
 -48ابن عبد الرب ،جامع بيان العلم وفضله ،ج  2ص  ،1159وابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  17ص .331
 -49ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  17ص .331
 -50الباجي ،إحكام الفصول يف أحكام األصول ،ص  ،.366وانظر كتابه :اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف
معىن الدليل ،ص .252
 -51عياض ،اإلملاع ،ص .89 – 88
 -52املازري ،إيضاح احملصول من برهان األصول ،ص .499
 -53األبياري ،التحقيق والبيان يف شرح الربهان ،ج  2ص .730
 -54القاضي عياض ،اإلملاع ،ص  ،108وابن قنفذ القسنطيّن ،شرف الطالب يف أسىن املطالب ،ص - 147
.148
__________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

فقه التعامل مع السنن النبوية يف مذهب....

أ.د .حممد رشيد أبوغزالة

جامعة الوادي -اجلزائر

_____________________________________________________________

 -7الوصية ابلكتب :وهو أن يوصي بدفع كتابه عند موته أو سفره لرجل ،وال يزيد على ذلك.
صحح الرواية ّبا -كالقاضي عياض -واعترب الدفع نوعا من االذن أو املناولة.55
فبعض املالكية ّ

ط أنه روى كتاب فالن.
ط حم ّدث مشهور معروف اخل ّ
 -8اخلط :وهو الوقوف على خ ّ
وهذا الضرب ذهب مجهور احملدثني والفقهاء من املالكية إىل عدم جواز العمل به.56
 -اثنيا :مراتب السنة من حيث تل ِّّقي الصحايب

وهي على ست مراتب:57

 -أوهلا :أن يقول مسعت رسول هللا  يقول ،أو حدثّن أو أخربين أو قال يل أو شافهّن ،فهذا

نص يف تلقيه لذلك من رسول هللا  وهذا أعالها.

 اثنيها :أن يقول قال رسول هللا  أو أخرب أو حدث أو عن رسول هللا  ،فهذا ظاهر يفوحيمل على ذلك ولكنه ليس نصا يف ذلك.
التلقي من الرسول  خ

 -اثلثها :أن يقول أمر رسول هللا  بكذا أو هنى عن كذا؛ فهذا حمتمل للسماع عنه وعدمه

وحممول على أمر النيب .

خمران بكذا أو خهنينا عن كذا؛ فيتطرق إىل هذا احتمال اثن؛ وهو هل أمر به
 -رابعها :أن يقول أ ْ

رسول هللا  أو غريه ،وظاهر املذهب محله على أمر النيب .58

 -خامسها :أن يقول السنة كذا؛ فيخحمل على سنة رسول هللا .

 -سادسها :أن يقول عن النيب  ، فقيل خحيمل على مساعه هو وقيل ال.59

وزاد القرايف  -سابعها :أن يقول كنا نفعل كذا؛ فيتطرق إليه احتمال هل كان يف زمان النيب 

أم من بعده ،قال القرايف :وهو يقتضي كونه شرعا.

وإذا قال غري الصحايب :قال رسول هللا  فهذا مرسل ،وهو حجة عند مالك وأيب حنيفة
60
خالفا للشافعي.

 -55القاضي عياض ،اإلملاع ،ص  ،115وابن قنفذ القسنطيّن ،شرف الطالب يف أسىن املطالب ،ص .148
 -56القاضي عياض ،اإلملاع ،ص  ،120وابن قنفذ القسنطيّن ،شرف الطالب يف أسىن املطالب ،ص .149
 -57ذكر اإلمام ابن جزي يف مراتب رواية الصحايب ست درجات ،وذكر القرايف هلا سبعة.
 -58انظر حكاية املازري خلالف األصوليني يف محل املرتبتني الرابعة واخلامسة .انظر :إيضاح احملصول من برهان
األصول ،ص .505
 -59هذه املرتبة مل يذكرها ابن جزي وذكرها القرايف.
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املبحث الثاين :السنة وعمل أهل املدينة
عرفنا فيما سبق أن السنة النبوية أصل من أصول مذهب اإلمام مالك رمحه هللا ،وعرفنا أ ّن من
بني املعاين الصطالح السنة أهنا تخطلق على ما جرى به العمل ابملدينة ،فهي ملتبسة به من هذا
املعىن برغم أ ّن عمل أهل املدينة أصل خمتلف عنها ،وقد انفرد به مذهب اإلمام مالك عن غريه من
املذاهب ،وسنأيت يف هذا املبحث على بيان هذا األصل ،وبيان مقتضى اعتماده يف املذهب امللكي،
ومدى اتفاقه واختالفه مع أصل السنة النبوية.
األول :مفهوم عمل أهل املدينة
 املطلب ّ -أوال -تعريف عمل أهل املدينة:

نظرا ألن عمل أهل املدينة اشتهر ابعتباره سنة منقولة كغريها من السنن واآلاثر مل يهتم السابقون
من أميّة املذهب بتحديد تعريف منضبط لعمل أهل املدينة بقدر ما اهتموا ابحملاججة مع املخالفني
العتباره ،لذلك مل جند هلم تعريفا لعمل أهل املدينة كمصدر تشريعي معتمد يف مذهب مالك بن
أنس –رمحه هللا.-
وقد عرفه بعض املعاصرين بعدة تعريفات:
عرفه أمحد نور سيف بقوله :هو ما نقله أهل املدينة من سنن ،نقال مستمرا عن زمن النيب 

أو ما كان رأاي واستدالال هلم.61
وأالحظ على هذا التعريف أنه غري متوافق مع ما بينه علماء املذهب يف مقصود اإلمام مالك من
أن العمل الذي يعنيه هو ما كان طريقه النقل ال االجتهاد واالستدالل والرأي ،فهو غري مندرج يف
مفهوم العمل.
وعرفه آخر بقوله :هو ما اتفق عليه العلماء والفضالء ابملدينة كلهم أو أكثرهم ،يف زمن

خمصوص ،سواء أكان سنده نقال أم اجتهادا.62

 -60تقريب الوصول البن جزي ،ص  ،181 – 180ونفائس األصول يف شرح احملصول للقرايف ،ج  7ص
.3007 – 3005
 -61أمحد نور سيف ،عمل أهل املدينة ،ص .444 -443
 -62الشعالن ،عبد الرمحن ،أصول فقه مالك النقلية ،سلسلة مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-
الرايض -ط1424 ،1هـ 2003 -م ،ج  2ص .1042
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وهذا التعريف كذلك نفى اعتبار السنية املنقولة يف عمل أهل املدينة ،أال ترى أنه خصه ابتفاق
العلماء والفضالء يف املدينة يف زمن خمصوص ،وال ميكن اعتداد النيب  وصحابته  من مجلة
العلماء والفضالء ،كما مل يضع حدا للزمن الذي ميكن اعتبار عمل أهل املدينة فيه.
وعليه مي كن أن نضبط عمل أهل املدينة بتعريف يراعي مشتمالته فنقول :هو السنن العملية اليت
اجتمع أهل املدينة على نقلها نقال مستمرا من عصر النيب  إىل زمن اإلمام مالك-رمحه هللا.-
-اثنيا -املعترب من عمل أهل املدينة ما كان طريقه النقل :أل ّن ما كان طريقه النقل من العمل

عول على أقوال أهل
هو يف حكم املأثور ابلتواتر ،وذلك أن مالكا –كما يقول الباجي :-إمنا ّ
حجة يف ما طريقه النقل كمسألة األذان وترك اجلهر ببسم هللا الرمحن الرحيم ،ومسألة
املدينة وجعلها ّ
الصاع ،وترك إخراج الزكاة من اخلضروات  ،وغري ذلك من املسائل اليت طريقها النقل واتصل العمل
ّبا يف املدينة على وجه ال ُيفى مثله ،ونقل نقال َحيخ ّج ويقطع العذر .فهذا نقل أهل املدينة عنده يف
حجة مقدمة على خرب اآلحاد وعلى أقوال سائر البالد.63...
ذلك ّ
أما ما كان طريقه االجتهاد واالستدالل فيستوي فيه علماء املدينة وغريهم من علماء األمصار.

