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ملخص البحث

اختص مذهب املالكية ببعض األصول اخلاصة اليت انفرد هبا عن غريه ،وهذه األصول
جعلته ينفرد ببعض املسائل الفقهية اليت خيالف بعضها ظاهر األحاديث النبوية ،مما أدى إىل اهتام
املذهب مبخالفة النص دون غوص يف هذه املسائل ،ودون معرفة ألصول املذهب وأدلته ،فمنهج
املالكية قائم على اجلمع بني الكليات واجلزئيات ،فاجلزئيات ال تفهم مبعزل عن الكليات ،ولذلك
خالفوا ظاهر بعض األحاديث ألسباب عديدة خفيت على بعض طلبة العلم ،وهذه الدراسة تتناول
املوضوع اب لبيان والتلليل فقد عرفت ابملذهب وضواب السنة النبوية فيه  ،م كررت أسباب اخالفة
املذهب لظاهر بعض األحاديث النبوية سواء رانت املخالفة رلية برد احلديث ،أو جزئية بتخصيص
العام وتقييد املطلق.
فمن األسباب تعارض اخلرب مع ظاهر القرآن ،أو القياس ،أو القواعد العامة ،أو تعارضه مع
عمل أهل املدينة ،أو املصاحل املرسلة ،مع كرر التطبيقات الفقهية لذلك ،ولعل كلك يفيد يف معرفة
مسالك العلماء يف فهم النصوص الشرعية ،والتماس األعذار هلم ،وعدم التسرع ابلطعن فيهم،
ورميهم برد األحاديث واخالفة السنة ،وهللا العظيم أسأل أن جيعل كلك خالصا لوجهه الكرمي ،وصلى
هللا على نبينا حممد وعلى آله وصلبه أمجعني.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى
آله وصلبه األبرار الطيبني ،وعلى من تبعهم وسلك طريقهم إىل يوم الدين.
أما بعد:
فبعد وفاة النيب  أقبل املسلمون على رتاب رهبم  وسنة نبيهم  يستنبطون منها
األحكام ملا يستجد من أحداث ووقائع ،وانتشر الصلابة  يف األمصار بعد الفتوحات ينشرون
الدين ويعلمونه ،ورثر حينها املستجدات والنوازل ،وزاد املستفتون ،فاحتيج إىل االجتهاد أرثر من
حاجته يف عصر النبوة ،فأف ى الصلابة  حسب فهومهم ،وتكونت املدارس الفقهية اليت استقرت
فيما بعد على أربعة مذاهب ،رل مذهب له أصوله اخلاصة يف التعامل مع النصوص الشرعية.
وملا ران مذهب املالكية من أشهر املذاهب الفقهية ،وهو السائد يف القطر املغاريب ،وملا
رأيت جتاسر بعض املتعاملني على اهتام املذهب املالكي ابملخالفة الصرحية لظاهر لللديث النبوي،
أو بعدم بلوغ احلديث وجهل علمائنا به ،رأيت أن أمجع أهم األسباب اليت أدت لعدم عمل املالكية
ببعض األحاديث النبوية مستشهدا ابألمثلة والتطبيقات الفقهية اليت توضح كلك.
إشكالية الدراسة:
اخالفة ظواهر بعض األحاديث النبوية ليس بسبب عدم العلم هبا ،وإمنا بسبب وجود أصول
خاصة ابملذهب ،تُفهم من خالل تتبع واستقراء املسائل الفقهية اليت خولف فيها ظاهر النص النبوي
وآراء أئمة املذهب وتوجيهاهتم.
هدف الدراسة :اهلدف الذي يرمي إليه الباحث هو بيان أسباب اخالفة املالكية لظاهر
بعض األحاديث ،والتأصيل الشرعي لذلك ،وضرب أمثلة رافية لكل سبب.
منهجية الدراسة:

-1

يتبع الباحث املنهج الوصفي االستقرائي.

 -2عزو اآلايت إىل موضعها ،وختريج األحاديث الواردة يف البلث.
وقد بدأت البلث بتوطئة :عرفت املذهب وضواب السنة النبوية عند املالكية  ،م كررت
مخسة أسباب ،رل سبب يف مبلث.
املبلث األول :تعارض نصوص القرآن مع ظاهر احلديث.
املبلث الثاين :تعارض احلديث مع القياس.
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املبلث الثالث :تعارض احلديث مع القواعد العامة.
املبلث الرابع :تعارض احلديث مع عمل أهل املدينة.
املبلث اخلامس :تعارض احلديث مع املصاحل املرسلة.
املبلث السادس :اعتبار العمل العادي املستمر دون الفعل الذي يقع مرة أو مرتني.
وهللا العظيم أسأل أن جيعله عمال خالصا لوجهه الكرمي ،وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله
وصلبه أمجعني.

متهيد
أوال :التعريف ابملذهب املالكي.

يعترب املذهب املالكي من املذاهب الفقهية األربعة املعتربة ،ومن أهم املذاهب ضمن
مذاهب فقهاء اإلسالم عامة ،وكلك أن صاحبه اإلمام مالك ران إماما حمداث فقيها ،عارفا

ابألصول ضابطا هلا ،فقد عاش يف مدينة رسول هللا  ،وتعلم من علمائها ومجع علومهم ،وحفظ
آراءهم ،ونقل آاثرهم ،وعرف مذاهبهم ومداررهم ،وأحكم قواعدهم ،ومجع بني الفقه واحلديث ح ى
صار إماما يف األثر ،وسيد فقهاء احلجاز ،وهو الذي قيل فيه تعظيما" :ال يفيت أحد ومالك يف
املدينة" ح ى جرى جمر املثل ،وهو اثين األربعة يف القدم ،ويقال ألصلابه أهل احلديث ،وقد نشأ
املذهب ابملدينة املنورة على سارنها أفضل الصالة والسالم  ،م انتشر يف احلجاز وغلب عليه وعلى
البصرة ومصر وما واالها من بالد إفريقية واألندلس ،وصقلية واملغرب األقصى إىل بالد السودان،
وانتشر يف ببغداد انتشارا واسعا  ،م ضعف فيها بعد القرن الرابع اهلجري) ،(1وقد أطرى العلماء
حال :فإىل فقه ٍ
مذهبه ،ومدحوا فقهه ،وأثنوا على طريقته ،قال الذهيب " :6وبكل ٍ
مالك
ّ
فعامة آرائه مس ّددةٌ ،ولو مل يكن له إالّ حسم مادة احليل ،ومراعاة املقاصد ،لكفاه ،ومذهبه
املنتهىّ ،
السودان ،وابلبصرة،
قد مأل املغرب واألندلس ،ورثرياً من بالد مصر ،وبعض ّ
الشام ،واليمن ،و ّ
)(2
وبغداد ،والكوفة ،وبعض خراسان".

 (1ينظر :أسهل املدارك ،للكشناوي.29/1 :
 )2سري أعالم النبالء ،للذهيب.92/8 :
________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

أسباب خمالفة املالكية ظواهر....

