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 الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي: دراسة فقهية استقرائية

 لخصامل

أقووال مالوو وا ون القامود موادر لة،رامو ، متخذا عن قوله األول، الفقيه يعاجل هذا البحث موضوعا فقهيا هو رجوع 

القول الفقهوي، وحييو  الرجوع عن   يان مفهوم ويه،ف الباحث إىليف املذهب املالكي، خاص  ملا هلما من مكان  

القووول الفقهووي املرجوووع عاووه، إضوواف  إىل امووتخراو أمووباق الرجوووع عوون القووول الفقهووي، ويت،يوو، األقوووال الفقهيوو  الوو  

ويتبووع الباحووث املوواهق ائمووتقرا ي يف  عووه  األقوووال،تةووو ، مث التوصووإ إىل املعتموو، املووذه  موون هووا اامامووانرجووع عا

إىل أموباق  توصواميتبع املاهق التحةيةي ليسوتاق  املسوا إ م، كما املعتم،رالكي  من كتب املاملرجوع عاها لألقوال 

يف املوووذهب املوووالكي مووون تةوووو املعتمووو، القوووول رجووووع ااموووامس، وميسوووتخ،م املووواهق نفسوووه يف  اولووو  ا  وووول عةووو  

مون املالكيو ، والفقهوا  من خال عرضوه ألقووال األصووليس  اظريال قسدملاهق املقارن يف الا كما ميستخ،م  األقوال،

قول ا ون القامود أو نقةوه يف امل،ونو  هوو القوول املرجووع إليوه أالبوا، وأن أن : ومن أهد الاتا ق ال  وصإ إليها البحث

اوه لوي  اختاف األقوال والرواايت من ااموامس ئ يعور رجوعهموا عون أحو، القوولس، وأن القوول الفقهوي املرجووع ع

مةغيا مقةقا، وأن القول الفقهي املرجوع عاه ئ يكون قووئ لةراجوع، وقو، يكوون موذهبا لوه إن وافو  أصووله وقواعو، ، 

وأموووباق رجووووع ااموووامس ترجوووع إىل  سووو  هوووي اخوووتاف الووو،ليإ  ئ ياسوووب لةراجوووع دون  يوووان رجوعوووه عاوووه،لكاوووه 

. وإعموال القاعو،ر الفقهيو  ماوإ اعتبوار تاقوي  املاوا ح  و الشرعي القويل أو العمةي. وإعمال الو،ليإ األصوويل كامل وة

ومراعووار ائحتيووا . وائعوواع عةوو  الووال الشوورعي هلاسووب  لةميتهوو،، وائعوواع عةوو   املق وو، والةفووا يف اليمووس.
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مئو  ، مسولل وبابو  وموبعون مئو  وجمموع موا ببوف فيوه رجووع ااموامس قول املقةَّ، كقول مالو هلاسب  ئ ن القامد. 

ويوصوي الباحوث عموع مسوا إ الرجووع عاو، فقهوا  ئ ون القامود،  موبع وأر عوون ماهواملالوو، و  اهوام مف وعشورونو 

هئموتفادر مون األقووال ذهب اآلخرين كسوحاون، فقو، ئحوا الباحوث كاورر األقووال الو  رجوع عاهوا، كموا يوصوي امل

ويوصووي الباحووث  توواو لووه قيامووا عةيووه أو ،ر ووا ماووه،املرجوووع عاهووا يف الاووواال املعاصووررم إق مووا موون قووول فقهووي إئ و ُ 

يوصووي  ،راموو  العاقوو   ووس األقوووال الوو  حكووي فيهووا الرجوووع كمووا   الفقهووا  املعاصوورين عراجعوو  اجتهووادااد وفتوواواهد،

 يف األقوال األوىل واألخرير. البع، والقرق املؤبر واملذاهب األخرى لقياس مستوى

 قول الفقهي، املذهب املالكي.الرجوع، ال الكلمات املفتاحية:
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 الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي: دراسة فقهية استقرائية

ABSTRAK 

Penyelidikan ini memberi perhatian terhadap sebuah topik fiqh iaitu tindakan faqih yang 

‘menarik balik’ (ruju’) pandangan pertamanya. Penyelidikan ini berpegang dengan 

pandangan-pandangan Malik dan Ibn al-Qasim sebagai bahan penyelidikan disebabkan 

kedua-duanya mempunyai kedudukan yang istimewa dalam mazhab Maliki. Penyelidik cuba 

menjelaskan konsep ‘menarik balik’ pandangan fiqh dan menerangkan legitimasi pandangan 

fiqh yang ditarik balik itu. Penyelidik juga menjelaskan faktor seseorang Imam menarik balik 

sesuatu pandangan fiqh, hukum pandangan fiqh yang ditarik balik, menentukan pandangan-

pandangan fiqh yang dirujuk oleh kedua-dua Imam dan seterusnya menyebut pandangan 

muktamad dalam mazhab Maliki daripada pandangan fiqh yang ditarik balik itu. Dalam 

mengumpul pandangan yang ditarik balik, penyelidik juga mengikuti metode induktif 

terhadap buku-buku yang berautoriti dalam mazhab Maliki. Penyelidik juga akan mengikuti 

metode analisis dalam mengetahui alasan di sebalik penarikan kedua-dua Imam tersebut 

daripada pandangan fiqh mereka serta digunakan untuk memperoleh pandangan muktamad 

dalam mazhab Maliki daripada pandangan-pandangan tersebut. Selain itu, penyelidik juga 

menggunakan metode komparatif dalam fasal pertama  dalam mengemukakan pandangan 

tokoh-tokoh Usul al-Fiqh yang bermazhab Maliki. Antara hasil penyelidikan terpenting yang 

dicapai oleh penyelidik adalah: Kebiasaannya pandangan Ibn al-Qasim atau nukilannya dalam 

al-Mudawwanah merupakan pandangan muktamadnya. Sementara itu, perbezaan pandangan 

dan riwayat daripada kedua-dua Imam tersebut tidak bermaksud kedua-duanya menarik balik 

salah satu pandangan mereka. Pandangan fiqh yang ditarik balik juga bukanlah terbatal secara 

mutlak. Selain itu, pandangan fiqh yang ditarik balik tidak merujuk kepada pandangan imam 

yang menarik balik, sebaliknya dalam sesetengah keadaan, pandangan yang ditarik balik itu 
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boleh menjadi pandangannya sekiranya beliau bertepatan dengan prinsip dan kaedahnya. 

Namun, pandangan tersebut tidak dinisbahkan kepada Imam melainkan jika  diterangkan 

bahawa beliau menarik balik pandangan itu. Faktor-faktor yang menyebabkan kedua-dua 

imam menarik balik pandangan mereka adalah kembali kepada lima perkara iaitu: (1) 

Perbezaan dalil syarak sama ada yang bersifat verbal atau praktikal. (2) Penggunaan prinsip 

usul al-Fiqh seperti maslahah dan sadd al-dhari'ah. (3) Penggunaan kaedah fiqh seperti kaedah 

mengambil kira niat dan lafaz dalam sumpah. (4) Mengambil perhatian terhadap sikap 

berhati-hati (ihtiyat). (5) Merujuk kepada nas syarak bagi mujtahid dan merujuk kepada 

pandangan mujtahid yang diikuti seperti pandangan Malik dalam kes Ibn al-Qasim. 

Keseluruhan yang dipastikan berlaku ruju’ oleh kedua-dua Imam adalah 173 persoalan iaitu 

126 persoalan oleh Malik dan 47 oleh Ibn al-Qasim. Penyelidik mencadangkan supaya 

mengumpulkan isu-isu yang ditarik balik oleh para fuqaha bermazhab Maliki yang lain seperti 

Suhnun kerana penyelidik mendapati beliau menarik balik banyak pandangannya. Penyelidik 

juga mencadangkan supaya memanfaatkan pandangan-pandangan yang telah ditarik balik 

dalam menyelesaikan isu-isu semasa memandangkan semua pandangan fiqh boleh dilakukan 

qiyas atau dikeluarkan pandangan lain berpandukannya. Di samping itu, penyelidik turut 

mencadangkan para fuqaha kontemporari untuk menilai kembali ijtihad dan fatwa mereka 

serta mencadangkan supaya mengkaji hubungan antara pandangan yang telah ditarik balik 

dengan pandangan dalam mazhab-mazhab yang lain untuk membandingkan jauh atau dekat 

antara pandangan pertama dan pandangan terakhir. 

Kata Kunci: Ruju’ (Penarikan balik), Pandangan Fiqh, Mazhab Maliki 
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 الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي: دراسة فقهية استقرائية

ABSTRACT 

This research concerns a juristic topic, that is to say the jurist’s view and withdrawing his first 

saying. The research will rely on the opinions of Imam Malik and Ibn Al-Qasim because of 

their special position in the Maliki’s Madhab (the Maliki’s School of Thought). The 

researcher attempts to clarify the notion of retracting the juristic opinion, the legal validity of 

the retracted opinion, understanding the reasons lie behind retracting the juristic view, 

mentioning the juristic opinions that were retracted by the two Imams, and then mentioning 

what are accepted from those retracted opinions in the Madhab. The researcher is applying the 

inductive method in collecting the retracted opinions from the authoritative Maliki’s books. 

He will also apply the analytical method to know the reasons behind retraction of the two 

Imams and also to reach the accepted opinions in the Maliki’s Madhab from such views. The 

researcher will apply the comparative method in the first jurisprudence chapter to discuss the 

opinions of the Maliki’s jurisprudents.  The study comes to the conclusion that saying of Ibn 

Al-Qasim or his narration in the Mudawwanah (refers to a especial book) is usually the 

accepted saying, dissimilarities of   sayings and narrations from the two Imams do not mean 

that they retracted one of the two opinions. The retracted juristic opinion is not nullified, the 

retracted juristic opinion does not attribute to the jurist who retracted it as saying but it can be 

considered his Madhab provided that it was in accordance with his source and principle, but it 

cannot be ascribed to him unless his retraction of such view is mentioned. The reasons for 

retracting opinions for the tow Imams can be traced back to five things: (1) the conflict of 

verbal or practical legal evidence, (2) applying jurisprudential evidence such as the interest 

and blocking pretense, (3) applying the Fiqh maxim such as considering intention and speech 

in the oath, (4) taking precaution and (5) discovering legal text for Mujtahid or the opinion 
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Mujtahid for follower such as the opinion of Malik in the case of Ibn al-Qasim. The two 

Imams retracted 173 issues, 126 for Malik and 47 for Ibn Al-Qasim. The researcher 

recommends collecting cases of retraction of other jurists of the Madhab such as Sahnun as 

the researcher observed that Sahnun retracted may of his sayings. The researcher also 

recommends to benefit from the retracted opinions in dealing with the new issues as all Fiqh 

opinions can be used for analog or interpretation. Moreover, the researcher recommends the 

contemporary jurists to revise their independent judgment (Ijtihad) and their legal ruling 

(Fatwa). He also recommends to study the relationship between the retracted opinions and 

other schools of thought to measure the remoteness and closeness of the first and the last 

opinions.  

Keywords: retraction, juristic opinion, the Maliki’s School of Though 
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 إهداء إىل:
-حفظه هللا- يوسف بن عثمانعة  مبيإ اخلري املسةمس  مع، الباقل ماله ووقته ونفسه جلموئي ومي،ي الوال،

 رمحهما هللا: -يف الواير نظام املةو-وأ قا  قخرا لإلمام واملسةمس، وإين وإاي  لكما قال أ و املعايل اجلوير 
 ووه حىت عووووووا ومتووووووو،َّداوإين لغورٌس أنف قِو،ما أرمَته ... ور َّيووووتَوو

 ألنو أعة  الااِس نفساً ومهًَّ  ... وأقرََبُْد ُعْرفاً وأ عَ،ُهد َمَ،ى
 وأْورَاُهُد َاْن،اً، وأْرَواُهُد ُظًًب ... وأْمَياُهُد ََبْراً، وأْمَخاُهُد َيَ،ا

تَوَها َحىتَّ   مَتَاَدى َِبَا املَ،ىوما أان إئ َدْوَحٌ  َقْ، َأَرْمتَوَها ... وَأْمَقيوْ
 فا اال ركُب املعتِفَس ُمِايَخً  ... ِ َذْروِتَو الُعةيا وئ اِلَف َمْقِ َ،ا

 عرفاان لو هجلميإ، ودعاً  لو َبسن اخلامت   ع، عول العمر وال ح  والعافي ...
أبرها الذي ئ يامحي،  إه،اٌ  إىل أمهايت  يعا: إىل ال  ما ك،ُت أعرفها حىت أادرت دنياان الفاني ، اترك ً 

، ماما عةيو، ودعا  لو أي أم الفضل بنت عبد العزيزورمالتها ال  ئ تاس ، أمي الغالي  جممع الفضا إ 
دعا  لو وعرفاان أببرك ا مي،، رمحكما هللا و رد  فاطمة بنت الشيخ،أمي، وإليو أخرى أمي ا بيب  

عائشة بنت الشيخ الااني  مي،ر الكإ، مةية  دوح  الابإ، مضيعكما، و عاا  كد يف جاات الاعيد، وإىل أمي 
 ميمونة بنت يوسف،عرفاان عميةو، وقِكرا لفضةو، إىل أخ  وصي  أمي و قيتها حبيب   سيد حممد بن الدولة،

 ...أقر هللا عياو عن يتبس، وحفظو لاا يف صح  وعافي 
، الذي أادران إىل ما أع،  هللا له، -رمحه هللا- ن عثمانأمحد بإىل أعمامي الابا ، السادر األصفيا : َميِ ِ،ي 

حممد بن عثمان، عبد هللا بن ، ابراهيم بن عثمانترمحا عةيو، وعرفاان عا أرمته فياا، ولساديت وأعمامي: 
، فاطمة بنت عبد املالك، وخلال  الغالي  فاطمة بنت عثمان، مرمي بنت عثمان، وإىل عم َّ ا بيبتس اندهاه
، عرفاان عبد الودود بن اندهاهاان عا أمةفتد يف األايم اخلالي ، وشكر خاص لسي،ي وأمتاقي ومرش،ي عمي عرف

 مر  توجيهو ون حو...
 أملل هللا لكد  يعا حسن اخلتام  ع، عول العمر يف صح  وعافي  وعاع 

،هد ووقتهد الامس، ومن أ راهد: إه،ا  إىل العةد وأهةه، وإىل مشاخيي وأماتذيت الذين أع،ُّ هذا العمإ مثرر جه
الشيخ أمحد بن عبد ، -شفامها هللا وعافامها-الشيخ حممد بن أمحد حممود، الشيخ عبد هللا بن عبد القادر

جزاكد هللا عر خري ما  زي عباد   القادر، الشيخ أمحُد بن شعبان، الشيخ حممد أمحد بن عبد الرزاق،
 ال ا س...
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 شكر وتقدير
،  سبب قبوله ااشراف عة  هذا د.عبد الكرمي بن علي األمتاق املشارك أمتاقي ومشريفأشكر مي،ي و 

معىن ااشراف  توميع امل،ارك وعرح ااشكائت املعرفي  الاافع ، فةه مر الشكر  -حقا-البحث، وماةه يعرف 
 ، جزا  هللا عر خري اجلزا ...وال،عا 

  ال،رام  عة  أرضها، وإهنا اليوم جلز  من قاكريت ووج،اين، أدام كما أشكر دول  ماليزاي وشعبها عة  إاتح  فرص
هللا األمن واألمان عةيها وعة  ما ر  اد املسةمس، وإنر ألاجي شكري لقسد الفقه وأصوله، وألكادميي  

وظفس ال  أفتخر هئنتساق هلا، شكٌر مر كذلو لكإ امل جامعة مالاي،ال،رامات اامامي ، وجلامع  العريق  
د.لقمان بن األكادمييس وااداريس الذين أكرموين ومهةوا يل ال عاق،  ، ا  ر ي  قسد الفقه وأصوله، مي،ي 

، كما أشكر حممد يعقوب ذو الكفل بن حممد يوسف ؤأ.د.دات، ومي،ي عمي، األكادميي  السا   عبد هللا
عمي،ًر ر يس  لةيةس  أول عالب يتضر مااقشته  ، وق، كافُ أ.د.داتني رحيانه بنت حاج عبد هللاالعمي،ر اجل،ي،ر 

 لألكادميي .
د.أمني النهاري، أ.د.سعيد متعب القحطاين، أ.د.عبد اجمليد  هلذا البحث كما أشكر السادر احملكمس

 ، وماحظات مفي،ر...أشكرهد  سبب ما أ راوا من  امن هذا البحث، وعا ميةوا من نق،  اا  الصالحني،
عة  ما أوىل هذا البحث من رعاي  وعااي ، وعة   حممد أمحد بن عبد الرزاقكما أشكر شيخي العام  الفقيه 

ف عا، شيخي هذا حاور ، ولئن كان مالو قاق حاور الفقه عا، ر يع  فةق، ققما خ  ه له من وقته الامس
 الفقه املالكي، جزا  هللا عر خري ما  زي عباد  ال ا س...

خدجية، ميمونة، اجليدة، مرمي، والسادة: حممد، د.أمحد، والشكر الوافر ألفراد أمريت إخواين وأخوايت، السي،ات: 
  ما أوئين من عاايته شكر خاص عة عثمان بن يوسفوألخي ا بيب املهندس ابراهيم، وألفغ حمم الغايل، 
 ورعايته، عية  اأرتايب يف تركيا وماليزاي...

الابية  وملن  بهد ويواليهد، أدام هللا جم،كد وأأااكد، وكار  أهل عثمانشكري وتق،يري لكاف  أفراد عا ة  الكبرير 
 خريكد وع،دكد، وألف  س قةو كد، وآاتكد هللا ما مل يؤِت أح،اً من العاملس...

لكإ من أعانر  قةيإ أو كاري من أماتذيت وأص،قا ي وأحبايب، وأقكر ماهد عة  مبيإ املاال ئ ا  ر: والشكر 
فارس،  ال  ن داود، د. م،  ن خةيإ الشيخي، د.مي،ي  م،  م، املختار، مروان خباري،  أ.د.ولي،

 حبتهد الكرمي ، واما ي   د.إ راهيد القيب، د.خمتار القامد، املامي أمح، مامل، ولسا ر إخواين وأصحايب
 وأخواد القيب ...

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



x 
 

 فهرس املوضوعات
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 املقدمة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وبعد فإن هللا سبحانه وتعاىل ملا خلق البشر شرع هلم هذه 

 الشرائع، لتنظيم أمورهم وشؤوهنم، ومل يرتكهم مهال.

هلا، وقد حضت النصوص وملا كان الفقه هو اجلانب العملي التطبيقي هلذه الشرائع كان لدراسته من القيمة ما 

ُهْم طَائَِفٍة لِيَ تَ َفقَُّهوا  يِن{. الشرعية على تعلمه وتعليمه وتدارسه، قال هللا سبحانه: }فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقٍة ِمن ْ ِف الدِ 

يِن([. وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )َمْن يُرِِد هللاُ بِِه َخْْياً يُ َفقِ ْهُه ِف ال122]التوبة:   . 1دِ 

فكان علم الفقه هو لب لباب علوم الشريعة؛ إذ هو زبدة كل علم، وألنه متجدد متطور كان حبرا ال يدرك غوره، 

وال تنتهي مادته، فإنه وإن كان أصُل مادته منصوصا ابلوحيني إال أنه يتجدد مع كل جديد، وصاحٌل ِف أصوله 

واعد والضوابط، وملرونته ابلقياس بضم النظْي إىل نظْيه، وإحلاق ونظرايته لكل زمان ومكان؛ ملا استقرئ منه من الق

 اجلزئيات بكلياهتا، وبصياغة الكليات من اجلزئيات كذلك.

مث إن علم الفقه لسعته وغزارة مادته احتوى على علوم كثْية من أمهها علم االختالف، ومن مل يكن له منه حظ 

 د من العلماء.مل جيز له أن يفيت الناس كما صرح به غْي واح

                                         
، حتقيق حممد زهْي انصر الناصر، نشر 71صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل، كتاب العلم، ابب من يرد هللا به خْيا يفقهه ِف الدين:  1

، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء 98. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ابب النهي عن املسألة: 1422بْيوت، الطبعة األوىل -دار طوق النجاة
 بْيوت.-لرتاث العريبا
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ا ابختالف الناس"1قال عطاء
ً
: "ال ينبغي 3وقال حيىي بن سالم .2: "ال ينبغي ألحد أن يفيت الناس حىت يكون عامل

بل إن من مل يعرف .4"ملن ال يعرف االختالف أن يفيت، وال جيوز ملن ال يعلم األقاويل أن يقول: هذا أحب إيل

. 6: "من مل يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه"5بن عبيد هللا الرازي اختالف العلماء فليس بفقيه كما قال هشام

 .8فقال: "من مل يعرف اخلالف مل يشم رائحة الفقه أبنفه" 7بل ابلغ قتادة

واالختالف املقصود هو اختالف العلماء املبين على أسٍس سليمٍة، وهو رمحٌة من هللا هلذه األمة، والنصوص عن 

: "لقد نفع هللا ابختالف أصحاب رسول هللا ِف 9منها ما روي عن القاسم بن حممد سلف األمة كثْية ِف ذلك،

 .10"العمل، ال يعمل العامل بعلم رجل منهم إال رأى أنه ِف َسعة

                                         
ه(، اتبعي من أجالء الفقهاء، ولد ابليمن ونشأ مبكة، وكان مفتيها وكبْي علمائها. الزركلي، 114 –ه 27عطاء بن أسلم ابن أيب رابح ) 1

 .2002بْيوت، الطبعة اخلامسة عشر -، نشر دار العلم للماليني4/235خْي الدين بن حممود، األعالم 
 .1994-1414السعودية، الطبعة األوىل -. دار ابن اجلوزي2/816ن عبد هللا، جامع بيان العلم وفضله ابن عبد الرب، يوسف ب 2
م بن أيب ثعلبة ) 3 ه(، ولد ِف الكوفة مث استقر إبفريقية، كان إمام متفننا ِف خمتلف العلوم، أدرك عشرين من 399-ه324حيىي بن سالَّ

ابن اجلوزي: "ليس ألحد من املتقدمني مثله"، وقال أبو العرب: "ألف ِف مصنفات كثْية ِف فنون العلم".  التابعني وروى عنهم، ألف تفسْيا للقرآن، قال
 .8/148الزركلي، األعالم 

 .2/818 بن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضلها 4
أيب حنيفة، لقي ألفا وسبعمئة  ه(، فقيه حنفي من أهل الري، أخذ عن أيب يوسف وحممد صاحيب201هشام بن عبيد هللا الرازي )توِف:  5

 .8/87شيخ وألف كتااب ِف الصالة. الزركلي، األعالم 
 .2/815 بن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضلها 6
ه(، من أهل البصرة، مات بواسط بسبب الطاعون، ضرير أكمه، مفسر حافظ، كان إماما ِف 118-ه61قتادة بن دعامة السدوسي ) 7

 .5/189. الزركلي، األعالم "هو أحفظ أهل البصرة"فردات وأايم العرب والنسب، كان يقول بقول أهل القَدر، قال أمحد بن حنبل: علوم اللغة واألدب وامل
 .2/814 بن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضلها 8
ه(، ولد ابملدينة، ومات بقديد ِف طريقه إىل مكة، أحد الفقهاء السبعة، كان من 107-ه37القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ) 9

 .5/181سادات التابعني، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه. الزركلي، األعالم 
 .1992-1412، الطبعة األوىل السعودية-. دار ابن عفان2/676الشاطيب، موسى بن إبراهيم، االعتصام  10

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



3 
 

ولئن كان االختالف املقصود ِف األصل هو االختالف بني أقوال العلماء واملذاهب إال أن هناك جانبا منه طريفا 

اختالف العامل مع نفسه، حبيث يقول أبقوال مث يرى خالفها بعد حني، فْيجع بذلك عن قوله األول، مليحا، هو 

 رمحه هللا مذهب قدمي ومذهب جديد. 1وقد يروى عنه قوالن أو أكثر ِف املسألة، حىت كان للشافعي

قوال املرجوع عنها عند ولئن كان الشافعي اشتهر بذلك إال أن الناظر ِف الفقه اإلسالمي ال ختطئ عينه حجم األ

كل مذهب، مما يدعو إىل حبثها، والنظر ِف أسباب الرجوع عند اجملتهدين، وبيان حكم العمل ابلقول املرجوع عنه؛ 

وتلميذه ابن  2لذلك فإن هذا البحث سيتناول هذه الظاهرة الفقهية ِف املذهب املالكي، حماوال مجع أقوال مالك

أدلة كل قول ووجهه، مع بيان املعتمد ِف مذهب مالك، ممهدا لذلك بدراسة أصولية  اليت رجعا عنها، مبينا 3القاسم

 مالكية تكون كاملدخل هلذا املوضوع.

وإن الباحث ليدرك خطورة الدعوى ِف البحث العلمي؛ ألن العلم غزير واإلنسان ضعيف، ومل يزل الباحثون 

 ما ادعى األول اجلمع واحلصر. يستدرك بعضهم على بعض، ويضيف الواحد منهم على اآلخر بعد

من هنا فاملأمول من الباحثني العذر إن بدا تقصْي أو قصور، راجيا منهم التقومي ابلنقد والتصويب، والباحث يرجع 

 عن غلطه وخطئه وخطله إن شاء هللا.

                                         
ه(، ولد بغزة وتعلم ابحلجاز والعراق، ومات مبصر، أول من ألف ِف أصول الفقه، وهو 240-ه150حممد بن إدريس الشافعي املطليب ) 1

 .6/26مؤسس املذهب الشافعي الفقهي املعروف، ألف كتبا كثْية منها األم والرسالة. الزركلي، األعالم 
ه(، عامل املدينة، ولد ابملدينة ومات هبا، وهو مؤسس املذهب املالكي املعروف، ألف كتبا 179-ه97صبحي احلمْيي )مالك بن أنس األ 2

-، حتقيق عبد اجمليد خيايل، نشر دار الكتب العلمية1/80عديدة من أمهها املوطأ. ابن خملوف، حممد بن حممد، شجرة النور الزكية ِف طبقات املالكية 
 .2003وىل بْيوت، الطبعة األ

ه(، أثبت تالميذ مالك وأعلمهم أبقواله، لزمه عشرين سنة، وتفقه به وأبقرانه، روى 191-ه133عبد الرمحن بن القاسم العتقي املصري ) 3
 .1/88عنه البخاري ِف صحيحه، وروى عنه سحنون املدونة. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
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 خلفية البحث وأمهيته

وتلميذه عبد الرمحن بن القاسم يسعى هذا البحث إىل مجع األقوال الفقهية املرجوع عنها عند مالك بن أنس 

وحتليل تلك األقوال واستنطاقها ملعرفة أسباب الرجوع عنها، وذكر أدلتها وأوجهها، إضافة إىل بيان املعتمد منها ِف 

املذهب املالكي؛ ألن تلك األقوال الفقهية املرجوع عنها ملا تنته صالحيتها الفقهية ابلرجوع عنها، بل هي نظرايت 

ِف الفقه اإلسالمي، ميكن الرجوع إليها واالستفادة منها عند احلاجة، وهي وإن مل يرتض أصحاهبا وأقوال مدونة 

كما نص عليه كثْي ممن رجعوا عن بعض أقواهلم إال أهنا بقيت   -دون ذكر للرجوع-الذين رجعوا عنها نسبتها إليهم 

رجوع عنها هي املعتمدة املفىت هبا ِف املذاهب، مادة فقهية حية يتداوهلا العلماء ِف كتبهم، حىت إن بعض األقوال امل

 )كما سيأيت بيانه والتمثيل له ِف الفصول التطبيقية(.

من هنا أتيت أمهية هذا البحث، كما يشبه موضوع الرجوع إىل حد بعيد مباحث الناسخ واملنسوخ ِف نصوص 

الناسخ، لكون أحدمها يدل على اآلخر، وإذا كان الوحيني، وقد اعتىن العلماء بتدوين املنسوخ كما اعتنوا بتدوين 

النقد الفقهي الذي يوجهه املخالف إىل خمالفه ال خيلو من حظ نفسي غالبا، فإن هذا املوضوع أبعد ما يكون من 

ذلك؛ إذ يتناول موضوعا طريفا هو النقد الذايت، حبيث إن الفقيه يرجع عن قوله بنفسه بعد التمحيص والتدقيق، 

ن السبب ِف رجوعه ونقده لذاته هو نقد اآلخرين ومناقشاهتم، لكن رجوعه عن قوله مؤذن جباللته نعم قد يكو 

وسالمته من حظوظ النفس البشرية، كما أن معرفة األقوال املرجوع عنها ومتييزها ميكننا من االطالع على مراحل 

 اجملتهد ِف تطور اجتهاده وتغْيه.

قطبا مهما ِف املدرسة الفقهية، حبيث إنه ميثل املدرسة املدنية، إضافة إىل الذي يعترب -وقد شهد املذهب املالكي 

، هذه الظاهرة كما شهدهتا املذاهب األخرى، ومل حيظ مبا حظي به املذهب الشافعي -مجعه بني مدرسة األثر والرأي

أمول أن يفيد هذا البحث واحلنفي من الدراسات النافعة ِف هذه املوضوع، مما يعطي هلذه الدراسة أمهية كبْية، وامل

 صنفني من القراء:
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الفقهاء حبيث يشجعهم على الرجوع عن القول الفقهي إذا تبني هلم فساده أو أرجحية غْيه، أو  القسم األول:

تبني هلم اختالف الواقع املنزل عليه عما كان عليه من قبل، كما حيضهم على جتديد النظر ِف الفتوى واحلكم مع 

لقضية؛ ألن الفتوى مستأنفة، فاملسألة املتكررة ينبغي أن ينظر ِف ارتباطها ابلواقع واملتغْيات، فهي جتدد السؤال وا

وإن كانت هي نفسها إال أهنا قد تكتنفها بعض املتغْيات مما جيعل حكمها خمتلفا عما كان عليه من قبل، كما 

 خْي منه.ميكن للمرء أن يطلع املرء على خلل ِف منهجه فْيجع عنه إىل ما هو 

طلبة العلم حبيث جتمع هلم هذه الدراسُة املتفرقاِت حىت ال يقعوا ِف العمل ابألقوال املرجوع عنها  القسم الثاين:

دون البحث ِف املعتمد منها؛ ألن االنتقاء منها والعمل هبا حيتاج مستوى علميا خيول لصاحبه معرفة مدرك العامل ِف 

 افقة القول املرجوع عنه ألصول اإلمام الراجع ِف االستنباط واالجتهاد.رجوعه عن القول واألخذ خبالفه، ومو 

وأيمل الباحث كذلك أن يستفيد الفريقان من هذه الدراسة ِف مجعها ألقوال مالك وابن القاسم اليت رجعا عنها، 

ام بدراسة مماثلة إضافة إىل بيان أسباب رجوعهما وأدلة كل قول ووجهه، وأن يكون ذلك حمفزا لطلبة العلم على القي

 ملذاهب وأفراد من فقهاء األمة.
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 مشكلة البحث

لقد شكل تدوين الفقه اإلسالمي وحترير األقوال حتداي علميا كبْيا، حبيث إن العامل قد يطرأ له عارض علمي من 

اجتهاده، ويرجع عن تغْي اجتهاد، أو مساع دليل جديد، أو اختالف بيئة، أو غْيها من االعتبارات، مما جيعله يغْي 

قوله الذي كان قال به من قبل، ونظرا النتشار الفتوحات اإلسالمية واتساع رقعة الدولة كان العلماء الكبار املقلَّدون 

 إذا تبىن الواحد منهم قوال وأعلنه شاع ذلك عنه وانتشر، لكثرة من كانوا حيضرون جمالسهم ويتلقفون أقواهلم.

دوان مكتواب؛ ألن املكتوب يبقى أكثر من املنطوق، وترجع سعة انتشار أقوال العلماء ويتأكد ذلك إذا كان القول م

إىل حرص أصحاهبم على نقلها ونشرها وتلقي الناس هلا ابلقبول، فكان العامل رمبا يرجع عن القول فال يعرف ذلك 

 عنه.