قال ابن رشد اجل ّد :وكذلك إمجاع أهل املدينة عنده من جهة حجة جتري جمرى نقل التواتر؛

ألهنم إذا أمجعوا على أمر من األمور فال ُيلو من أن يكونوا أخذوه توقيفا أو رآهم النيب  فأقرهم
ومل يتعرض للنهي عنه وال أنكره ،وأي ذلك كان فقد حصل النقل له من مجيعهم والتواطؤ عليه من
كافتهم ،فوجب أن يقدم على غريه وال سيما إذا كان األمر مما ال ينفك منه أهل عصر واحلاجة إليه
عامة كاألذان واإلقامة والصالة على اجلنائز وترك أخذ الزكوات من اخلضراوات وما أشبه ذلك

كثري.64
وقال ابن رشد احلفيد يف خمتصر املستصفى :فمن رأى إمجاع أهل املدينة حجة ألهنم األكثر يف
أول اإلسالم فال معىن له ،لكن حذاق املالكيني إمنا يرونه حجة من جهة النقل ،وهذا إذا بّن فيه
أن جيعل حجة فيما يظهر يل ,فينبغي أن يصرح فيه بنقل العمل قران بعد قرن حّت يوصل بذلك إىل

 -63الباجي ،إحكام الفصول ،ص  ،487 – 486وانظر كالمه أيضا يف كتابه :اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة
يف معىن الدليل ،ص .281
 -64ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  17ص  .332وحنوه كذلك يف املق ّدمات ،ج  2ص .482 – 481
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زمن رسول هللا  , فيكون ذلك حجة إبقراره له  مثل أن يقولوا :هكذا وجدان آابءان يفعلون,
إىل أن ينتهي ذلك إىل زمن رسول هللا .65
وقال القاضي عبد الوهاب :فأما إمجاعهم من طريق النقل أو ما يف معناه :فإنه ينقسم إىل نقل
قول ونقل فعل ونقل إقرار ونقل ترك وعليه بّن أصحابنا الكالم يف كثري من مسائلهم واحتجوا به
على خمالفهم وتركوا له أخبار األحاد واملقاييس ،وهو مثل نقل اآلذان واإلقامة وتقدمي اآلذان للفجر
قبل وقتها والصاع واملد وترك أخذ الزكاة من اخلضروات وإثبات األحباس والوقوف وغري ذلك ودليلنا
على كونه حجة :اتصال نقله على الشرط املراعي يف التواتر من تساوي أطرافه وامتناع الكذب
والتواطؤ والتواصل والتشاعر على انقليه وهذه صفة ما حيج نقله ،وال معترب لقوهلم إنه مل يثبت هذه
الصفة لنقلهم ألن الذين نقلوا ذلك هم الذين نقلوا موضع قربه ومنربه  وهم أهل املدينة قران بعد
قرن وخلفا عن سلف ولدا عن والد وآخر عن أول.66
 اثلثا -رفع االلتباس بني عمل أهل املدينة وإمجاع أهل املدينةاستشكل الكثري من األصوليني اعتماد اإلمام مالك رمحه هللا عمل أهل املدينة واعتباره حجة،
وأخلط بينه وبني إمجاع أهل املدينة.
قال الغزايل :قال مالك :احلجة يف إمجاع أهل املدينة فقط.67

وقال الرازي :قال مالك إمجاع أهل املدينة وحدها حجة.68

وكثري من األصوليني تداولوا عبارات على الشاكلة اليت ذكران عن الغزايل والرازي رمحهما هللا.69

وفصل القول يف ذلك أن املعتمد عند املالكية هو العمل وليس االجتهاد ،فإن عمل أهل املدينة
فيما طريقه النقل هو يف حكم املتواتر املنقول ،أما إمجاع أهل املدينة فيما طريقه االستدالل

 -65ابن رشد احلفيد ،خمتصر املستصفى املوسوم ابلضروري يف أصول الفقه ،ص .94 – 93
 -66القاضي عبد الوهاب ،املعونة يف مذهب عامل أهل املدينة ،ج  4ص .1744
 -67الغزايل ،املستصفى ،ج 1ص .147
 -68الرازي ،احملصول ،ج 4ص .162
 -69انظر على سبيل املثال ال احلصر :اجلويّن ،الربهان يف أصول الفقه ،ج  1ص  ،459وابن قدامة ،روضة الناظر
وجنة املناظر ،ج  1ص  ،411واآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام ،ج  1ص  ،243والزركشي ،البحر
احمليط ،ج  6ص  ،440وعبد العزيز البخاري ،كشف األسرار ،ج  3ص  .357وغريها.....
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واالجتهاد فليس يحجة يف مذهب اإلمام مالك على الراجح ،فإمجاع علماء املدينة كإمجاع غريهم من
اآلفاق.
وما قد يرد يف بعض مدوانت املذهب من التعبري ابإلمجاع عند الكالم على عمل أهل املدينة،70
فإنه خحيمل على اجتماعهم كافة على النقل املتواتر ال على اجتماع علماء املدينة على قول منوط
ابالجتهاد واالستدالل الذي ينتهي إىل اإلمجاع األصويل املعروف.
قال القاضي عياض رافعا هلذا اللبس :اعلموا أكرمكم هللا أن مجيع أرابب املذاهب من الفقهاء
واملتكلمني وأصحاب األثر والنظر إلب واحد على أصحابنا على هذه املسألة خمطئون ملا فيها
بزعمهم ،حمتجون علينا مبا سنح هلم حّت جتاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إىل الطعن يف املدينة
وعد مثالبها وهم يتكلمون يف غري موضع خالف  ....فاعلموا أن إمجاع أهل املدينة على ضربني:
 ضرب من طريق النقل واحلكاية الذي تؤثره الكافة عن الكافة ،وعملت به عمالً ال ُيفى،ونقله اجلمهور عن اجلمهور عن زمن النيب صلى هللا عليه وسلم –وذكر له وجوها أربعة -مث قال:
فهذا النوع من إمجاعهم يف هذه الوجوه حجة يلزم املصري إليه ،ويرتك ما خالفه من خرب واحد أو
قياس ،فإن هذا النقل حمقق معلوم موجب للعلم.....
النوع الثاين :إمجاعهم على عمل من طريق االجتهاد واالستدالل ،فهذا النوع اختلف فيه
أصحابنا فذهب معظمهم إىل أنه ليس يحجة وال فيه ترجيح.71...
 -املطلب الثاين :الفرق بني السنة املأثورة وعمل أهل املدينة

72

األصل أن عمل أهل املدينة وفق املفهوم املعتمد يف مذهب اإلمام مالك أنه متضمن يف صحيح

السنن ،بل من أقوى السنن ،ومق ّدم عليها عند املعارضة ،أل ّن ما عليه العمل مق ّدم على ما هو

 -70كقول ابن القصار يف مقدمته" :ومن مذهب مالك العمل على إمجاع أهل املدينة فيما طريقه التوقيف" .مقدمة
يف أصول الفقه البن القصار ،ص .226
وقال ابن جزي :أما إمجاع أهل املدينة فهو حجة عند مالك وأصحابه ،وهو عندهم مقدم على األخبار .تقريب
الوصول ،ص .184
 -71القاضي عياض ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،ج  1ص .50 – 47
-72مل أقف على من سبقّن لبيان هذه الفروق ،وإمنا هي اجتهاد منا قابل للنقد والنقض.
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خالف العمل ،وعلى هذا املعىن خحيمل قول عبد الرمحن بن مهدي :السنة املتقدمة من سنة أهل
املدينة خري من احلديث.73

وعليه فإنه عند التأمل نلحظ أن هناك بعض الفروق اجلوهرية بني عمل أهل املدينة والسنن

املأثورة املبثوثة يف الصحاح والسنن واملسانيد املروية:
 -أوال :أن عمل أهل املدينة قاصر على السنن العملية املتوارثة اليت عهدها اخللف عن

سلفهم إىل عهد رسول هللا  وجمتمع الصحابة يف مدينة رسول هللا  ،بينما مأثور السنن مشتمل
على السنن العملية واألقوال والتقريرات املنقولة عن النيب  ،فبينهما عموم وخصوص يف اجلملة.
 اثنيا :أن عمل أهل املدينة -الذي هو مندرج يف عموم السنن-منحصر وخمتص مبجتمعمدينة رسول هللا  وأصحابه ،وممن هو منتسب إليها وعاش فيها؛ والذين اشتهر عندهم هذا
العمل يف املدينة ونقلوه ملن عايشهم من خلَفهم كسنة عملية مسندة ،بينما العمل املتوارث يف غريها
من البالد واألمصار ال تكتسب تلك اخلصوصية ،وال تخعطى صفة السنية؛ ألن الرسول مل يقم فيها
مع مجوع الصحابة كما حصل ابملدينة الشريفة.
 اثلثا :أن عمل أهل املدينة تتناقله اجلموع الغفرية يف املدينة ابلتواتر عن مثلها من عهدرسول هللا  وأصحابه إىل زمن اإلمام مالك -رمحه هللا -حيث أثبته عنده؛ فهو صحيح
اثبت مقطوع ابتصاله بعهد رسول هللا  ، وال يتضارب أهل املدينة يف نقله كاتفاقهم على نقل