د .عبدالعزيز مجعة املربوك

جامعة الزيتونة -ليبيا

_____________________________________________________________

 م ظهرت مدارس رثرية داخل املذهب املالكي ،ويرجع سبب ظهور هذه املدارس لعدة
أسباب منها :اختالفهم يف بعض األصول رتقدمي اخلرب على عمل أهل املدينة رما يظهر يف
املدرسة املدينة ،وبني من يقدم العمل على خرب اآلحاد راملدرسة العراقية ،واملصرية ،واملغربية،
واألندلسية ،ابإلضافة إىل اهتمام بعض املدارس جبمع األمسعة وتتبع ألفاظها مع املوازنة بينها وبني
من يستدل لألصلاب رما هو حال املدرسة العراقية ،رما أن املدرسة املغربية حاولت اجلمع بني
منهج العراقيني واملصريني واملدنيني فاعتربوا اآلاثر مع اهتمامهم ابلتفريعات واالفرتاضات الفقهية.
اثنيا :ضوابط السنة عند املالكية.
احلديث َّإما أن يكون خرب آحاد أو متواتر ،قال ابن القصار" :مذهب مالك 6قبول
اخلرب الذي قد اشتهر ،واستغين عن كرر عدد انقليه لكثرهتم ،رمواقيت الصالة ،وأرران احلج اليت ال
يتم إال هبا ،وحتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة ،وأشباه كلك من الشرائع اليت تواترت األخبار
هبا عن رسول هللا  ،وهذا هو اخلرب املتواتر الذي يوجب العلم ،ويقطع العذر ،ويشهد على اخربه
)(3
ابلصدق ،ويرتفع معه الريب ،وهذا مما ال خالف فيه بني فقهاء األمصار وسائر األمة".
)(4
وأما خرب اآلحاد فهو" :خرب الواحد أو اجلماعة الذين ال يبلغون حد التواتر".
وخرب اآلحاد عند مجهور العلماء  -ومنهم املالكية  -حجة موجبة للعمل ،قال ابن
)(5
احلاجب" :جيب العمل خبرب الواحد العدل".
وأخبار اآلحاد تفيد الظن ال القطع ،قال الباجي" :العمل خأخبار اآلحاد معلوم وجوبه
)(6
ابلقطع واليقني ،و َّأما ما يتضمنه من األخبار فمظنون".
فعلماء املالكية يقبلون أخبار اآلحاد ويعملون هبا ،وإمنا تقع اخالفتها يف حال تعارضها مع
ظاهر القرآن أو مع خرب آخر أقوى ،أو قياس ،وأو قاعدة رلية ،أو عمل وحنو كلك.

 )3املقدمة األصولية ،البن القصار.13 :
 )4تقريب الوصول إىل علم األصول ،أليب القاسم الغرانطي.33 :
 (5بيان املختصر شرح اختصر ابن احلاجب ،لشمس الدين األصفهاين.664/1 :
 )6إحكام الفصول ،أليب الوليد الباجي.224 :
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املبحث األول :تعارض نصوص القرآن مع ظاهر احلديث.
إكا ورد خري اآلحاد مناقضا ملا قرره القرآن مناقضة ظاهرة أو غري ظاهرة فإن خرب الواحد
يَُرُّد ،ولذلك عدة أمثلة يف املذهب.
املثال األول :النيابة يف احلج.
جاء يف ترتيب املدارك" (7):أن أاب عبد الرمحن السروجى أتى مالكا فجلس بني يديه ،وعلى
مالك رداء عدين اشرتاه خبمسمائة درهم ،فسأله عن رجل مات ومل حيج حجة اإلسالم ،وال أوصى
هباُ ،أحيَج من ماله؟ قال مالك :ال ،قال له أبو عبد الرمحن :ما هكذا يقول علماؤان ،قال :وما يقول
علماؤرم؟ فقال :حدثنا هشيم ،وكرر احلديث( :أن النيب  مسع رجال يلىب عن شربمة ،فقال له

النيب  : حج عن نفسك  ،م عن شربمة) فقال مالك علماؤان أعلم من علمائكم حتدثين عن
البقالني قال هللا تعاىل .ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ[ النجم."]39:

وقد أخرج اإلمام مالك 6حديث اخلتعمية) (8وهو حديث صليح عنده ومع كلك رده.
قال القرطيب" :فلما عارض ظاهر هذا احلديث ظاهر القرآن رجح مالك  6ظاهر القرآن ،وهو
)(9
ُمَرِجح بال شك".
املثال الثاين :صيام الويل عن امليت.
إكا مات إنسان وعليه صيام من قضاء رمضان أو من نذر ،فقد ورد حديث عائشة أن
)(10

رسول هللا  قال(:من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
لكن مالكا مل أيخذ هبذا احلديث حيث قال" :ال يصوم عن وليه يف الوجهني مجيعا ،وال يصوم
)(11
أحد عن أحد".

 )7ترتيب املدارك ،للقاضي عياض.80 :
 )8املوطأ ،رتاب احلج ،ابب وجوب احلج وفضله ،حديث رقم.63/3 ،800 :
 )9املفهم ملا أشكل من تلخيص رتاب مسلم ،للقرطيب.163/5 :
 )10صليح البخاري ،رتاب الصيام ،ابب من مات وعليه صوم ،حديث رقم.690/2 ،1851 :
 )11التمهيد ،البن عبد الرب.27/9 :
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قال القرطيب :إمنا مل يقل ابخلرب ألمور وكرر منها ...أنه معارض لقوله تعاىل :ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ [ "األنعام ]164:ولقوله  :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ"(12).
وقد أرد الشاطيب كلك حيث كرر أن مالكا أمهل اعتبار حديث( :من مات وعليه صيام صام
)(13

عنه وليه) ملنافاته لألصل القرآين الكلي.
املثال الثالث :عذاب امليت ببكاء أهله.
جاء عن ابن عمر  أنه قال :مسعت رسول هللا  يقول( :إن امليت ليعذب ببكاء أهله
عليه)

)(14

وقد أنكرت عائشة -رضي هللا عنها -هذا اخلرب ألنه اخالف لقوله تعاىل :ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ [النجم ،]3:وهو ما جرى عليه مذهب مالك  ،6قال ابن عبد الرب عن قول عائشة
" :وهو عندي حتصيل مذهب مالك ألنه كرر حديث عائشة يف موطئه ومل يذرر خالفه
)(15
عن أحد".
املثال الرابع :جناسة الكلب.
جاء يف احلديث عن أيب هريرة  أن النيب  قال( :غسل اإلانء إكا ولغ فيه الكلب سبع
)(16
مرات أوالهن أو أخراهن ابلرتاب).
وقد ترك اإلمام مالك العمل هبذا احلديث ألن القرآن دل على إابحة صيد الكلب دون غسل
موضع العض ،مع أن لعابه خيتل ابحليوان املصيد ،وكلك يف قوله تعاىل :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ 
)(17

[املائدة ،]4:وقد نص مالك على هذا السبب بقوله" :يؤرل صيده فكيف يكره لعابه".
املثال اخلامس :أرل رل كي انب من السباع.
)(18
جاء عن أيب هريرة  أن رسول هللا  قال( :أرل رل كي انب من السباع حرام)
ولكن مالكا  6يرى أن النهي ليس للتلرمي وإمنا للكراهة ،استدالال بظاهر قوله تعاىل :ﮙ ﮚ

 )12ينظر :املفهم ملا أشكل من تلخيص رتاب مسلم ،للقرطيب.150/9 :
 )13ينظر :املوافقات ،للشاطيب.22/3 :
 )14صليح البخاري ،رتاب اجلنائز ،ابب امليت يعذب ببكاء أهله عليه ،حديث رقم.151/3 ،1286 :
 )15التمهيد ،البن عبد الرب.279/17 :
 )16سنن الرتمذي ،رتاب الطهارة ،ابب سؤر الكلب ،حديث رقم.102/1 ،91 :
 )17املدونة ،لسلنون.6/1 :
__________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

املوافق2021 / 6 / 10-8 :

املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة  -جامعة املرقب

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

________________________________________________________________

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ [ األنعام،]145 :

قال القرطيب يف تفسريه لآلية املذرورة ..." :وقال مرة :هي مكروهة ،وهو ظاهر املدونة لظاهر اآلية،
)(19

وملا روي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إابحة أرلها ،وهو قول األوزاعي" .
املثال السادس :حترمي الرضاع قليله ورثريه.
)(20
جاء عن عائشة-رضي هللا عنها -قالت :قال رسول هللا ( ال حترم املصة واملصتان).
ولكن مالكا  6مل أيخذ هبذا احلديث ،ففي املدونة قال سلنون" :قلت لعبد الرمحن بن
)(21