ل ذلك إىل أحد، فحدد مذهبه وهذا الذي دعا الشافعي إىل فرز مسائله اليت اختلف نظره فيها بنفسه، ومل يك

اجلديد مبحدد زمين هو خروجه من العراق، وشدَّد ِف ترك بعض األقوال القدمية، فسميت املذهب القدمي، وهي مجلة 

أقوال كان يقول هبا ابلعراق مث تركها ونسخها أبقوال أخرى استحدثها ِف مصر، ورغم ذلك فإن بعض الشافعية 

 .1ض املسائلرجحوا القدمي على اجلديد ِف بع

ولئن كان مصطلح املذهب القدمي واجلديد غائبا ِف فقه املذاهب األخرى كمصطلح، إال أنه حاضر من حيث 

املادة، لذلك فإن احلاجة إىل إبراز هذه الظاهرة ِف املذاهب األخرى قائمة، وقد انربى لذلك بعض الباحثني فتناولوا 

 املذاهب األخرى كاملذهب احلنفي. األقوال اليت رجع عنها الصحابة، وتناولوا بعض

                                         
-الرايض ودار عفان للنشر والتوزيع-ينظر كتاب: القدمي واجلديد ِف فقه الشافعي للدكتور الناجي ملني. نشر دار ابن القيم للنشر والتوزيع 1

 .2007القاهرة، الطبعة األوىل 
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وقد تعرض بعض الباحثني املالكية ملسألة الرجوع ِف املذهب املالكي، غْي أهنم مل حيصروا مسائل الرجوع بني دفيت 

كتاب واحد، وحيث مل حتصر مسائل الرجوع ِف املذهب املالكي فإن أسباب الرجوع ستبقى انقصة؛ ألن كل مسألة 

 غْيها أو تفرتق.هلا سببها، جتتمع مع 

من هنا فإن دراسات من تقدم عن املذهب املالكي ستبقى انقصة ما مل جتمع كل األقوال املرجوع عنها، وال ينكر 

 ما ِف دراسات املتقدمني من فوائد. -رغم ذلك-الباحث 

ذاهب الفقهية كذلك فإن احلاجة أيضا ماسة لبيان منزلة القول املرجوع عنه ِف املذهب املالكي بصفته من أهم امل

 -من املالكية وغْيهم-املعتمدة، وممثال للمدرسة املدنية ِف الفقه اإلسالمي؛ ألن النصوص املتداولة بني األصوليني 

على أنه ال يعمل ابلقول املرجوع عنه، وأن اجملتهد إذا رجع عن القول فال جتوز نسبته إليه، لكن الواقع الفقهي على 

ة رجع عنها مالك وابن القاسم، بقيت أقواال معتمدة عند أصحاهبم، بل إهنم قد خالف ذلك، فهناك أقوال كثْي 

 يعتربوهنا املعتمد ِف تلك املذاهب اليت رجع أئمتهم عنها.

ومن تلك األقوال ما رجع اجملتهد عنه مث رجع عن رجوعه وعاد للقول األول الذي كان يقول به من قبل، وقد 

 مما يعين أن القول املرجوع عنه ذخر للعامل قد يعود إليه يوما كما رجع عنه. ،-رمحه هللا-حصل ذلك لإلمام مالك 

من هنا كانت هذه األقوال مادة فقهية يلزم مجعها ودراستها، ومعرفة أسباب الرجوع عنها، واملعتمد منها، مما يعني 

لى أن القول املرجوع عنه املتفقه املالكي خصوصا، والباحث ِف الفقه عموما، وقد نص غْي واحد من األصوليني ع

برتبة املنسوخ ِف النصوص الشرعية، لكن العمل ببعض املرجوع عنه يدل على أن األمر ليس كذلك؛ ألن املنسوخ 
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والظاهر من تعامل الفقهاء مع القول الفقهي املرجوع عنه أهنم أحياان ينظرون إىل القول ال إىل القائل، ونظرهم 

ل املقصود به أهنم ينظرون إىل مبناه، ودليله، بغض النظر عن القول اجلديد الذي رجع إليه اجملتهد، فهم إذن للقو 

يعتربون صاحب القولني برتبة شخصني اختلفا ِف مسألة من املسائل، ومن خالل ذلك فإهنم قد يرجحون القول 

 املرجوع عنه، إذا قوي دليله ومبناه.

لك أن اجملتهد قد يصدر منه قوالن متناقضان أو ظاهرمها التناقض دون التنصيص ومن اإلشكاالت الفقهية كذ

على رجوعه عن أحدمها، لكن ال مناص من رجوعه عن أحدمها إذا مل ميكن اجلمع بينهما، وأييت اإلشكال ِف عدم 

و النقل اجلزئي للقول معرفة القول املرجوع عنه من القول املرجوع إليه، وقد يكون السبب ِف التناقض ضعف الناقل أ

 مما يصوره متناقضا واألمر على خالف ذلك، مما يعين أن معرفة األقوال املرجوع عنها ستحل إشكاالت عديدة.

إضافة إىل ما سبق فإن القول الفقهي املرجوع عنه مراتب، فمنه ما صرح املؤلف أو تالميذه ابلرجوع عنه، ومنه ما 

باب، ومنه ما رجع إليه الفقيه بعد رجوعه عنه من قبل، من هنا فإن هذا ظن العلماء رجوعه عنه لسبب من األس

البحث سيحاول حل هذا اإلشكال بتحقيق الرجوع ِف املذهب املالكي مما قال به مالك وتلميذه ابن القاسم، 

 وحماولة حصر ما ثبت رجوع اإلمامني عنه ِف صعيد واحد، مع بيان املعتمد منها ِف املذهب املالكي.
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 ئلة البحثأس

 وانطالقا مما سبق فإن مشكلة البحث تتطلب جواب األسئلة التالية:

 ومصادره وأنواعه؟ -ِف املذهب املالكي-مصطلح الرجوع عن القول الفقهي  فهومما م-1

 ما حجية األقوال املرجوع عنها ِف املذهب املالكي؟-2

 املالكي؟ما أسباب الرجوع عن القول الفقهي ِف املذهب -3

 ما األقوال اليت رجع عنها مالك وابن القاسم؟ وهل يصْي القول املرجوع عنه معتمدا ِف املذهب املالكي؟-4

 أهداف البحث

 ومصادره وأنواعه. -ِف املذهب املالكي-مصطلح الرجوع عن القول الفقهي  اهيةبيان م-1

 ي.حترير حجية األقوال الفقهية املرجوع عنها ِف املذهب املالك-2

 استخراج أسباب الرجوع عن القول الفقهي ِف املذهب املالكي-3

حتليل األقوال الفقهية اليت رجع عنها مالك وابن القاسم، والتوصل إىل املعتمد املذهيب من أقواهلما املرجوع عنها -4

 ِف سائر األبواب الفقهية. واملرجوع إليها

 منهج البحث

 هو منهج جيمع بني مناهج عديدة، أوهلا املنهج االستقرائي، حيث إن هذا إن املنهج املتبع ِف هذا البحث املكتيب

البحث سيجمع األقوال الفقهية اليت رجع عنها مالك وتلميذه ابن القاسم وما رجعوا إليه ِف كتب املذهب املالكي؛ 

فىت به املذهب، ليضيف ليستنطقها حبثا عن أسباب الرجوع الفقهي، وبيان حجية تلك األقوال، مبينا املعتمد منها امل

بعملية االستنطاق هذه منهجا اثنيا هو املنهج التحليلي، كما سيستخدم الباحث املنهج املقارن ِف مقارنته ألقوال 

أئمة املذهب ِف الدراسة األصولية اليت سيمهد هبا للبحث، إضافة إىل املقارنة بني نصوص فقهاء املذهب ِف 
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ية، كما سيتبع الباحث املنهج الوصفي ِف عرضه للمسائل الفقهية، وبناء على االحتجاج والتوجيه لألقوال الفقه

ذلك فإن املنهج املتبع ِف هذا البحث هو منهج مكوٌَّن من أربعة مناهج هي املنهج الوصفي والستقرائي والتحليلي 

 واملقارن.

 أما املنهج الذي سيتبعه الباحث ِف هذا كتابة هذا البحث فتفصيله كالتايل:

 هج عرض املسائلمن

منهج الباحث ِف عرض املسائل الفقهية هو صياغتها بطريقة واضحة، بعد فهمها من خالل قراءة كتب املذهب، 

 أمهاٍت ومتوان وخمتصراٍت.

 منهج توثيق الرجوع

ليظهر منهج الباحث ِف توثيق رجوع مالك وابن القاسم عن أقواهلما هو اعتماد لفظ اإلمام الذي حكى الرجوع، 

ذلك للقارئ بشكل جلي دون تصرف ِف اللفظ املنقول، إال ما حيتاجه املقام من حذف دليل أو توجيه ال عالقة 

 له بتوثيق نفس الرجوع.

وحني يكون الرجوع ِف املدونة فإن الباحث يقتصر عليها غالبا، إال إذ كان اللفظ مشكال، أو ِف صياغته تطويل، 

و أوجز منه أو أوضح، فينقل اللفظ من املختصر وحييل إليه مع املدونة، كما قد وكان ِف خمتصرات املدونة ما ه

 يشْي الباحث إىل املختصرات مع اعتماد لفظ املدونة عند احلاجة.

أما إذا كان الرجوع ِف غْي املدونة فينقله الباحث من مصدره األقدم أو األوثق، وأحياان من املصدر األوضح 

عديدة معتمدة ِف املذهب، كأن يكون ِف التبصرة للخمي واجلامع البن يونس وغْيمها؛  صياغة، ويدعم ذلك مبصادر

 ألن نقل مجاعة للرجوع دليل على صحة نسبته للراجع.
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 منهج ذكر أدلة املالكية وتوجيهاهتم

ملذاهب أما منهج الباحث ِف ذكر أدلة املالكية فقد حرص على تتبع كتب املالكية الفقهية واحلديثية، بل وكتب ا

األخرى ِف املسائل اليت تتفق فيها مع املالكية، كل ذلك ألجل استخراج أدلة األقوال املرجوع عنها واألقوال املرجوع 

إليها، مبينا وجه الداللة من النصوص الشرعية املذكورة من كالم أئمة املذهب إن وجد، وإن مل يوجد جيتهد الباحث 

 ِف بيان وجه الداللة منها.

عملية توجيه األقوال وتعليلها عن عملية التدليل، حيث حيرص الباحث على جلب تعليل فقهاء املالكية  وال ختتلف

 وأصولييهم ما وجد لذلك سبيال، فإن مل جيدها اجتهد الباحث ِف التعليل والتوجيه بناء على قواعد املذهب وأصوله.

، ويشمل ذلك اآلايت واألحاديث واألقيسة والدليل الذي يقصده الباحث هنا هو كل شيء يدعم املذهب ويقويه

 وعمل أهل املدينة.

 منهج التوصل ملعتمد املذهب املالكي

أما املنهج ِف التوصل إىل املعتمد املذهيب فإن الباحث اعتمد ِف ذلك على النظر ِف كتب أهم مراحل املذهب 

الفقهي وشرحه التوضيح،  1املتوسطة ميثلها خمتصر ابن احلاجبالتارخيية، املرحلة املتقدمة متثلها املدونة، واملرحلة 

إضافة إىل املرحلة املتأخرة اليت ميثلها خمتصر خليل وشروحه، وِف مقدمتهم مواهب اجلليل مث شرح الزرقاين مع حاشييت 

                                         
األبياري وعليه ه(، إمام حمقق، عالمة مدقق، أخذ عن مجاعة منهم أبو إسحاق 646-ه570عثمان بن عمرو بن أيب بكر بن يونس ) 1

ومنتهى السول  اعتمد، وأخذ عنه شهاب الدين القراِف ومجاعة، له آتليف متقنة حمررة عليها االعتماد، من أمهها اجلامع بني األمهات ِف الفقه املالكي،
 .1/241واألمل ِف علمي األصول واجلدل. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
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، وقد يذكر الباحث 5، وأحياان قليلة منح اجلليل لعليش4مع حاشية الدسوقي 3يرد، مث شرح الدر 2والرهوين 1البناين

 ة ذلك.غْيها إن اقتضت احلاج

وحيث كان القول معتمدا ِف املدونة اكتفى الباحث بتوثيقه منها شريطة أن يكون معتمدا ِف خمتصر ابن احلاجب 

وخمتصر خليل مع شروحهما، أما إذا كان القول معتمدا ِف املدونة دون غْيها، فإن الباحث يذكر ما توصل إليه 

 ئمة املذهب.اجتهاده مبينا كيف توصل إىل املعتمد من خالل نصوص أ

وإذا كانت املسألة من خارج املدونة فإن الباحث يلتزم إبجياد نص من أئمة املذهب املعتربين على مشهورية القول 

الذي يعتمده، فإن مل جيد اجتهد هو من خالل نصوص أئمة املذهب واصطالحهم ِف اعتماد األقوال والكتب، 

ل ذلك هو معتمد مذهب مالك، جيتهد الباحث ِف التوصل واملعتمد الذي يسعى الباحث إىل التوصل إليه ِف ك

 إليه ما أمكنه ذلك.

                                         
ه(، فقيه حمقق، عامل مدقق، أخذ عن جسوس، وعن قريبه حممد بن عبد 1194-ه1133اسي )حممد بن احلسن بن مسعود البناين الف 1

شجرة النور السالم البناين، وأخذ عنه الرهوين والطيب بن كْيان، له آتليف حمررة من أمهها حاشيته على شرح الزرقاين على خمتصر خليل. ابن خملوف، 
 .1/514الزكية 

ه(، فقيه حمقق، إمام مدقق، شيخ اجلماعة بفاس، وخامتة حمققي مذهب مالك، أخذ عن 1230-ه1159حممد بن أمحد الرهوين ) 2
ها حاشيته على التاودي وحممد الوزازي وحممد البناين، وأخذ عنه مجاعة منهم اهلامشي بن التهامي وعبد هللا بن أيب بكر املكناسي، له مؤلفات عديدة من

 .1/540بني أوهام الشيوخ ِف نقل النصوص، وحرر فيها املذهب املالكي. ابن خملوف، شجرة النور الزكية الزرقاين، أتى فيها مبا ال مزيد عليه، و 
ه(، عامل حمقق، حنرير مدقق، كان إمام وقته، أخذ عن الشيخ الصعيدي 1201-ه1127أمحد بن حممد بن العدوي األزهري الدردير ) 3

وي، له مؤلفات حمررة كثْية من أمهها الشرح الكبْي على خمتصر خليل، وألف خمتصرا فقهيا مساه وبه تفقه، وأخذ عنه مجاعة من أمههم الدسوقي والصا
 .1/516أقرب املسالك ملذهب مالك، وشرحه ابلشرح الصغْي. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

ره، أخذ عن الدردير والعدوي والنفراوي، ه(، عامل مدقق، وإمام حمقق، تفرد ابإلمامة ِف عص1230حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي )توِف  4
 .1/520ة أخذ عنه أمحد الصاوي وحسن العطار، له مؤلفات حمررة من أمهها حاشيته على الشرح الكبْي على خمتصر خليل. ابن خملوف، شجرة النور الزكي

ر ومفتيهم هبا، أخذ عن مجاعة منها األمْي ه(، فقيه حمقق، إمام مدقق، شيخ املالكية مبص1299حممد بن أمحد بن حممد ِعلِ يْش )توِف  5
مْي. الصغْي، ومصطفى البوالقي، وخترج به طبقات عدة من علماء األزهر، له آتليف حمررة من أمهها شرحه على خمتصر خليل، وحاشية على جمموع األ

 .1/551ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
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 منهج ختريج األحاديث

وأما املنهج ِف ختريج األحاديث فال خيرج الباحث عن الصحيحني ما وجد احلديث فيهما، فإن كان ِف أحدمها 

د، النسائي، ابن ماجه(، فإن مل يكن دون اآلخر اكتفى به، فإن مل يكن فيهما خرجه من األربعة )الرتمذي، أيب داو 

أوضح داللة اعتمده كذلك، فإن مل جيد احلديث ِف تلك  -كاملوطأ-فيها أو كان لفظ غْيها من الكتب العالية 

الكتب كلها اجتهد ِف خترجيه من كتب أحاديث األحكام املشهورة كسنن الدارقطين والسنن الكربى للبيهقي، 

 ابة والتابعني على مصنف ابن أيب شيبة ومصنف عبد الرزاق.واالعتماد ِف ختريج آاثر الصح

أما احلكم على احلديث فما كان ِف الصحيحني أو أحدمها أو ِف املوطأ فيكفيه ذلك صحة وحجية، وما كان ِف 

غْيها نقل ما رأى أنه األرجح من كالم احلفاظ احملدثني، كما يقتصر الباحث ِف الداللة على احلديث على ذكر 

 ب فالباب مث رقم احلديث.الكتا

 منهج التعريف ابألعالم

يعترب التعريف ابألعالم الواردة ِف النص جزءا مهما من عملية البحث العلمي؛ ألنه كما يضبط القائَل فإنه يضبط 

كذلك املسألة املقولة، فكم من قول نسب إىل غْي صاحبه بسبب اخللط ِف تراجم األعالم، من هنا فقد عين 

الباحث ابلتعريف ابألعالم الذين وردت أمساؤهم ِف هذا البحث فعرف هبم تعريفا موجزا، مكتفيا خبالصة ما ِف 

شجرة النور الزكية حملمد خملوف فيما خيص تراجم املالكية، أما الصحابة املكرمون فقد اكتفى الباحث بكتاب 

احث ِف تراجم غْي الصحابة وغْي املالكية على االستيعاب ِف معرفة األصحاب البن عبد الرب، بينما اعتمد الب

كتاب األعالم للزركلي، إال تراجم مل يوفق الباحث للوقوف عليها ِف تلك املصادر فيعتمد الباحث على كتب مثل 

 هتذيب التهذيب وتقريب التهذيب البن حجر وكتبا يسْية أخرى.
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 حدود البحث

داوله ِف علم احلديث من حيث رجوع احملدث عن التعديل إن الرجوع ليس خمتصا ابلفقه اإلسالمي بل يتم ت

والتجريح ورجوع الراوي عن روايته، كما يتم تداوله ِف العقيدة من حيث الرجوع عن بعض األقوال العقدية، وأوسع 

من ذلك الرجوع عن املذهب من أصله، سواء كان املذهب عقداي أو فقهيا، من هنا فإن هذا البحث سيتناول 

 التايل:

األقوال الفقهية املرجوع عنها ِف مذهب املالكية، ويشمل ذلك أقوال مالك اليت رجع عنها وتركها إضافة إىل -

أقوال ابن القاسم العتقي؛ إذ ال يكاد يُذكر قوٌل مالك إال ويذكر معه قول عبد الرمحن بن القاسم، بل إن قوله ِف 

هو املؤلف احلقيقي للمدونة اجلامع لنصوصها من األسفار ، كيف ال و 1املدونة يقدم على قول مالك ِف غْي املدونة

والصحف، فكان عمله هذا هو أصل مذهب مالك الذي لو مل يدون ملا وصل إلينا منه إال املوطأ، مما يعين أن لقوله 

، من هنا فإن هذا البحث هو دراسة 2قيمة علمية كبْية مل حيظ هبا غْيه من أئمة املذهب على فضلهم وعلمهم

 رائية لألقوال اليت رجع مالك وتلميذه ابن القاسم ِف سائر األبواب الفقهية.استق

وسيتتبع الباحث سائر كتب املذهب املالكي جلمع هذه األقوال واستقرائها، والتأكد من صحة الرجوع، فما ثبت 

 لديه أثبته، وما ضعف لديه تركه.

د ذلك املوضوع مطروحا ِف أايم الناس هذه، وإن استثىن الباحث مسائل الرق والعبيد فلم يذكرها؛ إذ مل يع-

 -كاملسائل اليت هلا عالقة ابملعامالت املالية-وجدت مسألة من مسائل الرق متكن االستفادة منها ِف الواقع املعاصر 

 فسيأيت هبا الباحث، ويبني ِف اهلامش أهنا ِف األصل من مسائل الرق؛ ليفهم القارئ وجه االستفادة منها.

                                         
 ، نشر دار املعرفة.1/73على مذهب مالك عليش، حممد بن أمحد، فتح العلي املالك ِف الفتوى  1
 .1993، الطبعة األوىل 136-132انظر: اخلليفي، عبد العزيز بن صاحل، االختالف الفقهي ِف املذهب املالكي: مصطلحاته وأسبابه ص 2
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 ت السابقةالدراسا

إن مادة هذا البحث من مسائل وأدلة وتوجيهات منثورة ِف كتب الفقه والشروح احلديثية، أما الرجوع الفقهي من 

حيث التأصيل واحلكم وحجية القول الفقهي املرجوع عنه فمحله الكتب األصولية، غْي أن فقهاء املالكية تناولوه 

لبعض األقوال الفقهية املرجوع عنها، من هنا فإن تلك الكتب مبجموعها بشكل ملحوظ ِف كتبهم الفقهية عند نقلهم 

تعترب دراسات سابقة هلذا البحث، كما كتبت دراسات علمية متخصصة ِف هذا املوضوع عند املالكية وغْيهم، 

ستكون معينة للباحث ِف عمله هذا، والذي سيحاول الباحث أن يضيف ِف هذا البحث هو مجع شتات املادة 

تفرقة وحتليلها، وتقدمي زبدة علمية صاحلة منها، ومن خالل عرض الدراسات السابقة هلذا املوضوع يتبني اجلديد امل

 الذي سيضيفه هذا البحث:

 1أوال: الدراسات املتعلقة ابلرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي

فصل األول من الباب الرابع من هذا وقد جاء ال :2االختالف الفقهي يف املذهب املالكي مصطلحاته وأسبابه-

البحث متعلقا ابملوضوع فتناوله ِف مبحثني اثنني، أما األول فتعرض فيه لتعدد الرواايت املنقولة عن مالك بينما تناول 

إىل  236ِف الثاين منهج الرتجيح بني الرواايت املتعارضة، ومجيع ما خصص الباحث لذلك هو عشرون صفحة من 

ماذج للرجوع الفقهي عند اإلمام مالك، وكتابه هذا على فائدته ليس متخصصا ِف موضوع ، وقد أتى بن256

البحث؛ ألنه يتناول االختالف الفقهي ِف مذهب مالك بشكل عام، بينما يتناول هذا البحث القول املرجوع عنه 

                                         
ْي بكلية الشريعة من جامعة اطلع الباحث قبل املناقشة بيومني على دراستني قدميتني للمسائل اليت رجع عنها مالك، قدمتا لنيل املاجست 1

يهما، مع ذكر اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ويسعى الباحث اآلن لالطالع عليهما وإضافة الفروق املنهجية بينهما وبني هذه الرسالة عند االطالع عل
ملالكي كاعتماد قول مالك أو قريبا منه، وبياانهتما أن مما زاد عليهما به هذا البحث دراسة أقوال ابن القاسم العتقي ابعتبار قوله معتمدا ِف املذهب ا

، رسالة ماجستْي بكلية الشريعة من جامعة اإلمام حممد بن سعود املسائل الفقهية اليت رجع فيها اإلمام مالك قسم العبادات: مجعا ودراسة-1كالتايل: 
املسائل  -2مل ولد اخلو، إبشراف د.عبد الرمحن بن صاحل األطرم، ، إعداد الباحث حممد سا1995هجرية، املوافق  1416السعودية، سنة -اإلسالمية

السعودية، سنة -رسالة ماجستْي بكلية الشريعة من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الفقهية اليت فيها اإلمام مالك ِف غْي العبادات: مجعا ودراسة
 ، إبشراف د.عبد الرمحن بن صاحل األطرم.، إعداد الباحث عبد احلكيم بلمهدي1996هجرية املوافق  1416

 ، إبشراف د.عمر اجليدي.1990رسالة ماجستْي للباحث عبد العزيز بن صاحل اخلليفي، قدمت بدار احلديث احلسنية ابملغرب سنة  2
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ا البحث هو مجع ِف املذهب املالكي، وِف حني مثل اخلليفي خبمس مسائل من رجوع مالك فإن اجلديد ِف هذ

 الرجوع ِف املذهب املالكي ودراسة كل قول على حدة، وقد بلغت األقوال املرجوع عنها مئة ونيفا وسبعني قوال.

مجعا -املسائل اليت تراجع عنها اإلمام مالك يف ابيب العبادات واملعامالت من خالل املوطأ واملدونة -

تعرض الفصل األول للرتاجعات وأسباهبا وعالقتها ابجتهادات وقد تناول الباحث املوضوع ِف فصلني،  :1-ودراسة

علماء املذهب، كما تناول الفصل الثاين املسائل اليت تراجع عنها مالك ِف ابيب العبادات واملعامالت، وقد أحسن 

لكية، الباحث ِف عرضه للموضوع، غْي أنه ِف تناوله للجانب األصويل ِف البحث غابت عنه اخلصوصية األصولية املا

فطفق ينقل أقوال املذاهب األخرى مع وجود نصوص عن فقهاء املالكية وأصولييهم، ولو كان احلكم املتوصل إليه 

واحدا فإن األوىل هو نقل أقوال املالكية أنفسهم لتطمئن النفس إىل أنه مذهبهم، أو نقل ما أقره حمققو املالكية من 

مبوافقته للمذهب، ومع ذلك فقد نقل الباحث مجلة صاحلة من الفوائد أقوال املذاهب األخرى؛ ألن إقرارهم له مشعر 

والفرائد ِف فصله النظري، وقد توصل الباحث محزة بونعاس ِف حبثه هذا إىل أن أسباب رجوع مالك عن أقواله مخسة 

، ومسلك أو الرتاخي، والقياس على الرخصة، والقياس على اإلمجاع املستند لغْي قياسالفور هي اقتضاء األمر 

التصحيح والتضعيف، إضافة إىل سبب يتعلق بداينة مالك، وجاء هذا البحث ليزيد عليه أمورا من أمهها كونه مالكيا 

خالصا، فحيثما وجد الباحث نصا ألهل املذهب مل يتجاوزه إىل غْيه، ويتطلب ذلك جَلدا وتنقيبا ِف مصادر 

ي تناوهلا هذا البحث فقد زادت أسباب الرجوع ِف املذهب املالكي املذهب املالكي املتنوعة، ونظرا لكثرة املسائل الذ

 على ما ذكر الباحث محزة بونعاس.

فقد تناول الباحث فيه ستا وثالثني مسألة فقط، بينما  -وهو الفصل التطبيقي-أما الفصل الثاين من هذا البحث 

سيتناول هذا البحث أكثر من مئة وسبعني مسألة، جاءت رجوعات مالك فيها وحده أكثر من مئة مسألة، نعم 

                                         
إعداد  2012 - 2011اسية اجلزائر، السنة الدر -مذكرة معدة لنيل شهادة املاجستْي ِف املذهب املالكي جبامعة األمْي عبد القادر للعلوم 1

 الطالب محزة بونعاس.
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ملدونة واملوطأ فقط، وِف ابيب العبادات واملعامالت، يشفع للباحث محزة بونعاس أنه حدَّ رسالته مبا رجع عنه مالك ِف ا

 لكن فاتته مسائل عديدة من املدونة اليت التزم ِف حبثه.

ومما يؤخذ على الباحث أنه توسع ِف مسألة الرتجيح فقد يرجح املرجوح، ويضعف املشهور ِف مذهب  

مذهب مالك أوال، فإن أِنَس من نفسه مالك دون بيان كونه هو مشهور املذهب، وكان األوىل به أن يذكر معتمد 

 متكنا علميا يبيح له الرتجيح كان ذلك أنسب وأوفق.

: وقد 1رجوع اجملتهد عن اجتهاده وتطبيقاته على ما رجع عنه مالك من اجتهادات: دراسة أتصيلية تطبيقية-

صفحة، تناول  223جاء ِف قسم الباحث رسالته إىل فصل متهيدي واببني رئيسني وخامتة، أما الباب األول فقد 

فيها الباحث حقيقة االجتهاد وحقيقة الرجوع مث مشروعية رجوع اجملتهد وضوابط رجوعه، كما تناول ِف الباب الثاين 

أسباب رجوع اإلمام مالك فأحسن واستوعب، وقد ذكر الباحث أنه ال يهدف ِف حبثه هذا للم شتات املسائل اليت 

كييف األصويل للمسائل املرجوع عنها، وتبويبها حبسب نوع أدلتها، وقد جنح رجع عنها مالك، وإمنا غرضه الت

 الباحث ِف ذلك إىل حد كبْي.

ومل يهمل الباحث األمثلة والتطبيقات، فمثل لكل سبب من تلك األسباب أبمثلة كاشفة تربهن على صحة اختاذه 

قهي عند األئمة مل يكن مقتصرا على الفروع سببا ِف رجوع اإلمام مالك عن قوله، كما بني الباحث أن الرجوع الف

الفقهية، بل حصل أيضا ِف بعض قواعد االستنباط، وقد استدل لذلك أبن اإلمام قد حيكم مبسألة لدليل معني مث 

 .يتغْي رأيه ِف حجية ذلك الدليل

                                         
 ، إعداد الباحث حممد أمحد شقرون، إبشراف د.مصطفى ديب البغا.2013رسالة دكتوراه معدة جبامعة أم درمان اإلسالمية ابلسودان سنة  1
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ِف مسألة من  والذي يظهر لكاتب هذه السطور أن ذلك مل يقع ملالك، فحيث ترك مالك القول بدليل من األدلة

املسائل فإن ذلك ال يعين إلغاء ذلك الدليل مطلقا، بل يقتصر ذلك على إلغاء هذا الدليل ِف تلك املسألة فقط، 

 وجتد مالكا يستخدمه ِف غْيها من املسائل.

وقد توصل الباحث إىل أن أسباب الرجوع عند مالك هي تسعة أسباب جاءت كالتايل: حتقيق املصلحة، وتطبيق 

رائع، االحتياط، واالستحسان، ومراعاة اخلالف، والعرف، وقول الصحايب، وجتديد النظر ِف املرجحات، سد الذ

ووقوع خلل ِف االجتهاد، وابجلملة فقد كان هذا البحث حبثا جادا موفقا ِف أغلبه، واجلانب الذي تركه الباحث 

 وأوصى به الباحثني من بعده هو حصر املسائل اليت رجع عنها مالك.

هنا جاء هذا البحث حملاولة سد تلك الثغرة، وزاد على ذلك ذكر املسائل اليت رجع عنها ابن القاسم، كما  من

سيبني الباحث سبب رجوع اإلمامني عند كل مسألة، مع بيان دليل القول األول والثاين، مبينا خطأ من أطلق فألغى 

فالقول املرجوع عنه يعتمد إذا كان موافقا ألصول القول املرجوع عنه، وقد وقع الباحث شقرون ِف ذلك اإلطالق، 

 اإلمام وقواعده، وهذه األصول مل يرجع عنها اجملتهد كما رجع عن آحاد أقواله.

النظري حبثا مالكيا قسمه وستضاف إىل هذا البحث مزية أخرى وهي أنه سيكون ِف تناوله للمسائل التطبيقية وِف 

 وهو ما مل يلتزمه الباحث حممد شقرون ِف حبثه.اعتمد املالكية كالمهم،  فال يقحم غْي املالكية إال إذاخالصا، 

وقد تناولت الباحثة املوضوع ِف مقدمة وستة : 1رجوع اإلمام مالك عن قوله الفقهي: دراسة أتصيلية تطبيقية-

ول وجوه اختالف مطالب وخامتة، تناولت ِف املقدمة التعريف ابملوضوع وأمهيته والغرض منه، وتناولت ِف املطلب األ

الرواية عن مالك، وِف املطلب الثاين معىن رجوع اإلمام أو اجملتهد عن قوله الفقهي، كما تناولت ِف املطلب الثالث 

 .طرق معرفة القول الفقهي املرجوع عنه ومراتبه، وجاء املطلب الرابع لبيان فائدة تدوين القول املرجوع عنه وذكره

                                         
 .2014، سنة 78-55، الصفحة: 19املغرب، العدد: -مقال حمكم، للدكتورة عائشة لروي، نشر ِف جملة املذهب املالكي 1
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بيان حجية قول مالك املرجوع عنه، بينما اقتصرت الباحثة ِف املطلب السادس على أما املطلب اخلامس فهو ِف 

 سرد املسائل اليت أخذ ابن القاسم فيها بقول مالك املرجوع عنه.

ومن أهم ما توصلت إليه الباحثة أن أمهية معرفة القول املرجوع عنه تعني على معرفة الراجح واملرجوح من األقوال، 

صحة التخريج والتفريع ِف املذهب، كما توصلت إىل أن رجوع مالك عن بعض أقواله من أبرز  وهو ما ينعكس على

 وجوه اختالف الرواية عنه، وأن الرجوع إذا ثبت وأتكد فإن ذلك ال يعترب اختالفا من قول اإلمام.

ه اجملتهد ِف أول وقد توصلت الباحثة أيضا إىل أن أبرز أسباب الرجوع الفقهي هي قوة رجحان دليل مل يطلع علي

أمره، إضافة إىل تغْي العرف والضرورة واملصلحة واالستحسان، فكل ذلك من أسباب رجوع اجملتهد عن قوله وتغيْيه 

 الجتهاده السابق، وأن فائدة تدوين القول املرجوع عنه؛ كون اجملتهد قد يرجع إليه يوما ما.