اآلذان واإلقامة وم ّده وصاعه وموضع قربه  ،74بينما السنن املأثورة يف أغلبها ينقلها الواحد عن
الواحد ،ويعرتي الكثري منها الضعف والكذب واالختالف يف الرواية والنقل مما هو معروف يف
الصناعة احلديثية ،وما يتواتر منها قليل جدا وال يصل إىل حد التواتر الذي جيتمع عليه أهل

املدينة.75

 -73ابن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واملسانيد ،ج  1ص  ،79وعياض ،ترتيب املدارك ،ج  1ص
.45
 - 74انظر :القاضي عبد الوهاب ،املعونة ،ج  4ص .1744
 -75وهنا نستثري من اشرتط األسانيد يف مثل هذا أن بعض أهل الصناعة احلديثية كأمثال ابن القيم –رمحه هللا -ملا
احتج له أب ّن شهرته أغنت عن
مال إىل االحتجاج يحديث معاذ  املشهور مع أن إسناده عن جماهيلّ ،
اإلسناد .انظر :إعالم املوقعني ،ج  1ص .202
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 رابعا :أن عمل أهل املدينة يف بعض أحواله جيتمع على نقله العامة واخلاصة من الكباروالصغار والذكر واألنثى ،بينما السنن املأثورة إمنا ينقلها اخلاصة من أهل الرواية واإلسناد من
العلماء واحلفاظ.

 خامسا :أ ّن عمل أهل املدينة إمنا ينقله عمال أهل املدينة عن أهل املدينة خاصة ،بينماالسنن املأثورة غري منحصرة يف النقل عند أهل املدينة ،بل يتناقلها مجيع أهل اآلفاق القريبة والبعيدة.
 املطلب الثالث :اشرتاط جراين العمل يف اعتبار السننمهمة ال يعهدها غريه من
إن الذي ّ
يتمعن يف مذهب مالك بن أنس رمحه هللا يقف على قضية ّ
املذاهب؛ وهو أن إمام املذهب رسم من قواعد التعامل مع املروايت أن ال يعترب من تلك الرواايت
والسنن إال ما كان جرى عليه العمل؛ إ ْذ كان العمل اجملتمع عليه هو األصل ،فإن وافقته الرواية أخذ

ردت.
ّبا وإال ّ
رد به
املروايت ،حيث ّ
كما معتربا من ّ
وهذا األصل الذي بناه مالك رمحه هللا كان قد حمّص به ّ
األحاديث الغرائب ،وما كان العمل على خالفه ،حّت وإن كانت الرواية صحيحة عنده .قال مالك
رمحه هللا كاشفا عن هذا األصل :وليحكم مبا يف كتاب هللا ،فإن مل يكن فيه ،فبما جاء عن رسول
صحبت غريه األعمال ،قضى مبا صحبته
هللا  ،إذا صحب ْته األعمال ،فإذا كان خربا
ْ
األعمال ،فإن مل جيد ذلك عن رسول هللا  ،فبما أاته عن أصحابه إن اجتمعوا ،فإن اختلفوا،
حكم مبن صحبت األعمال قوله عنده.76

لسحنون أصل مذهب مالك -رمحه هللا -هذا بياان شافيا فقال
وقد ّبني عبد الرمحن بن القاسم خ
ويت عن أصحاب رسول هللا  أشياء –أي أحاديث -مث مل يستند وملْ ي ْق َو ،وعخمل بغريها،
له :خر ْ
عامة الناس والصحابة بغريها؛ فبقي غري َّ
مكذب به ،وال معمول به ،وعخمل بغريه مما صحبته
َخ َذ َّ
وأ َ
األعمال ،وأخذ به اتبعو النيب  : من الصحابة ،وأ ِخخذ من التابعني على مثل ذلك ،من غري
وروي ،فيخرتك ما تخرك العمل به وال َّ
يكذب به ،ويخعمل مبا خع ِمل به ويصدَّق
تكذيب وال ّ
رد ملا جاء خ
به.77

وإذا كان هذا مستساغا فما تتناقله اجلموع عن مثلها يف املدينة أوىل ابالستغناء فيها عن اإلسناد.
 -76ابن أيب زيد القريواين ،النوادر والزايدات ،ج  8ص  ،16- 15وابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  9ص ،190
وكذا املقدمات ،ج  2ص  ،262وابن فرحون ،تبصرة احلكام ،ج  1ص .64
 - 77مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،ج  2ص .118
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 -اإلمام الشاطيب ُجيري ما ليس عليه العمل جمرى احلديث الضعيف:

واإلمام الشاطيب خْجيري األدلّة اليت مل ْجير ّبا العمل جمرى احلديث الضعيف؛ حيث يقسم ال ّدليل
فإما أن يكون معموال به يف السلف املتقدمني دائما
من حيث مصاحبة العمل له إىل ثالثة أقسام ؛ ّ

أو أكثراي ،أو ال يكون معموال به إال قليال أو يف وقت ما ،أو ال يثبت به عمل؛ فهذه ثالثة
األولني أهنم عملوا به
يهمنا يف هذا الباب هو القسم الثالث الذي مل يثبت عن ّ
أقسام ....والذي ّ
على حال؛ وما تومهه املتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه ألبتة؛ إذ لو كان دليال
مصادم
يعزب عن فهم الصحابة والتابعني مث يفهمه هؤالء ،فعمل األولني -كيف كان-
ٌ
عليه؛ مل خ
ملقتضى هذا املفهوم ومعارض له ،ولو كان ْترَك ِ
العمل؛ فما عمل به املتأخرون من هذا القسم خمالف
إلمجاع األولني ،وكل من خالف اإلمجاع؛ فهو خمطئ ،وأمة حممد  ال جتتمع على ضاللة ،فما
كانوا عليه من فعل أو ترك؛ فهو السنة واألمر املعترب ،وهو اهلخَدى ،وليس مث إال صواب أو خطأ؛
فكل من خالف السلف األولني فهو على خطأ ،وهذا كاف ،واحلديث الضعيف الذي ال يعمل
العلماء مبثله جار هذا اجملرى.78
 -اإلمام ابن رشد ُجيري ما ليس عليه العمل جمرى املنسوخ:

اختار ابن رشد أ ّن ما استمر عليه العمل ابملدينة واتصل ،فهو عند مالك مقدم على أخبار

اآلحاد العدول ،ألن املدينة دار النيب  وّبا تويف  وأصحابه متوافرون ،فيستحيل أن يتصل
العمل منهم يف شيء على خالف ما روي عن النيب  ، إال وقد علموا النسخ فيه.79
 -اعتبار جراين العمل مع الدليل مذهب الصحابة والسلف:

إذا دقّقنا النظر يف متعلّق إمام املذهب يف اعتبار جراين العمل مع الدليل ال نستغرب ركونه إىل
هذا األصل ،إ ْذ مل يكن ب ْدعا يف مذهبه؛ فمذهب إمام دار اهلجرة مشتهر أبنه مذهب عخمري ،فهو

عمري كذلك ،حيث كان عمر ينهى عن الرواية عن رسول هللا  فيما هو على
يف هذا األصل
ّ
خالف العمل ،فما ابلك ابلعمل بتلك الرواية فالنهي عنها أش ّد .عن ابن شهاب الزهري قال:
قال أبو هريرة  : ملا ويل عمر قال :أقِّلُّوا الرواية عن رسول هللا  : إال فيما يُعمل به .قال:

 -78بتصرف من :الشاطيب ،املوافقات ،ج  3ص .281 – 252
 -79ابن رشد ،املقدمات املمهدات ،ج  2ص .95
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حي ،أما وهللا إذاً
مث يقول أبو هريرة  : أفإن كنت حمدثكم هبذه األحاديث وعمر ّ 
أللفيت املخفقة ستباشر ظهري.80
مث مضى على هذه املسرية اخلليفة عمر بن عبد العزيز  فكان ال يعترب من السنن واألقضية إال

ما جرى عليه عمل الناس .قال ابن أيب الزاند :كان عمر بن عبد العزيز جيمع الفقهاء ويسأهلم
عن السنن واألقضية اليت يُعمل هبا فيثبتها ،وما كان منه ال يعمل به الناس ألغاه ،وإن كان
خمرجه من ثقة.81
قال مالك :رأيت حممد بن أيب بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضياً ،وكان أخوه عبد هللا كثري
احلديث رجل صدق ،فسمعت عبد هللا إذا قضى حممد ابلقضية قد جاء فيها احلديث خمالفاً
للقضاء يعاتبه ،ويقول له :أمل أيت يف هذا حديث كذا؟ فيقول :بلى .فيقول أخوه :فما لك ال
تقضي به؟ فيقول :فأين الناس عنه .82قال ابن رشد :يريد بذلك أن العمل أثبت من