القاسم أحترم املصة واملصتان يف قول مالك؟ قال :نعم".
فالظاهر أن سبب عدم أخذ مالك ابحلديث أنه راه اخالفا للقرآن وكلك يف قوله تعاىل:
ﮎ ﮏﮐ[ النساء ،]23:فجاء لفظ اإلرضاع مطلقا دون تقييد.
وهو ما أوضله ابن رشد احلفيد حني قال" :فمن رجح ظاهر القرآن على هذه األحاديث
)(22

قال :حترم املصة واملصتان" .
املثال السابع :سفر املرأة من غري حمرم يف احلج.
جاء َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ أ َّ
ال (ال حيل المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر تسافر
اَّللِ  قَ َ
َن َر ُس َ
ول َّ

مسرية يوم وليلة إال مع كى حمرم منها) ) ،(23وهو خرب آحاد يفيد بعمومه أن املرأة إكا رانت ستأيت
لللج بسفر ،فإنه يتقيد الوجوب عليها بوجود احملرم ،واإلمام مالك يرى أن املرأة ال يتقيد وجوب
احلج عليها بوجود احملرم ،حيث يرى أنه جيوز هلا أن تسافر لللج بدون حمرم ،والظاهر أن هذا من
تقدمي القرآن على اخلرب ،لعموم قوله تعاىل :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ [آل

عمران ،]97:فاأللف والالم يف الناس تفيد اجلس فكل من صلح عليه اسم (الناس) واستطاع احلج
 ) 18صليح مسلم رتاب الصيد ،ابب حترمي أرل رل كي انب من السباع ،حديث رقم.1534/3 ،1932 :
 )19اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب.117/7 :
 )20صليح مسلم ،رتاب الرضاع ،ابب يف املصة واملصتان ،حديث رقم.1073/2 ،1450 :
 (21املدونة ،لسلنون.295/2 :
 (22بداية اجملتهد ،البن رشد.60/3 :
 )23املوطأ ،رتاب احلج ،ابب ما جاء يف الوحدة للسفر للرجال وانساء ،حديث رقم.37/6 ،1803 :
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جوز املالكية للمرأة السفر دون حمرم
وجب عليه دون تقييد الوجوب خأي قيد خاص ابلنساء ،لذلك ّ
يف حجة الفريضة صلبة الرفقة املأمونة ،ورذلك يف رل سفر واجب ،جاء يف مواهب اجلليل:
)(24
"الرابع :ما كرره املصنف من السفر مع الرفقة املأمونة هو قول مالك وهو املشهور …".

املبحث الثاين :تعارض احلديث مع القياس.
خرب الواحد إكا ران اخالفا للقياس فاملشهور من مذهب املالكية تقدمي القياس على خرب
الواحد ،قال ابن القصار" :ومذهب مالك  6أن خرب الواحد إكا اجتمع مع القياس ومل يكن
استعماهلما مجي عا قدم القياس عند بعض أصلابنا ،واحلجة له هي أن خرب الواحد ملا جاز عليه
النسخ ،والغل  ،والسهو ،والكذب ،والتخصيص ،ومل جيز على القياس من الفساد إال وجه واحد،
)(25
وهو أن هذا األصل معلول هبذه العلة أو ال وصار أقوى من خرب الواحد فوجب أن يقدم".
وقال القرايف" :وهو مقدم على خرب الواحد عند مالك  6ألن اخلرب إّمنا ورد لتلصيل
)(26
احلكم ،والقياس متضمن لللكمة فيقدم على اخلرب ،وهو حجة يف الدنيوايت اتفاقاً".

املثال األول :غسل بول الصيب والصبية دون تفريق.
جاء عن علي بن أيب طالب  عن النيب  أنه قال( :يغسل من بول اجلارية وينضح
)(27
على بول الغالم).
ولكن اإلمام مالك مل أيخذ هبذا احلديث ،وأوجب الغسل على اجلميع ،وقال بول الغالم
على اجلارية ،قال ابن عبد الرب " :القياس :أن ال فرق بني بول الغالم واجلارية ،رما أنه ال فرق بني
)(28
بول الرجل واملرأة".
وقا ل الباجي" :ودليلنا من جهة القياس أن هذا بول آدمي فوجب غسل الثوب منه ،أصل
)(29

كلك بول من أرل الطعام".

 )24مواهب اجلليل شرح اختصر خليل ،لللطاب.524/2 :
 )25املقدمة األصولية ،البن القصار.32 :
 )26شرح تنقيح الفصول ،للقرايف ،421/1 :وهناك من املالكية من يرى تقدمي اخلرب على القياس ،وهو اختيار
الباجي ينظر :أحكام الفصول.667 :
 )27سنن الرتمذي ،ابب ما كرر يف نضح بول الغالم الرضيع ،حديث رقم.509/2 ،610 :
 )28التمهيد ،البن عبد الرب11.1/9 :
 )29املنتقى شرح املوطأ ،اليب الوليد الباجي.128/1 :
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املثال الثاين :الدلك يف الغسل.
جاء عن أم سلمة قالت( :قلت اي رسول هللا إين امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل
اجلنابة؟ قال ال إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات  م تفيضني عليك املاء
)(30

فتطهرين).
فظاهر احلديث مل يشرتط الدلك ،لكن مالكا  6يرى وجوب الدلك ،وأن الغسل ال
جيزئ إال بذلك قياسا على الوضوء ،قال ابن رشد احلفيد" :فمن رجح القياس صار إىل إجياب
التدلك ،ومن رجح ظاهر األحاديث على القياس صار إىل إسقاط التدلك ،وأعين ابلقياس :قياس
)(31

الطهر على الوضوء".
املثال الثالث :القضاء على من أفطر انسيا يف رمضان.
جاء يف أيب هريرة  قال :قال النيب ( :من أرل انسيا وهو صائم فليتم صومه ،فإمنا

أطعمه هللا وسقاه)) ،(32لكن اإلمام مالكا  6كهب إىل وجوب القضاء على من أفطر يف
رمضان انسيا  ،ومل أيخذ مبدلول احلديث السابق ،قال ابن رشد احلفيد" :وسبب اختالفهم يف قضاء
الناسي معارضة ظاهر األثر يف كلك القياس ،وأما القياس فهو تشبيه انسي الصوم بناسي الصالة،
)(33
فمن شبهه بناسي الصالة أوجب عليه القضاء روجوبه ابلنص على انسي الصالة".
املثال الرابع :من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته.
جاء يف الصليلني (أن رجال عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه ،فاختصوا إىل
)(34
النيب  فقال :يعض أحدرم أخاه رما يعض الفلل ،ال دية له).

 (30صليح مسلم ،رتاب الغسل ،ابب حكم ضفائر املغتسلة ،حديث رقم.259/1 ،330 :
 )31بداية اجملتهد ،البن رشد.45/1 :
 )32صليح البخاري ،رتاب الصيام ،ابب إكا حنث انسيا يف األميان ،حديث رقم.2455/6 ،6292 :
 )33بداية اجملتهد ،البن رشد.303/1 :
 ) 34صليح البخاري رتاب الدايت ،ابب إكا عض رجال فوقعت ثناايه ،حديث رقم،2562/6 ،6497 :
ومسلم رتاب القسامة ابب الصائل على نفس اإلنسان أو عضوه إكا دفعه املصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ال
ضمان عليه ،حديث رقم.104/5 ،4381 :
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وهذا احلديث مل يعمل به اإلمام مالك  ،6قال ابن رشد ..." :وحيتمل أن يكون بلغه
فرأى القياس املعارض له مقدما عليه على ما حكى ابن القصار من أن مذهب مالك أنه إكا
)(35
اجتمع خرب الواحد مع القياس ومل ميكن استعماهلما مجيعا قدم القياس".