مرتبة الرتجيح هو الذي يسوغ له األخذ بقول اإلمام  وقد توصلت الباحثة إىل أن اجملتهد ِف املذهب ومن بلغ

 الذي رجع عنه.

وقد أفادت الباحثة ِف مجعها وتقسيمها، إال أهنا مل أتت بشيء معترب من عندها فكانت ِف زبدة البحث وجوهره 

ابن القاسم،  انقلة لكالم ابن عرفة معتمدة عليه، حىت ِف ذكرها للمسائل اليت رجع عنها مالك ِف املدونة واعتمدها

رغم اطالعها على -فقد نقلها الربزيل عن ابن عرفة، ونقلها الونشريسي ِف املعيار عن الربزيل كذلك إال أن الباحثة 

مل تشر إليه، وابن عرفة مل يقصد حصر املسائل وإمنا جاء هبا للتمثيل، وهو ما فات الباحثة، وابجلملة فإن  -ذلك

 مجع األقوال املرجوع عنها، وهو ما يسعى له هذا البحث. دئد إال أهنا مل تقصالباحثة على ما ِف حبثها من الفوا

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



20 
 

 اثنيا: الدراسات املتعلقة ابلرجوع عن القول الفقهي عند غري املالكية

وقد تناولت هذه الدراسات موضوع الرجوع الفقهي عند املذاهب األخرى، وهي وإن كانت غْي خمتصة ِف املذهب 

ث أفاد منها منهجيا ومعرفيا، ولن يطيل الباحث ِف عرضها؛ ألهنا ال جتتمع مع موضوع البحث املالكي إال أن الباح

 إال ِف شيء واحد هو الرجوع عن القول الفقهي:

ومن خالل سبب أتليف الكتاب يتبني هدف املؤلف، فقد ذكر املؤلف ِف  :1نصرة القولني لإلمام الشافعي-

مقدمة كتابه أن سبب أتليفه هو ما قام به بعض املتفقهني بثلب اإلمام الشافعي بسبب اختالف أقواله وخترجياته ِف 

التشويش، وقد اعترب املسألة الواحدة، وكوهنم زعموا أن كثرة األقوال على تباينها ال تكون إال من مبتغي التلبيس و 

ابن القاص ذلك منهم قلة علم؛ ألن من قلَّ علمه يضيق ذرعا بكثرة األقوال، خبالف من تبحر ِف العلم فهو يتبني 

 حكمة تغاير الوجوه.

وقد مهََّد ابن القاص بتمهيد صاحل عن االختالف ِف الكتاب والسنة، مث دلف إىل املوضوع ذاكرا عشرة أمور مل 

لفون املنتقدون، وذكر أهنا هي أسباب اختالف أقوال الشافعي، وقد أنكر ابن القاص رجوع الشافعي يستوعبها املخا

 من قول لقول، وانتقد احلنفية لوجود هذا عندهم ِف املذهب.

وقد تناول فيه مؤلفه بيان احلجية العلمية للقول القدمي  :2فرائد الفوائد يف اختالف القولني جملتهد واحد-

بني أمهية االختالف الفقهي، وسعى لتوجيه اختالف أقوال الشافعي رادا على الذين شنعوا على للشافعي كما 

 الشافعي وأنكروا عليه، وبني مجلة من أسباب اختالف العلماء.

                                         
هجرية(، حققه مازن سعد الزبييب، وقد نشرته دار  335كتاب من أتليف أيب العباس أمحد ابن أيب أمحد املعروف اببن القاص )توِف سنة   1

 .2009البْيويت بدمشق، الطبعة األوىل سنة 
أمين عارف الدمشقي،  -ه حممد احلسن إمساعيل هجرية( حقق 746كتاب من أتليف حممد بن إبراهيم السلمي الشهْي ابملناوي )توِف سنة   2

 بْيوت.-نشرته دار الكتب العلمية
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وقد تناول مؤلف الكتاب موضوعه ِف أربعة أبواب يشتمل كل  :1املعتمد من قدمي قول الشافعي على اجلديد-

صفحة، وقد تركزت زبدة موضوع الكتاب ِف الفصل الثالث من الباب  173كتابه ِف ابب على فصول، فجاء  

الثالث، وِف الباب الرابع بفصليه، فكان ما قبل ذلك التمهيد واملدخل للكتاب، وقد توصل الباحث إىل أن مسائل 

 املذهب الشافعي.مسألة، تناوهلا ابلدراسة مبينا املعتمد منها والذي مل يعتمد ِف  32الشافعي ِف القدمي 

وقد تناول الباحث املوضوع ِف مثانية مباحث، جاء  :2حترير املقال فيما تصح نسبته للمجتهدين من األقوال-

ذكر اختالف أقوال اجملتهدين ِف املبحث السادس من الكتاب، وقد تناول الباحث حكم نسبة القول املرجوع عنه 

 إىل اجملتهد ِف صفحات معدودة.

وقد توصل الباحث ِف رسالته هذه : 3لية يف رجوع الشافعي عن بعض آرائه يف مذهبه القدمياألسباب األصو -

إىل نتائج أبرزها: أن املذهب القدمي للشافعي ليس مرجوعا عنه ابجلملة، بل هو على درجات خمتلفة، كما توصل 

قدمي املفىت هبا ِف اجلديد هي تسع إىل أن األقوال املخرجة على القول القدمي هي أربعة أقوال ال غْي، وأن مسائل ال

 وثالثون مسألة.

املتمثلة ِف ثالثة -وقد خصص الباحث فصال واحدا ألسباب رجوع الشافعي، مما يعين أن فصلني من الرسالة 

 كاان كالتمهيد هلذا الفصل الذي هو زبدة املوضوع.  -فصول

 مباحث: وقد توصل الباحث إىل أن أسباب الرجوع عند الشافعي تعود إىل ستة

مبحث السنة: ويشمل فعل النيب صلى هللا عليه وسلم اجملرد وداللته على األحكام، وتعارض ِفعَليِه صلى هللا عليه 

 وسلم، وتعارض فعله وقوله مع اجلهل ابملتأخر منهما، أو مع معرفة املتأخر منهما.

                                         
 .1996كتاب من أتليف د.حممد بن رديد املسعودي، نشرته دار عامل الكتب ابلرايض سنة   1
 .2001كتاب من أتليف د.عياض بن انمي السلمي، نشرته مطابع اإلشعاع، الطبعة األوىل سنة   2
، إبشراف 2004 -2003رسالة ماجستْي للباحث عبد املؤمن دائل مرشد غالب، قدمت جبامعة آل البيت ابألردن ِف السنة الدراسية  3

 أ.د.قحطان عبد الرمحن الدوري.
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 املستنبطة منه.مبحث القياس: ويشتمل على قياس الشبه وختصيص عموم النص ابلعلة 

 قول الصحايب. القواعد األصولية: ومن أمثلتها ال يزال ابلشك تعارض األصل.

 قواعد مذهبية خمتلف فيها: ومن أمثلتها: هل احلمل له حكم املعلوم أو اجملهول؟.

 مسائل خالفية تنبين عليها فروع فقهية: من أمثلتها: نفقة احلامل البائن هل هي هلا أم للحمل؟.

 الباحث لتلك املسائل أبمثلة صاحلة فجاءت رسالته نظرية تطبيقية. وقد مثل

 :1لقدمي واجلديد من أقوال الشافعي )من خالل كتاب منهاج الطالبني( دراسة مقارنة أبهم املذاهب الفقهيةا-

بل وقد توصل الباحث إىل أن مصطلح القدمي واجلديد من صنع فقهاء الشافعية وليس من صنيع اإلمام الشافعي، 

إنه مل يثبت عن أحد من أصحاب الشافعي وتالمذته، كما توصل إىل أن القدمي قد يكون أكثر من قول، مثل مسألة 

 فاقد الطهورين ففيها أربعة أقوال، ِف القدمي ثالثة أقوال وِف اجلديد قول واحد.

وقد تناول الباحث فيها املسائل اليت حكي  :2املسائل الفقهية اليت حكي فيها رجوع الصحابة مجعا ودراسة-

فيها رجوع الصحابة عن بعض آرائهم الفقهية، وقد قسمها حسب الرتتيب الفقهي للمسائل إضافة إىل فصول أخرى 

 حبسب الصحايب الراجع عن القول.

ث ِف رسالته وذكر الباحث ِف مقدمة رسالته أنه رتبها على طريقة كتاب اإلنصاف للعالء املرداوي، ودرس الباح

هذه كل مسألة فقهية على حدة، مثبتا دليل رجوع الصحايب، ووجه قوليه ودليلهما، ليأيت ابلقول الراجح بعد ذلك 

 مبينا وجه رجحانه.

 وقد توصل الباحث فيها إىل أن املسائل اليت حكي فيها رجوع الصحابة هي إحدى ومخسون مسألة.

                                         
. وقد نشرهتا دار 2004مسيعي سيد عبد الرمحن الرستاقي، قدمت جبامعة أم درمان اإلسالمية ابلسودان سنة رسالة دكتوراه للباحث حممد  1

 .2005ابن حزم ببْيوت، الطبعة األوىل سنة 
رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى، للباحث خالد بن حسن بن أمحد اببطني، إبشراف أ.د.ايسني بن انصر اخلطيب، نوقشت ِف العام  2

 .2007 – 2006دراسي ال
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ي فيها رجوع التابعني واألئمة األربعة وبعض اجملتهدين من أصحاهبم وقد أوصى الباحث بدراسة املسائل اليت حك

 كمحمد بن احلسن وابن املاجشون واملزين وأيب بكر غالم اخلالل.

والذي يؤخذ على الباحث كونه مل يتناول املوضوع من اجلانب األصويل كما ينبغي، حىت إنه ذهب يعرف الصحايب 

دون دراسة كافية، وقد  -الذي هو األهم ِف البحث-ا مصطلح الرجوع ويذكر اختالف العلماء ِف تعريفه اترك

 ِف دراسته هذه، وسيستفيد الباحث من منهجها املتبع هبا. -مجلة-أحسن 

وقد تعرض فيه الباحث لدراسة ظاهرة املذهب القدمي واجلديد عند  :1مذهب الشافعي بني القدمي واجلديد-

ما تناول القيمة العلمية للقول الفقهي القدمي عند الشافعي، مبينا خصائص الشافعي مبينا فيها مصادر كل منهما، ك

القول القدمي عند الشافعي وعالقته ابملذهب املالكي، وهذا البحث وإن كان موضوعه خمتلفا إال أنه سيكون رافدا 

 مهما ملوضوع الدراسة من الناحية املنهجية.

صفحة، ولعله استلها من  42وهو رسالة لطيفة ِف  :2لشافعيدحض مقالة أتثري البيئة املصرية يف املذهب ا-

كتابه السابق، وقد تناول الدكتور الناجي ملني ِف حبثه هذا جانبا مهما من أسباب تغْي االجتهاد والرجوع الفقهي، 

مل ينكر أتثْيا فكما يظهر من العنوان تعرض ملقالة أتثر الشافعي ابلبيئة املصرية، فبني زيفها وبطالهنا، ومع ذلك فإنه 

بسيطا للبيئة املصرية ِف كتابه "مذهب الشافعي بني القدمي واجلديد" لكنه اعتربه سببا ضعيفا، وِف رأي الباحث فإنه 

لو ذهب الشافعي إىل غْي مصر لكان احتمال ذلك التغيْي قائما؛ ألن البيئة املصرية ليست هي السبب الرئيسي. 

إال أن هذا البحث الذي حنن بصدده يتناول مادة خمتلفة شاملة ِف حني تتناول ولئن كانت هذه الدراسة رافدا مهما 

 هذه الرسالة تفنيد كون البيئة املصرية هي سبب حتول اإلمام الشافعي.

                                         
، والكتاب ِف األصل 2007القاهرة، الطبعة األوىل سنة  -دار ابن عفان، الرايض –كتاب من أتليف د.الناجي ملني، نشرته دار ابن القيم   1
 رسالة دكتوراه.
 .2013القاهرة، الطبعة األوىل سنة  -رسالة من أتليف د.الناجي ملني، نشرته دار الكلمة 2
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وقد  :1املسائل اليت رجع عنها اإلمام أبو حنيفة: من أول كتاب النكاح إىل هناية كتاب الوقف والصدقة-

فصل متهيدي ومخسة فصول، حتدث ِف الفصل التمهيدي عن تعريف الرجوع، والفرق تناول الباحث املوضوع ِف 

بينه وبني النسخ، كما تناول أسباب الرجوع، مث تناول املسائل الفقهية ِف الفصول اخلمسة األخرى، وقد رتب 

عند أيب حنيفة  املسائل على طريقة كتاب بدائع الصنائع للكاساين، ومجلة ما وصل إليه الباحث من مسائل الرجوع

 هو ثالث وعشرون مسألة. -ضمن حدود حبثه-

وقد تناول الباحث املوضوع ِف متهيد وثالثة مباحث، أما  :2رجوع املفيت عن فتواه: مشروعيته وأسبابه وأثره-

املباحث فقد كان مبحثه األول عن مشروعية رجوع املفيت عن فتواه، واملبحث الثاين عن أسباب عند املفيت، أما 

 ثالث فقد كان ِف أثر رجوع املفيت عن فتواه.ال

وبعد جلب الباحث األدلة الشرعية ِف الرجوع إىل احلق وذكر مناذج صاحلة للسلف والعلماء ِف رجوعهم عن 

 أقواهلم حيث ظهرت هلم ِف ذلك ضرورة اجتهادية أو مصلحة شرعية.

إىل تسعة أسباب هي ظفر اجملتهد بدليل جيعله يرجع تناوَل الباحث ِف املبحث الثاين أسباب الرجوع وقد أوصلها 

عن قوله األول، وثبوت نسخ النص الذي احتج به أول األمر، واعتقاد ضعف نص مث يظهر له ضعفه، واعتقاد قوة 

نص مث يظهر له صحته، واالطالع على اإلمجاع، واالطالع على خمصص أو مقيد أو معارض ملا استدل به، ووضوح 

 لة النصوص، وقصور التصور، وتغْي االجتهاد.ما التبس من دال

وقد مثل الباحث لكل سبب أبمثلة صاحلة، واحلق أن األسباب التسعة ميكن تقليصها إىل أقل من ذلك، فلو قيل 

 إن أغلبها يرجع إىل طروِ  العلم وحدوثه ملا بَ ُعَد ذلك.

                                         
رسالة ماجستْي للباحث خالد بن يوسف الناجم، قدمت جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلسعودية، إبشراف د.عبد احملسن بن  1

 .2013عبد هللا الراشد، سنة 
 .2014العدد السادس عشر، بتاريخ -اخللف، نشر ِف جملة البحوث والدراسات الشرعية مقال للباحث د.مجيل بن محد 2
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املفيت عن قوله، وقد جاء ِف مطالب أوهلا أما املبحث الثالث من هذا البحث فقد تناول فيه الباحث أثر رجوع 

عن حكم إعالم املستفيت ابلرجوع، وحكم عمل املستفيت ابحلكم إن هو علم ابلرجوع، وحكم عمل املفيت مبا رجع 

 عنه، إضافة إىل ضمان املفيت ِف فتوى أو حكم رجع عنه.

وقد  :1مجيع األبواب الفقهيةرجوع اجملتهد عن اجتهاده رجوع أيب حنيفة وصاحبيه، دراسة تطبيقية على -

تناول الباحث رسالته ِف سبعة فصول، وقد استقرأ مسائل رجوع اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه، فثبت عنده من ذلك 

رجوعهم عن أربع ومثانني مسألة، بينما ُحِكَي رجوعهم ِف مثان وثالثني مسألة مل تثبت عند الباحث، وقد أحسن 

 ة مع بيان أدلتها وأوجه األقوال، ذاكرا املعتمد املفىت به عند احلنفية ِف كل مسألة.الباحث ِف عرضه للمسائل الفقهي

وقد تناول الباحث ِف الفصل التمهيدي حجية القول الفقهي املرجوع عنه، كما تعرض ملراتب الرجوع ومصادره 

 أئمة احلنفية عن أقواهلم.عدول عند احلنفية، مع ذكر أسباب 

ب مخسة هي االستحسان ابلنص، واالستحسان ابلضرورة ورفع احلرج، وقوة وجه القياس، وقد توصل إىل أن األسبا

 وتغْي العرف، وتغْي تصور املسألة.

وقد أحسن الباحث ِف تقسيماته وتشقيقاته، وقد كانت االستفادة من هذا البحث كبْية من حيث املنهجية، مع 

 اختالف املادة املدروسة.

                                         
، وهو ِف األصل رسالة دكتوراه قدمت 2017كتاب من أتليف د.رامي سلهب، نشرته دار الفتح للدراسات والنشر بَعمَّان، الطبعة األوىل   1

 جبامعة العلوم اإلسالمية ابألردن.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



26 
 

 السابقةخالصة الدراسات 

وبعد فهذا ما متكن الباحث من االطالع عليه من الدراسات السابقة ِف املوضوع، وما يتعلق منها ابملذهب 

املالكي فقد اطلع عليه الباحث وقلبه صفحة صفحة ملعرفة الثغرات اليت ميكنه سدها، حىت ال يقع احلافر على 

مال ما قام به الباحثون األولون؛ ألن البحث العلمي احلافر، وتضيع اجلهود واألوقات ابلتكرار، وليساهم ِف إك

 عملية بناء يديل كل ابحث بدلوه فيها، والفضل للسابق لفتحه اجملال وإانرة الطريق.

جبمع مسائل الرجوع عند مالك وابن القاسم، وإن  -ِف حدود االطالع-وقد تقدم أنه مل يُ ْعَن أحد الباحثني 

رجوع، من هنا فإن اجلديد ِف هذه الرسالة هو حصر مسائل رجوع مالك تصدى بعض من تقدموا بعض مسائل ال

، إضافة إىل دراسة كل مسألة على حدة، مع بيان أدلة القول -حبسب جهد الباحث-وابن القاسم ِف صعيد واحد 

 املرجوع عنه والقول املرجوع عنه.

مالكي خالص،  اببأنه  بابة هذا الموسع جاء كاملدخل هلذا البحث، وميز  بباب نظريكما متيزت هذه الدراسة 

إال جاء أبقوال املالكية فيها دون غْيهم، فإن مل جيد، نقل أقوال غْيهم من أو فقهية فال يتناول مسألة أصولية 

 األصوليني مما أقره املالكية ِف كتبهم وشروحهم.

مام الشافعي وهو ما يعرف كذلك فإن الدراسات السابقة تتناول ِف أغلبها موضوع القول املرجوع عنه عند اإل

ابملذهب القدمي إال دراسات معدودة ابلقول الفقهي املرجوع عنه عند مالك، ركزت إحداها على اجلانب األصويل، 

وأوصى صاحبها الباحثني حبصر املسائل الفقهية ومجعها، أما الثانية فقد اقتصرت على مسائل العبادات واملعامالت 

فقد فاتتها مسائل سيتعرض هلا هذا البحث، مع ما زاد عليها الباحث من مسائل  من املوطأ واملدونة، ومع ذلك

 الرجوع املنثورة ِف أمهات املذهب األخرى.

كما مر ِف الدراسات السابقة كتاابن عن رجوع اإلمام أيب حنيفة، وآخر عين ابالختالف الفقهي ِف مذهب 

قدم من الدراسات وإن كانت ستفيد الباحث لقرب مالك، وقد تعرض للموضوع ابختصار شديد، لذلك فإن ما ت
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املواضيع املتناولة من حيث كوهنا مجيعا رجوعا علميا ومن حيث كوهنا ِف الفقه، وكون بعضها ِف مذهب مالك، إال 

أن املوضوع الذي سيتناوله هذا البحث هو موضوع قدمي جديد، قدمي ِف كون مادته منثورة ِف أمهات املذهب 

، جديد ِف عدم تصدي الباحثني جلمع هذه املسائل املتفرقة، وبيان املعتمد منها، إضافة إىل وأجزائه وشروحه

استنطاقها ملعرفة أسباب الرجوع، ومهما بذل الباحث من جهد فإن الكمال مما ال ميكن حتصيله، وحسبه فتح عيون 

 الباحثني وحتريك مهمهم.
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 الباب األول: الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي )دراسة نظرية(

إلثبات  ؛جتلي مكنوانته، وتبني خباايه، مدعمة ابألمثلة واألدلة نظرية   وضوع علمي ال يتم دون دراسة  أي ملعل تناول 

الدعاوى والنظرايت، من هنا أييت هذا الباب ليتناول موضوع الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي يف جانبه 

 لتوضيحه وتبيانه، وفيما يلي خمطط هذا الباب املتكون من ثالثة فصول: ؛النظري، مدعما ابألدلة واألمثلة

 : فصول الباب األول1الشكل رقم 

 

 

 

ول الفقهي: الرجوع عن الق
 دراسة نظرية

التمهيدي:  األول الفصل
عن القول  ماهية الرجوع

 وأنواعه ومصادره الفقهي
 يف املذهب املالكي

الفصل الثاين: الرجوع 
يف  عن القول الفقهي

: دراسة املذهب املالكي
 أصولية

الفصل الثالث: أسباب 
الرجوع عن القول 

يف املذهب  الفقهي
 املالكي
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ماهيته وأنواعه الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي:  التمهيدي:األول الفصل 
 ومصادره

كاملدخل إن دراسة أي موضوع ال ميكن أن تتم كما يطلب دون دراسة مصطلحاته ومفاهيمه، ليكون ذلك  

 للقارئ، من هنا أييت هذا الفصل لبيان وتوضيح معىن العنوان مبا يف ذلك ارتباطاته، وعالئقه.

وبناء عليه فإن هذا الفصل سيوضح املقصود ابلرجوع عن القول الفقهي، كما سيوضح معىن املذهب املالكي 

 وضحه.ابملعىن اإلفرادي واإلضايف، إضافة إىل ما ميكنه أن جيل َِّي املوضوع وي

 املبحث األول: ماهية الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي

 املطلب األول: تعريف الرجوع لغة

فِّعُل الرجوع وتصريُفه هو رجع يرجع رجوعا ورجعا ورجعى ورجعاان، والرجوع الزم، والرجع متعد، ولفظ رجع يدل 

 .1على رد وتكرار

 ، ويقال رجع عنه وإليه.4، أو العود إىل ما كان منه البدء3والعود 2االنصرافوتعود مادة رجع إىل معنيني مها 

 .6، والرجوع نقيض الذهاب، ورجع عن األمر انصرف عنه، ورجعته عنه صرفته عنه5وتراجع القوم رجعوا إىل حملهم

                                         
 .1979، حتقيق عبد السالم هارون، نشر دار الفكر، سنة 2/490ابن فارس، أمحد بن زكراي، مقاييس اللغة  1
 هـ.1414بريوت، الطبعة الثالثة -، نشر دار صادر8/114ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب  2
 .2/490ابن فارس، مقاييس اللغة  3
بريوت، الطبعة -، حتقيق صفوان الداودي، نشر دار القلم والدار الشامية، دمشق342الراغب، احلسني بن حممد، املفردات ص 4

 هـ.1412األوىل 
بريوت، -، حتقيق عبد احلميد هنداوي، نشر دار الكتب العلمية1/317علي بن إمساعيل، احملكم واحمليط األعظم  ابن سيده، 5
 .2000الطبعة األوىل 
 .1996بريوت، الطبعة األوىل -، حتقيق خليل جفال، نشر دار إحياء الرتاث العريب4/370ابن سيده، املخصص  6
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خالفا ملا درج عليه من عربوا لذلك كانت لفظة الرجوع هي اليت اختار الباحث للتعبري عن هذا املصطلح الفقهي، 

 .1عنه ابلرتاجع الفقهي أو تراجعات األئمة وحنوها، ألن الرتاجع ألصق مبعىن االرتداد واالنقالب

وإن كان الرتاجع قد أييت مبعىن الرجوع كما تقدم، إال أنه أكثر يف الرتاجع السليب، كما أييت الرتاجع أيضا مبعىن 

كاء، لكونه على صيغة تفاعل اليت ختص املشاركة كتقاتل وختاصم وتنازع وحنوها، الرتاد ابحلصص بني اخللطاء والشر 

 كذلك فإن الرتاجع مل يرد استخدامه مبعىن الرجوع عن القول فيما اطلعت عليه من كتب املذهب املالكي.

                                         
، حتقيق حسني العمري وآخرين، نشر دار الفكر املعاصر 4/2442العرب من الكلوم  نشوان احلمريي، مشس العلوم ودواء كالم 1

 .1999دمشق، الطبعة األوىل -ودار الفكر، بريوت
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 املطلب الثاين: تعريف الرجوع اصطالحا

منه ابملعىن االصطالحي، وقد عرفه مجاعة من الباحثني،  أما الرجوع اصطالحا فمن خالل معناه اللغوي يتضح املراد

 ومن أهم تلك التعريفات:

"عدول اجملتهد عن رأيه يف املسألة االجتهادية، وتبدل حكمه فيها ملوجب يقتضي ذلك، حبيث يفيت ويقضي -1

 .1خبالف ما أفىت أو قضى به سابقا"

ف ما أفىت أو قضى به سابقا"؛ ألن الرجوع يكون خبال -ويالحظ على هذا التعريف عبارة "وتبدل حكمه فيها 

 .2أحياان ال إىل شيء، وهو الرجوع عن القول األول والتوقف يف املسألة

 .3"عود املفيت عن رأيه يف مسألة بعدما تبني له موجب الرجوع"-2

كذلك ، و فتواه املفيت عنعن حكمه كما يرجع ويالحظ على هذا التعريف عبارة "املفيت"؛ ألن القاضي أيضا يرجع 

 يرجع الفقيه عن رأيه يف التقرير الفقهي ويف جملس الدرس، وذلك خمتلف عن الفتوى.

"عود اجملتهد عن قول فقهي تقدم له فيه حكم إذا ظهر له أن الصواب يف القول املرجوع إليه؛ لسبب من -3

 .4األسباب املوجبة ذلك"

الصواب يف القول املرجوع إليه" مما يعين أن القول األول خطأ، وهذا ويالحظ على هذا التعريف عبارة "ظهر له أن 

غري سديد؛ ألن اجملتهد قد يرجع عن الصواب إىل ما هو أصوب منه، فظهر بذلك أن التعريف إمنا هو تعريف صورة 

 من صور الرجوع عن القول الفقهي.

                                         
حممد شقرون، رجوع اجملتهد عن اجتهاداته، وتطبيقاته على ما رجع عنه اإلمام مالك من اجتهادات: دراسة أتصيلية تطبيقية  1

 .71ص
 .1994بريوت، الطبعة األوىل -، نشر دار الكتب العلمية1/361سحنون، املدونة  2
، مقال حمكم منشور يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية، 11مجيل اخللف، رجوع املفيت عن فتواه، مشروعيته وأسبابه وأثره ص 3

 .112إىل الصفحة  7، من الصفحة 3/10/2013، اعتمد للنشر بتاريخ 1435، حمرم، 16العدد 
-، مقال حمكم منشور يف جملة املذهب املالكي59لروى، رجوع اإلمام مالك عن قوله الفقهي: دراسة أتصيلية تطبيقية صعائشة  4
 .78إىل الصفحة  55، من الصفحة 2014 -19املغرب، العدد 
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فيكون تعريف الرجوع عن القول هو: "عود ومن خالل ما تقدم فإن تغيري التعريف الثاين جيعله جامعا مانعا، 

 اجملتهد عن رأيه أو اختياره بعد تبني موجب الرجوع".

 ووجه كون التعريف مانعا من دخول اخلارج، وجامعا ألفراد املعرَّف كالتايل:

من مل عوُد اجملتهد: أي رجوعه، فيخرج من ذلك أقوال اجملتهد اليت ثبت عليها منذ قوله هبا، كما خيرج ابجملتهد 

 يكن من اجملتهدين، واملقصود ابجملتهد مطلق اجملتهد، فيدخل فيه اجملتهد املطلق واجملتهد املذهيب املقيد، وخيرج سوامها.

عن رأيه أو اختياره: يدخل فيه رجوع اجملتهد عن قوله هو، أو رجوعه عن قول غريه، وذلك أن اجملتهد عن يرجع 

 .1غريه الذي اختاره من اخلالف، واالختيار من اخلالف اجتهاد عن قوله هو الذي توصل إليه، أو عن قول

بعد تبني موجب الرجوع: خيرج منه الرجوع عن القول دون سبب، وال يشرتط إعالم اجملتهد بسبب رجوعه؛ ألنه 

 يعرف من مدارك االجتهاد.

                                         
-اإلسالمي، حتقيق حممد السليماين وعائشة السليماين، نشر دار الغرب 6/244ابن العريب، املسالك يف شرح موطأ مالك  1

 .2007بريوت، الطبعة األوىل 
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 املطلب الثالث: مصطلحات الرجوع

مبثابة الكلمات املفتاحية للرجوع الفقهي يف مصادر املذهب املالكي، تعترب مصطلحات الرجوع عن القول الفقهي 

فال ميكن استقراء الرجوع يف املذهب املالكي دون حصر هذه املصطلحات، والذي وقف عليه الباحث من تلك 

 :املصطلحات بعد االستفادة من الدراسات السابقة والتأمل يف مصادر املذهب املالكي كالتايل

 : مصطلحات الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي:2الشكل رقم 

 
وإليه رجع، رجع عنه، قال به مرة مث رجع عنه، رجع عن، رجع  :أوال: األلفاظ املؤِذنة ابلرجوع من مادة رجع

 إىل، مث رجع فقال، مث رجع وقال، وإىل هذا رجع، املرجوع عنه، املرجوع إليه.

آخر قوليه، آخر أقواله، قوله األول، وكان أوال يقول، مث : ابلرجوع من غري مادة رجعاأللفاظ املؤذنة  اثنيا:

توقف، مات عليه، آخر قوله، أول زمانه، وكان قبل ذلك، وثبت عليه، مث استثقله، ومثل ذلك املسائل اليت أمر 

 مبحوها.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



34 

 

وحنوها، ال يعين كونه هو األخري  وهاهنا ملحظ مهم، وهو أن قول الرواة: "قول مالك األول" أو "قوله اآلخر"

زمنيا؛ ألهنم قد يقصدون بذلك أولية ذكر القول عندما حيكون األقوال، ال أوليته يف الزمان، أي إنه قول مالك األول 

 .1من األقوال اليت يوردون، وليس قوله أول زمانه

يقول: وأبول قويل مالك أقول، أو  ويلقى الباحث من ذلك مناذج كثرية يف املدونة، فيجد ابن القاسم يف املدونة

وآبخر قول مالك أقول، ويكون املقصود من ذلك قوله األول يف عرض األقوال وترتيبها، ال أنه أول أقواله زمنيا، 

ويُعرف ذلك عند الوقوف على ذلك القول يف كتب املذهب األخرى، فحيث أطبقت كلها على أن ال رجوع، مل 

ود ابألول واآلخر، عرض األقوال وترتيبها ال يف القاعدة املتقدمة، فيكون املقص يعترب رجوعا، ورجع إىل ما وصف

 الزمان والوقت.

                                         
، حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب، نشر مركز جنيبويه، الطبعة 4/229اجلندي، خليل بن إسحاق، التوضيح شرح جامع األمهات  1

 .2008األوىل 
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 املطلب الرابع: األلفاظ ذات الصلة

واملقصـــــــود ابأللفال ذات الصـــــــلة ما له عالقة بقول مالك األول واآلخر، ورجوعه، وليعرض هذا املطلب يف 

 عدة فروع.

 القاسمالفرع األول: قول ابن 

يرى بعض أئمة املالكية أن قول ابن القاسم هو األخري من أقوال مالك غالبا، وممن ذهب إىل ذلك أبو احلسن 

 إمام املالكية مبصر. 1األبياري

: "وتقرير هذا على اختيار هذا الشيخ أن القولني والثالثة إذا وجدا أو وجدت يف املذهب 2قال ابن عبد النور

الواردة عن الشرع املتواترة، فإذا جهل فيها التاريخ، وعلم من أخبار اآلحاد، غلب الظن أن املتأخر انسخ كالنصوص 

 للمتقدم، وهو املطلوب يف األحكام.

ورواية ابن القاسم عن مالك يغلب على الظن أهنا آخر أقواله فيعمل عليها؛ ملالزمته له أزيد من عشرين سنة حىت 

 .3ه إال بعذر، وعلمه ابملتقدم واملتأخر ومبذهبه، وثبت ورعه يف نقله مما عمل به"تويف، وال يغيب عن جملس

كذا قالوا، لكن العلة اليت رتبوا ذلك عليها وهي كون ابن القاسم صحب مالكا عشرين سنة متحققة يف غري واحد 

 من أصحاب مالك.