األحاديث.83

قال مالك :وقد كان رجال من أهل العلم من التابعني حيدثون ابألحاديث ،وتبلغهم عن غريهم

فيقولون :ما جنهل هذا ولكن مضى العمل على غريه.84

وقد نقل احلافظ ابن رجب عن عموم السلف أتييدهم هلذا املسلك الذي جعله اإلمام مالك
أصال من أصوله ،قال ابن رجب :فأما األئمة وفقهاء أهل احلديث فإهنم يتبعون احلديث الصحيح
حيث كان ،إذا كان معموال به عند الصحابة ومن بعدهم ،أو عند طائفة منهم .فأما ما اتفق على
تركه فال جيوز العمل به؛ ألهنم ما تركوه إال على علم أنه ال يخعمل به.85
 -أمثلة إعمال املالكية هلذا األصل:

صح
واعتمادا على هذا األصل توقف اإلمام مالك رمحه هللا وأئمة املذهب يف األخذ ببعض ما ّ
عرت عن مصاحبة العمل ،فمن أمثلة ذلك:
عندهم من األحاديث ألهنا ْ
 -80رواه عبد الرزاق الصنعاين يف املصنف ،ج  11ص  ،262ح" ،"20496ومن طريقه ابن عساكر ،اتريخ
مدينة دمشق ،ج  67ص .344
 -81عياض ،ترتيب املدارك ،ج  1ص  ،46وانظر ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  9ص .190
 -82عياض ،ترتيب املدارك ،ج  1ص  ،45وابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  17ص .331
 -83ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  17ص .331
 -84عياض :ترتيب املدارك ،ج  1ص  ،45وأبو عبد هللا ابن احلاج العبدري ،املدخل ،ج  1ص .128
 -85ابن رجب احلنبلي ،فضل علم السلف على علم اخللف ،ص .83
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* ما رواه مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه :أن عائشة زوج النيب  زوجت حفصة
املنذر بن الزبري وعبد الرمحن غائب ابلشام.86
بنت عبد الرمحن َ
قال سحنون البن القاسم :قلت :حديث عائشة حني زوجت حفصة بنت عبد الرمحن من
املنذر بن الزبري أليس قد عقدت عائشة النكاح؟
قال :ال نعرف ما تفسريه ،إال أ ّان نظن أهنا قد وكلت من عقد نكاحها .قلت :أليس وإن هي
وَّكلت ينبغي أن يكون النكاح يف قول مالك فاسداً ،وإن أجازه والد اجلارية؟
قال :قد جاء هذا ،وهذا حديث لو كان صحبه عمل ،حّت يصل ذلك إىل من عنه محلنا

وأدركنا وعمن أدركوا لكان األخذ حقا ،ولكنه كغريه من األحاديث مما ال يصحبه عمل ...والعمل
الذي ثبت وصحبته األعمال قول النيب « : ال تتزوج املرأة إال بويل» ،87وقول عمر :ال تتزوج
املرأة إال بويل .88وأن عمر فرق بني رجل وامرأة زوجها غري ويل.89.
*ومثال آخر:
 ما رواه مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا  : قال  « :املتبايعان كل واحدمنهما ابخليار على صاحبه ما مل يتفرقا إال بيع اخليار ».90
قال مالك يف هذا احلديث :وليس هلذا عندان ح ّد معروف ،وال أمر معمول به فيه.91

 -86مالك بن أنس ،املوطأ برواية حيي بن حيي الليثي ،ج  2ص  ،555ومن طريقه البيهقي ،السنن الكربى ،كتاب
النكاح ،ابب ال نكاح إال بويل ،ج  7ص  ،112ح "."14024
 -87يقصد ابن القاسم احلديث الصحيح » :ال نكاح إال بويل » .رواه الرتمذي ،أبواب النكاح ،ابب ما جاء ال
نكاح ال بويل ،ج  2ص  ،398ح " ،"1101وأبو داود ،كتاب النكاح ،ابب يف الويل ،ج  3ص ،427
ح" ،"2085وابن ماجة ،أبواب النكاح ،ابب ال نكاح إال بويل ،ج  3ص  ،79ح " ،"1881قال شعيب
األرنؤوط :إسناده صحيح.
 -88رواه مالك يف املوطأ أنه بلغه عن سعيد بن املسيب أنه قال :قال عمر بن اخلطاب  : ال تنكح املرأة إال
إبذن وليها ،أو ذي الرأي من أهلها ،أو السلطان .املوطأ -برواية حيي بن حيي الليثي ،ج  2ص ،525
 -89مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،ج  2ص .118 – 117
 -90املوطأ ،ج  2ص  ،671ح " ،"1350ومن طريقه البخاري ،كتاب البيوع ،ابب البيّعان ابخليار ما مل يتفرقا،
ج  2ص  ،743ح " ،"2005ومسلم ،كتاب البيوع ،ابب ثبوت خيار اجمللس للمتبايعني ،ج  3ص
 ،1163ح "."1531
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أخذ اإلمام مالك خبيار اجمللس
وقد نقل القاضي عياض عن بعض أئمة املذهب اعتذارهم لعدم ْ

املتبادر من ظاهر احلديث أ ّن العمل على خالفه ،فوجب الرجوع إىل العمل؛ ألن من تقدم ال
يـختّهمون مبخالفة هذا احلديث الظاهر ،إال أهنم علموا الناسخ له فرتكوه ألجله.92
قال ابن رشد :فرآه مالك حديثا مرتوكا مل يصحبه عمل.93
صح عنده احلديث ،إال أنّه استشكله؛ ألنّه مل يصحبه عمل،
فأنت ترى أن مالكا رمحه هللا قد ّ
فتوقف عن العمل مبقتضاه الظاهر منه.94

املبحث الثالث :حمامل السنن عند أئمة املذهب
كل حال؛ ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱞ ﱟ
جاء األمر اإلهلي جلميع املسلمني أن يتبعوا ما سنّه املصطفى  على ّ
ﱨﱪﱫﱬ
ﱩ
ﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧ

[ سورة آل عمران ،اآلية.]31 :واألصل أ ّن أغلب ما ورد عنه  من السنن هو على أصل

التبليغ والتشريع واإلفتاء املطلوب امتثاله ،95وبعضها وارد على سبيل اخلصوص له ال يتع ّداه إىل غريه
من الناس وهذا اتفق العلماء على كثري منه واختلفوا يف بعضهّ ،أما األمر ابالتباع إمنا هو يف أحوال
مستحب أو
جيب أن يخوقع التصّرف وفق ما أوقعه  على ما يخفهم منه حكم اإليقاع من واجب أو
ّ
مباح أو حرام أو مكروه وتدخل يف هذا مجلة األحكام كإبالغ الصلوات واملناسك وأحكام

 -91مالك بن أنس ،املوطأ ،ج  2ص  ،671واملدونة الكربى ،ج  3ص .222
 -92القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،ج  5ص .158
 -93ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  7ص .332
وقد أنكر اإلمام ابن العريب أن يكون متعلّق اإلمام مالك يف عدم العمل يحديث اخليار هو العمل ،بل أغلظ القول
ملن أتوله على عدم مصاحبة العمل للحديث من علماء املذهب وغريهم ،وإمنا ملآله لوقوع الغرر .انظر كالمه
يف كتبه :املسالك يف شرح موطأ مالك ،ج  6ص  ،53والقبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ،ج  3ص
 ،845وعارضة األحوذي يف شرح جامع الرتمذي ،ج  6ص .6
 -94انظر :الدسوقي ،حاشية على الشرح الكبري للدردير ،ج  3ص .91
95
تصرف فيها الرسول  ابلفتيا خمربا عن هللا  مبا جيده يف األدلّة
 ونقصد ابلفتيا ما ورد عنه من السنن اليت ّوتصرفات القاضي واإلمام،
من حكم هللا تبارك وتعاىل .انظر :القرايف ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ّ
ص .99

__________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة  -جامعة املرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

املوافق2021 / 6 / 10-8 :

________________________________________________________________

املعامالت واألنكحة وحنوها ،96إال أنه يف أحوال أخرى ليس املقصود أن يكون اإليقاع وفق
الظاهر املتبادر من األثر كما هو على الشاكلة اليت أوقعها  ، وإمنا على حسب املقام الذي
النيب  عند اإليقاع.
تلبّس به ّ

وقد ال نكون مبالغني إذا قلنا أب ّن إمام دار اهلجرة مالك بن أنس رمحه هللا -هو من أول
أعمل املقامات
املصنفني حملامل السنن النبوية يحسب املقامات املقتضية لتلك احملامل؛ حيث ْ
واألحوال اليت اقرتن ّبا ورود السنن ،واختذها أمارات لتوجيه السنن النبوية يحسب ما جيب أن خحتمل