املبحث الثالث :تعارض احلديث مع القواعد العامة واألصول.
إكا تعاضدت األدلة على تقرير معىن واحد ،أو ثبت املعىن بدليل اإلمجاع ،صار أصال مقررا
قطعي الداللة ،فإكا ورد خرب الواحد اخالفا ملدلول هذا األصل شرعا ،فإن اخلرب يعترب اخالفا لقاعدة
شرعية مقررة ،قال ابن رشد" :فأنكر احلديث ملا ران اخالفا لألصول ألن احلديث إكا ران اخالفا
)(36

لألصول فإنكاره واجب".
املثال األول :حتية املسجد.
جاء عن أيب هريرة  أن النيب  قال( :إكا دخل أحدرم املسجد فلريرع ررعتني قبل أن
جيلس)) ، (37وهو خرب آحاد اخالف ألصل مقرر يف ابب الصالة ،وقد أشار إليه الباجي بقوله" :ال
جيب من الصلوات غري اخلمس") ،(38وصيغة األمر عند مالك للوجوب ،لكنه يرى أن األمر
)(39
للندب ،حيث قال" :وكلك حسن وليس بواجب".
املثال الثاين :استعمال حائ اجلار.
عن أيب هريرة  قال :قال النيب ( :ال مينع جار جاره أن يغرز خشبه يف جداره))،(40
وهو خرب آحاد يتضمن هني اإلنسان أن مينع جاره من غرز خشبة يف جداره ،وهذا اخلرب اخالف
لقاعدة شرعية ،وهي املنع من االنتفاع بشيء من املال إال برضى صاحبه ،قال ابن العريب:

 )35البيان والتلصيل ،البن رشد.102/16 :
 )36البيان والتلصيل ،البن شد.154/18 :
 (37املوطأ ،رتاب قصر الصالة يف السفر ،ابب انتظار الصالة واملشي إليها برقم.162/1 ،75 :
 (38املنتقى شرح املوطأ ،اليب الوليد الباجي.285/1 :
 (39املوطأ.162/1 :
 )40أخرجه البخاري يف رتاب املظامل ابب ال مينع جار جاره أن يغرز خشبة يف جداره  173 /3ومسلم يف
رتاب املساقاة ابب غرز اخلشب يف جدار اجلار (.)1609
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"واملشهور عندان وعندهم أن كلك على االستلباب ألن األمة أمجعت على أن من اختص حبق ال
)(41
يلزمه أن يعطيه لغريه وإن مل يضر به ،فكيف ووضع اخلشبة على اجلدار مضر بصاحب اجلدار".
املثال الثالث :الغسل يف الفضاء.
قال ابن رشد" :وسئل مالك عن الغسل يف الفضاء فقال :ال خأس بذلك ،فقيل له :اي أاب
عبد هللا إن فيه حديثا ،فأنكر كلك ،وقال تعجبا :أال يغتسل الرجل يف الفضاء؟ ورأيته يتعجب من
احلديث إنكارا له.
وجه إجازة مالك الغسل يف الفضاء إكا أمن أن مير به أحد هو أن الشرع إمنا قرر وجوب
سرت العورة عن املخلوقني من بين آدم دون من سواهم من املالئكة ،إك ال تفارقه احلفظة املورلون
عليه منهم يف حال من األحوال ،قال هللا تعاىل :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ[ ق]18 :
وقال  :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ [االنفطار ]12 ،11 ،10 :هلذا قال
مالك تعجبا :أال يغتسل الرجل يف الفضاء؟ إك ال فرق يف حق املالئكة بني الفضاء وغريه ،فأنكر
)(42

احلديث ملا ران اخالفا لألصول".
املثال الرابع :التخيري يف رفارة اجلماع يف رمضان.
جاءت عدة أحاديث يف رفارة اجلماع يف رمضان بعضها على الرتتيب العتق  ،م الصيام،
 م اإلطعام ،وبعضها على التخيري ،واملشهور يف املذهب أن الكفارة على التخيري ،مع تفضيل
اإلطعام ،وورد يف املدونة ،حصرها يف الطعام ،حيث قال" :الطعام ال يعرف غري الطعام ،وال أيخذ
)(43
مالك ابلعتق وال ابلصيام".
وسبب تفضيل الطعام على املشهور أو حصره يف الطعام على الرواية األخرى ،أنه املوافق
لألصول يف ابب الصيام ،قال ابن رشد" :وأما استلباب ٍ
فمخالف لظواهر
مالك االبتداء ابإلطعام
ٌ
ّ
ش ى
الصيام قد وقع بدله اإلطعام يف مواضع ّ
اآلاثر ،وإّمنا كهب إىل هذا من طريق القياس ألنّه رأى ّ

 )41القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ،البن العريب.292/1 :
 )42البيان والتلصيل ،البن رشد.154/18 :
 )43املدونة ،لسلنون.284/1 :
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مناسب له أرثر من غريه بدليل قراءة من قرأ  :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
الشرع ،وإنّه
من ّ
ٌ

ﮆ[البقرة"(44).]184 :

املبحث الرابع :تعارض احلديث مع عمل أهل املدينة.
عمل أهل املدينة :هو ما اتفق عليه العلماء والفضالء ابملدينة رلهم أو أرثرهم يف زمن
)(45

اخصوص سواء أران سنده نقال أم اجتهادا.
وقد أشار اإلمام مالك  6إىل موقفه من عمل أهل املدينة حيث قال :إكا ران األمر
ابملدينة ظاهرا معموال به ،مل أر ألحد خالفه للذي يف أليديهم من تلك الوراثة اليت ال جيوز انتلاهلا
)(46
وال ادعاؤها.
قال ابن عبد الرب" :فجملة مذهب مالك يف كلك إجياب العمل مبسنده ومرسله مامل
)(47
يعرتضه العمل الظاهر ببلده".
وقال الباجي" :نقل أهل املدينة عنده  ...حجة مقدمة على خرب اآلحاد ،وعلى أقوال
)(48

سائر البالد الذين نقل إليهم احلكم يف هذه احلوادث أفراد الصلابة وآحاد التابعني".
وقال ابن رشد ":معلوم من مذهب مالك أن العمل املتصل ابملدينة مقدم على أخبار
)(49
اآلحاد العدول".
وقال إسلاق بن حممد" :مسعت مالك بن أنس يقول :مسعت من ابن شهاب أحاديث مل
)(50

أحدث هبا إىل اليوم ،قلت مل اي أاب عبدهللا؟ قال :مل يكن العمل عليها فرترتها".
وهلذا عدة أمثلة منها:
املثال األول :خيار اجمللس.

 )44بداية اجملتهد ،البن رشد.67/2 :
 )45أصول فقه اإلمام مالك النقلية ،لعبد الرمحن الشعالن.1042 :
 )46ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،للقاضي عياض.13 :
 )47التمهيد ،البن عبد الرب.3/1 :
 )48إحكام الفصول ،أليب الوليد الباجي.481 :
 )49البيان والتلصيل ،البن رشد.604/17 :
 (50حلية األولياء ،أليب نعيم األصفهاين.222/6 :
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جاء عن عبد هللا بن عمر  أن رسول هللا  قال( :املتبايعان رل واحد منهما ابخليار على
صاحبه ما مل يتفرقا إال بيع اخليار .قال مالك وليس هلذا عندان حد معروف وال أمر معمول به
)(51
فيه) .
وهذا احلديث نص على مشروعية خيار اجمللس ،ولكن اإلمام مالك  6ال يرى خيار
اجمللس فقد جاء يف املدونة :قال سلنون" :قلت البن القاسم :هل يكون البائعان ابخليار مامل يفرتقا
يف قول مالك؟ قال :قال مالك :ال خيار هلما ،وإن مل يفرتقا ،قال مالك :البيع رالم فإكا أوجبا البيع
)(52
ابلكالم وجب البيع ومل يكن ألحدمها أن ميتنع مما قد لزمه .
قال ابن عبد الرب" :فقال بعضهم دفعه مالك  6إبمجاع أهل املدينة على ترك العمل به،
)(53
وإمجاعهم حجة فيما أمجعوا عليه".
وقال ابن رشد" :مل أيخذ به مالك  6وال رأى العمل عليه لوجهني( ،أحدمها) استمرار
العمل ابملدينة على خالفه ،وما استمر عليه العمل ابملدينة واتصل ،فهو عنده مقدم على أخبار
اآلحاد العدول ألن املدينة دار النيب  وهبا تويف  وأصلابه متوافرون ،فيستليل أن يتصل
)(54
العمل منهم يف شيء على خالف ما روي عن النيب  إال وقد علموا النسخ فيه".
املثال الثاين :العمرى.
جاء عن جابر بن عبد هللا األنصاري  أن رسول هللا  قال( :أميا رجل أعمر عمرى له
ولعقبه فإهنا للذي يعطاها ال ترجع إىل الذي أعطاها أبدا ألنه أعطى عطاء وقعت فيه
)(55
املواريث).
فاحلديث يدل على أن العمرى ال ترجع للذي أعطاها ،لكن اإلمام مالك  6مل يعمل
هبذا احلكم من احلديث ،حيث روى ابن القاسم عنه" :من أعمر عمرى له ولعقبه رجعت إىل
)(56
صاحبها إن ران حيا ،أو إىل ورثته يوم مات إن ران ميتا".