                                         
هللا السكندري، ه((، إمام املالكية مبصر يف وقته، أخذ عنه ابن احلاجب وابن عطاء 618-ه557علي بن إمساعيل األبياري ) 1

له شرح على برهان اجلويين يف األصول، وألف كتااب يف اجلمع بني التبصرة للخمي واجلامع البن يونس. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
1/239. 

حممد بن حممد بن عبد النور التونسي، أخذ عن اإلمام ابن زيتون، كان إماما متفننا يف العلوم، اختصر تفسري الرازي، وألف  2
 .1/296ه. ابن خملوف، شجرة النور الزكية  627كتااب يف الفتاوى على طريقة ابن سهل، مساه احلاوي يف الفتاوي، كان حيا سنة 

 .2002، حتقيق حممد احلبيب اهليلة، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 1/99د، فتاوي الربزيل البزريل، أبو القاسم بن أمح 3
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مالك تقتضي أن يصحبه املتفقه إىل وفاته، ، مع أن معرفة آخر أقوال 2صحب مالكا عشرين سنة 1فهذا ابن وهب

وقد مات مالك وطالبه أيخذون عنه، أو يتابع التلميذ أقوال مالك بعد مفارقته، مبراسلة أصحابه الذين معه يف 

 املدينة النبوية، وقد مات مالك وابن القاسم مبصر له جملس علم.

الك مل خيلط به غريه، كما أنه صحح روايته بيده ورمبا يكون تقدمي ابن القاسم على غريه ألنه مع طول صحبته مل

، ملا اطلع على بعض اخلطأ فيها، فكانت 3ونقحها، حىت إنه ألغى كتاب اأَلَسدِّيَّةِّ الذي رواه عنه أسد بن الفرات

 عليها وحررها، حىت وصلت ملا هي عليه اآلن. 4املدونة هي اإلخراجة األخرية لروايته، مث قام سحنون

ق فقد يكون مقصود أيب احلسن األبياري بكون رواية ابن القاسم هي األخرية من أقوال مالك من خالل ما سب

 .5كوهنا هي املعتمدة؛ ألننا جند ابن القاسم يف املدونة يردد عبارة: "وقوله األول أعجب إيل"

ختارها ابن القاسم من خيتار قول مالك األول أحياان، وقد سرد ابن عرفة ثالثة عشر قوال ا ابن القاسم مما يعين أن

 .6أقوال مالك املرجوع عنها

                                         
ه(، أثبت الناس يف مالك، مجع بني اإلمامة يف الفقه واحلديث، روى عن مالك 197-ه125عبد هللا بن وهب املصري ) 1

حنون وابن عبد احلكم وأصبغ ومجاعة، له مؤلفات عديدة منها اجلامع والليث وحنو أربعمئة عامل، روى عنه البخاري يف صحيحه، وأخذ عنه س
 .1/89وأهوال اآلخرة. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

بريوت، -، هتذيب ابن منظور، حتقيق إحسان عباس، نشر دار الرائد العريب150الشريازي، إبراهيم بن علي، طبقات الفقهاء ص 2
 .1970الطبعة األوىل 
ه(، أصله من نيسابور، إمام جماهد فقيه، قدم به أبوه تونس فتتلمذ على علي بن زايد تلميذ 213-ه145رات )أسد بن الف 3

مالك وتفقه عليه، مث رحل إىل املدينة وأخذ عن مالك، وزار العراق وأخذ عن حممد بن احلسن وأيب يوسف، وهو أول من كتب مسائل املدونة، 
 .1/93إىل مذهب أهل املدينة. ابن خملوف، شجرة النور الزكية وكان على مذهب أهل العراق مث انتقل 

ه(، الفقيه احلافظ الورع، مهذب املدونة، أخذ عن كبار تالميذ مالك، وعنه 234-ه160) عبد السالم بن سعيد التنوخي 4
 .1/104ن خملوف، شجرة النور الزكية أخذ ابنه حممد وابن غالب وابن عبدوس ومجاعة، انتشر تالمذته يف البالد وكانوا أئمة يهتدى هبم. اب

 .3/259، وانظر أيضا 284، 2/273، وانظر أيضا 613، 612، 409، 207، 1/143سحنون، املدونة  5
 .1/105الربزيل، فتاوى الربزيل  6
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ومهما يكن من أمر فإن هذا دليل على شدة حتري ابن القاسم، فلما اختار قول مالك األول صرح بذلك، فدل 

 على أن ما مل يصرح فيه بشيء فهو قول مالك األخري من أقواله.

، قال رمحه هللا: "ومل ينقل ابن القاسم أقوال مالك نقال 2نبه على ذلك فيما نقله عنه اللقاين 1مث رأيُت ابن أيب مجرة

مطلقا؛ ألن ذلك يورث السائل وقفة وحرية، وحيث يكون رأي ابن القاسم يوافق قوَل مالك األول ينبه على ذلك، 

 .3فيحكي قوليه، مث يقول: وأبول قوليه أقول"

 الفرع الثاين: املمحوات

ذا لقب ألربع مسائل من مسائل املذهب رجع مالك عن اجتهاده فيها، وقال البن القاسم: احُمها، فلقبت وه

 .ابملمحوات، وهي من مسائل املدونة، أما املمحوات خارج املدونة فهي أكثر من أربع

و من الكتاب؛ ألن ابن مبينا مفهوم احملو ومعناه: "واحملو: عبارة عن ترك العمل مبا مسع، ال أنه حم 4قال الرجراجي

القاسم ما كان يعلق عنه يف كتاب، إمنا هي أسئلة يلقيها من صدره هو، أو يلقيها غريه، فيأخذ عليها اجلواب ال 

 .5غري"

 ويف هذا نظر؛ ألن احملو ال يطلق على غري املكتوب.

                                         
أخذ ابن  ه(، إمام حمدث فقيه، ويل صاحل زاهد، أخذ عن قوم منهم أبو احلسن الزايت، وعنه699عبد هللا بن أيب مجرة )تويف  1

 .1/285احلاج صاحب املدخل، اختصر البخاري، وشرحه شرحا ماتعا مساه هبجة النفوس. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
ه(، قاضي القضاة، إمام متفنن يف العلوم، مسع احلديث من البدر الزركشي، وتفقه 896-ه817) إبراهيم بن حممد اللقاين 2

السالم واخلرشي والشربخييت والزرقاين، ومجاعة، له  مؤلفات كثرية من أمهها كتاب منار أصول الفتوى بسامل السنهوري، أخذ عنه ابنه عبد 
 .1/372وقواعد اإلفتاء ابألقوى. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

قاف والشؤون ، حتقيق عبد هللا اهلاليل، نشر وزارة األو 274إبراهيم اللقاين، منار أصول الفتوى وقواعد اإلفتاء ابألقوى ص 3
 املغرب.-اإلسالمية

علي بن سعيد الرجراجي، فقيه حافظ فروعي، كان ماهرا ابلعربية واألصلني، أهم مؤلفاته كتاب مناهج التحصيل يف شرح  4
ج املدونة، خلص فيه أتويالت مشايخ املذهب، واعتمد فيه على ابن رشد، واللخمي، وعياض. التنبكيت، أمحد ابب بن أمحد، نيل االبتها 

 .2000طرابلس الغرب، الطبعة الثانية -، حتقيق عبد احلميد اهلرامة، نشر دار الكاتب316ص
، حتقيق أيب الفضل 3/269الرجراجي، علي بن سعيد، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا  5

 .2007الدمياطي، نشر دار ابن حزم، الطبعة األوىل 
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يف شرح الرسالة: واألمر مبحوها أمر مبالغة يف طرحه، والصواب يف القول  2: "تنبيه: قال التتائي1قال الزرقاين

؛ ألنه يصلح أن يذهب إليه اجملتهد يوماا، -أي وعليه صورة شطب-املرجوع إليه، ووقعت املساحمة يف بقائه مكتوابا 

 .3وهذا هو املوجب لتدوين األقاويل اليت يرجع اجملتهد عنها، نبه على هذا ابن عبد السالم"

 يف الذخرية ونظائر املمحوات يف الكتاب أربعة: 4قال القرايف

احلالف ال يكسو زيدا أو امرأته، فأعطاه أو أعطاها ما اشرتت به ثواب حنث، وإن افتك ثياب أحدمها من -1

 الرهن حنث، قال ابن القاسم: "مث عرضتها عليه، فقال: احمها، وأرى أن ال حينث".

يذبح معها ولدها، وإن أىب مل أر ذلك عليه، مث قال: احمها، واترك ما ذكرت  إذا ولدت األضحية فحسن أن-2

 لك من االستحسان: "إن ذبح فحسن". قال ابن القاسم وال أرى ذلك عليه واجبا.

 من سرق وال ميني له، أو له ميني شالء، قال: يقطع رجله اليسرى، مث أمر مبحوها، وقال: بل يده اليسرى.-3

ملريض واملريضة، ويفسخ وإن دخال، وكان يقول: ال يثبت وإن صحا، فمحاه، وقال: يثبت إن ال جيوز نكاح ا-4

 .5صحا

وقد ذكر الزرقاين يف شرحه على خمتصر خليل أن املعتمد يف اثنتني منهما هو القول املرجوع إليه، ويف األخريني 

                                         
هان ه(، إمام فقيه حمقق متفنن، أخذ عن األجهوري والشرباملسي والرب 1099-ه1020عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ) 1

 اللقاين، وأخذ عنه ابنه حممد وابن الصفار القريواين، له مؤلفات عديدة من أمهها شرحه على خمتصر خليل. ابن خملوف، شجرة النور الزكية
1/441. 

ه(، قاضي القضاة، عامل متفنن، وفقيه حمقق، أخذ السنهوري وسبط الدين املارديين وأمحد 942حممد بن إبراهيم التتائي )تويف  2
 يونس القسنطيين، وأخذ عنه مجاعة منهم الفيشي، له مؤلفات كثرية من أمهها شرحاه على املختصر وشرحه على رسالة ابن أيب زيد القريواين. بن

 .1/393ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
-دار الكتب العلمية، حتقيق عبد السالم أمني، نشر 3/68الزرقاين، عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاين على خمتصر خليل  3

 ، ويف هامش الكتاب حاشية البناين عليه املسماة الفتح الرابين فيما ذهل عنه الزرقاين.2002بريوت، الطبعة األوىل 
ه(، إمام املالكية يف وقته، عامل حمقق، أصويل فقيه، أخذ عن ابن احلاجب والعز ابن عبد 684أمحد بن إدريس القرايف )تويف  4

، له مؤلفات كثرية من أمهها كتاب الذخرية يف فروع املذهب املالكي، وكتاب الفروق والقواعد مل يسبق ملثله، وكتاب األحكام السالم والفاكهاين
 .1/270يف متييز الفتاوى عن األحكام، وتصرفات القاضي واإلمام، وهو كتاب نفيس فريد. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

بريوت، الطبعة األوىل -، حتقيق حممد بوخبزة وآخرين، نشر دار الغرب اإلسالمي4/29ة القرايف، أمحد بن إدريس، الذخري  5
1994. 
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َد القوُل املرجوع عنه، ففي مسألة القطع اعتمدوا قطع الرجل اليسرى فيمن له يد ميىن شالء أو ال ميني له، وهو  اعُتمِّ

حنَث من حلف ال يكسو امرأته أو غريها، مث افتك هلا ثواب مرهوان  القول املرجوع عنه، ويف مسألة اليمني اعتمدوا

 عند دائن، وهو القول املرجوع عنه.

قال الزرقاين: "مث حمل احلنث الذي هو الراجح إن مل تكن له نية، وأوىل إن نوى عدم نفعها، فإن نوى خصوص 

 .1الكسوة مل حينث بفك املرهونة"

 األقوال والرواايتاختالف الفرع الثالث: 

املقصود ابلرواايت واألقوال هنا هو أقوال مالك وابن القاسم ورواايهتما اليت نطقا هبا وقاالها، أما املخرج على 

أقواهلما ورواايهتما، واملستنبط من قواعدمها وأصوهلما فليست حمل احلديث؛ ألهنا وإن كانت موافقة ألصوهلما فهي 

 وإن وسعها املذهب املالكي. ليست من قوهلما الذي فاها به

 وليعلم أوال أن اختالف األقوال على نوعني:

 وهذا النوع من االختالف ينقسم إىل قسمني: النوع األول: اختالف مرجعه إىل التعارض:

وهذا ال عتب فيه البتة؛ ألن هناك اعتبارات جتعل الفقيه يغري رأيه  تعارض األقوال مع الرجوع عن بعضها:-أ

 وسيأيت تفصيلها وبياهنا. ويرجع عنه،

وليعلم أن كثريا من أهل املذهب قد حيكون القول املرجوع عنه دون إشارة لرجوع األئمة عنه، وحيسبونه مع القول 

املرجوع إليه من ابب اختالف األقوال، كما حياولون أحياان أخرى اجلمع بينه وبني القول املرجوع إليه بتأويالت ال 

راجي مثل ذلك كسال علميا: "...وإىل هذا ذهب من يريد الراحة، ويصرف العناء يف البحث وقد عدَّ الرج، تستقيم

 .2عن نفسه"

                                         
 .3/68الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل  1
 .2/176الرجراجي، مناهج التحصيل  2
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كأن يرويه -بل جتد بعض فقهاء املذهب من أهل التمكن والتضلع العلمي ينقلون الرجوع أبوثق طرقه عن مالك، 

 م.، فرُيجعون القولني إىل قول واحد، بتأويالت ال تستقي-ابن القاسم مثال

مثل ذلك الفعل معتربا أن عبارة مثل "وثبت مالك على ذلك" من ابن القاسم تضع  1وقد نعى عليهم ابن انجي

؛ ألهنا تعين اختالفا بني القولني، تعين أنه كان يقول بقول مث تركه ورجع عنه، وثبت  2كل تلك احملاوالت وتلغيها

على قول آخر، فكيف جيمع بينه وبني القول األول؟ بل إن يف ذلك طعنا يف فهم ابن القاسم واستيعابه ملا يلقى 

 عليه.

يف ظاهره مرفوضا؛ ملا يدل وهذا الضرب من االختالف قد يكون  تناقض األقوال دون الرجوع عن بعضها:-ب

عليه من عدم إمعان النظر، وضعف التمكن العلمي، غري أن األمر على خالف ذلك، نعم جيب على من مجع 

أدوات االجتهاد وحصلت عنده امللكة الفقهية أن يكون له منهج منضبط، ومسلك اجتهادي واضح املعامل، مينعه 

رض قد يكون أحياان مسلكا علميا تفرضه الشوائب اليت تتنازع احلكم، من الوقوع يف التناقض، لكن التناقض أو التعا

 فيبقى احلكم معلقا بينها حمتمال لسائر األوجه.

هذا املسلك منهجا مالكيا، واحتج له حبكم النيب صلى هللا عليه وسلم على سودة بنت  3وقد اعترب الفاكهاين

 قاص ملا رأى من شبهه آبل زمعة.وأَْمرِّهِّ هلا ابالحتجاب من ابن عتبة بن أيب و  4زمعة

                                         
الربزيل واأليب ومجاعة، ه(، اإلمام الفقيه، والقاضي العادل، أخذ عن ابن عرفة و 838)تويف  قاسم بن عيسى بن انجي التنوخي 1

 .1/352وعنه أخذ حلولو وغريه، له مؤلفات عديدة من أمهها شرحه على املدونة وشرحه على الرسالة. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
 ، اعتىن به أمحد فريد املزيدي، نشر دار1/337ابن انجي، شرح ابن انجي التنوخي على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين  2
 .2007بريوت، الطبعة األوىل -الكتب العلمية
ه(، كان فقيها متفننا يف الفقه واألصول واحلديث والعربية، له كتب عديدة 734-ه654عمر بن علي بن صدقة اللخمي) 3

بن علي، الديباج منها شرح عمدة األحكام مل يسبق ملثله، صحب مجاعة من األولياء وأتدب آبداهبم، وختلق أبخالقهم. ابن فرحون، إبراهيم 
 القاهرة.-، حتقيق حممد األمحدي، نشر دار الرتاث2/81املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب 

ه( تزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد خدجية بنت خويلد، 54سودة بنت زمعة بن عبد مشس القرشية من لؤي )توفيت  4
أسلم معها وهاجرا إىل احلبشة اهلجرة الثانية، ومات زوجها بعد رجوعهما إىل مكة.  كان زوجها يف اجلاهلة السكران بن عبد مشس، وقد

 .3/154الزركلي، األعالم 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



41 

 

قال الفاكهاين: "هذا احلديث أصل فيما يقوله أصحابنا: إن احلكم يبقى بني حكمني، وذلك أن يكون الفرع 

الواحد تتجاذبه مشاهبة أصول متعددة، فيعطى أحكاما خمتلفة حبسب تلك املتشاهبات، وال ميحض احلكم ألحد 

 .1األصول"

عارض والتناقض ال ميكن حصوله يف نفس األمر، وإن ظهر لنا ذلك، فال يكون األمر والذي يظهر للباحث أن الت

حراما جائزا يف نفس الوقت، نعم قد يرتدد بني الكراهة الشديدة واحلرمة، أو يرتدد بني الكراهة وخالف األوىل 

 لتقارهبما، لكن ال ميكن تردده بني احلرمة واجلواز يف نفس الوقت.

أئمة املذهب على استحالة وقوع التناقض، وعلل ذلك أبنه من ابب التكليف ابحملال، فإن  من 2ونص ابن العريب

 .3وقع ذلك اعترب األخري من القولني قاضيا على القول األول

ويظهر للباحث من خالل مثال الفاكهاين أن تنازع الشوائب يكون يف تقييد احلكم، أما أصل احلكم فال يصل 

يتصف حبكمني يف نفس الوقت، وتنزيل ذلك على مثاله أن النيب صلى هللا عليه وسلم حكم  التنازع فيه لدرجة جتعله

آلل زمعة ابلولد دون آل أيب وقاص، وحيث مل حيكم به آلل أيب وقاص فال جمال للحديث عن تنازع الشوائب يف 

 أصل احلكم، لكنه قيد احلكم أبمر سودة ابالحتجاب منه.

-لواحق احلكم وليس يف أصله، بل لعله إمنا أمرها بذلك ملا ُعلَِّم من حرمة أزواج النيب فتنازع الشوائب إمنا هو يف 

 املغلظة، وعظيم أمرهن، ولعل ذلك هو ما أراده الفاكهاين وعناه.  -صلى هللا عليه وسلم

                                         
سوراي، -، حتقيق نور الدين طالب، نشر دار النوادر5/60الفاكهاين، عمر بن علي، رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام  1
 .2010الطبعة األوىل 
ه(، خامتة علماء األندلس، العالمة احلافظ املتبحر، القاضي العادل، أخذ 543-ه468ي املعافري )حممد بن عبد هللا اإلشبيل 2

عن ابن خزرج، وابن عتاب، وأيب مروان ابن سراج، وصحب الغزايل والطرطوشي والشاشي، له مؤلفات حسان، من أمهها أحكام القرآن 
وعارضة األحوذي يف شرح سنن الرتمذي، وغريها كثري. ابن فرحون، الديباج املذهب واملسالك والقبس شرح فيهما املوطأ، وله سراج املريدين، 

2/252. 
، حتقيق حممد السليماين وعائشة السليماين، نشر دار 3/337ابن العريب، حممد بن عبد هللا، املسالك يف شرح موطأ مالك  3

 .2007بريوت، الطبعة األوىل -الغرب اإلسالمي
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 :النوع الثاين: اختالف مرجعه إىل التوسيع واحتمال املسألة ألكثر من وجه

احلقيقة ليس ابختالف، لكن جيدر التنبيه عليه؛ ألنه قد يلتبس على املتفقه فيعده اختالفا يستلزم وهذا النوع يف 

احلسم فيضره ذلك، ومن أمثلة هذا النوع ما نقله الفاكهاين عن ابن رشد من أن االختالف يف عدد غسالت أعضاء 

 .1الوضوء إمنا هو اختالف ختيري وإعالم ابلتوسعة وليس اختالف تعارض

 مثل ذلك االختالف يف صيغة األذان، ورفع اليدين عند التكبري يف صالة اجلنازة.و 

وقد يسمى هذا النوع من االختالف اخلالف العارض من قبل اإلابحة، ومن أمثلته اخلالف يف عدد تكبريات 

 .2عالصالة على اجلنازة، واخلالف يف صيغة األذان واإلقامة، وتكبري التشريق، ووجوه القراءات السب

                                         
 .1/141الفاكهاين، رايض األفهام  1
، حتقيق حممد رضوان 199اليت أوجبت االختالف صالبطليوسي، عبد هللا بن حممد، اإلنصاف يف التنبيه على املعاين واألسباب  2

 ه.1403بريوت، الطبعة الثانية -الداية، نشر دار الفكر
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 الفرع الرابع: الرجوع احلكمي

الرجوع احلكمي هو رجوع التزامي مقدر؛ ألن األئمة ملتزمون حقيقة وحكما بعدم خمالفة النصوص الشرعية دون 

دليل، فإذا ثبت النص الشرعي وعرف أن ال خمالف له، عرفنا أن ذلك لو عرض على اإلمام مالك أو غريه من 

 يبقى احتماال؛ ألنه قد يكون له متمسك جعله يتأول هذا الدليل أو خيالفه.األئمة لرجع عنه، لكن ذلك 

كذلك فإن الفقيه قد يكون رتب فتواه أو اجتهاده على عرف بلده أو عرف صاحب السؤال، فإذا حتقق ذلك 

وإن كنا وحتقق تغري العرف وحتقق أن النازلة هي نفسها، فلو كان الفقيه املفيت حيا لرجع عن تلك الفتوى قطعا، 

غري متأكدين هل سريجع إىل ما نتصوره حكم املسألة أم أنه سريجع إىل غريه، من هنا فإن الرجوع احلكمي ينقسم 

 إىل قسمني:

الرجوع احلكمي ابألخذ ابلدليل: من املعروف أن أئمة املسلمني املتبعني ال يرتكون العمل بظواهر الكتاب أوال: 

: "مل رويتهم احلديث وتركتموه؟ فأجاب: ليعلم أان 1وقد سئل ابن املاجشونوالسنة إال لدليل راجح ظهر عندهم، 

 .2على علم تركناه"

 وقد ترك مالك العمل أبكثر من سبعني حديثا رواها يف املوطأ، لكنه رجح عمل أهل املدينة عليها.

خمالفة النصوص الصرحية، إال إذا والسبب يف اعتبار هذا النوع من الرجوع هو أن األئمة رمحهم هللا ملتزمون بعدم 

 كان هناك سبب علمي مينع من إعماهلا.

                                         
ه(، مفيت املدينة، البحر الذي ال تكدره الدالء، أخذ عن أبيه عبد العزيز 212عبد امللك بن عبد العزيز املاجشون )تويف  1

 .1/85ن حبيب وسحنون وابن املعذل. ابن خملوف، شجرة النور الزكية ومالك، وهو من أخص تالميذ مالك وأعلمهم، تفقه به اب
-، حتقيق ابن اتويت الطنجي وآخرين، نشر مطبعة فضالة1/45اليحصيب، عياض بن موسى، ترتيب املدارك وتقريب املسالك  2

 املغرب، الطبعة األوىل.
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. قال القرايف: "فإن كان مراده مع عدم 1وقد اشتهرت مقولة الشافعي رمحه هللا: "إذا صح احلديث فهو مذهيب"

 .2املعارض، فهو مذهب العلماء كافة وليس خاصاا به"

، قال مالك: "كل  أحد مأخوذ من قوله ومرتوك، إال  صاحب هذا وقد ورد عن مالك حنو مقولة الشافعي املتقدمة

 .3"–صلى هللا عليه وسلم  -القرب 

، لكنه يرى 4ويرى القرايف: أنه ما من مذهب من املذاهب إال وفيه ما ينكر وإن قل، فهذا مما ال بد للبشر منه

ى أن احلديث صح فهو مذهبه؛ ألنه ال أيضا أنه ال تستقيم نسبة القول الذي وافق احلديث ألحد من األئمة بدعو 

بد من انتفاء املعارض، والعلُم بعدم املعارض يتوقف على من له أهليُة استقراءِّ الشريعة حىت حيسن أن يقول ال 

 .5معارض هلذا احلديث

 .6بل يرى القرايف أن ذلك ال يقبل ممن مل حيصل درجة االجتهاد املطلق

يث من األحاديث مل يبلغ أحدا من األئمة هو ما جعل بعض العلماء يعربون ولعل عدم اجملازفة يف اجلزم بكون حد

 ، حمسنني الظن ابلعلماء يف ذلك.8، "وأظنه مل يبلغه احلديث"7عن ذلك بعبارات حنو: "ولعله مل يبلغه احلديث"

                                         
 ذهيب.تنظر رسالة السبكي، معىن قول اإلمام املطليب إذا صح احلديث فهو م 1
، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، نشر شركة الطباعة الفنية املتحدة، 450القرايف، أمحد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول ص 2
 .1973الطبعة األوىل 
 .345املرجع نفسه ص 3
 املرجع نفسه. 4
 املرجع نفسه. 5
 املرجع نفسه. 6
 .1332مصر، الطبعة األوىل -نشر مطبعة السعادة، 6/142 -3/299الباجي، سليمان بن خلف، املنتقى شرح املوطأ  7
الرايض، -، حتقيق ايسر بن إبراهيم، نشر مكتبة الرشد7/479 -4/398 -1/457ابن بطال، علي بن خلف، شرح البخاري  8
 .2003الطبعة الثانية 
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يقتدى به ينهى عن صيام : "قال مالك يف املوطأ: مل أمسع أحدا من أهل العلم والفقه ومن 1ومن أمثلته قول املازري

وقد ذكر بعُض  -قال املازري: -يوم اجلمعة، وصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأُراُه كان يتحراه. 

ا هذا احلديث ولو بلغه مل 3. وقال الدَّاودي2الناس أن الذي كان يصومه ويتحراه حممد بن املنكدر : مل يبلغ مالكا

 .4خيالفه"

 .5الفاكهاين: "قلت: ويف هذا عندي بُعٌد؛ لشهرة احلديث وانتشاره"قال 

ومهما يكن من أمر فإن هذا النوع من الرجوع احلكمي وإن اعتمدت بعض أقواله يف املذهب إال أهنا ليست أقواال 

 ملالك، فال تنسب إليه، وإن كان املذهب يسعها.

من ُأُسسِّ املذهب املالكي اليت يقوم عليها، بل هو أساس  ساساالرجوع احلكمي بتغري العرف: يعترب العرف أاثنيا: 

 .من أسس الفقه اإلسالمي؛ ألن الشريعة مسحة تساير أحوال الناس

من هنا يلزم تفقد املسائل املبنية على العرف حىت إذا ما تغريت األعراف كان الفقيه حذِّرا من تكرار نفس احلكم 

 مع تغري العرف.

                                         
احلميد الصائغ، وأخذ عنه ه(، اإلمام اجملتهد، أخذ عن أيب احلسن اللخمي وعبد 536حممد بن علي التميمي املازري )تويف  1

مجاعة ال حيصون منهم عياض وابن الفرس وابن تومرت، له مؤلفات جليلة من أمهها شرحه على التلقني يف الفقه للقاضي عبد الوهاب، وشرح 
 .1/618الربهان يف األصول للجويين، واملعلم بفوائد صحيح مسلم، والتعليقة على املدونة. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

ه(، اتبعي زاهد عامل حمدث، أدرك بعض الصحابة وروى عنهم، له حنو مئيت 130-ه54حممد بن املنكدر القرشي التيمي ) 2
 7/212حديث، قال فيه ابن عيينة: ابن املنكدر من معادن الصدق. الزركلي، األعالم 

قه يف أكثر علمه على إمام مشهور، وإمنا وصل ه(، العامل املتفنن الفقيه، "مل يتف440أمحد بن نصر الداودي الطرابلسي )تويف  3
 إبدراكه وذكائه"، أخذ عنه أبو عبد امللك البوين، وله شرح على املوطأ، وكتاب الواعي يف الفقه، والنصيحة يف شرح البخاري. ابن خملوف،

 .1/164شجرة النور الزكية 
النيفر، نشر الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية للكتاب ، حتقيق الشاذيل 2/60املازري، حممد بن علي، املعلم بفوائد مسلم  4

 .1989ابجلزائر واملؤس سة الوطنية للرتمجة والتحقيق والدراسات بيت احلكمة، الطبعة الثانية 
 . وللفاكهاين كالم نفيس يرجع إليه من أراد، ومل أرد اإلطالة بذكره.3/475الفاكهاين، رايض األفهام شرح عمدة األحكام  5
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حذِّرا مما ُسط ِّر يف الكتب مما بين على العرف؛ ألن تغري العرف يفقده استمرار  1عبد السالموألجل ذلك كان ابن 

يف هذا الباب وفيما أشبهه من األبواب -اليت كان يشتمل عليها، قال ابن عبد السالم: "وأان أتوقف يف الفتيا 

مئون من السنني، وتلك العوائد اليت هي : مبا يف الكتب؛ ألن الذي يف الكتب من املسائل هلا -املستندة إىل العادة

 .2شرط يف تلك األحكام ال يعلم حصوهلا اآلن، والشك يف الشرط شك يف املشروط"

 .3وقد جعل ذلك القرايف قاعدة فقال: "كل حكم مرتب على عرف وعادة، يبطل عند زوال تلك العادة"

غري تلك العوائد خالف اإلمجاع وجهالة يف الدين، ونص القرايف على أن: "إجراء األحكام اليت مدركها العوائد مع ت

بل كل ما هو يف الشريعة يتبع العوائد: يتغري احلكم فيه عند تغري العادة إىل ما تقتضيه العادة املتجددة، وليس هذا 

ها، جتديدا لالجتهاد من املقلدين حىت يشرتط فيه أهلية االجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأمجعوا علي

 .4فنحن نتبعهم فيها من غري استئناف اجتهاد"

وما أكثر تلك املسائل اليت بنيت على العرف فلما تغري العرف صرح األئمة خبالفها، سواء بينوا سبب ذلك أو مل 

 :اثنني يبينوه، ولنضرب على ذلك مثالني

                                         
ه(، قاضي اجلماعة وعالمتها، فقيه حمقق، أخذ عن ابن مجاعة وابن هارون، 749حممد بن عبد السالم اهلواري التونسي )تويف  1

وأخذ عنه ابن عرفة، وشرحه على خمتصر ابن احلاجب الفقهي هو أجل ما كتب عليه، وهو من أتقن مؤلفات مذهب مالك وأحكمهما. ابن 
 .1/301خملوف، شجرة النور الزكية 

 .1994، نشر دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 6/268املواق، حممد بن يوسف، التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل  2
 .10/58القرايف، الذخرية  3
، حتقيق عبد الفتاح أبو 218القرايف، أمحد بن إدريس، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام ص 4

 .1995بريوت، الطبعة الثانية -دار البشائر اإلسالمية غدة، نشر
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لزوجني املتنازعني يف قبض الصداق تنازع الزوجني يف قبض الصداق: روي عن مالك أنه قال يف حق ا املثال األول:

على ذلك بقوله: "كانت هذه عادهتم ابملدينة: أن  1بعد الدخول إن القول قول الزوج. وقد علق القاضي إمساعيل

الرجل ال يدخل ابمرأته حىت تقبض مجيع صداقها، واليوم عادة املدينة على خالف ذلك، فالقول قول املرأة مع ميينها 

 .2د"ألجل اختالف العوائ

وحمل ذلك حيث كان العرف أن املرأة ال تقبض صداقها، أما إذا رجع العرف إىل ما كان عليه يف عهد مالك 

اجلواب يف  -رمحه هللا-: "وعلى هذا محل أصحابنا إطالق مالك 3فالعربة بكالم الزوج، قال القاضي عبد الوهاب

يكون معها ذكر حق فيكون القول قوهلا؛ ألن العرف هذه املسألة؛ ألن العرف كذلك كان عندهم ابملدينة، إال أن 

معه بتبقية ذكر احلق يف يدها؛ ألن العرف جار أبخذه منها بعد إيفائه احلق وأهنا ال تسلمه إال إذا استوفته، وإن 

 .4كان موضعهما ال عرف فيه فالقول قوهلا"

ف، وأن مالكا لو شهد ذلك التغري لرجع فتبني من ذلك أهنم تركوا قول مالك الذي كان يقول به، بسبب تغري العر 

 بنفسه عن سابق قوله.