عليه .وقد اقتفى أئمة املذهب من بعده أثره يف إعمال القواعد اليت أسسها إمام املذهب لتحتكم
إليها حمامل السنن النبوية.
ألهم حمامل السنن عند املالكية:
وفيما يلي بيان ّ
املطلب األول :السنن الواردة يف مقام السلطان

النيب  على أساسها ما أخثر عنه من سنن
ونقصد مبقام السلطان األحوال الوظيفية اليت أورد ّ
ثبت ورودها يحكم مقام السلطة ال يحكم الرسالة والبالغ ،وهي إما أن تكون واردة يحكم سلطة
اإلمامة العظمى وإما يحكم سلطة القضاء.
 -1السنن الواردة بوصف اإلمامة:

النيب  بوصفه إماما ميارس سلطان احلكم واخلالفة ،وليست يف
وهي السنن اليت أثرت عن ّ
مقام التشريع العام الذي ال جتوز خمالفته ،إ ْذ جيوز للخلفاء بعده السري يف مثل تلك األحوال وفق
املأثور ،أو السري على خالفه؛ وفق ما يقتضيه نظر اإلمام من املصلحة يف ذلك ،وكان اإلمام مالك
–رمحه هللا -أول من تفطّن هلذا احململ يف بعض ما ورد من اآلاثر النبوية يف هذا الشأن ،واألمثلة يف
ذلك متع ّددة لكن نقتصر من ذلك:
العدو يف احلرب :عن أيب قتادة بن ربعي قال :قال رسول هللا  « : من
 -سلب القتيل من ّ

قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه » .97فاإلمام مالك مل حيمل احلديث على أنه شريعة دائمة ،وإمنا
 -96انظر :القرايف ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ،ص  ،109وكذا كتابه الفروق ،ج  1ص – 358
.360
 -97رواه مالك يف املوطأ ،ج  2ص  ،454ومن طريقه البخاري ،كتاب اخلمس ،ابب من مل ُيمس األسالب ومن
قتل قتيال فله سلبه من غري أن ُيمس وحكم اإلمام فيه ،ج  3ص  ،1144ح "."2973
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محله على حممل اإلمامة؛ فلإلمام أن أيذن أو مينع حسب ما جيتهد وما يرى من املصلحة يف
ذلك ،وقال ال يكون ذلك ألحد بغري إذن اإلمام ،وال يكون ذلك من اإلمام إال على وجه

االجتهاد .98ونقل القرايف عن مالك قوله يف احلديث :هو تصرف ابإلمامة وما كان بتصرف اإلمامة
ال يثبت إال بتشريع اإل مام له يف كل حادث؛ كاحلدود والتعازير ال يتوجه وال يثبت إال إبمام ،وعليه
ُيتص بسلب إال إبذن اإلمام يف ذلك قبل احلرب.99
فإنه ال جيوز ألحد أن ّ
 -إحياء األرض املوات:روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم  :قال  « :من أحيا أرضا ميتة فهي له  .100»...فريى مالك أن احلديث صدر منه على
سبيل اإلمامة وليس من التشريع العام،101وألن إقطاع األرضني إمنا هي لإلمام وحده فاستلزم إذنه
فيه ،ألنه إليه تعود رعاية املصلحة يف اإلقطاع وعدمه ،وقد سلف إىل هذا املأخذ اخلليفة عمر بن

اخلطاب  وذلك أن بالال بن احلارث أقطعه رسول هللا العقيق ليحييها ،فلما كان يف عهد عمر
 انتزع العقيق من يد بالل وقال له :إن رسول هللا  مل يقطعك لتحتجزه عن الناس ،مل يخقطعك

إال لتعمل .فأقطع عمر  للناس العقيق .102وحاشا أمري املؤمنني عمر  أن ير ّد أمرا أنفذه
النيب  أقطع مبقام اإلمامة فانتزع هو كذلك مبقام اإلمامة.
رسول هللا  ،وإمنا رأى أن ّ
التصرف فيه ابإلحياء ،وإمنا
وعليه فريى مالك أ ّن ما كان قريبا للعمران من األرضني ال جيوز ّ
جيب فيه إذن اإلمام لإلحياء .103وقال عبد امللك إ ّن اإلذن من اإلمام مطلوب مطلقا.104

 -98املوطأ ،ج  2ص  .455واملدونة ،ج  1ص  ،518وابن عبد الرب ،التمهيد ،ج  ،23ص  ،246وانظر:
خليل بن إسحاق ،التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ،ج  3ص .461
 -99القرايف ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ،ص  ،117والذخرية ،ج  9ص .160
 -100رواه مالك ،املوطأ ،ج  2ص  ،743والرتمذي ،أبواب األحكام ،ابب ما ذكر يف إحياء أرض املوات ،ج 3
ص  ،55ح "."1378
 -101ومييل القرايف إىل محله على سبيل الفتوى ال على سبيل اإلمامة .انظر :اإلحكام يف متييز الفتاوى عن
األحكام ،ص ،111وكتابه الفروق ،ج  1ص .360
 -102رواه احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهيب ،ج  1ص  ،561ح " ،"1467ومن طريقه البيهقي،
السنن الكربى ،ج  4ص  ،152ح "."7887
 -103مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،ج  4ص  ،473وابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  10ص .301
 -104القرايف ،الذخرية ،ج  6ص .156
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ورأى مطرف وابن املاجشون أ ّن من أحيا مواات قريبا من العمران فال يسعفه ظاهر احلديث ،وإمنا
أمره إىل اإلمام فإن رأى إبقاءه له ،فذلك له ،وإن رأى أن يزيله ويقطعه غريه ،أو يبقيه للمسلمني،
فعل.105
الفعليّة يف مقام اإلمامة ما جيب أن ُحيمل على
صح عنه  من السنن ْ
 وهناك بعض ما ّتتأسس سرية
حممل السياسة اليت قد ختتلف بني احلال واحلال ،وبني السلطان والسلطان ،وإمنا ّ
ِّ
الفعل املأثور يف السنن ،وقد
ال ش ْرعة ،فلمن ُيلف من بعد االجتهاد يحكم اإلمامة ،فقد يوافق ْ
ساس بسياسة كان يرى اخلري يف غريها ،وإمنا
النيب َ 
ُيالف ذلك وفق املصلحة والسياسة ،بل ّ
يقر العمل ابملفضول ملصلحة داعية لذلك ،106ومن السنن الواردة يف هذا:
اقتضاه احلال أن ّ
 من ذلك قول النيب  لعائشة –رضي هللا عنها « : :أمل تري أ ّن قومك حني بنوا الكعبةتردها على قواعد إبراهيم .فقال رسول
اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ » قالت فقلت اي رسول هللا :أفال ّ
107
النيب 
أن
ترى
أنت
فها
.
هللا صلى هللا عليه وسلم  « :لوال حداثن قومك ابلكفر لفعلت »
ّ
احلق يقتضي
امتنع عن اهلدم والبناء ،إمنا كان سياسة مرعيّة فيها مصلحة معتربة راجحة ،وإن كان ّ
اهلدم والبناء على قواعد إبراهيم .
ويعلّل اإلمام أبو الوليد الباجي أنه يحكم قرب العهد ابجلاهلية فرمبا أنكرت نفوسهم خراب
الكعبة فيوسوس هلم الشيطان بذلك ما يقتضي إدخال الداخلة عليهم يف دينهم ،والنيب صلى هللا
عليه وسلم  :كان يريد استئالفهم ،ويروم تثبيتهم على أمر اإلسالم والدينُ ،ياف أن تنفر قلوّبم
بتخريب الكعبة ،ورأى أن يرتك ذلك ،وأمر الناس ابستيعاب البيت ابلطواف أقرب إىل سالمة
أحوال الناس وإصالح أدايهنم مع أن استيعابه ابلبنيان مل يكن من الفروض وال من أركان الشريعة
اليت ال تقوم إال به .108وقد مضت أصول مالك على ما ذكران؛ لذلك ملا ذكر له اخلليفة هارون