 )51املوطأ ،رتاب البيوع ،ابب بيع اخليار ،حديث رقم.671/2 ،1349 :
 )52املدونة ،لسلنون.222/3 :
 )53التمهيد ،البن عبد الرب.9/14 :
 )54املقدمات املمهدات ،البن رشد.95/2 :
 )55املوطأ ،رتاب األقضية ،ابب القضاء يف العمرى ،حديث رقم.756/2 ،1441 :
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وقد بني اإلمام مالك  6أن سبب الرتك هو عدم العمل عليه فقال" :لس عليه العمل
)(57
وودت أنه حمي".
املثال الثالث :إعادة صالة اجلنازة اليت صلي عليها.
جاء عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف ( أن مسكينة مرضت فأخرب رسول هللا 
مبرضها وران رسول هللا  يعود املسارني ويسأل عنهم ،فقال رسول هللا  إكا ماتت فآكنوين هبا،
فخرج جبنازهتا ليال فكرهوا أن يوقظوا رسول هللا  ،فلما أصبح رسول هللا  أخرب ابلذي ران من
ُ
شأهنا ،فقال :أمل آمررم أن تؤكنوين هبا؟ فقالوا :اي رسول هللا ررهنا أن خنرجك ليال ونوقظك ،فخرج
)(58

رسول هللا  ح ى صف ابلناس على قربها وررب أربع تكبريات).
لكن اإلمام مالك مل يعمل هبذا احلكم من احلديث ،فقد جاء يف املدونة" :وقال مالك يف
الصالة على اجلنازة إكا صلوا عليها  م جاء قوم بعد ما صلوا عليها ،قال :ال تعاد الصالة وال يصلي
عليها بعد كلك أحد جاء بعد ،قال :فقلنا له فاحلديث الذي جاء أن النيب  صلى عليها وهي
)(59
يف قربها ،قال :قد جاء هذا احلديث وليس عليه العمل" .
فسبب ترك العمل ابحلديث أنه ليس عليه العمل رما نص على كلك يف القول السابق.
املثال الرابع :الصالة حني استواء الشمس.
جاء عن عبد هللا الصناحبي  أن رسول هللا  قال (إن الشمس تطلع ومعها قرن
الشيطان ،فإكا ارتفعت فارقها  ،م إكا استوت قارهنا ،فإكا زالت فارقها ،فإكا دنت للغروب قارهنا،
)(60
فإكا غربت فارقها ،وهنى رسول هللا  عن الصالة يف تلك الساعات).
فاحلديث يدل على عدة أحكام منها النهي عن الصالة نصف النهار عند استواء الشمس،
لكن اإلمام مالك مل يعمل هبذا احلكم من احلديث ،مبينا أن سبب ترره عدم العمل به ،حيث قال:
"ال أرره الصالة نصف النهار إكا استوت الشمس يف وس السماء ال يف يوم مجعة وال يف غري

 )56املنتقى شرح املوطأ ،أليب الوليد الباجي.119/6 :
 )57التمهيد ،البن عبد الرب.115/7 :
 )58املوطأ ،رتاب اجلنائز ،ابب التكبري على اجلنائز ،حديث رقم.277/1 ،533 :
 )59املدونة ،لسلنون.181/1 :
 )60املوطأ ،رتاب القرآن ،ابب النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر ،حديث رقم.219/1 ،512 :
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كلك ،قال :وال يعرف هذا النهي ،قال :وما أدررت أهل الفضل والعباد إال وهم يهجرون ويصلون
)(61
نصف النهار يف تلك الساعة ما يتقون شيئا يف تلك الساعة".
املثال اخلامس :التثنية يف األكان.
مل يرو اإلمام مالك يف موطئة حديث بالل مع علمه به ،رما كرره لك القاضي أبو يوسف
يف مناظرته) ،(62والذي ينص على تربيع التكبري يف أول األكان ،وكلك ملخالفته لعمل أهل املدينة،
فقد استدل أبو يوسف لصيغة األكان خأكان بالل حني فتح الشام ،فقال مالك " :6ما أدري ما
أكان يوم ،وال أكان صالة ،هذا مسجد رسول هللا  يؤكن فيه من عهده إىل اليوم ،مل حيفظ عن

أحد إنكار على مؤكن فيه ،وال نسبته إىل تغيري") .(63وأعقبه الباجي بقوله" :وهذا لعمري من أقوى
األدلة ،ومما ال يعارض خأخبار اآلحاد ألن األكان يف مسجد رسول هللا  أمر متصل يف وقت رل
)(64
صالة".
املثال السادس :اجلمع بني الظهر والعصر يف املطر.
جاء عن عبد هللا بن عباس  أنه قال( :صلى رسول هللا  الظهر والعصر مجيعا،
واملغرب والعشاء مجيعا ،يف غري خوف وال سفر قال مالك :أرى كلك ران يف مطر)) ،(65ومع أن
اإلمام مالك  6روى احلديث يف موطئه إال أنه مل أيخذ ببعض ما جاء فيه وهو اجلمع بني
الظهر والعصر ،قال ابن رشد احلفيد" :وأحسب أن مالكا  6إمنا رد بعض هذا احلديث ألنه
عارضه العمل فأخذ منه ابلبعض الذي مل يعارضه العمل وهو اجلمع يف احلضر بني املغرب
)(66
والعشاء".
املثال السابع :املعانقة عند القدوم من السفر.

 )61املدونة ،لسلنون.107/1 :
 )62املوافقات ،للشاطيب.66/3 :
 )63إحكام الفصول ،أليب الوليد الباجي.484 :
 )64املصدر السابق.
 ) 65املوطأ ،رتاب قصر الصالة يف السفر ،ابب اجلمع بني الصالتني يف احلضر والسفر ،حديث رقم،330 :
.144/1
 )66بداية اجملتهد ،البن رشد.173/1 :
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جاء عن ابن عمر  أنه قال (وجه رسول هللا  جعفر بن أيب طالب  إىل بالد
)(67
احلبشة فلما قدم اعتنقه وقبل بني عينيه).
ومل يعمل اإلمام مالك  6هبذا احلديث ،مع علمه به ،فد كرره عنده سفيان بن عيينة،
وكلك بسبب اخالفته العمل ،فقد سئل عن تعانق الرجلني إكا قدم من سفر ،فقال" :ما هذا من
)(68
عمل الناس".
املثال الثامن :النهي عن عسب الفلل.
)(69
عن ابن عمر  قال( :هنى النيب  عن عسب الفلل).
ولكن اإلمام مالكا  6مل أيخذ ابحلديث مع علمه به ،رما يفهم كلك من رالم ابن
القاسم ،قال سلنون" :قلت البن القاسم :من أي وجه جوز مالك إجارة الفلل ،وقد بلغك أن
بعض العلماء ررهوه ،وكرروه عن النيب  وهذا من الغرر يف القياس ،قال :إمنا جوزه مالك ألنه
)(70

كرر أن العمل عندهم عليه وأدرك الناس جييزونه" .
ومن املسائل رذلك ترك االستفتاح ،واالستعاكة ،والبسملة ،وعدد ررعات الرتاويح،
والتبكري يوم اجلمعة وغريها.