                                         
ه(، من بيت علم تردد فيه العلم مدة تزيد على ثالمثئة سنة، إمام جمتهد، أخذ 284-ه200إمساعيل بن إسحاق بن محاد ) 1

د بن حنبل والبغوي وابن صاعد، عن قالون، ومسع من أبيه والقعنيب وابن املديين وابن مهدي وتفقه اببن املعذل، روى عنه عبد هللا بن أمح
 .1/97وتفقه به ابن بكري وأبو الفرج وابن اجلهم، له كتب عظيمة من أمهها أحكام القرآن واملبسوط يف الفقه. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

األصحاب على أن إذا تقرر هذا فأان أسرد لك أحكاما نص . وقال القرايف بعد نقل هذه املسألة: 220القرايف، اإلحكام ص 2
ة. انتهى منه املدرك فيها العادة، وأن مستند الفتيا هبا إمنا هو العادة، والواقع اليوم خالفه، فيتعني تغيري احلكم على ما تقتضيه العادة املتجدد

 بلفظه.
عن األهبري  ه(، الفقيه احلجة املتفنن، انصر مذهب مالك واملدافع عنه، أخذ421-ه363عبد الوهاب بن نصر البغدادي ) 3

وتفقه بكبار أصحابه كابن القصار وابن اجلالب والباقالين، وتفقه به مجاعة منهم ابن عمروس وأبو الفضل مسلم الدمشقي، له آتليف حسان 
 .1/154من أمهها املعونة على مذهب عامل املدينة، وكتاب اإلشراف على نكت مسائل اخلالف. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

 مكة املكرمة.-، حتقيق محيش عبد احلق، نشر املكتبة التجارية1/387وهاب بن نصر، املعونة على مذهب عامل املدينة عبد ال 4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



48 

 

مرياث ذوي األرحام عند انفرادهم: قال إمساعيل القاضي: "فمىت كان للميت عصبة من ذوي املثال الثاين: 

؛ ملا أرحامه فهم أوىل، فإن مل يكونوا فالوالء، فإن مل يكن والء فبيت مال املسلمني، فإن مل يكن بيت فأولوا األرحام

جاء يف ذلك من اآلاثر املتقدمة، ال سيما إن كانوا ذوي حاجة وفاقة، فيجب اليوم أن نتفق على توريثهم، وإمنا 

تكلم مالك وأصحابه إذا كان للمسلمني بيت مال؛ ألن بيت املال يقوم مقام العصبة إذا مل تكن عصبة، أال ترى 

وال، وجب أن يعقل عنه من بيت مال املسلمني، فكذلك أن الرجل لو قتل قتيالا خطأ ومل يكن له عصبة وال م

يوصل إىل شيء منه، وإمنا يصرف يف غري  يكون مرياثه لبيت املال، فإذا مل يكن بيت مال، أو كان بيت املال ال

 .1وجهه، فيجب أن يكون مرياثه لذوي رمحه الذين ليسوا بعصبة، إذا مل يكن له عصبة وال موال"

على كالم إمساعيل القاضي: "وإىل هذا ذهب كرباء فقهائنا ومشاخينا من أهل زماننا هذا، تعليقا  2قال ابن يونس

ْن  ولو أدرك مالك وأصحابه زماننا هذا جلعلوا املواريث لذوي األرحام إذا انفردوا، وَلُردَّ الرَّدُّ على من جيب له الرَّدُّ مِّ

 .3ذوي السهام"

مالك على أنه رجع إليه، وإن كان يسعه املذهب؛ ألن أصوله تشمله  وهذا النوع من األقوال ال ينسب إىل اإلمام

 وتستوعبه، من هنا فإنه ينسب إىل املذهب ال إىل إمامه.

                                         
، حتقيق مجاعة ابحثني، نشر جامعة أم القرى، توزيع دار الفكر، 21/637ابن يونس، حممد بن عبد هللا، اجلامع ملسائل املدونة  1
 .2013الطبعة األوىل 
ه(، أحد العلماء وأئمة الرتجيح، فقيه جماهد، أخذ عن أيب احلسن 451هللا بن يونس التميمي الصقلي )تويف حممد بن عبد  2

 .1/165القابسي ومجاعة، من أهم مؤلفاته كتاب اجلامع ملسائل املدونة، عليه اعتماد أهل املذهب. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
 .21/638ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  3
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 املطلب اخلامس: تعريف املذهب املالكي

 الفرع األول: تعريف املذهب لغة واصطالحا

بقوله: "ذهب يذهب كمنع، ذهااب وذهواب ومذهبا، فهو ذاهب وذهوب،  1عرفه الفريوزاابديأوال: املذهب لغة: 

، واملذهب املعتقد الذي يُْذَهُب إليه، والطريقة واألصل" املذهب أبنه سرية الرجل،  3. وعرف الفارايب2ساَر أو مرَّ

 .4فقال: "ومذهب الرجل سريته"

لغة الفقهاء: أن املذهب هو ما أفاد افرتاقا ومتيزا أما املذهب يف االصطالح ففي معجم اثنيا: املذهب اصطالحا: 

. وعرف القرايف مذهب الشخص أبنه ما اختص به من "األحكام الشرعية الفروعية االجتهادية، 5يف غري العقائد

 .6وأسباهبا وشروطها، وموانعها، واحلجاج املثبتة لألسباب، والشروط واملوانع"

له: "واملذهب لغة: الطريق، ومكان الذهاب، مث صار عند الفقهاء املذهب لغة واصطالحا بقو  7وعرف احلطاب

حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من األئمة من األحكام االجتهادية، ويطلق عند املتأخرين من أئمة املذاهب على 

                                         
ه(، إمام يف األدب واللغة واحلديث والتفسري، له مؤلفات عديدة من أجلها 819-ه729حممد بن يعقوب الفريوزاابدي ) 1

 .7/146القاموس احمليط، وبصائر ذوي التمييز يف لطائف كتاب هللا العزيز. الزركلي، األعالم 
نعيم العرقسوسي، نشر مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  ، حتقيق حممد1/86الفريوزاابدي، حممد بن يعقوب، القاموس احمليط  2

 .2005بريوت، الطبعة الثامنة -والتوزيع
ه(، أديب غزير مادة العلم، وهو خال اجلوهري مؤلف كتاب الصحاح يف اللغة، 350إسحاق بن إبراهيم الفارايب )تويف حنو  3

 .1/293زركلي، األعالم وهو غري الفارايب الفيلسوف، من أهم كتبه معجم ديوان األدب. ال
، حتقيق أمحد خمتار عمر، نشر مؤسسة دار الشعب للصحافة 1/280الفارايب، إسحاق بن إبراهيم، معجم ديوان األدب  4

 .2003مصر، نشر سنة -والطباعة والنشر
بريوت، -توزيع، نشر دار النفائس للطباعة والنشر وال344قلعجي، حممد رواس. قنييب، حامد صادق، معجم لغة الفقهاء ص 5
 .1988الطبعة الثانية 
 .192القرايف، اإلحكام يف متيز الفتاوى عن األحكام ص 6
ه(، الفقيه العالمة النظار، أخذ عن والده حممد بن عبد هللا ومجاعة، أخذ عنه 954-ه902حممد بن حممد احلطاب املكي ) 7

ن أمهها شرحه على خمتصر خليل: مواهب اجلليل، وحترير الكالم يف مسائل مجاعة منهم ابنه حيىي وعبد الرمحن التاجوري، له مؤلفات متقنة م
 .1/389االلتزام. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
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 .1ما به الفتوى، من ابب إطالق الشيء على جزئه األهم"

 املالكيالفرع الثاين: التعريف اإلضايف للمذهب 

على النحو املتقدم يف تعريف -أما املذهب املالكي فهو املنهج االجتهادي املنسوب إىل اإلمام مالك بن أنس 

، وقد يظن أن نسبة املذهب إىل اإلمام مالك تعين اقتصار املذهب املالكي على أقوال اإلمام -القرايف واحلطاب

كذلك، بل مذهب مالك شامل ألقوال املنتسبني إليه   مالك وحده دون غريه من أصحابه وأتباعه، وليس األمر

 املنضبطني بقواعده وأصوله يف االجتهاد.

وكما قدم احلطاب يف تعريف املذهب، فإن مصطلح املذهب شهد تفسريه حتركا زمنيا حيث كان املقصود به أقوال 

هو زبدة املذهب، ومما يالحظ مالك ومنهجه، مث صار يطلق على ما به الفتوى من أقوال مالك، لكون ما يفىت به 

من تغري مصطلح املذهب وحتركه ما شهده املذهب املالكي من إطالقه على رواية عبد الرمحن بن القاسم العتقي 

 وأقواله اليت يف املدونة.

: "قد علمت أن املعول فيما يفىت 2ويعد ابن القاسم من أهم تالميذ مالك وأطوهلم صحبة له، حىت قال ابن سهل

مما جرت األحكام عليه على قول ابن القاسم رمحه هللا، ال سيما الواقع منه يف املدونة، مث على ما وقع لغريه فيها، به 

هذا الذي مسعناه قدمياا يف جمالس شيوخنا الذين تفقهنا عندهم، وعلة ذلك ما جرى به القدر من اعتماد الناس يف 

نفوسهم إليها وألفت معانيها واستحكمت عندهم صحة أصوهلا  هذا املغرب يف تفقههم ومناظرهتم عليها حىت أنست

 .3وفروعها، وما سبق إىل النفس ألفته، فعسري عليها االنفصال منه والصدود عنه، هذا مدرك ابلعادة صحيح ابخلربة"

                                         
، حتقيق حممد سامل عبد الودود واليدايل احلاج أمحد، نشر 1/34 احلطاب، حممد بن حممد، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل 1

 موريتانيا.-دار الرضوان
ه(، الفقيه املوثق النوازيل املشاور، كان حيفظ املدونة واملستخرجة، تفقه اببن 486-ه413ن سهل األسدي القرطيب )عيسى ب 2

عتاب وأخذ عن ابن القطان، وروى عن مكي بن أيب طالب، وتفقه به مجاعة منهم القاضي أبو حممد بن منظور، أهم مؤلفاته ديوان األحكام 
 .1/180الزكية  الكربى. ابن خملوف، شجرة النور

القاهرة، نشر سنة -، حتقيق حيىي مراد، نشر دار احلديث361أبو األصبغ، عيسى بن سهل، ديوان األحكام الكربى ص 3
2007. 
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القاسم وهكذا فقد عم قول ابن القاسم وروايته املغرب واألندلس حىت قال بعضهم: "ال يفىت ببالدان بغري قول ابن 

 .1إال يف مخس مسائل أو حنوها..."

ومن أهم أسباب ذلك انتشار طلبة ابن القاسم يف مصر وإفريقية واملغرب األقصى واألندلس، كما أن روايته 

للمذهب حظيت بتحرير وضبط مل حتظ به رواايت غريه من تالميذ مالك، وكان سحنون يسأله عن رأيه فيما مل 

 قوله.يفت فيه مالك، فيدون رأيه و 

وهكذا فقد ساهم ذلك يف انتشار قوله إضافة إىل جاللة ابن القاسم وإمامته يف الفقه وحتريه وضبطه، فانتشر قوله 

 ورأيه كما انتشرت روايته.

                                         
 .1/74الربزيل، فتاوى الربزيل  1
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 املبحث الثاين: أنواع الرجوع عن القول الفقهي ومصادره يف املذهب املالكي

 الفقهي من خالل اســــــــــــــتقرائه لرجوعات اإلمام ســــــــــــــيتناول الباحث يف هذا املبحث أنواع الرجوع عن القول

، إضــــــــافة إىل ذكر مصــــــــادر الرجوع وبيان قيمتها العلمية يف مالك بن أنس وتلميذه عبد الرمحن بن القاســــــــم العتقي

 ، وسيعرض ذلك يف مطلبني:مذهب مالك

 املطلب األول: أنواع الرجوع عن القويل الفقهي يف املذهب املالكي

القول الفقهي ليس منطا واحدا حبيث يرتك العامل قوله إىل قول آخر، بل إن له أنواعا جتدر اإلشارة إن الرجوع عن 

إليها وتفصيل الكالم عليها، ألن رجوع الفقيه قد يكون إىل شيء، وال إىل شيء، وقد يكون جازما، وقد يكون 

 مرتددا.

ث دؤوب، فمىت تبني له فساد قول من األقوال كذلك فإن اجملتهد قد يرجع عن قوله الذي رجع إليه، ألنه يف حب

 أو مرجوحيته فإنه يرجع عنه ويبدأ البحث عن احلكم يف هذه املسألة ولو طال الزمن.

كما روي عن القرايف أنه مكث مثاين سنني يبحث عن الفرق بني الرواية والشهادة، ويسأل العلماء حىت وقف 

 .1ازريعلى حتقيق املسألة يف شرح الربهان لإلمام امل

قد ال يظهر له شيء يرجع إليه فريجع إىل التوقف يف هذه املسألة، ال يعين طول البحث الوصول إىل نتيجة، فو 

ومن خالل استقراء الباحث لرجوعات مالك وابن القاسم توصل إىل الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي 

 .هامن ل نوعمخسة أنواع سيتناوهلا الباحث مع التمثيل لك أييت على

                                         
ملالكية مبكة ، نشر عامل الكتب، ومعه حاشية ابن الشاط وهتذيب حممد بن حسني مفيت ا1/4القرايف، أمحد بن إدريس، الفروق  1

 املكرمة.
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 : أنواع الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي3الشكل: رقم 

 
ومن أمثلته ما ذكره ابن أيب زيد يف النوادر يف مسألة حترمي احلالل  : الرجوع اجلازم من قول إىل قول:النوع األول

ابلوطء احلرام: "وقد كان مالك يرى أن كل وطء ال يلحق فيه الولد فال حترم عليه بلبنه. يريد: من قبل َفحلِّه، مث 

 .1رجع إىل أنه حيرم"

برجوعه، ومن ذلك قول ابن القاسم يف وقد يعرب أصحاب مالك عن رجوعه هذا بعبارات تدل على جزم مالك 

 .2رجوع ملالك مبسألة من مسائل الرق: "وقد رجع عنه على بصرية"

ومن ذلك قول ابن القاسم عن مالك يف مسألة اختالف املتبايعني: "ورددت هذا القول على مالك مرة بعد مرة 

 .3فقال هذا القول وثبت عليه"

  كثري من أمثلته يف هذا البحث.وهذا النوع هو أكثر أنواع الرجوع، وسيأيت

                                         
، حتقيق حممد عبد العزيز 5/82ابن أيب زيد، عبد هللا بن عبد الرمحن، النوادر والزايدات على ما يف املدونة وغريها من األمهات  1

 .1999بريوت، الطبعة األوىل -الدابغ وآخرين، نشر دار الغرب اإلسالمي
 .10/502ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 .3/406سحنون، املدونة  3
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وهذا النوع من الرجوع وإن كان يف ظاهر األمر سلبيا حبيث إنه رجوع  : الرجوع من قول إىل التوقف:النوع الثاين

ال إىل شيء فهو ليس كذلك؛ ألنه دليل على التحري والتثبت، وعلى كل حال فهذا النوع عزيز يف الرتاث الفقهي 

 ومن أمثلته ما ورد يف املدونة:ن قوله ال إىل شيء، حبيث إن الفقيه يرجع ع

"قلت ]القائل سحنون[: أرأيت الرجل يدخل احلرز فيأخذ املتاع فيناوله رجال خارجا من احلرز، أيقطع الداخل أم 

اخلارج أم يقطعان مجيعا؟ وكيف إن أخذ بعدما انول املتاع صاحبه اخلارج، فأخذ قبل أن خيرج من احلرز، أيقطع أم 

؟ قال ]القائل ابن القاسم[: قال يل مالك: إن خرج به من حرزه إىل خارج قطعت يده، وإن رمى ابملتاع خارجا ال

فأخذ قبل أن خيرج هو فقد شك مالك فيه أن يقطع. وقال يل مالك قبل ذلك: يقطع. مث توقف عنه وقال: قد نزل 

 ابملدينة ما يشبهه. قيل: ما هو؟

لرجل، فكان أحدمها داخال يف البيت، فربط املتاع حببل، وآخر جيره حىت أخرجه، فقلت قال: رجالن دخال بيتا 

ملالك: أهو مثله؟ قال: نعم. قال مالك: ولكن ال أحب أن أتكلم فيه بشيء. وقد مسعته قبل ذلك يقول يف صاحيَبِّ 

ار فإين ال أرى أن يقطع إال الذي احلبل: إهنما يقطعان مجيعا. وهو رأيي. وأما الذي انول املتاع صاحبه ومها يف الد

 .1أخرجه من الدار"

وهذا النوع من الرجوع قليل جدا، حبيث إن الفقيه يرى أرجحية قول غري قوله  الثالث: الرجوع املكتوم:النوع 

ومل جيد على الناس أو خوفا على نفسه من السلطان وحنوه،  -من عواقبه-املعروف عنه، لكنه ال جياهر بذلك خوفا 

 .-رضي هللا عنهما-حث هذا النوع لإلمامني البا

أما ما ينسب إىل اإلمام مالك رمحه هللا من أنه ألف كتااب للخليفة هارون الرشيد، وأنه أجاز له فيه أشياء فهو غري 

 صحيح.

                                         
 .22/113. وانظر أيضا: اجلامع البن يونس 4/532سحنون، املدونة  1
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القاضي : "وكتاب السر ينسب ملالك أنه كتبه إىل هارون الرشيد، رخص له فيه أشياء. قال 1قال خليل بن إسحاق

وغريه ينكره ويقول: كان مالك أتقى الناس هلل أن يسامح  2عبد الوهاب بن نصر رمحه هللا: وكان أبو بكر األهبري

بدينه أحدا أو يراعيه، وقد نظرُت يف هذا الكتاب فوجدته ينقض بعضه بعضا، ولو مسع مالك من يتكلم مبا فيه 

 .3رف ملالك كتاب سر"ألوجعه ضراب. وقد سئل ابن القاسم عنه فقال: ال يع

والذي جعل الباحث يعدُّ كتاب السر هذا من ابب الرجوع وإن مل يصح كونه ينسب إىل مالك، هو زعُم أتليفِّ 

 .4مالك له يف عهد هارون الرشيد، وقد توىل هارون اخلالفة سنة سبعني ومئة

، 5رمحه هللا سنة تسع وسبعني ومئة قبل وفاة مالك بتسع سنني، فقد مات مالكأنَّ تويَل الرشيد اخلالفة كان أي 

مما قد يوهم أنه رجع إىل ما فيه آخر حياته، وألن بعض فقهاء املذاهب األخرى حيكون أقواال من كتاب السر 

 .6ينسبوهنا إىل مالك رغم نكري علماء املالكية

                                         
ه(، فقيه حمقق، وعامل مدقق، أخذ عن ابن احلاج صاحب املدخل، وعن أيب 676خليل بن إسحاق اجلندي املصري )تويف  1

ابن  عبد هللا املنويف، أخذ عنه قوم منهم هبرام الدمريي، واألقفهسي، مؤلفاته متقنة من أمهها خمتصره الفقهي، وكتاب التوضيح يف شرح خمتصر
 .1/230الكية مثلهما، وعليهما اعتمادهم. ابن خملوف، شجرة النور الزكية احلاجب الفقهي، وليس للم

ه(، رئيس مالكية العراق يف وقته، أخذ عن مجاعة منهم القاضيان الباقالين 375حممد بن عبد هللا األهبري البغدادي )تويف  2
خويزمنداد، له الفقه اجليد والتصانيف املفيدة، عاش نيفا  وعبد الوهاب وروى عن الدارقطين والبغوي، أخذ عنه ابن اجلالب وابن القصار وابن

 .1/136ومثانني سنة. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
، حتقيق محيد بن حممد حلمر، نشر دار 1/69، ابن شاس، عبد هللا بن جنم، عقد اجلواهر الثمينة 1/230اجلندي، التوضيح  3

 .2003بريوت، الطبعة األوىل -الغرب اإلسالمي
، حتقيق مجاعة إبشراف شعيب األرانؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة 9/286الذهيب، حممد بن أمحد، سري أعالم النبالء  4

 .1985الثالثة 
 .2/146اليحصيب، ترتيب املدارك وتقريب املسالك  5
بريوت، الطبعة األوىل -العلمية، حتقيق طارق السيد، نشر دار الكتب 9/310الروايين، عبد الواحد بن إمساعيل، حبر املذهب  6

جدة، الطبعة األوىل -، حتقيق قاسم النوري، نشر دار املنهاج9/504. العمراين، حيي ابن أيب اخلري، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي 2009
2000. 
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وهذا النوع من الرجوع اندر لطرافته، وقد وقعت ملالك منه مسائل يسرية،  : الرجوع عن الرجوع:النوع الرابع

منها مسألة اململكة، وذلك أن مالكا كان يقول يف املرأة اليت ميلكها زوجها أمرها: إن هلا أن ختتار الطالق ما داما 

 ا بعد اجمللس.يف اجمللس، فإن افرتقا فليس ذلك بيدها، مث رجع عن قوله وقال: إن هلا أن ختتار نفسه

، وحيىي من آخر طالب 3؛ ألنه مثبت يف رواية حيىي بن حيىي الليثي2أن مالكا رجع إىل قوله األول 1ويرى الباجي

 اإلمام مالك، فقد مات مالك وهو عنده ملا يكمل رواية املوطأ عنه.

 .5ر عليه إىل أن مات"على ذلك قائال: "وقد رجع مالك آخرا إىل هذا القول املرجوع عنه، واستم 4ونص اخلرشي

وهذا دليل على جتدد اجتهاد اإلمام وحتريه، وأنه ال جيد يف نفسه غضاضة عند الوصول إىل احلق، فريجع إليه وإن 

 تكرر ذلك منه وتعدد.

ومن أمثلته كذلك مسألة املسح على اخلفني للمقيم، فقد كان مالك يقول إن املقيم ميسح على خفيه كاملسافر، 

 .ذلك وقال إنه ال ميسح عليهما، مث كان آخر قوله: أن املقيم ميسح كاملسافرمث رجع عن 

"وقال مالك: ال ميسح املقيم على خفيه. قال: وقد كان وقد نقل ابن القاسم قوله األول والثاين يف املدونة فقال: 

 .6قبل ذلك يقول: ميسح عليهما، قال: وميسح املسافر وليس لذلك وقت"

                                         
شاكر ويونس بن ه(، الفقيه احلافظ العامل املتفنن، أخذ عن أيب األصبغ بن 474-ه403سليمان بن خلف التميمي الباجي ) 1

مغيث، وأيب ذر اهلروي، روى عنه حافظا املغرب واملشرق ابن عبد الرب واخلطيب البغدادي، تفقه به مجاعة منهم احلميدي والطرطوشي، له 
 .1/178مؤلفات كثرية من أمهها املنتقى شرح املوطأ، وإحكام الفصول يف أحكام األصول. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

 .4/26املنتقى شرح املوطأ الباجي،  2
ه(، رئيس علماء األندلس وفقيهها وكبريها، مسع من شبطون املوطأ مث رجل إىل 234-ه152حيىي بن حيىي الليثي القرطيب ) 3

نة، مالك فسمعه منه غري أبواب االعتكاف، وروايته أشهر رواايت املوطأ، أخذ عن كبار طلبة مالك، وروى عن الليث وانفع القارئ وابن عيي
 .1/95تفقه به العتيب وابن مزين وابن وضاح وبقي بن خملد، وآخر من حدث عنه ابنه عبيد هللا بن حيىي. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

ه(، فقيه حمقق، عامل مدقق، كان رئيس املالكية مبصر يف وقته، أخذ عن والده وعن نور 1001حممد بن عبد اخلرشي )تويف  4
ربهان اللقاين، وأخذ عنه مجاعة منهم الشربخييت وحممد بن عبد الباقي الزرقاين، له شرحان على املختصر، وشرحه الصغري الدين األجهوري وال

 .1/459أكثر قبوال. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
 بريوت.-، نشر دار الفكر4/75اخلرشي، حممد بن عبد هللا، شرح خمتصر خليل  5
 .1/144سحنون، املدونة  6
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إىل قوله األول مجاعة من أعيان املذهب منهم ابن وهب وبعض أصحاب مالك الذين صحبوه آخر ونقل رجوعه 

 أايمه، وجزم حمققو املذهب أبن هذا القول هو قول مالك الذي مات عليه.

 .1قال ابن وهب: "آخر ما فارقته عليه إجازة املسح يف احلضر والسفر"و 

عبد الرب يف مسألة أكثر احليض، وعبارته "رجع فيها من قول لقول، ومن أمثلة هذا الرجوع كذلك ما ذكره ابن 

 .2وثبت هو وأهل بلده على أصل قوهلم يف احليض أنه مخس عشرة"

 ."رجع من قول لقول" وذكر الثبات يدل على تعدد الرجوع عند ابن عبد الربابن عبد الرب:  فقول

قال قوال، مث رجع عنه، مث رجع إليه، فالرتدد بني قولني ال وال يعين ذلك أن ملالك ثالثة أقوال، بل ميكن أن يكون 

 غري.

وابن املاجشون، وهو الصحيح وإليه رجع إليه  3قال الباجي: "وهو الذي روى عنه متأخرو أصحابه مطرف

 .4مالك"

َُه اَّللَُّ  -: "والصحيح من مذهب مالك، 5وقال ابن رشد ر ، الذي عليه أصحابه إجازة املسح يف السف-َرمحِّ

 6واحلضر، فهو مذهبه يف املوطأ، وعليه مات"

                                         
 .1/77. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 1/94ن أيب زيد، النوادر والزايدات اب 1
 .16/80ابن عبد الرب، التمهيد  2
ه(، فقيه مقدَّم، ثقة ثبت، روى عن مالك وتفقه عليه، روى عنه أبو زرعة 220-ه137مطرف بن عبد هللا اهلاليل املدين ) 3

قال أمحد بن حنبل فيه: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك. ابن خملوف، شجرة النور وأبو حامت الرازاين، وروى عنه البخاري يف صحيحه، 
 .1/86الزكية 

 .1/77الباجي، املنتقى شرح املوطأ  4
ه(، عامل متقن، وإمام متفنن، زعيم املالكية يف وقته، تفقه اببن رزق 520-ه455حممد بن أمحد بن رشد )اجلد( القرطيب ) 5

اعة منهم القاضي عياض وابن بشكوال، آتليفه يف غاية اإلتقان، منها البيان والتحصيل ملا يف املستخرجة من التوجيه واعتمد عليه، أخذ عنه مج
 .1/190والتعليل، واملقدمات املمهدات ألوائل كتب املدونة، ليس للمالكية مثلهما. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

، حتقيق حممد حجي وآخرين، نشر دار الغرب 1/83والتعليل ملسائل املستخرجة ابن رشد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه  6
 .1988بريوت، الطبعة الثانية -اإلسالمي
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وهذا النوع من الرجوع قليل اندر، حبيث يرجع اجملتهد عن قوله األول، إىل قول النوع اخلامس: الرجوع املرتدد: 

آخر مع تردده يف وجه القول الذي رجع إليه ويف دليله، مما يوحي أبنه يف عملية حبث ومتحيص، قد جتعله يرجع عن 

 قوله الذي رجع إليه.

ومن أمثله هذا الرجوع ما وقع ملالك يف مسألة وجوب الفاحتة يف الصالة، فقد كان يقول إهنا جتب يف كل ركعة، 

على هذا القول مل تبطل صالته، -مث رجع عن ذلك وقال إهنا جتب يف أكثر الركعات، فلو تركها املصلي يف ركعة 

"وكان مالك يف القول الذي رجع إليه، فقد قال ابن القاسم يف نقله للرجوع: لكن مالكا عرب بعبارة تنبئ عن تردده 

يقول زماان يف رجل ترك القراءة يف ركعة يف الفريضة: إنه يلغي تلك الركعة بسجدتيها وال يعتد هبا مث كان آخر قوله 

دي ابلبني، قال: وإن قرأ يف أْن قال: يسجد لسهوه إذا ترك القراءة يف ركعة وأرجو أن تكون جمزئة عنه، وما هو عن

 .1ركعتني وترك يف ركعتني أعاد الصالة أيضا"

اإلمام مالكا مرتدد يف رجوعه هذا؛ لعدم وضوح مدرك القول؛ ألنه  إىل أنفعبارة "وما هو عندي ابلبني" توحي 

وسلم: )وافعل  لو محل احلديث الدال على وجوب الفاحتة يف كل ركعة لكان لذلك وجه؛ لقول النيب صلى هللا عليه

ذلك يف صالتِّك كل ِّها(، ولو جعل الفاحتة واجبة يف ركعة واحدة من الصالة لكان له وجه أيضا؛ لقول النيب صلى 

هللا عليه وسلم: )ال صالَة ملن مل يقرأ بفاحتةِّ الكتاب(، أما أن تكون الفاحتة واجبة يف أكثر الصالة فهذا مشكل كما 

 .2ل املذهب يعتمدون القول املرجوع عنه، ويرتكون القول الذي رجع إليه اإلمامبني اإلمام، ولعل ذلك ما جعل أه

                                         
. قال ابن القاسم بعده: "وسألت مالكا غري مرة عمن نسي أم القرآن يف ركعة؟ قال: أحب إيل أن 1/164سحنون، املدونة  1

: كل ركعة مل يقرأ فيها أبم القرآن فلم تصلها -وحديث جابر هو قوله-بر هو الذي آخذ به يلغي تلك الركعة ويعيدها، وقال يل: حديث جا
آن إال وراء أمام، قال: فأان آخذ هبذا احلديث قال: مث مسعته آخر ما فارقته عليه يقول: لو سجد سجدتني قبل السالم هذا الذي ترك أم القر 

ترك القراءة فيها على تكره منه وما هو عندي ابلبني. قال: وفيما رأيت منه أن القول األول يقرأ هبا يف ركعة لرجوت أن جتزئ عنه ركعته اليت 
ن هو أعجب إليه، قال ابن القاسم وهو رأيي". انتهى من املدونة. وقال خليل: "ليس هذا الرجوع كسائر الرجوعات يف اجلزم مبا رجع إليه؛ أل

ا هو ابلبني فيه إمياء إىل ترجيح القول ابلوجوب يف اجلميع، وهللا أعلم". اجلندي، التوضيح مالكا هنا قال: وما هو ابلبني. فقول اإلمام وم
 . قلت: بل صرح ابن القاسم يف النص املتقدم أبن مالكا كان يعجبه القول األول.1/342

 .1/238الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  2
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 املطلب الثاين: مصادر الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي

ملا كان الرجوع عن القول الفقهي مسألة نقلية لزم معاملته مبا تعامل به النقليات واملروايت، من حيث التوثق 

مراعاة ذلك يف الفقهيات ملا حتتويه من اجلانب النظري، ولعسر تطبيق قواعد الرواية عليها يف والضبط، وقد ختف 

سائر األحوال، كان نقل الرجوع عن القول الفقهي يتفاوت حبسب قرب الناقل من عصر اإلمام مالك، وحبسب 

 ليس كذلك. قوة الناقل وفقاهته؛ ألن من الرواايت ما حيسبه الناقل خمتلفا، فيعده رجوعا وهو

وقد الحظ الباحث أن بعض من درسوا املوضوع من قبل يوثقون الرجوع من مصادر متأخرة وهو يف األمهات، 

وهذا خطأ منهجي؛ ألن املتأخر قد يدعي رجوعا فهمه وهو غري منصوص، كما أنه ينقل املسألة ابملعىن أو يقلب 

 الرجوع كما سيالحظ القارئ منه مناذج يف طيات البحث.

 هنا فإن مصادر الرجوع عن القول الفقهي يف مذهب مالك على النحو اآليت:من 

 : املصادر األصلية يف املذهب املالكيالفرع األول

هو أعالها درجة وأقواها عرى؛ ألهنا ما روي يف املدونة: وما روي من الرجوع عن القول الفقهي يف املدونة أوال: 

يقول: "عليكم ابملدونة فإهنا كالم رجل صاحل وروايته". وروي عنه أيضا: أم مذهب مالك وفاحتته، وكان سحنون 

"املدونة من العلم مبنزلة أم القرآن، جتزئ يف الصالة عن غريها، وال جيزئ غريها عنها". حىت قالوا إن قول غري مالك 

 يف املدونة مقدم على قول مالك يف غري املدونة.

أردت هذا الشأن، يعين فقه مالك، فعليك اببن القاسم، فإنه انفرد به وشغلنا وقال ابن وهب: "أليب اثبت: إن 

 بغريه".