 -105ابن أيب زيد القريواين ،النوادر والزايدات ،ج  10ص .500
 -106انظر :القاضي عياض ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،ج  2ص .200
 -107رواه مالك يف املوطأ ،ج  1ص  ،363ح " ،"807ومن طريقه البخاري ،كتاب احلج ،ابب فضل مكة
وبنياهنا ،ج  2ص  ،573ح " ،"1506ومسلم ،كتاب احلج ،ابب نقض الكعبة وبنائها ،ج  2ص ،969
ح "."1333
 -108الباجي ،املنتقى شرح املوطأ ،ج  2ص .282
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ويردها على بنيان ابن الزبري هلذا احلديث الذي جاء
الرشيد أنه يريد هدم ما بىن احلجاج من الكعبةّ ،
وامتثله ابن الزبري ،فقال له مالك :انشدتك هللا اي أمري املؤمنني ،أال جتعل هذا البيت ملعبة للملوك،
ال يشأ أحد إال نقض البيت وبناه ،فتذهب هيبته من صدور الناس.109
* ومن ذلك :قول النيبّ  لعمر بن اخلطاب  ملا طلب أن أيذن له يف قطع رأس املنافقني –
110
دعه ال يتحدَّث الناس َّ
النيب 
يقتل
فلم
.
حممدا يقتل أصحابه »
خيبْ « : -
أن ّ
عبد هللا بن أ ْ
ّ
املنافقني آ نذاك سياسة مبقتضى اإلمامة وليس من قبيل التشريع ،لذلك رأى مالك بن أنس بعد
ذلك أ ّن الزنديق (املنافق) يخقتل ،أل ّن املقتضى الذي ألجله امتنع رسول هللا  من قتلهم يف زمانه
ِ
ميتنع َخ ْل ٌق كثريٌ عن
ارتفع ،ألنّه لو قتلهم رسول هللا  وهم يخ ُّ
قرو َن ابإلميان لكان ذلك ذريعة إىل أ ّن َ
ال ّدخول يف اإلسالم.111
 -2السنن الواردة يف مقام القضاء:

صدرت عنه بعض السنن اليت جيب أن تصنف يف مقام القضاء بوصفه قاضيا
ذلك أ ّن النيب 
ْ
النيب  يف هذه األحوال جيب أن يتلبّس يحال القاضي ال
يفصل يف اخلصومات بني املتنازعني ،و ّ
النيب املرسل ،واتفق أهل العلم مجيعا أنّه ال حيكم بعلمه فيما يخعرض عليه من اخلصومات وإمنا
يحال ّ

أقر  أنه حيكم يف أمور املنازعات بصفته قاضيا بشرا ال
جيب أن حيكم ابحلجج والبيّنات ،وقد ّ
رسوال ،كما يف حديث أم سلمة –رضي هللا عنها -أن رسول هللا  قال  « :إمنا أان بشر وإنكم
فمن
ختتصمون إيل فلعل بعضكم أن يكون أحلن يحجته من بعض ،فأقضي له على حنو ما أمسع منهَ ،

حق أخيه فال أيخذن منه شيئا فإمنا اقطع له قطعة من النار » .112وعليه فإ ّن
قضيت له بشيء من ّ
جرت على أقضيته  هي منبنية على هذا األصل من جراين بشرية القاضي يف احلكم ابلظاهر
ما ْ
109
الرب ،االستذكار ،ج  4ص  ،188والقاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،ج  4ص .427
 ابن عبد ّ -110من حديث جابر بن عبد هللا  ،رواه البخاري ،كتاب التفسري ،ابب سورة املنافقون ،ج  4ص  ،1861ح
الرب والصلة واآلداب ،ابب نصر األخ ظاملا أو مظلوما ،ج  4ص  ،1998ح
" ،"4622ومسلم ،كتاب ّ
"."2584
 -111ابن العريب ،املسالك يف شرح موطأ مالك ،ج  3ص  ،217والنفراوي ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب
زيد القريواين ،ج  2ص  ،199وأبو احلسن املالكي ،كفاية الطالب الرابين لرسالة ابن أيب زيد القريواين ،ج 2
ص .409
 -112رواه مالك يف املوطأ ،ج  2ص  ،719ومن طريقه البخاري ،كتاب الشهادات ،ابب َمن أقام البيّنة بعد
اليمني ،ج  2ص  ،952ح "."2534
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وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد وميني احلالف ومراعاة األشبه وحنو ذلك ،ولو شاء هللا 
ألطلعه ابلوحي على سرائر املتخاصمني ليحكم ابليقني؛ ولو حصل هذا ملا قامت للقضاء قائمة بعد
المتناع االقتداء به يف شيء منه ،لكن هللا  أجراه على البيّنات والظواهر ليستوي هو وغريه من

البشر وهم به مقتدون.113
جرت أقضيته املأثورة يف السنن ،وأظهرها على هذا املعىن قضاؤه يف مالعنة
وعلى هذا األصل ْ
صفوان بن أمية وزوجه ،فقضى  بينهما يف الظاهر وابن بعد ذلك أن الباطن خالفه يف قصة
اللعان املشهورة حّت قال « :لوال األميا خن لكان يل وهلا شأ ٌن » .114مما يرشدك أنّه كان يقضي عن

وحى.
غري وحي يخ َ

املطلب الثاين :السنن الواردة يف مقام البشرية واألحوال الدنيوية:

وهي السنن اليت صدرت عنه  بوصفه البشري يف أمور الدنيا؛ وكثري منها واردة على سبيل
الرأي احملض فيما يخكتسب عادة ابل ّدربة والتجربة واالعتبار ابلنظائر من الوقائع واألحوال ،والركون
جمرد
إىل أقوال أصحاب الرأي والنباهة من الناس ،وهذه السنن ّ
نص  صراحة على أهنا ْحمض رأي ّ

شرع وما هو غري ذلك ،قال يف احلديث الصحيح« :إمنا أان بشر،
ال تشريع ّ
منزل ليتميّز عنه ما هو ْ
إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ،وإذا أمرتكم بشيء من رأيي ،فإمنا أان بشر» .115ويف

رواية« :فإمنا أان بشر مثلكم ،وإن الظن خيطئ ويصيب ،ولكن ما قلت لكم :قال هللا ،فلن
أكذب على هللا» .116فأزال النيب  على آرائه واجتهاداته يف أمور الدنيا مسة القداسة -اليت هي

فكل ما يصدر عنه  من اجتهادات يف األمور الدنيوية ال خحتمل
لكل ما هو تشريعّ ،-
مالزمة ّ

 -113انظر :القاضي عياض ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،ج  2ص .187
 -114انظرها بطوهلا عند أيب داود ،كتاب الطالق ،ابب يف اللعان ،ج  3ص  ،570ح "."2256
 -115من حديث رافع بن خديج ،رواه مسلم ،كتاب الفضائل ،ابب وجوب امتثال ما قاله شرعا ،دون ما ذكره
صلى هللا عليه وسلم من معايش الدنيا ،على سبيل الرأي ،ج  4ص  ،1835ح " ،"2362والطرباين يف
املعجم الكبري ،ج  4ص  ،280ح "."4424
 -116من حديث طلحة بن عبيد هللا عن أبيه ،رواه ابن ماجة ،كتاب الرهون ،ابب تلقيح النخل ،ج  3ص ،526
ح " ،"2470قال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
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حكم األنبياء وآراءهم يف حكم أمور الدنيا حكم
على حممل اإللزام ،فريى القاضي عياض أ ّن َ
وصم عليهم يف ذلك.117
غريهم من اعتقاد بعض األمور على خالف ما هي عليه ،وال ْ
مر بقوم يل ّقحون،
 من ذلك ما يرد عنه على سبيل التجريب :مثل ما اشتهر عنه  أنّه َّفقال« :لو مل تفعلوا لصلح» قال :فخرج شيصا ،فمر ّبم فقال« :ما لنخلكم؟» قالوا :قلت كذا
118
النيب  هاهنا لألنصار يف النخل ليس على وجه
فقول
.
وكذا ،قال« :أنتم أعلم أبمر دنياكم»
ّ
اخلرب الذي يدخله الصدق والكذب فينزه النيب  عن اخللف فيه ،وإمنا كان على طريق الرأي

منه119؛ وعليه فاالمتثال غري الزم يف مثل هذه األحوال ،بل -كما ترى -أ ّن الصواب كان يف
كل حال وحني.
خالفها ،مما يدلّك أنّه ورد من املقام البشري ال النبوي  ،يف ّ

 -ومن ذلك ما يرد عنه من الركون إىل أصحاب الرأي واملشورة :فينصرف  عن رأيه إىل

رأيهم ملا يرى أنّه أصوب وأصلح كما يف حديث أيب صاحل عن أيب هريرة  قال :كنا مع النيب 
هم بنحر بعض محائلهم ،قال :فقال عمر :اي
 :يف مسري ،قال :فنفدت أزواد القوم ،قال :حّت َّ
120
مجعت ما بقي من أزواد القوم ،فدعوت هللا عليها ،قال :فَـ َف َعل...
رسول هللا ،لو َ
هم وأذن ألصحابه بنحر إبلهم ابدر إليه عمر بن
النيب  بعد أن ّ
فأنت ترى يف هذا احلديث أن ّ
هم به رسول هللا  ،ورَك َن الرسول  إىل رأي عمر  .وهذا ما
اخلطّاب  برأي خالف ما ّ