املبحث اخلامس :تعارض احلديث مع املصاحل املرسلة.
قال الشاطيب" :فإن املراد ابملصللة عندان ما فهم رعايته يف حق اخللق من جلب املصاحل
ودرء املفاسد على وجه ال يستقل العقل بدرره على حال ،فإكا مل يشهد الشرع ابعتبار كلك املعىن،
)(71
بل شهد برده ،ران مردودا ابتفاق املسلمني".
فاالستدالل ابملصاحل عند املالكية استدالل ابلنصوص ،فتلديد ما هو مصللة راجع إىل
الشرع ال إىل اجملتهد ،فال حق لبشر أن يشرع مامل ينزل هللا به من سلطان ،ومن األمثلة لعدم العمل
خبرب اآلحاد تقدميا للمصللة املرسلة ما يلي:
 ) 67مستدرك احلارم ،رتاب التطوع ،ابب صالة التسبيح ،حديث رقم ،318/1 ،1196 :وصلح إسناده
وافقه الذهيب.
 )68البيان والتلصيل ،البن رشد.205/18 :
 )69البخاري ،رتاب اإلجارة ،ابب عسب الفلل ،حديث رقم.797/2 ،2164 :
 )70املدونة ،لسلنون.438/3 :
 )71االعتصام ،للشاطيب.352/2 :
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املثال األول :النهي عن النهب من أرض العدو.
جاء عن عاصم بن رليب عن أبيه عن رجل من األنصار قال( :خرجنا مع رسول هللا 
يف سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد ،وأصابوا غنما ،فانتهبوها ،فإن قدروان لتغلي إك جاء
رسول هللا  ميشي على قوسه فأرفأ قدوران بقوسه  ،م جعل يرمل الللم ابلرتاب  ،م قال :إن
)(72
النهبة ليست خأحل من امليتة".
قال ابن العريب" :املعول يف كلك على املصللة ،فإن املسلمني يدخلون بالد العدو فتطرأ
احلاجة ،وتعرض الفاقة ،فلو قسمت الغنيمة قبل التلصيل لكان كلك فساداً يف القضية وخرماً يف
فجوز األرل ابملعروف ،وهذا
احلال ،ولو منع الناس األرل منها ح ى تقع املقاسم ألضر كلك هبمَّ ،
)(73
من دالئل املصللة وأحكامها اليت انفرد هبا مالك".
قال الشاطيب" :أنكر مالك حديث إرفاء القدور اليت طبخت من اإلبل والغنم قبل القسم،

تعويال على أصل رفع احلرج الذي يعرب عنه ابملصاحل املرسلة ،فأجاز أرل الطعام قبل القسم ملن
)(74
احتاج إليه قاله ابن العريب".
املثال الثاين :تغريب الزانية البكر.
عين ،قد
الصامت  قال :قال رسول ّ
جاء عن عبادة بن ّ
عين ،خذوا ّ
اَّلل ( :خذوا ّ
)(75
ٍ
ٍ
ٍ
الرجم).
هلن ً
جعل ّ
اَّلل ّ
سبيال ،البكر ابلبكر جلد مائة وتغريب سنة ،والثّيّب ابلثّيّب جلد مائة و ّ
فاحلديث عام يف التغريب ،شامل للرجل واملرأة البكرين ،ولكن اإلمام مالك قال بعدم
تغريب الزانية البكر ،قال ابن رشد" :وال تغريب على النساء وال على العبيد ،هذا قول مالك ومجيع

أصلابه") ، (76والسبب يف كلك أن تغريب املرأة فيه زايدة هتكة ومثلة قد يؤديها ألعظم مما وقعت
فيه ،قال ابن رشد احلفيد مبينا أن ختصيص احلكم ران للمصللة املرسلة" :ومن خصص املرأة من

 ( 72سنن أيب داوود ،رتاب اجلهاد ،ابب يف النهي عن النهبة إكا ران يف الطعام قلة يف أرض العدو ،حديث رقم:
.73/2 ،2705
 (73القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ،البن العريب.605/1 :
 (74املوافقات ،للشاطيب .199/3
 (75سنن ابن ماجه ،رتاب احلدود ،ابب حد الزان ،حديث رقم.852/2 ،2550 :
 )76املقدمات املمهدات ،البن رشد.252/3 :
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هذا العموم فإمنا خصصه ابلقياس ألنه رأى أن املرأة تعرض ابلغربة ألرثر من الزان ،وهذا من
)(77
القياس املرسل أعين املصللي الذي رثريا ما يقول به مالك".
املثال الثالث :اشرتاط اخللطة يف حتليف املدعى عليه.
األصل أن اليمني ال جتب على املدعى عليه إال إكا رانت الدعوى حمققة ومعتربة شرعا،
وأنه ال حيلف إال إكا عجز املدعي عن إقامة البينة ،لقوله ( :البينة على املدعي واليمني على من
)(78
أنكر) .
فاحلكم ابليمني عام يف احلديث دون اعتبار خللطة من عدمها ،ولكن اإلمام مالك 6
كهب إىل أن اليمني ال حيكم هبا للمدعي على املدعى عليه مبجرد الدعوى دون خلطة ،قال ابن
رشد" :مذهب مالك ورافة أصلابه أن اليمني ال حيكم هبا للمدعي على املدعى عليه مبجرد
)(79
الدعوى دون خلطة" .
قال الزرقاين يف شرح احلديث" :محله مالك وموافقوه على ما إكا رانت خلطة لئال يبتذل
)(80
أهل السفه أهل الفضل بتلليفهم مرارا يف اليوم الواحد ،فاشرتطت اخللطة هلذه املفسدة" .
املثال الرابع :قبول توبة الزنديق املتسرت.
الزنديق يف عرف الفقهاء :هو املنافق الذي ران على عهد النيب  وهو أن يظهر
اإلسالم ويبطن غريه ،سواء أبطن دينا من األداين ردين اليهود والنصارى أو غريهم ،أو ران معطال
جاحدا للصانع واملعاد واألعمال الصاحلة ،قال اإلمام مالك " :6النفاق يف عهد رسول هللا 
هو الزندقة فينا اليوم ،فيقتل الزنديق إكا شهد عليه هبا دون استتابة ألنه اليُظهر ما يستتاب
)(81

منه".