: "وهبذا الطريق رجح القاضي أبو حممد عبد الوهاب -معلقا على كالم ابن وهب هذا-قال القاضي عياض 

صحبته له، وأنه مل البغدادي مسائل املدونة لرواية سحنون هلا عن ابن القاسم، وانفراد ابن القاسم مبالك، وطول 

 خيلط به غريه، إال يف شيء يسري.
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 .1وكان سحنون أيضاا مع ابن القاسم على مثل ذلك، فهذه سبيل ما كان عليه من الفضل والعلم"

، وما نقله الثقة 3وهتذيب الربادعي 2ويلحق ابملدونة خمتصراهتا، واملتداول منها اليوم تلخيص ابن أيب زيد القريواين

عترب إن كان منصوصا فيها، أما ما فهم منها أو تؤول فيها من األقوال فهو من الرجوع غري الصريح، أو عن املدونة ي

من الرجوع احملتمل الذي حُيتاُج فيه للتثبت؛ ألمنا فهمه املتأول منها قد ال يوافقه عليه غريه من أئمة املذهب، إال إذا 

 سري، فيعترب رجوعا إن دعمته قرائن خارجية.توارد أهل املذهب أو أكثرهم على ذلك التأويل والتف

واألمهات أربعة، املدونة والعتبية واملوازية والواضحة، أما املدونة فقد تقدمت، فلنصرف  : ما روى يف األمهات:اثنيا

 القول إىل غريها:

، وإليه تنسب، وقد كان رواها عن سحنون، 4ألفها حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عتبة املستخرجة )العتبية(:-أ

 : "وهو الذي مجع املستخرجة، وكثر فيها من الرواايت املطروحة، واملسائل الشاذة. 5قال ابن لبابة

 .6ابملسائل الغريبة فإذا أعجبته قال: ادخلوها يف املستخرجة" ىكان يؤت

                                         
 .3/246اليحصيب، ترتيب املدارك  1
ه(، فقيه نظار، حافظ متقن، إمام املالكية يف وقته، اجلامع ملذهبهم والذاب 386-ه310بن أيب زيد النفزي القريواين ) عبد هللا 2

مهها عنه، تفقه على ابن اللباد، وأخذ عن خلق كثري، تفقه به الربادعي والقنازعي وابن األجدايب ومجاعة، له آتليف بلغت غاية اإلتقان، من أ
 .1/144على املدونة، وكتاب الذب عن مذهب مالك، وكتاب الرسالة. ابن خملوف، شجرة النور الزكية  النوادر والزايدات

خلف بن أيب القاسم األزدي الربادعي، فقيه إمام، حافظ متقن، من كبار أصحاب القابسي وابن أيب زيد، وعليهما تفقه، له  3
 .1/157ل املذهب حىت مسوه املدونة. ابن خملوف، شجرة النور الزكية مؤلفات من أمهها التهذيب يف اختصار املدونة، اعتىن به أه

ه(، فقيه إمام، أخذ عن حيىي بن حيىي وسعيد بن حسان، ومسع من سحنون 254حممد بن أمحد بن عبد العزيز العتيب )تويف  4
ملذهب املالكي اجلامعة. ابن خملوف، شجرة النور وأصبغ، روى عنه مجاعة منهم ابن لبابة، ألف املستخرجة املعروفة ابلعتبية، من أهم أمهات ا

 .1/112الزكية 
ه(، فقيه عامل، إمام حافظ، انفرد ابلفتوى ودارت عليه األحكام حنو ستني سنة، 314حممد بن عمر بن لبابة القرطيب )تويف  5

روى عن عبد هللا بن خالد وحيىي بن مزين وعبد األعلى بن وهب وأابن بن عيسى والعتيب وخليل بن أصبغ وحممد بن وضاح، وروى عنه مجاعة 
 .1/129بن سعيد. ابن خملوف، شجرة النور الزكية منهم ابن ذكوان وخالد 

 .4/253اليحصيب، ترتيب املدارك  6
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. كذا قالوا، وهذا كالم متداول، وهو غريب إذا ما قورن بكالم 2ويف املستخرجة خطأ كثري": "1وقال ابن وضاح

حافظ املذهب ابن رشد، فقد ذكر: "أهنا كتاب قد عول عليه الشيوخ املتقدمون من القرويني واألندلسيني، واعتقدوا 

ُ  -األصول، وحفظه لسنن الرسول أن من مل حيفظه وال تفقه فيه كحفظه للمدونة وتفقهه فيها بعد معرفة  َصلَّى اَّللَّ

 .3، فليس من الراسخني يف العلم، وال من املعدودين فيمن يشار إليه من أهل الفقه"-َعَلْيهِّ َوَسلََّم 

 ويكفيها كالم ابن رشد هذا جاللة ومكانة.

ه هللا: "وكان األشياخ ويرى ابن السالك العلوي أن العتبية ارتفعت مكانتها بعد شرح ابن رشد هلا، قال رمح

 .4يتجافون عن األخذ منها، وملا شرحها ابن رشد تكفل بصحتها وصارت معتمدة"

ومعىن كون ابن رشد تكفل بصحتها أنه بني الصحيح من السقيم، وعارضها بنصوص األمهات، وابلرواايت 

 الصحاح، وشرح مشكلها، فبنيَّ وحصَّل ووجَّه يف البيان والتحصيل.

يه إىل أن كالم من تقدم يف الطعن فيها ميكن أن يكون حمله بعض النصوص والرواايت القليلة، أما وينبغي التنب

 النقول املنثورة يف كتب املذهب املعتمدة، فاملتجه أن تكون صوااب؛ ألهنا منتقاة خمتارة، إال إذا نُبِّ َه على ضعفها.

                                         
ه(، فقيه حمدث، راوية ثبت، صارت به وببقي بن خملد األندلس دار حديث، روى 287-ه199حممد بن وضاح القرطيب ) 1

عن مجاعة منهم حيىي وحممد بن خالد األشج وزوانن وابن حبيب ومسع من إمساعيل بن أيب أويس وأصبغ وسحنون وأمحد بن حنبل وابن معني، 
ن املواز وابن أمين وأمحد بن خالد، له مؤلفات عديدة منها كتاب العباد والعوابد ورسالة السنة. ابن خملوف، وأخذ عنه مجاعة منهم ابن لبابة واب

 .1/113شجرة النور الزكية 
 .4/253اليحصيب، ترتيب املدارك  2
 .1/29ابن رشد، البيان والتحصيل  3
، حتقيق حممد األمني ولد حممد فال 54ب املذهب صالعلوي، حممد عبد الرمحن بن السالك، عون احملتسب فيما يعتمد من كت 4

 .2010وأمحد عبد الكرمي جنيب، نشر مركز جنيبويه، الطبعة األوىل 
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، وإليه تنسب، تفقه اببن املاجشون 1ملعروف اببن املوازألفها حممد بن إبراهيم بن رابح اإلسكندراين ااملوازية: -ب

، قال القاضي عياض: "وله كتابه املشهور الكبري، وهو أجل كتاب أل فه قدماء 3واعتمد على أصبغ 2وابن عبد احلكم

 املالكيني وأصحها مسائل، وأبسطها كالماا، وأوعبها.

مهات، وقال: ألن صاحبها قصد إىل بناء فروع أصحاب املوازية ورجحها على سائر األ 4وذكر أبو احلسن القابسي

 .5املذهب على أصوهلم يف تصنيفه"

: "رحم هللا عبد امللك ما أعلم -وذكر الواضحة-، قال العتيب 6ألفها عبد امللك بن حبيب السلميالواضحة: -ج

 .7ره"أحداا ألف على مذهب أهل املدينة أتليفه، وال لطالب أنفع من كتبه وال أحسن من اختيا

                                         
ه(، فقيه نظار، إمام حافظ، تفقه اببن املاجشون وابن عبد احلكم، 269-ه180حممد بن إبراهيم اإلسكندري ابن املواز ) 1

ه وهو صغري، ألف املوازية، وقد رجحها القابسي على سائر األمهات املالكية. ابن خملوف، واعتمد على أصبغ، وأدرك ابن القاسم وروى عن
 .1/102شجرة النور الزكية 

ه(، فقيه جمتهد، عامل حمقق، انتهت إليه رائسة املالكية مبصر، مسع 268-ه182حممد بن عبد هللا بن عبد احلكم املصري ) 2
ب، وأخذ عنه مجاعة منهم أبو حامت الرازي وأبو جعفر الطربي وابن املواز، له آتليف كثرية متقنة منها من مجاعة منهم أبوه وابن القاسم وابن وه

 .1/101كتاب أحكام القرآن، وكتاب الشروط والواثئق. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
نهم ابن القاسم وأشهب، ه(، فقيه إمام، حمدث ثقة، أخذ عن مجاعة م225-ه150أصبغ بن الفرج بن سعيد املصري )بعد  3

وكان كاتبا البن وهب، روى عنه البخاري يف صحيحه، وبه تفقه ابن املواز وابن حبيب وابن مزين، قال ابن املاجشون: ما أخرجت مصر مثل 
 .1/99أصبغ، له آتليف حسان منها كتاب تفسري املوطأ، وكتاب األصول، وكتاب آداب القضاء. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

ه(، فقيه حمدث، عامل متفنن، كان أعمى البصر منور البصرية، وهو أول من 403-ه324علي بن حممد املعافري القابسي ) 4
، أدخل سند صحيح البخاري إىل إفريقية، أخذ عن مجاعة منهم األبياين وأيب احلسن بن مسرور، تفقه عليه أبو عمران الفاسي وأبو عمرو الداين

 .1/145املمهد يف الفقه وأحكام الداينة، وكتاب املعلمني. ابن خملوف، شجرة النور الزكية له آتليف بديعة منها 
 .4/169اليحصيب، ترتيب املدارك  5
ه(، فقيه أديب، ثقة عامل، متفنن إمام، انتهت إليه رائسة األندلس 238عبد امللك بن حبيب السلمي القرطيب البريي )تويف  6

غازي بن قيس وزايد بن عبد الرمحن، ومسع من ابن املاجشون ومطرف، وابن عبد احلكم وابن دينار وأصبغ، أخذ بعد حيىي بن حيىي، روى عن ال
عنه مجاعة منهم ابن وضاح، بلغت مؤلفاته ألف كتاب، من أمهها الواضحة يف الفقه والسنن، من أبرز أمهات املذهب املالكي. ابن خملوف، 

 .1/111شجرة النور الزكية 
 .4/126ترتيب املدارك  اليحصيب، 7
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: "وألف كتباا كثرية حساانا منها: الكتب املسماة ابلواضحة يف السنن والفقه مل يؤلف 1وقال القاضي عياض

 .2مثلها"

قصد إىل بناء املذهب على معان أتدت إليه، ورمبا  -يف كتابه هذا–وقال أبو احلسن القابسي: "إن ابن حبيب 

 .3قنع بنص الرواايت على ما فيها"

املوازية فإن أصلها مفقود إىل اليوم، ومل يصل من الواضحة إال قطعة يسرية، لكن هللا حفظهما بكتاب النوادر أما 

 .5وكتب حممد بن سحنون 4والزايدات للشيخ ابن أيب زيد القريواين فاختصرمها مع العتبية واجملموعة البن عبدوس

حكي يف تلك األمهات؛ ألهنا مادهتا، إال إذا صرح لذلك فإن الرجوع عن القول احملكي يف النوادر له حكم ما 

 ابن أيب زيد أبنه من خارجها.

ومن هذه الكتب ما بين على األمهات مباشرة كالبيان  : الكتب املبنية على املدونة واألمهات:الفرع الثاين

خمي، واجلامع البن والتحصيل البن رشد بين على العتبية املستخرجة، والتنبيهات املستنبطة لعياض، والتبصرة لل

 يونس، بنيت ثالثتها على املدونة.

ومنها ما بين على األمهات جمازا حنو ما كتبه األئمة من املؤلفات املذهبية املوسعة يف القرن الرابع واخلامس 

 والسادس؛ ألهنا تستمد من أمهات املذهب وجماميعه.

                                         
ه(، فقيه حمدث، إمام متفنن، أخذ عن مجاعة منهم ابن رشد وابن احلاج 544-ه476عياض بن موسى اليحصيب السبيت ) 1

ة ت كثري وابن املعذَّل، وروى عن ابن العريب واملازري والطرطوشي، أخذ عنه مجاعة منهم ابنه حممد وابن زرقون وابن مضَّاء وابن عطية، له مؤلفا
رتيب متقنة حمررة من أمهها إكمال املعلم يف شرح مسلم، والشفا يف التعريف حبقوق املصطفى، والتنبيهات املستنبطة على كتب املدونة، وكتاب ت

 .1/205املدارك يف تراجم أئمة املذهب. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
 .4/127اليحصيب، ترتيب املدارك  2
 .4/169املرجع نفسه  3
ه(، إمام مربز، حافظ فقيه، تفقه على سحنون، وبه تفقه مجاعة منهم أمحد بن نصر، 260د بن إبراهيم بن عبدوس )تويف حمم 4

 .1/105ألف كتااب شريفا مساه اجملموعة، وهو من كتب املالكية املعتمدة. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
متفنن، تبحر يف فنون العلم، تفقه أببيه سحنون، وأخذ عن ه(، فقيه إمام، عامل 255-ه202حممد بن سحنون التنوخي ) 5

 مجاعة آخرين، أخذ عنه خلق منهم ابن القطان، ألف حنو مئيت كتاب، من أهم كتبه اجلامع لفنون من العلم، وكتاب املسند، وأدب املتعلمني.
 .1/105ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
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 1التلقني للمازري، واملنتقى للباجي، وكتب ابن عبد الربوتلك الكتب هي شرح البخاري البن بطال، وشرح 

 )االستذكار والتمهيد والكايف( وكتب ابن العريب )املسالك والقبس شرحا املوطأ، والعارضة شرح الرتمذي(.

 كالتوضيح، وخمتصر ابن عرفة: كتب القرن السابع والثامن اجلامعة: الفرع الثالث

وهو شرح جامع األمهات )خمتصر ابن احلاجب الفرعي( خلليل بن إسحاق اجلندي، وقد أثىن  : التوضيح:أوال

–: "أما التوضيح فهو كتاب الناس شرقاا وغرابا ليس من شروحه 2عليه غري واحد من أئمة املذهب، قال التنبكيت

وأئمة املغرب من أصحاب ابن على كثرهتا ما هو أنفع منه وال أشهر، اعتمد عليه الناس، بل  -يعين جامع األمهات

 .3عرفة وغريهم مع حفظهم للمذهب، وكفى بذلك حجة على إمامته"

 .4وقال ابن السالك العلوي: "والتوضيح هذا أقول فيه إنه هو مدونة املذهب وال مثل له عندي"

عصر ابن عرفة وهو خمتصر ملذهب مالك برواايته وآرائه إىل  ،5حملمد بن عرفة الورغمي املختصر الفقهياثنيا: 

رضي هللا عنه، قال ابن السالك العلوي: "وخمتصره هذا هو حقيقة خمتصر مذهب مالك، فلعل من اتسع نظره 

 .6وحتصيله إذا طالعه كله ال يبقى عليه من املذهب إال ما ال حاجة فيه؛ ألنه اختصر املذهب كله"

                                         
(، إمام فقيه، حمدث متقن، حافظ املغرب، تفقه اببن املكوي وابن الفرضي، ه463-ه368يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب ) 1

الستذكار أخذ عنه مجاعة منهم القنازعي واحلميدي، له تصانيف ليس يف اإلسالم مثلها، من أمهها التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، وا
فقه أهل املدينة، وجامع بيان العلم وفضله. ابن خملوف، شجرة النور الزكية  اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار، والكايف يف

1/176. 
ه(، فقيه حمقق، عامل مدقق، مؤرخ حافظ، أخذ عن والده وعمه، وأجازه احلطاب 1032-ه963أمحد ابب بن أمحد التنبكيت ) 2

صر خليل، ونيل االبتهاج بتطريز الديباج، وقع يف أسر سلطان والرجراجي ومجاعة، له أكثر من أربعني مؤلفا متقنا، من أمهها شرحه على خمت
 .1/432فاس هو وقبيلته وحرميهم، فلما عرفوا مقامه أكرموه وجبلوه وأخذوا عنه. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

 .171التنبكيت، نيل االبتهاج ص 3
 .118العلوي، عون احملتسب ص 4
ه(، فقيه حمقق، وإمام متفنن، توىل إمامة الزيتونة وخطابتها مخسني سنة، أخذ 038-ه716حممد بن حممد بن عرفة الورغمي ) 5

 ُّ ي والشريف التلمساين، وأخذ عنه مجاعة منهم الربزيل واأليب ِّ ، له مؤلفات عن ابن عبد السالم وابن هارون والسَّط ِّي ِّ وابن قداح وحممد الوادي آشِّ
 .1/327ملختصر األصويل واملختصر املنطقي وغريها. ابن خملوف، شجرة النور الزكية متقنة منها املختصر الفقهي وتفسري القرآن، وا

 .103العلوي، عون احملتسب ص 6
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عشرة أسفار، مجع فيه ما مل جيتمع يف غريه، أقبل الناس "وتقييده الكبري يف املذهب يف حنو : 1وقال عنه ابن فرحون

 .2على حتصيله شرقاا وغرابا"

: "وانهيك خمتصره الفقهي الذي ما وضع يف اإلسالم مثله؛ لضبطه يف املذهب مسائل وأقواالا 3وقال تلميذه األيب

 .4مع زوائد مكملة، والتنبيه على مواضع مشكلة، وتعريف احلقائق الشرعية"

 كشروح خمتصر خليل وشروح الرسالة.  : الكتب املتأخرة املبنية على املتون واملختصرات:لرابعالفرع ا

وليعلم أن املتأخرين ال يعتمد من نقوهلم إال ما عزوه ألصل من أصول املذهب املعروفة على ما قاله ابن عرفة: 

 .5معروف""وعادة احملققني عدم االكتفاء بنقل املتأخر إذا مل يعزه ألصل مشهور 

من هنا فحيث انفرد أحد املتأخرين أو املتقدمني حبكاية رجوع قائل عن قوله ومل يعزه ألصل معروف مل يعترب ذلك 

منه، فقد يكون ظن أن هناك اختالفا بني رواايت متعددة، واحلاصل خالف ذلك، أما إذا حكى الرجوع غرُي واحد 

 ممن عرف حتقيقه وحتريره فاملتجه اعتباره.

رب مثاال على ذلك، فقد جاء يف تبصرة ابن فرحون: أن ابن القاسم كان يرى أن الشاهد واملرأتني ولنض 

، 6يستواين عند الرتجيح مع الشاهدين إذا استووا يف العدالة، قال: مث رجع ابن القاسم عن ذلك إىل قول أشهب

                                         
ه(، فقيه حمقق، قاض مؤرخ، أخذ عن والده وعن ابن عرفة وابن مرزوق اجلد، 799إبراهيم بن علي بن فرحون املدين )تويف  1

متقنة من أمهها شرحه على خمتصر ابن احلاجب الفقهي، وتبصرة احلكام يف أصول األقضية وأخذ عنه ابنه أبو اليمن وآخرون، له مؤلفات 
 .1/319ومناهج األحكام، وله الديباج املذهب يف تراجم أعيان املذهب. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

 .2/332ابن فرحون، إبراهيم بن علي، الديباج املذهب  2
ُّ الوشتاين )تويف  3 ه(، فقيه حمقق، عامل متفنن، صحب ابن عرفة وبه خترج، حىت قال ابن عرفة: "كيف 828حممد بن خلف اأُليب ِّ

ة أانم وأصبح بني أسدين: األيب بفهمه وعقله، والربزيل حبفظه ونقله"، أخذ عنه مجاعة منهم ابن انجي وأبو حفص القلشاين، له مؤلفات متقن
 .1/351كمال شرح صحيح مسلم، وله شرح على املدونة وتفسري القرآن. ابن خملوف، شجرة النور الزكية منها إكمال اإل 
 .466التنبكيت، نيل االبتهاج ص 4
، حتقيق حافظ حممد خري، مؤسسة خلف أمحد احلبتور لألعمال اخلريية، 8/342ابن عرفة، حممد بن حممد، املختصر الفقهي  5
 .2014الطبعة األوىل 
ه(، فقيه جمتهد، إمام متمكن، انتهت إليه رائسة املالكية مبصر بعد وفاة ابن القاسم، 204-ه140أشهب بن عبد العزيز ) 6

يل ومالك وتفقه به، وروى عنه بنو عبد احلكم وسحنون واحلارث بن مسكني وزوانن، خرج عنه أصحاب السنن، له روى عن الليث والفض
 .1/89مؤلفات منها مدونته، ومساعه من مالك عشرون كتااب. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
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 .1وقال: إن الشاهدين يقدمان على الشاهد واملرأتني ولو استووا يف العدالة

وبعد البحث مل جيد الباحث هذا الرجوع عند أحد من أئمة املذهب املتقدمني، وورد عند ابن احلاجب حكاية 

 الرجوع يف هذه املسألة، غري أنه أتى به مقلواب معكوسا، فجعل القول املرجوع عنه هو املرجوع إليه.

لقولني دون ذكر للرجوع، ومن املعلوم ا 3، وقد حكى ابن شاس2كما قرر ذلك البناين وتبعه عليه الدسوقي وعليش

 .4أن ابن احلاجب متبع له يف أكثر خمتصره

مث اطلع الباحث على كالم نفيس البن عرفة مفاده أن هذا القول مل يقله ابن القاسم، وإمنا خرجه اللخمي من 

د فات ذلك شراح كالمه وقوله، مما يعين أن نقل الرجوع وهم وقع البن احلاجب، وتبعه يف ذلك ابن فرحون، وق

خمتصر خليل، فذهبوا إىل حترير القول املرجوع إليه من املرجوع عنه دون النظر يف صحة نسبة الرجوع، قال ابن عرفة: 

"ولفظ ابن احلاجب يقتضي أن أول قويل ابن القاسم تقدمي الشاهدين على الشاهد واملرأتني، وقَبَِّلُه ابُن عبد السالم 

 .5وابن هارون

                                         
شر مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة األوىل ، ن1/379ابن فرحون، إبراهيم بن علي، تبصرة احلكام يف أصول األقضية واألحكام  1

1986. 
ه(، شيخ املالكية مبصر وكبري علمائهم ويف عصره، أخذ عن 1299حممد بن أمحد بن حممد عليش الطرابلسي املصري )تويف  2

الشريف، له مؤلفات نفيسة مجاعة منهم األمري الصغري والشيخ مصطفى البوالقي والشيخ الصاوي، خترج على يديه خالئق من الفقهاء ابألزهر 
من أمهها منح اجلليل يف شرح خمتصر خليل، وفتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب مالك، مات يف سجن اإلجنليز مبصر عند احتالهلا. 

 .1/551شجرة النور الزكية 
حلافظ املنذري، ألف ه(، فقيه مدقق، عامل متمكن، حدث عنه ا610عبد هللا بن حممد بن شاس اجلذامي السعدي )تويف  3

 اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة على ترتيب كتاب الوجيز للغزايل، وهو من أنفس ما ألف املالكية. ابن خملوف، شجرة النور الزكية
1/238. 

شية . الدسوقي، حممد بن أمحد، حا7/385البناين، حممد بن احلسن، حاشية البناين على شرح الزرقاين على خمتصر خليل  4
، 8/538، مطبوع هبامش الشرح الكبري، نشر دار الفكر. عليش، حممد بن أمحد، منح اجلليل 4/220الدسوقي على شرح خمتصر خليل 

 .3/1087. ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 1989بريوت، سنة -نشر دار الفكر
ه ابن عرفة أبنه بلغ االجتهاد املذهيب، أخذ ه(، فقيه حمقق، عامل متفنن، وصف750-ه680حممد بن هارون الكناين التونسي ) 5

على عن أجلة منهم املعمر أبو عبد هللا ابن هارون األندلسي، وأخذ عنه مجاعة منهم ابن عرفة وابن مرزوق اجلد، له آتليف متقنة منها شرحاه 
 .1/302وف، شجرة النور الزكية خمتصري ابن احلاجب الفقهي واألصويل، وشرح املعامل الفقهية، وشرح هتذيب الربادعي. ابن خمل
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خمي مل يثبته إال خترجياا مع قول املازري حكاه بعض األشياخ حكاية مطلقة، وهذا يضعف نسبته وتقدم أن الل

البن القاسم، السيما مع قول ابن شاس: "قال أشهب يقدم الشاهدان على الشاهد واملرأتني إذا استووا يف العدالة، 

 .1وقال ابن القاسم: ال يقدمان"

هو كون األجزاء املذهبية وكتب السماعات متناثرة  -عن زمن مالك-املتأخرة والسبب يف اعتبار هذه الكتب 

 .متفرقة، وقد يقع يف يد العامل منها ما ال يقع يف يد غريه

دم احليض يزال  قال: "ويف املزنية من رواية عيسى عن ابن القاسم بلغين أن مالكا ومن أمثلة ذلك ما نقل الباجي:

 .2ال: الدماء سواء"قليله وكثريه، مث رجع عنه وق

فكتاب املزنية هذا ملا ينشر بعد، ولعله مفقود، ومثله أجزاء أخرى كالثمانية وكالكتاب املوسوم ب: زنته خري من 

مثنه، وكالسليمانية، وكمدونة أشهب، وغريها من األجزاء والكتب اليت جيد الباحث أمساءها والنقول عنها منثورة يف 

 مسائل من رجوعات مالك نقلت عنها يف الفصول التطبيقية.كتب املذهب، وستأيت 

                                         
 .9/472ابن عرفة، املختصر الفقهي  1
 .1/43الباجي، املنتقى شرح املوطإ  2
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 (: الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي )دراسة أصوليةثاينالفصل ال

ســيتعرض هذا الفصــل ملوضــوع الرجوع عن الرجوع عن القول الفقهي من جهته األصــولية، وســيكون ذلك يف ثالثة 

املبحث األول فهو يتناول حجية القول املرجوع عنه يف املذهب املالكي، بينما مباحث حتت كل منها مطالب، أما 

يتناول املبحث الثاين تبعات الرجوع عن القول الفقهي وأثره، أما املبحث الثالث فهو يف املباحث األصــــولية املتعلقة 

 ابلرجوع عن القول الفقهي املؤثرة فيه.

 راسة أصوليةالرجوع عن القول الفقهي: د: 4الشكل: رقم 
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 املرجوحو هيد: مشروعية الرجوع عن القول الفقهي، وضرورة التأين، والرجوع عن اخلطأ مت

إن الرجوع عن القول الفقهي ليس مسألة بداء  وتغيري رأي ال تستند أوال: مشروعية الرجوع عن القول الفقهي: 

، وألن املصلحة متجددة متغرية، كان من لدليل ومنهج، بل هي عملية منهجية تدل على حتر   ومنهج علمي رصني

 لطف هللا هبذه األمة أن أجرى ذلك على نبيها فكان ذلك تشريعا منه.

قال: قتل رجل من محري رجال من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان  1فقد روى عوف بن مالك

واليا عليهم، فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عوف بن مالك فأخربه، فقال خلالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ 

: هل أجنزت لك ما ذكرت لك قال: استكثرته اي رسول هللا، قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف، فجر بردائه، مث قال

َب، فقال: )ال تعطه اي خالد،  من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسمعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاستـُْغضِّ

 َ ال تعطه اي خالد، هل أنتم اتركون يل أمرائي؟ إمنا مثلكم ومثلهم كمثل رجل اسرتعي إبال أو غنما فرعاها، مث حَتَنيَّ

 .2َرَدَها حوضا فشرعت فيه، فشربت صفوه، وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم(َسْقَيها، فَأوْ 

ْن أنه استكثر السلب على شخص واحد، فمنعه من ذلك،  وسبُب منع خالد بن الوليد سلَب الرجل ما ورد مِّ

لرجل حبقه، فلما اشتكى عوف بن مالك خالدا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، رد األمر إىل نصابه، وحكم ل

إال أنه رأى أن عوفا ذهب يستغضب خالدا، ويستثريه، فعدل النيب صلى هللا عليه وسلم عن رأيه ورجع عن قوله 

األول، صوان الحرتام أمرائه؛ ألن هيبتهم من هيبة الدولة، وألنه لو مل يفعل لتجرأ عليهم عوام الناس، ال سيما والناس 

، فأدب النيب صلى هللا والنظم ال ينقادون ألحد، وال يعرفون الطاعة والدوليومئذ قبائل ومزع، وأهل أنفة ومنعة، 

عليه وسلم عوف بن مالك، ورجع عن قوله إىل قول خالد بن الوليد؛ ألن خالدا إمنا فعل ذلك اجتهادا منه وتوخيا 

 للمصلحة.

                                         
ه(، له صحبة، من الشجعان الرؤساء، أول مشاهده غزوة خيرب، وكانت معه 73عوف بن مالك األشجعي الغطفاين )تويف  1

 .5/96ستني حديثا. الزركلي، األعالم راية أشجع يوم فتح مكة، نزل محص وسكن دمشق، روى أكثر من 
 .43صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، ابب استحقاق القاتل سلب القتيل:  2
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ألن ينفل السلب فلما وقع ما يدلُّ قال املازري: "فإن قيل: فلم رجع عنه؟ قلنا: لتبدل اجتهاده ألنه رآه أوال أهال 

على االفتيات على األمري، وتوقع فيه أن جُيَْسَر على أمرائه فيما بعُد، رأى من املصلحة إمضاَء ما فعلوه أوَّالا، ليكون 

 .1ذلك أبلغ يف نفوذ أوامرهم وأمنع من اجلرأة عليهم"

به ويرجع عنه أو أيمر مبا قد هنى عنه ىف أشياء، : "لإلمام أن يرتك ما أمر -معلقا على كالم املازري-قال عياض 

 .2إذا رأى فيها مصلحة املنهي عنه أو غريه أو معاقبته"

: جيب على العامل التأين وحتري احلق قبل اإلفتاء والكتابة، مستشعرا اثنيا: ضرورة التأين يف االجتهاد وأمهية مراجعته

لم، قال ابن عبد احلكم: "كان مالك إذا سئل عن املسألة قال استخالف هللا له، ووراثته للنيب صلى هللا عليه وس

 .3للسائل انصرف حىت أنظر فيها، فينصرف ويرتدد فيها"

وكان رمبا ابت ليلته يتأمل يف املسألة الواحدة، قال ابن مهدي: "مسعت مالكاا يقول: رمبا وردت عليَّ املسألة 

 .5توقف يف مسألة أربعني ليلة يقلبها مث أجازها، ويروى عن مالك كذلك أنه 4فأسهر فيها عامة ليلي"

بل قد ميكث الواحد منهم سنني يقلب املسألة فال خيرج من ذلك بطائل، ومن أغرب ما وقع من ذلك ما رواه 

 .6ابن القاسم قال: "مسعت مالكاا يقول: إين ألفكر يف مسألة منذ بضع عشرة سنة فما اتفق يل فيها رأي إىل اآلن"

املبتدئ أن ذلك لقصور يف العلم أو ضعف يف النظر، وما درى أن العامل كلما توسعت مداركه زاد قلقه وقد يظن 

 وشكه، وكلما زاد ورعه اشتد خوفه من ربه، وعرف قيمة التوقيع عن هللا.

                                         
، حتقيق حممد الشاذيل النيفر، نشر الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية 3/14املازري، حممد بن علي، املعلم بفوائد مسلم  1

 .1991-1989رتمجة والتحقيق والدراسات: بيت احلكمة، الطبعة الثانية للكتاب ابجلزائر واملؤسسة الوطنية لل
-، حتقيق حيىي إمساعيل، نشر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع6/68اليحصيب، عياض بن موسى، إكمال املعلم بفوائد مسلم  2

 .1998مصر، الطبعة األوىل 
 .1/178اليحصيب، ترتيب املدارك  3
 املرجع نفسه. 4
 .5/350ندي، التوضيح اجل 5
 املرجع نفسه. 6
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ومن ذلك ما حصل للقرايف حيث مكث مثاين سنني يف البحث عن الفرق بني الشهادة والرواية، قال رمحه هللا: 

 .1"ابتدأت هبذا الفرق بني هاتني القاعدتني؛ ألين أقمت أطلبه حنو مثان سنني فلم أظفر به"

أيُّ قلوب تلك اليت كانت بني ضلوعهم! وأيُّ ورع ذلك الذي اشتملوا عليه! وأيُّ َهم   كانوا ينوءون به! جزاهم هللا 

 عنا خري ما جيزي العلماَء العاملني املتبعني.