النيب  وأذن فيه وما ركن إليه من رأي عمر إمنا
حدا أبيب العباس القرطيب إىل اعتبار ما ّ
هم به ّ
121
النيب  رأى أ ّن قول عمر
ن
أل
،
هو من قبيل العمل ابألصلح من الرأي ال من ابب الوحي
ّ
ّ

 أصلح من قوله .حّت وإن كان األمر الذي سيخنفذه على أصحابه إمنا هو على مقام اإلمامة إال
يهمنا احلال اليت تلبّس ّبا  للوصول إىل األصلح من الرأي.
أنه ّ

 -117عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،ج  7ص .335 – 334
 -118من حديث عائشة وأنس –رضي هللا عنهما ،-رواه مسلم ،كتاب الفضائل ،ابب وجوب امتثال ما قاله شرعا،
دون ما ذكره صلى هللا عليه وسلم من معايش الدنيا ،على سبيل الرأي ،ج  4ص  ،1836ح "."2363
 -119عياض ،إكمال املعلم ،ج  7ص .334
 -120رواه مسلم بلفظه ،كتاب اإلميان ،ابب من لقي هللا ابإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة وحرم على النار ،ج
 1ص  ،55ح " ،"27والبخاري ،كتاب الشركة ،ابب الشركة يف الطعام والنهد والعروض ،ج  8ص ،879
ح "."2352
 -121أبو العباس القرطيب ،املفهم ملا أخشكل من تلخيص كتاب مسلم ،ج  1ص .198
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عام
* -ومن ذلك حمامل السنن الطبّية :فجمهور علماء املذهب ال حيملوهنا على أهنا تشريع ّ
ووحي خمقتضي للعمل ،وإمنا هي من حمض جتارب القوم ،خمصوصة الزمان واملكان ،فما يصلح منها
ألقوام وأزمان ،ال يلزم أن يصلح ألقوام غريهم يف زمان غري ذلك الزمان وبالد غري تلك البالد ،ومن
أمثلة ذلك حديث سعد بن أيب وقاص  قال :مسعت رسول هللا  يقول« :من تصبح بسبع

مترات عجوة ،مل يضره ذلك اليوم سم ،وال سحر».122

قال اإلمام أبو عبد هللا املازري مستشكال حمتمل احلديث :هذا مما ال يعقل معناه يف طريقة علم

الطب ملَ يقدر على إظهار وجه
بَ ،ولَو ّ
السم وجه من جهة ّ
الطّ ّ
صح أن ُيرج ملنفعة التّمر يف ّ
"سبع" ،وال على االقتصار على هذا اجلنس الذي هو "العجوة"
االقتصار على هذا العدد الّذي هو ٌ
لعل ذلك كان ألهل َزَمانه صلى هللا عليه وسلم  :خاص ًة أو ألكثرهم؛ إ ْذ مل يثبت ِعندي استمرار
و ّ

الشفاء بذلك يف زمننا غالبا ،وإن خوجد ذلك يف زماننا يف أكثر النّاس؛ خمحل على أنّه أراد
وقوع ّ
وصف ِ
غالب احلال.123
َ
كما نزع القاضي عياض إىل هذا املعىن؛ ورأى أن ذلك خصوصا للمدينة الشريفة؛ أل ّن التجربة
أثبتت خوجود الشفاء لبعض األدواء يف بعض األدوية اليت تكون يف بعض البالد دون ذلك اجلنس يف
غريه ،لتأثري يكون يف ذلك من األرض أو اهلواء.124

* ومن ذلك أيضا :حديث جابر  قال :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :يقول« :إن

كان يف شيء من أدويتكم خري ،ففي شرطة حمجم ،أو شربة من عسل ،أو لذعة بنار».125

الطب اليت ختتلف يحسب البالد والعباد ،فريى القاضي
وهذا احلديث أيضا خحيمل على جتارب ّ
عياض أنه إذا خوجد الشفاء بشيء ما يف حالة ما ،فال يخطلب التش ّفي يف سائر األحوال يف سائر

 -122رواه مسلم ،كتاب األشربة ،ابب فضل متر املدينة ،ج  3ص  ،1618ح " ،"2047والبخاري ،كتاب
األطعمة ،ابب العجوة ،ج  5ص  ،2075ح "."5130
 -123املازري ،املعلم بفوائد مسلم ،ج  3ص .21
 -124عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،ج  6ص .531
 -125رواه مسلم بلفظه ،كتاب السالم ،ابب لكل داء دواء واستحباب التداوي ،ج  4ص  ،1729ح "،"2205
والبخاري ،كتاب الطب ،ابب التداوي ابلعسل ،ج  5ص  ،2152ح "."5359
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األشخاص به .واألطباء جممعون على أن املرض الواحد ُيتلف عالجه ابختالف السن ،والدين،
والعادة ،والغذاء املتقدم ،والتدبري املألوف وقوة الطباع.126
صت ابلذكر ألهنا كانت
وحيمل العالمة أبو العباس القرطيب أن املذكورات اليت يف احلديث إمنا خخ ّ

حق غريهم ممن ُيالفهم يف بالدهم وعاداهتم
أغلب أدويتهم...وال يلزم أن تكون كذلك يف ّ
وأهويتهم.127

 -ومن ذلك ما يكتسبه  من تدبّر أحوال البشر :وذلك أنه  ينصرف عما كان يعتقده

يتأمل من أحوال الناس أ ّن خالف رأيه هو األصلح ،وليس ذلك عن وحي وإمنا
صوااب من الرأي ملا ّ
صح عنه  أنه قال « :لقد مهمت أن أهنى عن الغيلة حّت ذكرت أ ّن الروم
عن ّ
أتمل ودربة ،كما ّ
يضر أوالدهم » .128وهذا كما يذهب اإلمام الباجي وابن العريب :أن من
وفارس يصنعون ذلك فال ّ
وحي يوحى إليه ،ألنه لو كان وحيا مل يرد عنه
أحواله  أن أيمر وينهى مبا ّ
يؤديه إليه اجتهاده دون ْ
إال ما يرد نسخا.129

 -ومن ذلك ما ُحيمل من األوامر والنواهي على اإلرشاد :لألصلح من األمور الدنيوية ،كما

يف احلديث :أنه هنى  أن ينتعل الرجل قائما .130سئل مالك عن ذلك فقال :ال أبس بذلك.

فأجاب على خالف ظاهر احلديث ،ألنه رآه أمرا إرشاداي خُيشى على فاعله السقوط.131

 -126عياض ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،ج  7ص .113
 -127أبو العباس القرطيب ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،ج  5ص .595
خ
 -128من حديث جدامة بنت وهب األسدية ،رواه مالك يف املوطأ ،ج  2ص  ،607ومن طريقه مسلم ،كتاب
النكاح ،ابب جواز الغيلة ،ج  2ص  ،1066ح" ."1442قال مالك :والغيلة أن ميس الرجل امرأته وهي
ترضع.
 -129الباجي ،املنتقى شرح املوطأ ،ج  4ص  ،156وابن العريب ،املسالك يف شرح موطأ مالك ،ج  5ص ،689
والقبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ،ج  2ص  .774 – 773وانظر القاضي عياض ،إكمال املعلم بفوائد
مسلم ،ج  4ص .624
 -130من حديث جابر  رواه أبو داود ،كتاب اللباس ،ابب يف النعال ،ج  6ص  ،221ح " ،"4135ومن
حديث أيب هريرة  ،رواه ابن ماجة ،أبواب اللباس ،ابب االنتعال قائما ،ج  4ص  ،607ح "،"3618
ومن حديث أنس  ،رواه الرتمذي ،أبواب اللباس ،ابب ما جاء يف كراهية أن ينتعل الرجل وهو قائم ،ج 3
ص  ،295ح "."1776
 -131ابن رشد ،البيان والتحصيل ،ج  18ص .50
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خامتة
حصلناه يف
يف ختام هذه الفسحة يف رايض مذهب املدينة الشريفة –حرسها هللا -خنتصر ما ّ
هذه الورقات يف نقاط موجزة:
 -أ ّن مفهوم السنة متّسع عند أئمة املذهب ،ويتوارد كثريا يف مصادر املذهب ،إال أ ّن املقصود

ستشف من السياق الذي ذخكر فيه االصطالح.
ّ
يخ
سبق يف
 الطرائق املعروفة لنقل وتل ّقي السنن مل ختتلف عند أئمة املذهب عن غريهم ،بل هلم ْذلك ،وهلم اختيارات يف اعتبار بعضها وتقدميها وأتخريها.
 -انفرد مذهب مالك رمحه هللا بتضمني عمل أهل املدينة يف معاىن السنن ،بل اعتربه أقواها