رجال من الك ّفار
اَّلل أرأيت إن لقيت ً
وجاء عن املقداد بن األسود  أنّه قال( :اي رسول ّ
مين بشجرٍة فقال :أسلمت َّّلل أفأقتله اي
ابلسيف فقطعها  ،مّ الك ّ
فقاتلين فضرب إحدى ّ
يدي ّ

 )77بداية اجملتهد ،البن رشد.436/2 :
 ) 78سنن الرتمذي ،رتاب األحكام ،ابب ما جاء يف أن البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه ،حديث
رقم.626/3 ،1342 :
 )79البيان والتلصيل ،البن رشد.289/9 :
 )80شرح الزرقاين على املوطأ.22/4 :
 )81تبصرة احلكام ،البن فرحون .279/2
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اَّلل إنّه قد قطع يدي،
اَّلل  :ال تقتله ،قال :فقلت :اي رسول ّ
اَّلل بعد أن قاهلا؟ قال رسول ّ
رسول ّ
)(82
اَّلل  ال تقتله).
 مّ قال كلك بعد أن قطعها أفأقتله ،قال رسول ّ
وقد دل احلديث على قبول توبة الكافر ولو ظُ ّن أنه أسلم خوفا من القتل ،ولكن اإلمام

مالك  6خصص هذا العموم ،فال تقبل توبة الزنديق ألن التقية تعترب جزءا من زندقته ،فال
سبيل إىل معرفة توبته حقيقة ،ومصللة اإلسالم واملسلمني يف قتله ،وكلك راجع إىل حفظ الدين.
املثال اخلامس :التسعري.
عن أنس  قال( :غال السعر على عهد رسول هللا  فقالوا اي رسول هللا سعر لنا! قال
إن هللا هو املسعر القابض الباس الرزاق ،وإين ألرجو أن ألقى ريب وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة
)(83
يف دم وال مال).
لكن مالكا  6أجاز يف رواية أشهب عنه التسعري لإلمام يف حالة الغالء وكلك
جيوز له منه ما
للمصللة ،فاإلمام
ٌ
مطالب برعاية مصللة البائع واملبتاع فال مينع البائع رحبًا ،وال ّ
العام) ،قال الباجي" :ووجه قول
الضرر
عمال بقاعدة:
يضر به الناس ً
اخلاص لدفع ّ
(يتلمل ّ
الضرر ّ
ّ
ّ
ّ
السعر عليهم واإلفساد عليهم ،وليس
أشهب ما جيب من النّظر يف مصاحل ّ
العامة ،واملنع من إغالء ّ
السعر الّذي حي ّده اإلمام على حسب ما يرى من
جيرب النّاس على البيع ،وإّمنا مينعون من البيع بغري ّ
)(84

يضر ابلنّاس ".
املصللة فيه للبائع واملبتاع ،وال مينع البائع رحبًا ،وال يسوغ له منه ما ّ
قال ابن العريب" :والتسعري على الناس اكا خيف على أهل السوق أن يفسروا أموال
املسلمني ،وقال سائر العلماء بظاهر احلديث ال يسعر على أحد ،واحلق التسعري وضب األمر على

قانون ال تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتني ،وكلك قانون ال يعرف إال ابلضب لألوقات،
)(85
ومقادير األحوال ،وحال الرجال".
املثال السادس :شهادة الصبيان بعضهم على بعض.

 ) 82صليح البخاري ،رتاب اإلميان ،ابب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال هللا ،حديث رقم،139 :
.275/1
 (83سنن الرتمذي ،رتاب البيوع ،ابب التسعري ،حديث رقم.605/3 ،1314 :
 (84املنتقى شرح املوطأ ،أليب الوليد الباجي.18/5 :
 (85عارضة األحوكي ،البن العريب.145/1 :
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جاء عن علي  أن رسول هللا  قال( :رفع القلم عن ثالثة :عن النائم ح ى يستيقظ،
وعن اجملنون ح ى يفيق ،وعن الصيب ح ى يبلغ)) ،(86فلما ران القلم مرفوعا عن الصيب يف حق
نفسه ،فمن األوىل أن يرفع يف حق غريه إكا شهد ،وأجاز اإلمام مالك شهادة الصبيان يف اجلراح
والقتل ،قال اإلمام مالك " :6شهادة الصبيان جتوز فيما بينهم من اجلراح وال جتوز على
غريهم") (87وقبول شهادهتم ران للمصللة ،فالضرورة تدعوا إىل قبوهلا ألننا لو مل نقبلها ألدى كلك
إىل أمور ممنوعة ،وكلك أننا قد ندبنا إىل تدريبهم على احلرب ،وتعليمهم الرمي والصراع واستعمال
األسللة لللاجة إىل اجلهاد ،ومعلوم أنه إكا اجتمعوا جاز أن يكون بينهم اجلراح اليت رمبا أدت إىل
القتل أو إىل ما دونه ،فلو مل نقبل شهادهتم ألدى إىل أشياء ممنوعة رإضاعة احلقوق.

املبحث السادس :اعتبار العمل العادي املستمر دون الفعل الذي يقع مرة أو مرتني.
قد يرد احلديث وهو صليح ،ولكنه قد يصدم خأن العمل الذي عليه النيب  مستمر عليه
على خالف كلك ،فيقدم العمل املستمر على األمر على الفعل الذي وقع مرة أو مرتني ،وحيمل
على اخلصوصية أو احلاجة وحنو كلك ،قال الشاطيب" :وهو واضح يف أن العمل العام هو املعتمد
على أي وجه ران ،ويف أي حمل وقع ،وال يلتفت إىل قالئل ما نقل ،وال نوادر األفعال إكا عارضها
العام والكثري" (88).وهلذا أمثلة منها:
املثال األول :سجود الشكر
جاء يف احلديث أن النيب  قال( :إين سألت ريب وشفعت ألميت ،فأعطاين ثلث أميت،
فخررت ساجدا شكرا لريب  ،م رفعت رأسي فسألت ريب ألميت ،فأعطاين ثلث أميت ،فخررت
ساجدا لريب شكرا  ،م رفعت رأسي فسألت ريب ألميت ،فأعطاين الثلث اآلخر ،فخررت ساجدا لريب
)(89
).
لكن اإلمام مالك  6مل يستلب كلك ،فقد جاء يف املدونة" :قال ابن القاسم وسألت
)(90
مالكا عن سجود الشكر يبشر الرجل ببشارة فيخر ساجدا؟ فكره كلك".
 (86سنن أيب داوود ،رتاب احلدود ،ابب يف اجملنون يسرق أو يصيب حدا ،حديث رقم.545/2 ،4401 :
 )87املوطأ ،رتاب األقضية ،ابب القضاء يف شهادة الصبيان.442/4 :
 )88املوافقات ،للشاطيب.272/3 :
 (89سنن أيب داوود ،رتاب اجلهاد ،ابب يف سجود السهو ،حديث رقم98/2 ،2775 :
 (90املدونة ،لسلنون.197/1 :
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والسبب يف كلك هو أن رسول هللا  مل يتكرر منه كلك مع وقوع رثري من األحداث
واالنتصارات واألفراح املتكررة اليت تستلزم الشكر ،ولو ران لنقل إك ال يصح أن تتوفر دواعي
املسلمني على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا ابلتبليغ ،فالسنة هو العمل العادي
املستمر ،فكانت أتتيه األفراح وما ران يسجد شكرا هلل تعاىل واستمر على كلك ،وهلذا اإلمام مالك
 6يقول :إكا ورد عليه احلديث :ليس عليه العمل ،وران الشاطيب يقول يف بيان هذه العبارة خأن
معىن ليس عليه العمل :أنه خيالف هذا العمل العادي املستمر ،وأورد كلك يف املوافقات وأطال فيه
الكالم) ، (91وما بعدها .مبعىن أننا إكا أردان أن نعرف السنة فالبد أن أنخذ ابلراجح وهو الذي وقع
عليه االستمرار ووقع عليه الدوام ،وخاصة إكا ران قد وجد املوجب وختلف الفعل رما يف هذه
املسألة ،قال ابن رشد يف سبب رراهة سجود الشكر" :والوجه يف كلك أنه مل يره مما شرع يف الدين
فرضا وال نفال ،إك مل أيمر بذلك النيب  وال فعله ،وال أمجع املسلمون على اختيار فعله ،والشرائع
ال تثبت إال من أحد هذه الوجوه ،واستدالله على أن رسول هللا  مل يفعل كلك وال املسلمون
بعده خأن كلك لو ران لنقل ،صليح إك ال يصح أن تتوفر دواعي املسلمني على ترك نقل شريعة
)(92
من شرائع الدين وقد أمروا ابلتبليغ ،وهذا أيضا من األصول".
املثال الثاين :الصالة على الغائب.
جاء عن أيب هريرة ( :أن النيب  نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه ،وخرج هبم
)(93
إىل املصلى فصف هبم وررب عليه أربعاً).
ولكن املالكية قالوا بعدم مشروعية صالة الغائب ،وأجابوا عن قصة النجاشي خأن الصالة
عليه من خصوصيات النيب  ، فلم ينقل عنه أنه ران يصلي على رل الغائبني ،فقد مات رثري من
الناس ،وما ران قد صلى عليهم يف الغزوات ويف غري كلك ،فرجح املالكية العمل املستمر ،وهو
الرتك واإلتباع يستلزم أن يكون يف العمل العادي املستمر ،قال القاضي عياض" :هذا خصوصا منه
)(94
له ،إك مل يصل على سائر من مات غائبا من أصلابه عليه السالم" .
 )91ينظر :املوافقات ،للشاطيب.268/3 :
 (92البيان والتلصيل ،البن رشد.393/1 :
 ) 93صليح البخاري ،رتاب اجلمعة ،ابب الرجل ينعى إىل أهل امليت بنفسه ،حديث رقم .72/2 ،1245
)94إرمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض .415/3
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املثال الثالث :جلسة االسرتاحة.
أخرج البخاري عن مالك بن احلويرث  أنه (:رأى النيب  يصلي ،فإكا ران يف وتر من
)(95
صالته مل ينهض ح ى يستوي قاعداً).
ومل يقل املالكية ابستلباب جلسة االسرتاحة ألن رل من نقل صفة صالة النيب 
اجللسة مثل حديث أيب محيد الساعدي ،وأيب سعيد اخلدري ،وأيب هريرة وغريهم  ،مل ينقلها أحد
منهم ،فدل على أنه قد فعل مرة  ،واالتباع يكون يف العمل املستمر ،ومحلوا ما كرره مالك بن
احلويرث من جلوسه  رمبا ران لعارض من مرض وررب سن وحنو كلك ،قال ابن رشد" :وأما
هنوضه من السجود إىل القيام دون أن يرجع إىل اجللوس يف الررعة األوىل والثالثة ،فهو معلوم من
مذهبه وعليه العلماء ،وكهب الشافعي إىل أنه يرجع إىل اجللوس  ...والذي عليه اجلمهور هو
)(96
الصليح ألن كلك قد روي عن النيب  واتصل به العمل".
املثال الرابع :تقبيل اليد.
جاء يف حديث وفد عبد القيس( :ملا قدمنا املدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النيب
)(97
 ورجله).
فدل ظاهر احلديث على جواز التقبيل ولكن اإلمام مالك رره التقبيل ،قال ابن أيب زيد:
)(98