ابملنصف كذلك مراجعة آرائه واجتهاداته، وتقليب وجوهها، حىت إذا ما تبني له خطؤها، أو أن غريها وحيسن 

أصوب نقض اخلطأ املاضي، وعمل ابألصوب فيما يستقبل، والفقهاء هم أوىل الناس بذلك، وقد دعا القرايف قدميا 

 يها.إىل تفتيش املذاهب وتنقيحها، بعد ذكره احلاالت اليت ينقض االجتهاد ف

: "فعلى هذا جيب على أهل العصر تفقد مذاهبهم، فكل ما وجدوه من هذا النوع حيرم عليهم -رمحه هللا-قال 

الفتيا به، وال يعرى مذهب من املذاهب عنه، لكنه قد يقل وقد يكثر، غري أنه ال يقدر أن يعلم هذا يف مذهبه إال 

ملعارض لذلك، وذلك يعتمد حتصيل أصول الفقه، من عرف القواعد، والقياس اجللي، والنص الصريح، وعدم ا

 .2والتبحر يف الفقه"

يف متييز حديثه، واالنتقاء من كتبه، َوَأن يـَُعل َِّم  4إىل تلميذه البخاري 3ورغب من قبل ذلك إمساعيل ابن أيب أويس

 .5َلُه على َما حيدث بِّهِّ؛ ليحدث بِّهِّ، ويعرض َعمَّا سواهُ 

                                         
 .1/4القرايف، الفروق  1
 .2/109 قرايف، الفروقال 2
ه(، فقيه حمدث، روى عن مالك وصحبه، وهو ابن أخت مالك وزوج ابنته، روى 226إمساعيل ابن أيب أويس املدين )تويف  3

 .1/85بن حبيب. ابن خملوف، شجرة النور الزكية عنه البخاري ومسلم يف صحيحيهما، وأخذ عنه إمساعيل القاضي وابن وضاح وا
ه(، فقيه جمتهد، حرب اإلسالم، رحل رحلة طويلة مسع فيها حنو ألف شيخ، وكتب 256-ه194حممد بن إمساعيل البخاري ) 4

واألدب  اجلامع الصحيح، أصح الكتب الستة وأوثقها، وهو أول من ألف يف الصحيح، من أهم كتبه اجلامع الصحيح )صحيح البخاري(
 .6/34املفرد، والتاريخ، وخلق أفعال العباد. الزركلي، األعالم 

بريوت، -، حتقيق حمب الدين اخلطيب، نشر دار املعرفة1/391ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري  5
 .1379سنة 
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رمحه هللا: "ووهللا  1ان ذا مال فيكرم كل من أيتيه خبطإ أو زلة، كما قال البقاعيبل إن بعض العلماء متىن لو ك

الذي َجلَّْت قدرته، وتعالْت عظمته، لو أنَّ يل سعة تقوم مبا أريد، لكنُت أبذل ماالا ملن ينبهين على خطئي، فكلما 

لحُتها، وكنُت أدعو هلم، وأثين عليهم، نبهين أحٌد على خطإ أعطيته ديناراا. ولقد نبهين غرُي واحد على أشياء  فأص

 .2وأقوُل هلم هذا الكالم ترغيباا يف املعاودة إىل االنتقاد، واالجتهاد يف اإلسعاف بذلك واإلسعاد"

وكان من شأن بعض العلماء إظهار التواضع يف صدور كتبهم، ابالعتذار عما يقع فيها من الغلط واخلطإ، سائلني 

 تصحيح ما وقف عليه من خطإ، وتكميل ما ألفاه من نقص. من كانت له املكنة العلمية

ويرحم هللا خليل بن إسحاق املالكي القائل: "مث أعتذر لذوي األلباب من التقصري الواقع يف هذا الكتاب وأسأل 

بلسان التضرع واخلشوع، وخطاب التذلل واخلضوع، أن ينظر بعني الرضا والصواب، فما كان من نقص كملوه، ومن 

 .3صلحوه، فقلما خيلص مصنف من اهلفوات، أو ينجو مؤلف من العثرات"خطإ أ

من هنا فإنه جتب على أهل العصر املراجعة الدائبة لفتاويهم ومؤلفاهتم، فالكمال خصوصية إهلية، وابملراجعة والنقد 

 يستقيم اجلهد البشري.

 مع تبحرهم وسعة مداركهم.وقد كان األئمة يبالغون يف هتيبهم الفتوى، والرتيث يف إلقاء األحكام 

: "إين أُلسأل عن املسألة فأعرفها وأعرف يف أي كتاب هي، ويف أي ورقة، ويف أي -رضي هللا عنه-قال سحنون 

 .4صفحة، وعلى كم هي من سطر، فما مينعين من اجلواب إال كراهة اجلرأة بعدي على الفتوى"

                                         
ه(، من بِّقاع سورية، مؤرخ أديب، له مؤلفات عديدة من أمهها كتاب نظم 885-ه809إبراهيم بن عمر بن حسن البِّقاعي ) 1

 .1/56الدرر يف تناسب اآلايت والسور، وعنوان الزمان يف تراجم الشيوخ واألقران. الزركلي، األعالم 
الرايض، الطبعة األوىل -، نشر مكتبة املعارف1/104السور البقاعي، إبراهيم بن عمر، مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد  2

1987. 
 .2005القاهرة، الطبعة األوىل -، حتقيق أمحد جاد، نشر دار احلديث12اجلندي، خليل بن إسحاق، خمتصر خليل ص 3
مكتبة العلوم  ، حتقيق موفق عبد هللا عبد القادر، نشر82ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن، أدب املفيت واملستفيت ص 4

 .2002املدينة املنورة، الطبعة الثانية -واحلكم
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وإذا ما ألفى املرء فيما بني يديه مرجوحا، أو خطأ من القول،  املرجوح:اثلثا: ضرورة الرجوع عن اخلطإ والرأي 

: "لن تزالوا خبري 2، قال أبو الدرداء1كان رجوعه عنه حممدة له ومنقبة، وقد تقرر أن العمل ابلراجح واجب ال راجح

 .3ما قيل فيكم احلق فعرفتموه، فإن عارفه كفاعله"

عله خبري من الذي يسمعه ويقبله"، قال مالك: "قال ذلك يف الثناء على : "ليس الذي يقول احلق ويف4وقال ربيعة

 .5عمر بن اخلطاب: ما كان أبعلمنا ولكنه كان أسرعنا رجوعا إذا مسع احلق"

: "ال مينعك قضاء قضيته ابألمس -يف كتابه املشهور أليب موسى-هو الذي يقول  -الذي امتدحوه بذلك-وعمر 

 .6ال يبطل احلق شيء، ومراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل"راجعت احلق فإن احلق قدمي، 

: "ال يرجع من قول إىل قول 7وقد كان العلماء السابقون يعتربون الرجوع عن القول من العامل ورعا، قال ابن عون

 .8إال صاحب دين، ولوال ذلك لنصر خطأه ودافع عنه"

                                         
، حتقيق عادل عبد املوجود وحممد معوض، نشر مكتبة نزار مصطفى الباز، 9/3850القرايف، نفائس األصول يف شرح احملصول  1
 بريوت.-ار الفكر، نشر د2/343. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 1/473. ابن عرفة، املختصر الفقهي 1995الطبعة األوىل 
ه(، فقيه جمتهد، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 32عومير بن عامر األنصاري اخلزرجي احلارثي، أبو الدرداء )تويف  2

 اختلف يف شهوده أحدا، وقد شهد اخلندق وما بعدها، ويل قضاء الشام ملعاوية أايم خالفة عثمان، وكان القاضي خليفة األمري إذا غاب. ابن
 .1992بريوت، الطبعة األوىل -، حتقيق حممد علي البجاوي، نشر دار اجليل3/1227بد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب ع

 .2/1140ابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله  3
ه(، فقيه جمتهد، مفيت املدينة، وبه تفقه مالك، قال ابن املاجشون: ما رأيت أحدا أحفظ 136ربيعة بن فروخ املدين )تويف  4

 .3/17لسنة من ربيعة. الزركلي، األعالم 
 .2/1141ابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله  5
ى أن اجتهاده خالف نصا أو إمجاعا أو ما يف معناه رده السنن الكربى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، ابب من اجتهد مث رأ 6

 .2003بريوت، الطبعة الثالثة -، حتقيق حممد عطا، نشر دار الكتب العلمية20372على نفسه وعلى غريه: 
ل ه(، حافظ حمدث، شيخ أهل البصرة، روى عنه الثوري وحيىي القطان ومجاعة، كان أعلم أه151عبد هللا بن عون املزين )تويف  7

 .4/111العراق ابلسنة. الزركلي، األعالم 
 .1985، نشر عامل الكتب، الطبعة الثانية 79الصيمري، احلسني بن علي، أخبار أيب حنيفة وأصحابه ص 8
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 .2القول يف الفقه إذا اتسع علمه": "وإمنا يرجع الفقيه عن 1وقال ابن داود

والذي تقدم من النصوص فيما إذا رأى الفقيه أن اجتهاده الثاين أصوب من قوله األول، فكيف إذا تبني له أن 

قوله خمالف لصريح قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ال معارض له، أو كان خمالفا لقياس أو قاعدة أو 

 ع فيه دون نزاع.إمجاع، فهذا مما جيب الرجو 

رضي هللا عنه: "كنت حدثتكم أن من أصبح جنبا فقد أفطر، فإمنا ذلك من  3ومن ذلك ما روي عن أيب هريرة

 .4كيس أيب هريرة، فمن أصبح جنبا فال يفطر"

رضي هللا عنهما: "أتوب إىل هللا من الصرف، إمنا كان ذلك رأاي رأيته، وهذا أبو  5ومنه كذلك قول ابن عباس

 .7حيدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" 6خلدريسعيد ا

تربأ مما يعثر عليه خمالفا حلديث رسول هللا صلى هللا  -وهو الذي عرف له مذهبان قدمي وجديد–وكان الشافعي 

وسلم من أقواله، فقال رمحه هللا: "كل مسألة تكلمت فيها وصح اخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند أهل 

                                         
ه(، حمدث فقيه، مسع الثوري واألوزاعي، وأخذ عنه حممد بن بشار وحممد بن 213عبد هللا بن داود بن عامر اخلَُرييبِّ )تويف  1

، نشر مري حممد كتب 1/276أخرج األئمة الستة حديثه إال مسلما. القرشي، عبد القادر بن حممد، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية املثىن، 
 كراتشي، ابكستان.-خانة

-ة، حتقيق لطيف القامسي، نشر املكتبة اإلمدادي333ابن أيب العوَّام، عبد هللا السعدي، فضائل أيب حنيفة وأخباره ومناقبه ص 2
 .2010مكة املكرمة، الطبعة األوىل 

ه(، حمدث حافظ، فقيه إمام، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأكثر 59-ق.ه21عبد الرمحن بن صخر الدوسي ) 3
من  من روى عنه احلديث، روى عنه أكثر من مثامنئة رجل بني صاحيب واتبعي، أسلم سنة سبع للهجرة، ويل البحرين لعمر مث عزله ملا رأى

 .4/1768. ابن عبد الرب، االستيعاب انشغاله ابلعبادة وعزلته
 1421السعودية، الطبعة الثانية -، حتقيق عادل الغرازي، نشر دار ابن اجلوزي2/421اخلطيب، أمحد بن علي، الفقيه واملتفقه  4

 هـ.
ترمجان القرآن، صاحب رسول هللا صلى  ه( إمام جمتهد، حرب األمة،68-ق.ه3عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي ) 5

. ابن عبد الرب، هللا عليه وسلم، روى أكثر من ألف وستمئة حديث، قال عمرو بن دينار: "ما رأيت جملسا أمجع من جملس ابن عباس"
 .3/933االستيعاب 

لى هللا عليه وسلم، ه(، راوية إمام، صاحب رسول هللا ص74-ق.ه10سعد بن مالك بن سنان اخلدري األنصاري اخلزرجي ) 6
 .4/1671. ابن عبد الرب، االستيعاب روى أكثر من ألف ومئة حديث، وغزا اثنيت عشرة غزوة

 .1/369اخلطيب، الفقيه واملتفقه  7
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 .1خبالف ما قلت، فأان راجع عنها يف حيايت وبعد مويت"النقل 

، فقد جاء يف ترمجته يف ترتيب املدارك: أنه كان إذا أمضى حكمه، يقول للخصم: 2ويرحم هللا أاب العباس ابن طالب

 "يف البلد علماء وفقهاء، اذهب إليهم، فما أنكروا عليك فارجع إيل".

 .3لصاحبها: "أرها لكل من له علم ابلقريوان، مث ارجع إيل مبا يقولون لك"وكان يكتب القضية ويقول 

من هنا فإن الفقيه ينبغي أن حيمد هللا على ما يظهره له من أوهامه، ويرجع عن قوله الذي ترجح لديه خالفه، أو 

وضعف، ولكن  القول الذي تبني له خطؤه، وقد يسول له الشيطان والنفس األمارة ابلسوء أن ذلك انكسار منه

 األمر على خالف ذلك، واملوفق من وفقه هللا.

                                         
القاهرة، الطبعة األوىل -، حتقيق أمحد صقر، نشر مكتبة دار الرتاث1/473البيهقي، أمحد بن احلسني، مناقب الشافعي  1

1970. 
ه(، فقيه إمام، وقاض عادل، من كبار أصحاب سحنون وبه تفقه، لقي 275-ه217 بن طالب التميمي القريواين )عبد هللا 2

حصيب، حممد بن عبد احلكم ويونس بن عبد األعلى، مسع منه أبو العرب وابن اللباد، له مؤلفات منها الرد على الكوفيني والرد على الشافعي. الي
 .4/308ترتيب املدارك 
 .4/323يب، ترتيب املدارك اليحص 3
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 املبحث األول: حجية القول املرجوع عنه يف املذهب املالكي

مطلقا،  ىلغا يسبق إىل الذهن أول مرة أن القول املرجوع إليه هو القول املعتمد مطلقا، وأن القول املرجوع عنه مُ 

لكن ذلك ال يستقيم إذا ما مت النظر يف الفروع الفقهية املرجوع عنها، ففي األمر تفصيل، وهذا ما سيتناوله هذا 

سيعرضها الباحث على مطالب، وتفصيل  ،املطلب؛ إذ اختلف املالكية إىل ثالثة أقوال يف حجية القول املرجوع عنه

 ذلك كما يلي:

 ملرجوع عنه كاملنسوخاألول: ا قولال]املطلب األول[ 

القائلون إبلغاء القول الفقهي املرجوع عنه مطلقا هم األكثرون، فقد نص على ذلك غري واحد من فقهاء املالكية و 

وأصولييهم، يقول القرايف: "إذا نقل عن جمتهد قوالن، وعلم التاريخ، عد الثاين رجوعا عن األول، فال جيوز الفتيا 

وال يعد من الشريعة، بل هو كالنص املنسوخ من نصوص صاحب الشريعة؛ ألن نصوص ابألول، وال تقليده فيه، 

 .1اجملتهد ابلنسبة إىل املقلد كنصوص صاحب الشريعة ابلنسبة إىل اجملتهد، فإن املتأخر انسخ للمتقدم"

 .2ألن رجوعه مبثابة النسخ"...ويف شرح اخلرشي على خليل: "

ء القول املرجوع عنه متاما دون تفصيل، بل يعتربونه كاملنسوخ، واملنسوخ ومن خالل هذه النصوص فإهنم يرون إلغا

ال يعمل به أبدا، وال شك أن هذا قياس مع الفارق؛ ألن املشاهد أن الفقهاء يعملون ابألقوال املرجوع عنها، بل قد 

 يرجحوهنا على غريها، يف حني أن املنسوخ متفق على أتبيد إبطال العمل به.

: "واألمر -عند ذكر املسائل املمحوة وهي اليت أمر مالك مبحوها حني رجع عنها-يف شرح الرسالة وقال التتائي 

 .3مبحوها أمر مبالغة يف طرحه وهو الصواب يف القول املرجوع إليه"

                                         
عبد الرمحن اجلربين، نشر مكتبة  -، حتقيق أمحد السراح 5/479الرجراجي، احلسني بن علي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  1

 .2004الرايض، الطبعة األوىل -الرشد
 .1/352اخلرشي، شرح خمتصر خليل  2
 .3/68الزرقاين، شرح خمتصر خليل  3
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فقوله: مبالغة يف طرحه. يفهم منه أن القول املرجوع عنه ال حجية له؛ ألنه اعترب إلغاءه بنفس الرجوع، ونفس 

وع هو الدليل الذي يكتفي به الفقهاء عندما يكون القول املرجوع عنه مرجوحا، حبيث مل يرجحه فقهاء املذهب الرج

املرجوع عنه، لكنهم ال يقولون ذلك عندما يكون راجحا، فيبحثون له عن توجيهات أخرى، ولو ضبطوا األمر لكان 

 أحسن.

؛ ألهنم وجدوا -وإن رجع عنه ُمقلَّدهم-ن الفقهاء رجحوه وذلك أهنم عندما يعتربون القول املرجوع عنه، يقولون إ

القول موافقا ألصول اجملتهد الراجع عنه، فمن هنا جاز هلم ذلك، لكنهم عندما يلغونه ال يقولون إنه غري موافق 

ألصول اجملتهد، بل يعتربون نفس الرجوع هو دليل إبطاله، وحيتمل أن يكون ردهم له بنفس الرجوع عندما يكون 

 الفا ألصول اجملتهد الراجع، ومع ذلك فقد كان األوىل هبم التصريح دفعا للبس.خم

أن الصحيح عند أصحاهبم وغريهم من األصوليني: "أن اجملتهد إذا قال قوال مث رجع عنه،  1ونقل الربزيل عن النووي

ازا، أو ابسم ما كان عليه، ال أنه ال يبقى قوال له، وال ينسب إليه، قال: وإمنا يذكر القدمي ويُنَسُب إىل الشافعي جم

 على ذلك وأقره، فدل على أنه موافق للمذهب املالكي. 3. وسكت الربزيل2قوله اآلن"

                                         
ه(، فقيه حمدث، عامل متفنن، تعلم العلم بدمشق وسكنها زمنا طويال، له مؤلفات 676-ه631احلوراين )حيىي بن شرف النووي  1

 كثرية متقنة من أمهها املنهاج يف شرح صحيح مسلم، واألربعون النووية، ورايض الصاحلني، يف احلديث، ومنهاج الطالبني، وروضة الطالبني،
 .8/149األعالم  وشرح املهذب، يف الفقه الشافعي. الزركلي،

 .1/104الربزيل، فتاوى الربزيل  2
ه(، النوازيل الفقيه، احلافظ اإلمام، لزم اإلمام ابن عرفة حنو أربعني 841أبو القاسم بن أمحد الربزيل القريواين التونسي )تويف  3

انجي والرصاع وحلولو والقلشانيان األخوان سنة، أخذ عن مجاعة منهم ابن مرزوق اجلد وأبو احلسن البطرين، وأخذ عنهم خالئق منهم ابن 
 .1/352وابن مرزوق احلفيد، له آتليف نفيسة من أمهها كتاب فتاوى الربزيل الذي مجع فيه فأوعى. شجرة النور الزكية 
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 الثاين: املرجوع عنه معمول به قولال]املطلب الثاين[ 

، وأقر 1السالموالقائلون هبذا القول هم األقلون، بيد أن هلم حججا قوية هلا اعتبارها، ومن أبرزهم العز ابن عبد 

ابن عرفة اجلواز ملا نقله عن العز ابن عبد السالم، ومل يتعقبه البزريل يف نقله عنه، وقواه عليش كذلك يف شرحه على 

 خمتصر خليل.

وقد يستشكلُ  إقحام العز ابن عبد السالم بني املالكية، إال أنه غري وارد؛ ألن العز مل يزل علماء املالكية ينقلون 

كتبهم، وحيتجون بكالمه، ومن طالع الذخرية للقرايف، واملختصر الفقهي البن عرفة، وغريها عرف ذلك، مث عنه يف  

إن املسألة أيضا مسألة أصولية فقهية، ومنهج املالكية مقارب ملنهج الشافعية يف أصول الفقه؛ إذ مها من مدرسة 

، يف مقابل احلنفية الذين يطلق عليهم مدرسة واحدة، هي مدرسة اجلمهور اليت قد يطلق عليها مدرسة املتكلمني

 الفقهاء.

أما ثبوت نقل اجلواز عن العز، فقد نقله الربزيل عن شيخه ابن عرفة بسنده إىل العز ابن عبد السالم، قال: "سئل 

-ابن عرفة عن القول املرجوع عنه هل جيوز العمل به؟ وحكى السائل اتفاق األصوليني على عدم جواز العمل به 

فقال ابن عرفة إن نقل االتفاق غري صحيح؛ ألنه يروي بسند صحيح عن العز ابن عبد  -ا تقدم يف القول األولكم

السالم أن ذلك جائز، وأن ما خالف فيه العز ال يكون اتفاقا، قال: وعز الدين هذا ممن ال ينعقد اتفاق مع خمالفته 

 .2العتبار روايته ورأيه"

حه على خليل، مستدال بقصة عمر رضي هللا عنه يف رجوعه عن فتواه يف املسألة وقد نصر هذا القول عليش يف شر 

 املشرتكة يف الفرائض.

                                         
ه(، فقيه جمتهد، عامل متفنن، لقب بسلطان العلماء، خطيب مصر ودمشق، 660-ه577عز الدين بن عبد السالم السلمي ) 1

 عنه الشهاب القرايف وانتفع به، ألف كتبا متقنة جليلة من أمهها قواعد األحكام يف إصالح األانم، واإلملام يف أحاديث األحكام، وتفسريأخذ 
 .4/21القرآن. الزركلي، األعالم 

 .1/104الربزيل، فتاوى الربزيل  2
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قال عليش: "فإن قيل حيث رجع عنها فما وجه نسبتها إليه؟ قلت: وجهها أهنا اجتهاد، واجلواز اجتهاد، واالجتهاد 

 .1ال ينقض االجتهاد، الحتمال إصابة األول دون الثاين وعكسه"

الم عليش صحيح من جهة استواء القول األول والثاين يف كون كل منهما اجتهادا، أما احتجاجه هنا على وك

جواز العمل ابملرجوع عنه أبن االجتهاد ال ينقض االجتهاد فذلك غري مسلم؛ ألن العمل ابلقول املرجوع إليه ال 

ما يستقبل، ونسبة القول إىل اجملتهد مع بيان يقتضي نقض االجتهاد األول الذي حصل، وإمنا يعين عدم العمل به في

 رجوعه عنه إمنا هو من ابب التأريخ الفقهي ال غري عند من يقول إبلغاء املرجوع عنه.

وقصة عمر رضي هللا عنه اليت احتج هبا ال تسعفه؛ ألن عمر ملا رجع عن احلكم السابق ومل يعمل به مرة أخرى، 

 فالعمل ابالجتهاد اجلديد ال يعين نقض االجتهاد القدمي.وإمنا عمل ابلقول اجلديد، 

من أن الشارع رافع وواضع ال اتبع، وأن إمام املذهب ال واضع وال - 3من كالم الشريف التلمساين 2سيأيتوما 

يبطل دعوى األصوليني يف كون األول كاملنسوخ، وكذلك قوله إنه جيوز على اجملتهد من الغلط  -رافع، بل هو اتبع

 لنسيان يف القول الثاين ما جيوز عليه يف القول األول.وا

بل إن اجملتهد نفسه قد يرجع رجوعا مرتددا؛ لبعض االعتبارات الرتجيحية، كما حصل مع اإلمام مالك، فقد ذكر 

 أن مالكا كان يرتجح فيها يف الفتوى؛ لذلك ترك القول األول مرسوما -يف مسألة اليت ميلكها زوجها أمرها-الباجي 

 يف الكتب مع رجوعه عنه، فيحتمل أنه يرجع عن رجوعه، وقد وقع ذلك ملالك يف مسائل قليلة.

                                         
 .1/334عليش، منح اجلليل شرح خمتصر خليل  1
 .88انظر الصفحة  2
ه(، فقيه جمتهد، إمام جمدد، أخذ عن ابين اإلمام، وأخذ عنه مجاعة منهم 761-ه710ن أمحد الشريف التلمساين )حممد ب 3

ع على ابناه عبد هللا وعبد الرمحن وابن زيتون والسَّط ِّيُّ والشاطيب وابن خلدون وابن زمرك، له مؤلفات منها مفتاح الوصول إىل ختريج الفرو 
 .1/337خملوف، شجرة النور الزكية  األصول مل يسبق ملثله. ابن
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قال الباجي: "وقد روى حيىي بن حيىي القول األول يف املوطأ، وهو من آخر من روى عنه، وهذا يدل على أن 

 .1مالكا كان يرتجح فيه يف أوقات الفتوى، وأبقى يف املوطأ قوله األول فلم يغريه"

 ، وممن أشار إىل اعتبار القول األول ابن أيب مجرة يف إقليد التقليد بقوله: "إن اجملتهد إذا رجع عن قول أو شكَّ

فليس رجوعه عنه مما يبطله، ما مل يرجع لقاطع؛ ألنه رجع من اجتهاد الجتهاد عند عدم النص، فريجع أصحابه 

 .2فيأخذ بعضهم ابألول"

عن قوم مل يعينهم، وهذا يف معىن اعتبار القول  -بني القول املرجوع عنه والقول املرجوع عنه-ونقل الربزيل التخيري 

 املرجوع إليه، وقد يكون ذلك فيما مل يكن ابخلطإ البني، كما تقدم البن أيب مجرة.

غريه، وقال قوم  قال الربزيل: "فإذا تغري ظنُّ من قلده وانتقل لغريه، وجب على من قلده النقلة إليه أيضا، وال يصح

بتخيريه بناء على أن املصيب واحد، وأن العامل إذا استوىف نظره بشروطه، فيقول هذا حكم هللا مطلقا، وال يقول عليَّ 

 وال على من قلدين".

مث ردَّ الربزيل ذلك قائال: "وفيه نظر، فإن دوام احلكم مشروط بغلبة الظن، فإذا تغري بوجه أرجح أو مساو ، حيرم 

 لعمل به ألنه جيب عليه العمل ابألرجح عنده حينئذ، فيحرم عليه العمل ابألول؛ ألنه ابطل".عليه ا

مث ساق الربزيل أدلة من قالوا ابلتخيري، وذكر منها أن الناس كانوا يستفتون الصحابة، وال يكررون سؤاهلم هلم عن 

 .3اَس عند تغري اجتهادهمتغري اجتهادهم، وردَّ الربزيل ذلك أبن الصحابة كانوا يـُْعلُِّمون الن

                                         
 .5/26الباجي، املنتقى شرح املوطأ  1
حتقيق ، 368 -11/367الونشريسي، أمحد بن حيىي، املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب  2

 .1981املغرب، سنة -مجاعة إبشراف حممد حجي، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 .1/98الربزيل، فتاوى الربزيل  3
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عن العمل ابلقول -أجاب فيها على سؤال  كاتـََبُه بِّهِّ الشريف التلمساين  2فتوى البن لب 1ونقل الونشريسي

جاء فيها: "ومستند األخذ ابلقول األول أن مالكا مل يقل به إال بدليل، وإن كان مرجوعا عنه عنده،  -املرجوع عنه

يضا غالب أقوال مالك املنقولة عنه قد قال هبا أصحابه، فليعمل هبا من حيث فنحن أنخذ به من حيث دليله، وأ

 اجتهادهم...

فإن مجيع املصنفني يسطرون هذه األقوال، وحيافظون عليها ويفتون هبا يف النوازل، متواطئني على هذا،  كذلك...

 .3ومل يَعرِّض هلم هذا اإلشكال، فيبعد أن جيمعوا على اخلطإ"

ب ما ينحو هذا النحو، فقد قيل له: "ابن القاسم خيالفك يف أشياء. فقال: جاء ابن القاسم وينقل عن ابن وه

إىل مالك وقد ضعف، وكنت أان آيت مالكا وهو شاب قوي، أيخذ كتايب فيقرأ منه، ورمبا وجد فيه اخلطأ فيأخذ 

 .4خرقة بني يديه فيبلها يف املاء فيمحوه، ويكتب يل الصواب"

 ينبئ عن اعتماده القول األول؛ لقوة مالك وجلده يف أول أمره.فكالمه هذا 

وال خيفى أمنا ذكره ابن وهب حصل مثله مع ابن القاسم، فقد كان مالك يرجع عن قوله بنفسه، وأحياان يراجعه 

لك بناء ابن القاسم أو غريه من الطلبة فريجع عن قوله األول، ومع هذا مل يشكك ابن القاسم يف األقوال اجلديدة ملا

 على أنه كان شااب جلدا يومها.

بل إن هذا النص لصاحل من يرى اعتماد القول املرجوع إليه؛ ألن ابن وهب كان يعتمد قول مالك املرجوع إليه يف 

                                         
ه(، فقيه نوازيل، إمام املالكية بوقته، أخذ عن مجاعة من أبرزهم أبو 914الفاسي )تويف أمحد بن حيىي الونشريسي التلمساين  1

يف الفضل العقباين وابن مرزوق الكفيف، وأخذ عن قوم منهم ابنه عبد الواحد، له مؤلفات تدل على جاللته من أمهها املعيار املغرب، وكتابه 
 .1/397النور الزكية القواعد الفقهية وآخر يف الواثئق مل يكمله. شجرة 

ه(، فقيه جمتهد، عامل حمقق، قال املواق: "حنن على فتاويه يف احلالل واحلرام"، 782-ه701فرج بن قاسم بن لب الغرانطي ) 2
الدين أخذ عن ابن بكر وأيب جعفر الزايت وابن سلمون، وأجازه التاج الفاكهاين وابن عبد الرفيع وابن عبد النور، روى عنه مجاعة منهم لسان 

بن اخلطيب والشاطيب وابن عاصم وابن زمرك وابن جزي، له رسائل متقنة منها مسألة اإلمامة ابألجرة، وفتاوى مشهورة. ابن خملوف، شجرة 
 .1/331النور الزكية 

 .11/365الونشريسي، املعيار  3
 .3/236اليحصيب، ترتيب املدارك  4
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 شبابه، والذي شكك فيه ابن وهب هو رجوع مالك عن أقواله يف فرتته األخرية إن صحت الرواية عن ابن وهب.

ابن وهب عن منهج اجتهادي أكثر منه عن آراء ومسائل فقهية؛ ألنه هو نفسه كان عاملا ولرمبا كان حديث 

حني أوكل إليه الرجوع إىل عقله فيما رجع عنه،  1جمتهدا، نظري ما حصل البن القاسم مع تلميذه عيسى بن دينار

، لذلك اعتمدها وترك ما بلغه فلعل ابن وهب توصل إىل القناعة التامة أبقوال مالك اليت أخذها عنه، وتيقن صواهبا

 عن مالك مما مل يتيقن.

                                         
يه نظار، قاض عادل، وبه وبيحىي بن حيىي انتشر علم مالك يف األندلس، ه(، فق212عيسى بن دينار بن وهب القرطيب )تويف  1

 .1/95لزم ابن القاسم وتفقه به، ومساعه منه يف عشرين كتااب، ألف كتااب كبريا يف الفقه مساه اهلدية. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
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 : املرجوع عنه معمول به بشروطقول الثالثال]املطلب الثالث[ 

والقائلون ابعتبار القول املرجوع عنه بشروط هم الذين تسفعهم األدلة، وينضبط قوهلم ابملقارنة مع كثري من األقوال 

 املالكي، وشروطهم يف اعتباره ثالثة:الفقهية املرجوع عنها يف املذهب 

يشرتط أن يكون العامل ابلقول املرجوع عنه : الشرط األول: أن يكون العامل ابلقول املرجوع عنه مؤهال لذلك

املختار له من اجملتهدين يف املذهب؛ ألنه يعرف أصول إمامه الراجع وقواعده، فإن كان كذلك جاز له القول به، 

تقليدا لإلمام األول الذي رجع عن القول، وإمنا هو تقليد  -من املقلدين-فيه، وال يعترب هذا ومن هنا ميكن تقليده 

 للثاين يف ترجيحه للقول املرجوع عنه، أو هو تقليد هلما معا؛ ألنه لو مل خيرته ملا ساغ العمل به للمقلد العامي.

، إال أن ذلك ليس على ىغا لْ ل املرجوع عنه مُ وقد نقل الربزيل عن ابن عرفة أهنم وإن سلموا االتفاق على أن القو 

 إطالقه.

: "وحتقيقه أن املقلد إما أن يكون عاملا بقواعد إمامه املقلَّد، حمصال للقياس الفقهي، -رمحه هللا-قال ابن عرفة 

ين ومسائله، وطرق االجتهاد، والرتجيح، وتفاوت درجاته، وموجباته على مذهب إمامه، أو ال يكون كذلك، أما الثا

فال جيوز له األخذ ابلقول املرجوع عنه، وأما األول فيجوز له األخذ بعد بذل وسعه يف النظر املوصل إىل إدراك كون 

األول هو اجلاري على قواعد إمامه اليت مل خيتلف قوله فيها حبال، فهو الزم قوله الذي مل خيتلف حبال، قال: ومما 

رجوع عنه: عمل غري واحد من الشيوخ املتقيدين ابتباعهم مذهب يدل على صحة ما ذكرانه من العمل ابلقول امل

مالك كابن رشد والباجي وكثري من أصحاب مالك ملن نظر الدواوين، وهذا ابن القاسم فعل ذلك، وتلقاه منه 

 .1ابلقبول الشيخان الشهريان اإلمامان: أسد وسحنون، وغريمها ممن أخذ أصل املدونة عن ابن القاسم"

ن عرفة بعد ذلك ثالث عشرة مسألة عمل فيها ابن القاسم مالك بقوله املرجوع عنه مستدال هبا على ما مث أورد اب

 قرره، وكالمه هذا كالم متني وجيه ملن أتمله وفهمه، فلريجع إليه بتمامه.