إبدراجه يف املتواتر املقطوع بنقله عن عهد رسول هللا .
 ع مل أهل املدينة مقتصر فقط على ما طريقه النقل ابلعمل املتوارث ال املعتمد ابالجتهادواالستدالل.
 أئمة املذهب ال يعتربون من السنن إال ما جرى عليه العمل عند العامة واخلاصة ،فما مل ْجيرصح فيه النّقل.
عليه العمل من املروايت فهو متوقَّف فيه ،ولو ّ

 متيّز املذهب املالكي يف تصنيف حمامل السنن يحسب املقامات اليت وردت مقرتنة ّبا ،حيثال يخؤخذ البعض املأثور من السنن على إطالقه خلصوصية املقام الذي انبثقت منه.
تتم الصاحلات
واحلمد هلل الذي بنعمته ّ
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أهم املصادر واملراجع
ّ

األبياري ،علي بن إمساعيل ،التحقيق والبيان يف شرح الربهان ،قطر ،وزارة األوقاف،ط2013 ،1م.
األصبحي ،مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط،11994م.
املوطأ برواية حيي بن حيي ،مصر ،دار إحياء الرتاث العريب ،د ت. الباجي ،أبو الوليد سليمان بن خلف التجييب ،إحكام الفصول يف أحكام األصول،بريوت ،دار الغرب ،ط1995 ،2م.
اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل ،بريوت ،دار البشائر ،ط،11996م.
املنتقى شرح املوطأ ،مصر ،مطبعة السعادة ،ط1332 ،1هـ. البخاري ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل ،اجلامع الصحيح ،بريوت ،دار ابن كثري+دمشق– دار اليمامة ،ط1987 ،3م.
البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب ،الكفاية يف علم الرواية ،املدينةاملنورة ،املكتبة العلمية.
البغدادي ،أبو احلسن بن القصار ،املقدمة يف أصول الفقه ،الرايض ،دار املعلمة ،ط،11999م.
البغدادي ،أبو حممد عبد الوهاب بن علي ،اإلشراف على نكت مسائل اخلالف،بريوت ،دار ابن حزم ،ط1999 ،1م.
املعونة على مذهب عامل املدينة ،مكة املكرمة ،املكتبة التجارية ،د ت. البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي ،السنن الكربى ،دائرة املعارف النظامية،حيدر أابد – اهلند ،ط1344 ،1ه.
املودة خليل بن إسحاق ،التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ،مركز
اجلندي ،أبو ّجنيبويه ،ط2008 ،1م.
ابن احلاجب ،أبو عمرو مجال الدين عثمان ،منتهى الوصول يف علم األصول ،مصر ،دارالسعادة ،ط1326 ،1هـ.
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احلطاب ،أبو عبدهللا مشس الدين حممد الرعيّن ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل،بريوت ،دار الفكر،ط3،1992م.
الدسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة ،حاشية على الشرح الكبري للدردير ،بريوت ،دارالفكر ،دت.
الرازي ،أبو احلسني أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،بريوت ،دار الفكر ،ط،11979م.
الطرباين ،أبو القاسم سليمان بن أمحد ،املعجم الكبري ،املوصل ،مكتبة العلوم واحلكم ،ط،11983م.
اللخمي ،أبو احلسن علي بن حممد ،التبصرة ،قطر ،وزارة األوقاف ،ط 1،2011م.املازري ،أبو عبد هللا حممد بن عمر ،إيضاح احملصول من برهان األصول ،بريوت ،دارالغرب ،د ت.
املعلم بفوائد مسلم ،تونس -الدار التونسية ،اجلزائر -املؤسسة الوطنية للكتاب ،ط،21988م.
املالكي ،أبو احلسن ،كفاية الطالب الرابين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ،بريوت ،داراملعرفة ،دت.
 املالكي ،مشس الدين بن عمار ،مفتاح السعيدية يف شرح األلفية احلديثية ،اليمن ،مركزالنعمان ،ط2013 ،1م.
املعافري ،أبو بكر حممد بن عبد هللا بن العريب ،املسالك يف شرح موطأ اإلمام مالك،بريوت ،دار الغرب ،ط2007 ،1م.
القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ،بريوت ،دار الغرب ،ط1992 ،1م.املواق ،أبو عبد هللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم ،التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل،بريوت ،دار الفكر1398 ،هـ.
 النمري ،أبو عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب ،االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاءاألمصار ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط2000 ،1م.
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،املغرب ،مؤسسة قرطبة.جامع بيان العلم وفضله ،السعودية ،دار ابن اجلوزي ،ط1994 ،1م.__________________________________________________________________
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النفراوي ،أمحد بن غامن بن سامل بن مهنا ،الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين،بريوت ،دار الفكر1995 ،م.
النيسابوري ،أبو عبد هللا احلاكم حممد ،املستدرك على الصحيحني ،بريوت ،دار الكتبالعلمية ،ط1990 ،1م.
الصاوي ،أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت ،حاشية على الشرح الصغري للدردير-بلغة السالك ،-دار املعارف ،دت.
الصنعاين ،ابو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع ،املصنف ،ط ،1اجمللس العلمي ،اهلند،1403هـ.
 العبدري ،أبو عبد هللا حممد بن حممد بن حممد الفاسي املعروف اببن احلاج ،املدخل ،دارالرتاث ،دت.
الغرانطي ،أبو القاسم بن جزي ،تقريب الوصول إىل علم األصول ،بريوت ،دار الكتبالعلمية ،ط2003 ،1م.
القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس ،اإلحكام يف متييز الفتاوى عنوتصرفات القاضي واإلمام ،بريوت ،دار البشائر ،ط1995 ،2م.
األحكام ّ
الذخرية ،بريوت ،دار الغربَ ،ط1994 ،1م.نفائس األصول يف شرح احملصول ،السعودية ،مكتبة نزار الباز ،ط1995 ،1م.-الفروق ،بريوت ،عامل الكتب ،دت.

القرطيب ،أبو العباس أمحد بن عمر ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،دمشق ،دار ابن كثري ،ط1997 ،1م.
القرطيب ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد ،البيان والتحصيل ،دار الغرب ،بريوت،ط1988 ،2م.
املقدمات املمهدات ،ط ،1دار الغرب ،بريوت1988 ،م.القرطيب ،حممد ابن رشد احلفيد ،خمتصر املستصفى"الضروري يف أصول الفقه" ،بريوت،دار الغرب ،ط1994 ،1م.
القزويّن ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد ابن ماجة ،السنن ،بريوت ،دار الرسالة ،ط،12009م.
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القسنطيّن ،أبو العباس بن قنفذ ،شرف الطالب يف أسىن املطالب ،الرايض ،مكتبة الرشد،ط2003 ،1م.
القشريي ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج ،اجلامع الصحيح ،دار إحياء الرتاث العريببريوت ،دت.
القريواين ،أبو حممد عبد هللا بن (أيب زيد) ،النَّوادر و ِّالزايدات ،دار الغرب ،بريوت ،ط،1
1999م.
السجستاين ،أبو داود سليمان بن األشعث ،السنن ،بريوت ،دار الرسالة ،ط2009 ،1م.سيف ،أمحد نور  ،عمل أهل املدينة ،ديب ،دار البحوث ،ط2000 ،1م.الشاطيب ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ،املوافقات ،دار ابن عفان ،ط1997 ،1م.املصري ،جالل الدين عبد هللا بن جنم ابن شاس ،عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عاملأهل املدينة ،بريوت ،دار الغرب ،ط2003 ،1م.
الشعالن ،عبدالرمحن ،أصول فقه مالك النقلية ،طبع جامعة اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية ،الرايض ،ط2003 ،1م.
الشهرزوري ،أبو عمرو عثمان بن الصالح ،الفتاوى ،بريوت ،دار املعرفة ،ط،11986م.
اليحصيب ،أبو الفضل عياض بن موسى ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،مصر ،دار الوفاء،ط1998 ،1م.
اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ،القاهرة -مكتبة الرتاث ،تونس–املكتبة العتيقة ،ط1987 ،2م.
اليحصيب ،أبو الفضل عياض بن موسى ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،دار الفكر،بريوت1988 ،م.
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،املغرب ،مطبعة فضالة ،ط1965 ،1م 1986 -م.اليعمري ،برهان الدين ابن فرحون ،تبصرة احلكام ،مصر ،الكليات األزهرية ،ط،11986م.
كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب ،بريوت ،دار الغرب ،ط،11990م.
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