"ورره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه".
قال الشاطيب" :ورذلك تقبيل اليد إن فرضنا أو سلمنا صلة ما روي فيه ،فإنه مل يقع تقبيل
يد رسول هللا  إال ان درا  ،م مل يستمر فيه عمل إال الرتك من الصلابة والتابعني ،فدل على
)(99

مرجوحيته".

 ) 95صليح البخاري ،رتاب صفة الصالة ،ابب من استوى قاعدا يف وتر من صالته  م هنض ،حديث رقم
.283/1 ،789
 )96البيان والتلصيل ،البن رشد.414/1 :
 )97سنن أيب داوود ،رتاب األدب ابب قبلة الرجل ،حديث رقم.525/4 ،5227 :
 )98الرسالة ،البن أيب زيد.161 :
 )99املوافقات ،للشاطيب.269/3 :
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،فما هذا إال جهد مقل وال ندعي فيه الكمال ،وقد
توصلت يف هذه الدراسة إىل أن أهم األسباب الرئيسة ملخالفة املالكية ظواهر بعض األحاديث
النبوية ،هو أن خرب اآلحاد مع وجوب العمل به إال أنه يفيد الظن ،ومن  م فإهنم يقدمون ظاهر
القرآن ،ورذلك يقدمون القياس ،وعمل أهل املدينة ،والقواعد العامة على خرب اآلحاد ،رما أن من
األسباب ختصيص املالكية العموم ابملصاحل املرسلة ،ورذلك ترجيح العمل املستمر على الفعل الذي
يقع مرة أو مرتني ،فهذه أصول عظيمة جيب على طالب الفقه أن يستلضرها عندما يقال له خأن
الراجح على املرجوح،
املالكية ترروا السنة يف هذا املوضوع ،وأن يعلم خأهنم ما ترروا السنة ،وإمنا ق ّدموا ّ

وهو واجب شرعي بناء على اجتهاد شرعي أتوا به على بصرية وعلم ودين.
واحلمد هلل رب العاملني
وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصلبه وسلم.
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املراجع
إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب ،املوافقات ،احملقق :أبو عبيدة
مشهور بن حسن آل سلمان ،الناشر :دار ابن عفان ،الطبعة :الطبعة األوىل 1417ه 1997 /م.
أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري :املسند الصليح املختصر بنقل العدل عن
العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،الناشر :دار اجليل ببريت.
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف ،شرح تنقيح
الفصول ،احملقق :طه عبد الرؤوف سعد ،الناشر :شررة الطباعة الفنية املتلدة ،الطبعة :األوىل،
 1393ه 1973 -م.
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب الباجي ،املنتقى شرح
املوطإ ،الناشر :مطبعة السعادة  -جبوار حمافظة مصر ،الطبعة :األوىل 1332 ،ه .
أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،البيان والتلصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل
املستخرجة ،حققه :د حممد حجي وآخرون ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان،
الطبعة :الثانية 1408 ،ه  1988 -م
أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،املقدمات املمهدات ،حتقيق :الدرتور حممد حجي،
الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت  -لبنان الطبعة :األوىل 1408 ،ه 1988 -م.
أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد ،بداية اجملتهد
و هناية املقتصد ،الناشر :مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مصر ،الطبعة :الرابعة،
1395ه 1975/م.
أبو بكر بن حسن بن عبد هللا الكشناوي ،أسهل املدارك «شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام
األئمة مالك» الناشر :دار الفكر ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثانية.
أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود ،الناشر :دار الكتاب العريب بريوت.
أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي
الناشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البايب احلليب.
أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،
حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي | حممد عبد الكبري البكري ،الناشر :وزارة عموم األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،سنة النشر1387 :ه
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مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب ،سري أعالم النبالء ،احملقق:
جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثالثة،
 1405ه .1985 /
مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب ،املعروف ابحلطاب،
مواهب اجلليل لشرح اختصر خليل ،احملقق :زرراي عمريات ،الناشر :دار عامل الكتب ،الطبعة :طبعة
خاصة 1423ه 2003 -م.
مالك بن أنس أبو عبدهللا األصبلي ،املوطأ ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب – مصر ،حتقيق::
حممد فؤاد عبد الباقي.
مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبلي املدين ،املدونة ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
األوىل1415 ،ه 1994 -م.
حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،صليح البخاري ،الناشر :دار ابن رثري ،اليمامة –
بريوت ،الطبعة الثالثة،1987 - 1407 ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا أستاك احلديث وعلومه
يف رلية الشريعة  -جامعة دمشق.
حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري األزهري ،شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك،
حتقيق :طه عبد الرءوف سعد ،لناشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ،الطبعة :األوىل1424 ،ه
 2003م.حممد بن عبد هللا بن حممد املعافري ،أبو بكر ابن العريب ،عارضة األحوكي بشرح صليح الرتمذي،
الناشر :دار الكتب العلمية بريوت لبنان.
حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي ،سنن الرتمذي ،الناشر :دار إحياء الرتاث العريب -
بريوت حتقيق :أمحد حممد شارر وآخرون.
حممود بن عبد الرمحن (أيب القاسم) ابن أمحد بن حممد ،أبو الثناء ،مشس الدين األصفهاين ،بيان
املختصر شرح اختصر ابن احلاجب ،احملقق :حممد مظهر بقا ،الناشر :دار املدين ،السعودية ،الطبعة:
األوىل1406 ،ه 1986 /م.
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