                                         
 .105-1/104الربزيل، فتاوى الربزيل  1
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ني ومما يدلك على أن يف العمل ابلقول املرجوع عنه مندوحة للمجتهد املذهيب ما حصل مع عيسى ابن دينار ح

أرسل إىل ابن القاسم يريد قوله األخري بعد رجوعه عن مجلة من مسائل األسدية، فأمره بعرضه على عقله، فما وافقه 

 .1عمل به، وما مل يوافقه تركه، وقد أقرمها عياض على ذلك واعتربه ثقة من ابن القاسم يف فقه عيسى بن دينار

ويف حال اعتبار القول املرجوع عنه : جع على أنه قول لهالشرط الثاين: أن ال ينسب القول املرجوع عنه للرا

 واإلفتاء به ال ينسب إىل الراجع دون ذكر رجوعه عنه؛ ألن املرجوع عنه ال يكون قوال للراجع.

وقد نص على ذلك اتج الدين الفاكهاين يف ذكره لقول علي ابن أيب طالب من أنه كان يرى أن الصالة الوسطى 

 .2رجع عنه، قال: "واملرجوع عنه ال يكون مذهبا للراجع"هي صالة الصبح مث 

وقوله: "ال يكون مذهبا للراجع" يستقيم يف حال رجوعه عن أصل من أصول مذهبه، أما يف حال رجوعه عن 

قول، فإن القول املرجوع عنه ال يكون قوال للراجع، لكنه قد يكون مذهبا له، ملا هو مقرر عند الفقهاء من اعتبارهم 

 ألقوال املرجوع عنها داخلة يف مجلة املذهب.بعض ا

. ويقول 4يف الفواكه الدواين على أن املرجوع عنه ال ينسب إىل قائله، فضال عن اعتباره راجحا 3ونص النفراوي

: "وعذر املصنف أن سحنوانا ملا رجع عن قوله األول -معتذرا عن خليل يف جتاهله قوال لسحنون رجع عنه-الزرقاين 

 .5املصنف"مل يعتربه 

كذلك فإن القول املخرج على املذهب ليس قوال لإلمام، وإن كان مذهبا له، فهاهنا فرق بني القول واملذهب، 

 .القول هو ما نطق به الفقيه أو كتبه وتبناه، واملذهب مجلة أصوله وضوابطه وطريقته يف االجتهادف

                                         
 .4/109اليحصيب، ترتيب املدارك  1
 .1/570الفاكهاين، رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام  2
ه(، فقيه حمقق، عامل مدقق، انتهت إليه رائسة املذهب يف وقته، قرأ الفقه واحلديث على 1125أمحد بن غنيم النفراوي )تويف  3

ها شرحه على رسالة ابن أيب زيد. ابن خملوف، الشهاب اللقاين وعبد الباقي الزرقاين واخلرشي، وأخذ عنه الصباغ وغريه، له مؤلفات نفيسة من
 .1/460شجرة النور الزكية 

 .1995، نشر دار الفكر، سنة 2/19النفراوي، أمحد بن غنيم، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين  4
 .6/177الزرقاين، شرح خمتصر خليل  5
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قوال له، وإن نسب إليه لزم بيان رجوعه عنه حىت فإن القول املرجوع عنه يكون مذهبا للراجع وال يكون  من هنا

 ال يقع اللبس.

وهذا شرط ضروري يف التخريج املذهيب؛ ألن العمل  الشرط الثالث: أن يكون موافقا ألصول املذهب وقواعده:

 ابلقول املرجوع عنه بناء موافقته للمذهب منط من التخريج املذهيب.

اإلمام مالك يف قراءة اجلماعة على الواحد، قال اخلرشي معلقا عليه: "إن وقد ذكر خليل يف خمتصره روايتني عن 

معلقا عليه: "فإن  1مالكا كان يرى كراهة قراءة اجلماعة على الواحد مث خففه ورجع عن قوله األول"، قال العدوي

دوي[: املرجوع قلت حيث رجع وخففه كان الواجب عدم ذكر الرواية األوىل؛ ألن رجوعه مبثابة النسخ، قلت ]الع

 .2عنه ملا كان غري خارج عن قواعده مل يلغ أصال كما ذكروا"

وهذا املعىن الذي ذكره العدوي قد قرره غري واحد من فقهاء املالكية تنظريا وتطبيقا، بل إن النفراوي أشاد اببن 

مسألة الذي يزين ابمرأة،  أيب زيد حيث اعترب القول املرجوع عنه، ورجحه على القول الذي رجع إليه اإلمام مالك يف

مث تلد منه، فهل حترم عليه البنت اليت ترضعها املزين هبا؟ وهل تنتشر احلرمة من احلرام كما تنتشر من احلالل؟ أم ال 

 حيرم شيء من ذلك.

 : "فلله در املصنف حيث اقتصر على الراجح املوافق ملا يف املوطأ ولو ثبت رجوع اإلمام-رمحه هللا-قال النفراوي 

عما فيه، فإن قيل: كيف يكون الراجح ما يف املوطأ وهو عدم نسبة التحرمي ابلزان مع رجوع اإلمام عنه؟ مع أن 

 املرجوع عنه ال ينسب إىل قائله فضال عن كونه راجحا؟

قال ]النفراوي[: فاجلواب: أن أصحابه أخذت من قواعده أن املعتمد عدم التحرمي، فصار عدم التحرمي مذهبا 

                                         
 همقق، عامل مدقق، إمام املالكية يف وقته، أخذ مجاعة منه(، فقيه حم1192-ه1112علي بن أمحد الصعيدي العدوي ) 1

النفراوي، وأخذ عنه الدردير والدسوقي ومجاعة، من أهم آتليفه حواشيه على الرسالة وشرحي اخلرشي على خمتصر خليل. ابن خملوف، شجرة 
 .1/492النور الزكية 

 ، ومعه حاشية العدوي.1/352اخلرشي، شرح خمتصر خليل  2
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أي –وإن كان قوله خمالفا له، وال شك أن ما يستنبطه أصحاب اإلمام من قواعده من املسائل ينسب إليه ملالك، 

وإن مل يقله، وال تكلم به، فإن كثريا من املسائل مل يكن لإلمام فيها نص، وإمنا هي منقولة عن أصحابه،  -إىل مذهبه

 .1وتنسب إىل مذهبه، كغالب مسائل اإلقرار، وهللا أعلم"

وعبارة النفراوي: "فصار عدم التحرمي مذهبا ملالك". عبارة دقيقة؛ ألن هناك فرقا بني قوله: مذهبا ملالك، وبني 

قوله: قوال ملالك، كما تقدم بيانه، فاملذهب أعم من القول، ألن القول ما صدر منه، واملذهب قواعده وأصوله 

 ومنهجه كما تقدم.

الراجح". أن املرجوع عنه قد يكون راجحا يف املذهب، وهذا يدل على وأفاد قول النفراوي: "حيث اقتصر على 

 أنه ليس مطروحا مطلقا.

ويدل عليه قول العدوي يف حاشيته على اخلرشي: "فإذا علمت ذلك تعلم أن احلطاب اعتمد املرجوع عنه، قلت: 

انظر كيف اعتمد احلطاب . ف2ولذلك جعله بعضهم هو املذهب؛ ألن كالم احلطاب ال يعدل عنه ما مل ير خالفه"

 القول املرجوع عنه، وانظر كيف أقره العدوي على ذلك.

                                         
 .2/19النفراوي، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين  1
 ، مطبوعة مع شرح اخلرشي على خمتصر خليل.6/140العدوي، علي بن أمحد، حاشية شرح اخلرشي على خمتصر خليل  2
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سة للشريف التلمساين، يبطل فيها كون القول املرجوع عنه كاملنسوخ يف الشرع، يقول يونقل الونشريسي فتوى نف

الشارع، حبيث يلغى األول البتة؛ ألن الشريف: "إذا علم املتأخر من قويل اإلمام، فال ينبغي اعتقاد أهنما كأقوال 

الشارع واضع ورافع ال اتبع، فإذا نسخ األول رفع اعتباره أصال، وإمام املذهب ال واضع وال رافع، بل هو يف اجتهاده 

طالب حكم الشرع، متبع دليله يف اعتقاده، ويف اعتقاده اثنيا أنه غالط يف اجتهاده األول، وجيوز على نفسه يف 

اين من الغلط ما اعتقده يف اجتهاده األول، ما مل يرجع لنص قاطع، وكذلك مقلدوه جُيَو ُِّزوَن عليه يف كال اجتهاده الث

اعتقاديه ما َجوَّزَُه هو على نفسه من غلط ونسيان، فلذلك كان ملقلَّده اختيار أول قوليه، إذا رآه جرى على قواعده، 

 عليه العمل آبخر قوليه، ألغلبية إصابته على الظن، فأقوال إن كان جمتهدا يف مذهبه، وإن كان مقلدا صرفا تعني

الشارع إنشاء، وأقوال املقلد إخبار، وهبذا غلط من اعتقد من األصوليني أن حكم القول الثاين من اجملتهد حكم 

 .1الناسخ من قويل الشارع"

الكا كان يرتجح يف الفتوى، إذا عرفَت ذلك، فإن اجملتهد نفسه قد يرجع عن رجوعه، من هنا قال الباجي إن م

 فقد يرجع إىل قوله األول الذي كان رجع عنه، وذلك سبب تركه لقوله الذي رجع عنه يف املوطأ دون حموه.

قال الباجي يف مسألة املرأة اليت ميلكها زوجها أمرها: "وقد روى حيىي بن حيىي القول األول يف املوطأ، وهو من 

مالكا كان يرتجح فيه يف أوقات الفتوى وأبقى يف املوطأ قوله األول فلم  آخر من روى عنه، وهذا يدل على أن

 .2يغريه"

يف شرح ملصطلح الرتدد عند خليل بن إسحاق:  3ومما يدل على اعتبار القول املرجوع عنه ما ذكره الدسوقي

 "وابلرتدد لرتدد املتأخرين يف النقل".

                                         
 .11/367الونشريسي، املعيار  1
 .5/26نتقى شرح املوطأ الباجي، امل 2
ه(، فقيه مدقق، وعامل نظار، كبري مالكية مصر يف وقته وإمامهم، أخذ عن 1230حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي )تويف  3

به أجلة منهم الدردير والصعيدي وحسن اجلربيت، وأخذ عنه قوم منهم الشيخ الصاوي والشيخ حسن العطار والنفراوي، نفع هللا بتحريراته يف كت
 .1/520ودروسه، ومن أهم مؤلفاته حاشيته على الشرح الكبري للدردير، وحاشيته على كربى السنوسي يف العقيدة. شجرة النور الزكية 
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يف النقل عن اإلمام يف املسألة الواحدة أبن يكون له قوالن  قال الدسوقي معلقا عليه: "وسبب اختالف املتأخرين

 .1يف مسألة، فينقل عنه انقل قوال، وينقل عنه الناقل الثاين القول اآلخر، وسواء علم رجوعه عن أحدمها أم ال"

 هذا وقد التزم خليل بنقل ما عليه الفتوى يف خمتصره، فدل ذلك على أن القول املرجوع عنه قد يكون مساواي

 مطلقا. ىغا لْ للمرجوع إليه وقد يكون أرجح منه، مما يعين أنه غري مُ 

مطلقا التخريج عليه، فجعله أصال يرجع إليه تقاس عليه الفروع  ىغا لْ ومما يدل على أن القول املرجوع عنه غري مُ 

يدل على أنه ليس كاملنسوخ الذي ال متكن االستفادة منه، نعم يشرتط أن يكون موافقا ألصول املذهب، وإال فال 

 ميكن التخريج عليه، وهذا الشرط ليس خاصا به، بل بسائر ما خيرج عليه من فروع املذهب.

يج على القول املرجوع عنه ما عمله ابن رشد اجلد يف مسألة الذي اشرتى أضحية فدخلت يف ومن أمثلة التخر 

غنم رجل آخر والتبست عليه، فقال ابن رشد إن فيها قولني بناء على قولني ملالك يف مسألة الذي اشرتى كيسا من 

ف قول مالك هل يرد قيمة جزء ، فقد اختل2الثياب على الربانمج على أن فيه مخسني ثواب فوجد يف واحدا ومخسني

من كل ثوب أم أن له رد ثوب وسط  من تلك الثياب، فعلى القول األول يكون البائع شريكا يف كل ثوب جبزء يسري 

 حىت يتم له ثوب من واحد ومخسني ثواب، وعلى القول الثاين ال يكون شريكا.

كا لصاحب الغنم جبزء يسري يف كل كبش وطريقة إجراء القولني يف مسألة الكباش أن صاحب الكبش يكون شري

 حىت يتم كبشه من بني تلك األجزاء، أو يتفقان على كبش وسط بدل كبشه.

                                         
 ، مطبوع هبامش الشرح الكبري، نشر دار الفكر.1/26الدسوقي، حممد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  1
، حتقيق حممد حجي وآخرين، نشر دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية 3/363والتحصيل  ابن رشد، حممد بن أمحد، البيان 2

1988. 
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 املطلب الرابع: الرتجيح من األقوال السابقة

من خالل ما تقدم يتبني اختالف العلماء يف القول الفقهي املرجوع عنه فمن قائل ابعتباره مطلقا، ومن قائل 

وقال قوم ابلتفصيل، فيعترب ما اعتربه الراجع حبيث يرتاجع عن رجوعه، أو ما اعتربه املؤهلون لالختيار  إبلغائه مطلقا،

حبيث يرون القول املرجوع عنه موافقا ألصول الراجع فيعترب القول، ويعمل به دون اعتباره قوال للراجع وإن كان ضمن 

ألصل الكلي املعروف وهو "هل الزم املذهب يعد مذهبا"؟ مذهبه، وجعل ابن عرفة مدار اخلالف يف نسبته إليه على ا

 .1ألنه ما دام موافقا ألصوله وقواعده الثابتة فكأنه مل يتغري، وعبارته: "فهو الزم قوله الذي مل يتغري حبال"

ويشرتط عند القائلني ابلتفصيل أن يكون الذي خيتار القول املرجوع عنه عاملا أبصول ذلك اإلمام، عارفا 

 ده، فال جيوز ذلك للعامي واملتفقه الذي ال يتقن أصول إمامه.بقواع

وهاهنا أمر مهم، وهو أن األصوليني القائلني أبن املقلد إمنا يتعامل مع أقوال إمامه كما يتعامل اجملتهد مع 

تقييد املطلقات، وختصيص العمومات ال كون القول الثاين  -فيما يظهر-نصوص الشارع إمنا يقصدون بذلك 

خا؛ إذ ال ميكن ذلك حبال، كما أن التفاوت ظاهر بني املشبه واملشبه به؛ النضباط أحكام الشارع، ولكونه ال انس

 جيوز عليه التعارض والبداء والنسيان، خبالف اجملتهدين.

وهللا ، 2والذي يرتجح عند الباحث هو القول الثاين، فيكون القول الفقهي املرجوع عنه معتربا ابلشروط املتقدمة

 أعلم.

  اثنني:وينبغي أن ينبه على أن حال اإلمام يف قوله املرجوع عنه ينقسم إىل قسمني

                                         
 .1/105الربزيل، فتاوى الربزيل  1
 وما بعدها. 85انظر الصفحة  2
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كان يرتك بعض املسائل يف كتبه مع رجوعه عنها؛ ألنه قد يرجع إليها   -يرمحه هللا-أن مالكا  احلال األول:

َملََّكةِّ، فذلك تفسري قول الباجي: "يرتجح يف الفتوى". وهذا يدل على أن القول املرجوع عنه ليس 
ُ
كما يف مسألة امل

"سارت به الركبان"، فلم تعد ملسحه فائدة، قال مطلقا، ونقل الزرقاين عن مالك أن سبب تركه للقول، كونه:  ىغا لْ مُ 

 .1الزرقاين يف شرحه على خمتصر خليل: "فقيل: لو حموت ما يف املوطأ فقال: سارت به الركبان"

وكالم الباجي أمنت وأقوى مما نقل الزرقاين؛ ألن اإلمام مالكا حما بعض املسائل الفقهية اليت كان أفىت هبا يف 

اقلها الناس، لكنه حماها رغم ذلك، من هنا فإن حموه للمسألة إضراب عنها، خبالف اليت املدونة، وهي األخرى تن

 يرتكها، فإنه يرتكها لقوَّهتا، أو لرتجحه يف الفتوى كما قال الباجي.

رجع عن بعض املسائل ومل تدون أقواله األوىل، وإمنا وجدان القول الثاين  -يرمحه هللا-أن مالكا  احلال الثاين:

ويعرف الرجوع إليه بقوهلم: وهو الذي رجع إليه مالك، وكما هو معروف يف مسائل املدونة امللقبة ابملمحوات، وحده، 

وقد مر تفصيلها، فهذه مل يرجع إليها اإلمام أبدا؛ ألنه أضرب عنها، وابن له مرجوحيتها فمحاها، والذي ترك 

 املمحوات يف الكتب إمنا هو ابن القاسم، واألصحاب من بعده.

يف املسائل املمحوات: "واألمر مبحوها أمر مبالغة يف طرحه، والصواب يف القول  -ابن عبد السالم–قال 

أي وعليه صورة شطب؛ ألنه يصلح أن يذهب إليه اجملتهد يوماا، -املرجوع إليه، ووقعت املساحمة يف بقائه مكتوابا 

 .2على هذا ابن عبد السالم" وهذا هو املوجب لتدوين األقاويل اليت يرجع اجملتهد عنها، نبه

                                         
 .3/369الزرقاين، شرح خمتصر خليل  1
 .3/68الزرقاين، شرح خمتصر خليل  2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



91 

 

 املبحث الثاين: تبعات الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي 

يتناول هذا املبحث تبعات الرجوع عن القول الفقهي، واملقصود هبا آاثره، وما ينتج عن رجوع الفقيه، من سراين 

برجوعه، وسيحاول الباحث حترير مذهب مالك يف احلكم املرجوع عنه أو نقضه، وهل جيب عليه إعالم املستفيت 

 تلك املسائل، ابلرجوع إىل أقوال املالكية ومصادرهم ما أمكنه ذلك.

 املطلب األول: هل جيب على العامل اإلعالن عن رجوعه

إذا رجع العامل عن قوله، فهل جيب عليه اإلعالن عن رجوعه أم ال جيب عليه ذلك؟ مل ينقل عن مالك يف ذلك 

 الذي ألهل املذهب يف ذلك أن للمجتهد حالتني:نص، و 

إذا كان رجع لتبني خطئه مبخالفته لنص قاطع أو إمجاع أو قاعدة من قواعد الشرع أو قياس جلي،  احلالة األوىل:

يف رفع النقاب قائال: "أما لو قطع ببطالن  1فإنه جيب عليه إعالن رجوعه وبيان ذلك، وقد قرر ذلك الرجراجي

 .2ليه تعريف العامي"األول لوجب ع

وحنو ذلك ما نقل الربزيل عن ابن عرفة يف فتوى له طويلة، جاء فيها: "وأما قوله: مل يكن الصحابة يصرحون أبان 

قد تغري اجتهادان، فمن أفتيناه بكذا فال يعول عليه، فهذا قول من ال يتبع آاثر الصحابة، أال ترى قول ابن مسعود 

نكاح األم بعد االبنة وهو مل يدخل هبا، فأجازه، مث قدم املدينة فسأل عن ذلك  عن -وهو ابلكوفة-حني استفيت 

فأخرب بعدم جوازه والشرط يف الرابئب خاصة، فرجع إىل الكوفة فبعث إىل الذي أفتاه قبل دخوله منزله وأمره بفرقتها. 

أمره مبحوها، وكذلك ابن وهذا دأب العلماء الراسخني كمالك، فقد عرض عليه ابن القاسم مسائل أفىت فيها ف

 .3القاسم حني عرض عليه سحنون مسائل فرجع عنها"

                                         
ه(، فقيه حمقق، وعامل متفنن، له آتليف جليلة تدل على علمه 899الشوشاوي )تويف احلسني بن علي بن طلحة الرجراجي  1

الم وفضله من أمههما رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، والفوائد اجلميلة على اآلايت اجلليلة، ومباحث يف نزول القرآن وكتابته. الزركلي، األع
2/247. 

 .6/147الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  2
 .1/98الربزيل، فتاوى الربزيل  3
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كما -وقول ابن عرفة: "وهذا دأب العلماء الراسخني..." إخل. يفيد أن املسائل اليت رجع عنها مالك قسمان 

ذلك، لذلك : املمحوات، وغريها، أما املمحوات فلما تبني له خطؤه حماها من كتبه، ورجع عنها، وأعلن عن -تقدم

هي أشهر من غريها، حىت لقبت ابملمحوات، واملسائل األخرى اليت رجعها عنها ملا مل يتبني له خطؤه فيها، تركها يف 

 كتبه ومل ميحها، بل رجع عن رجوعه يف بعضها.

ب وقد تقدم أن أهل املذهب اعتمدوا مسألتني من املمحوات، ومل يتبعوا اإلمام يف حموه هلما، من هنا فالذي جي

هو ما يقدر عليه، فال جيب عليه بعث البعوث بذلك، واستئجار املنادين؛  -من إعالن خطئه-على املفيت وقتئذ 

ألن ذلك تكليف مبا ال يطاق، وذلك ممتنع يف الشرع، قال هللا سبحانه: }اَل يَُكل ُِّف هللاُ نـَْفساا إِّالَّ ُوْسَعَها{ ]البقرة: 

286.] 

يقيد ذلك يف كتبه ويعلن عنه حبسب وسعه وطاقته، وحبسب املفسدة املرتتبة على ذلك وإمنا جيب على العامل أن 

 احلكم أو تلك الفتوى، والكالم هاهنا فيمن له أهلية اإلفتاء، أما من مل يكن كذلك فيحرم عليه التصدي ملا ال يعلم.

إذا كان رجوعه عن قوله إمنا هو تغري اجتهاد منه وليس رجوعا إىل نص قاطع أو إمجاع فإنه  احلالة الثانية:

يستحسن إعالن رجوعه، وال جيب عليه، ومن أقدم من نص على ذلك القاضي ابن العريب، قال يف احملصول: "ألن 

لنيب صلى هللا عليه وسلم إذا طرى العامل إذا تغري اجتهاده ال يلزمه أن يقول للناس: تغري اجتهادي عما تعلمون، وا

 .1عليه النسخ يلزمه أن يقول: تغري من حكم هللا كذا"

                                         
عمَّان، -، حتقيق حسني اليدري وسعيد فودة، نشر دار البيارق156ابن العريب، حممد بن عبد هللا، احملصول يف أصول الفقه ص 1
خبالف . يرى الباحث أن النسخ ليس مثل تغري االجتهاد؛ ألن النسخ نص ببطالن املنسوخ وعدم صالحيته للعمل، 1999الطبعة األوىل 

-ق آخر القول األول عند اجملتهد، فاالنتقال إىل القول الثاين إمنا هو على سبيل الظن، إال إذا تيقن خمالفة االجتهاد األول لقاطع، وهناك فر 
هو نص  وذلك أن تغري االجتهاد هو من جتدد نظر الفقيه بنفسه، أما الناسخ فهو ليس من عمل النيب صلى هللا عليه وسلم، وإمنا  -وهو أدق

 وارد عليه من هللا سبحانه وتعاىل، فاحتمال تغري اجتهاد اجملتهد مرة أخرى وارد كما تغري اجتهاده يف املرة األوىل.
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وقال القرايف: "واألحسن أن يعرف العامي لريجع". قال الرجراجي معلقا عليه: "وإمنا قال ذلك ومل يقل وجب 

 .1األول"تعريف العامي؛ ألن االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد، ولكن الثاين أغلب على الظن من 

يف شرح احملصول عند قوله: "إن اجملتهد إذا تغري اجتهاده، فاألحسن  2والغريب أن القرايف اعرتض على تقسيم الرازي

أن العامي جيب عليه ترك ما  -يف نقض االجتهاد  -له أن يعرف الذي استفتاه لريجع". قال القرايف: "قد تقدم 

ري اجتهاده، والصوراتن سواء، وهنالك قلتم بوجوب الرجوع، وهاهنا أفتاه، كمن قلد يف الصالة يف القبلة، مث تغ

 . 3ابستحبابه، فما الفرق والباب واحد؟"

ويرى الباحث أن بني األمرين فرقا كما قرَّر الرازيُّ، فاستحباب اإلعالم ابلرجوع حيث مل يكن اجملتهد رجع لدليل 

ه االجتهاد، وجيب إعالن الرجوع عنده، وإعالم قاطع كنص صريح أو إمجاع أو قاعدة؛ ألن ذلك مما ينقض ل

املستفيت، أما إذا تغري اجتهاده من تلقاء نفسه، دون معارضته لشيء مما تقدم، فهذا مما ال ينقض له االجتهاد، 

فاستحسن إعالن تغيري اجتهاده ورجوعه ومل جيب عليه ذلك؛ ألن كال االجتهادين له وجه، فيقر املستفيت على ما 

 م اجملتهد اإلفتاء فيما أييت ابلقول اجلديد.سبق، ويلز 

رجال كنت أحب أن أقتدي به، وكان قليل الكالم، قليل  4وقد روى ابن وهب عن مالك قال: "كان ابن هرمز

 .5الفتيا، شديد التحفظ، وكان كثريا ما يفيت الرجل مث يبعث يف إثره من يرده إليه، حىت خيربه بغري ما أفتاه"

                                         
 .6/147الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  1
ته احتفاال هبا، له ه(، فقيه حمقق، عامل متفنن، تدارس الناس كتبه يف حيا606-ه544حممد بن عمر التيمي البكري الرازي ) 2

مؤلفات جليلة متقنة من أمهها كتاب مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(، ومعامل أصول الدين، واحملصول يف علم األصول. الزركلي، األعالم 
6/313. 

 .9/3917القرايف، نفائس األصول يف شرح احملصول  3
أيب هريرة، وهو أول من برز يف القرآن والسنن، رابط بثغر ه(، حافظ قارئ، روى عن 117عبد الرمحن بن هرمز األعرج )تويف  4

 .3/340االسكندرية وهبا مات. الزركلي، األعالم 
 .2/423اخلطيب، الفقيه واملتفقه  5
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نيع ابن هرمز، حيث كان يبعث يف إثر املستفيت ليخربه بغري ما أفتاه، لكن مالكا مل يرد عنه وقد أعجب مالك بص

مثل ذلك، وكذلك أصحابه من بعده، فدلَّ ذلك على أن هذا فيما ال جيب فيه اإلعالم، وأن إعجاب مالك به من 

أحد أفتاه، ومل يعرف ذلك عن  حيث التحري والتحفظ والورع، وقد عرف مالك هبما، ومل يرو عنه أنه بعث يف إثر

أحد من أصحابه، أو حيمل صنيع ابن هرمز على أنه فيما تبني له فيه اخلطأ، فوجب يف حقه إعالم املستفيت مبا 

 استقر رأيه عليه، ليرتك القول األول الذي تبني للمجتهد خطؤه.
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 املطلب الثاين: نقض االجتهاد املرجوع عنه

أن املراد ابلنقض هنا االنتقاض، وأما النقض فهو  1إبطاله، ويرى الطاهر ابن عاشوريقصد بنقض حكم احلاكم 

 .2عنده مبعىن وجوب إبطال االجتهاد، وذلك يف املواضع اليت ينقض فيها حكم احلاكم وجواب

 وال مشاحة يف االصطالح، غري أن الذي يراه الباحث أن النقض أنسب ملسألة تغري االجتهاد، ويكون االنتقاض

ملا ينتقض بنفسه؛ ألنه ال اعتبار له شرعا، وذلك إذا ما خالف نصا قاطعا، أو إمجاعا، أو قاعدة )كعمل أهل 

. ولعل هذا أنسب من حيث اللغة ملا يقتضيه فعل 3املدينة(، أو قياسا جليا، أو ظهر كون القاضي جائرا أو فاسقا

بنفسه فلم حيتج إىل نقض، وتنفيذ النقض وإن أتخر انتقض من املطاوعة؛ ألنه ملا حكم هبذا احلكم انتقض حكمه 

 عن االنتقاض إمنا هو من ابب التنفيذ واإلعالن عن االنتقاض السابق.

وتندرج حتت مسألة نقض حكم احلاكم صور عديدة، منها تغري اجتهاد احلاكم إىل ما هو أحسن، ومنها تبني 

لك تبني اخلطإ يف أحكام القضاة السابقني، والذي خطئه يف سابق أحكامه، ومنها ظهور جوره وظلمه، ومنها كذ

 اثنتان: يتعلق هبذا البحث من تلك املسائل صوراتن

 تغري اجتهاد احلاكم ورجوعه عن قوله األول اخلطإ إىل الصواب الصورة األوىل:

ا جليا، وهذه الصورة متفق عليها بني أهل املذهب، فمىت عرف خطأ القول األول ملخالفته نصا قاطعا، أو قياس

 .4أو إمجاعا، أو قاعدة شرعية وجب على القاضي نقض حكم نفسه أو غريه، والرجوع إىل احلق والصواب

                                         
ه(، فقيه جمدد، وعامل متفنن، رئيس املالكية بتونس يف وقته، وشيخ جامع الزيتونة 1393-ه1296حممد الطاهر ابن عاشور ) 1
ه مؤلفات متقنة من أمهها تفسريه الضخم: التحرير والتنوير، وكتاب أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، ومقاصد الشريعة األعظم هبا، ل

 .6/174اإلسالمية. الزركلي، األعالم 
ة تونس، الطبع-، وهبامشه شرح التنقيح للقرايف، نشر مطبعة النهضة2/214ابن عاشور، حممد الطاهر، التوضيح شرح التنقيح  2

 هـ.1341األوىل 
 .1/78. ابن فرحون، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام 3/1632اليحصيب، التنبيهات املستنبطة  3
 .1/82ابن فرحون، تبصرة احلكام  4
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ووجه تعلق ذلك هبذا البحث حصول رأيني خمتلفني من شخص واحد يف نفس املسألة ويف زمان خمتلف رجع عن 

ض أحكام القضاة السابقني فليس هذا األول منهما، وهذا هو الرجوع عن الفقهي الذي يتناوله البحث، أما نق

 موضعها؛ إذ مل حيصل فيها تغري رأي أو رجوع عن اجتهاد.

اختلف أهل املذهب املالكي يف حالة تغري اجتهاد القاضي إىل ما هو أحسن من قوله األول  الصورة الثانية:

 وأصوب إىل أربعة أقوال:

إذا تغري اجتهاد القاضي إىل ما هو أصوب يف رأيه، فإنه جيب عليه نقض  القول األول: قول مالك وأصحابه:

حكمه األول عند مطرف وابن املاجشون وبقية أصحاب مالك، حىت قال ابن عبد احلكم: "ومل أمسع أحدا من 

 أصحابنا اختلف يف ذلك".

مجاعة  2ه ظاهَر املدونة، وقد اختلف أهل املذهب يف قراءهتم للمدونة فاعترب 1واستحسن ابن حبيب هذا القول

 ، ولذلك اختصروها على ذلك يف خمتصراهتم للمدونة.4والربادعي3منهم ابن أيب زيد

 .5ويرى ابن رشد أن مبىن هذا القول على أن املصيب واحد، وقال: "إن النقض مشهور مذهب مالك"

 ه رأيه.من هنا فإن قول القاضي األول خطأ جيب تركه إىل القول اجلديد الذي استقر علي

ويستدل هؤالء على ذلك بقول عمر بن عبد العزيز: "ما فتُّ الط ِّينة عندي أهون من نقض قضاء قضيت به، مث 

 .6رأيت احلق يف خالفه"

                                         
 .9/230ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .519 -4/13، وانظر أيضا: املدونة لسحنون 11/5357اللخمي، التبصرة  2
، حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب، نشر مركز جنيبويه، 3/223ابن أيب زيد، عبد هللا بن عبد الرمحن، اختصار املدونة واملختلطة  3
 .2013الطبعة األوىل 
 .3/575الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة  4
 .9/231البيان والتحصيل  ابن رشد، 5
ومعىن عبارة عمر رضي هللا عنه: أنه يسهل  .7/426اجلندي، التوضيح . 3/224ابن أيب زيد، اختصار املدونة واملختلطة  6

 عنده تغيري حكمه وقضائه إذا رأى احلق على خالفه، كسهولة تفتيت الطني املبلول.
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صفو ألهل هذا القول؛ ألنه ميكن اعتباره حيث كان القول األول خطأ، أما إذا كان الرجوع تعمر قد ال  صةوق

احلق ليس خبالفه؛ الجتماعه مع القول الثاين يف احلقية والصوابية، ملا يقتضيه إىل ما هو أحسن أو أصوب، فإن 

 أفعل التفضيل من االشرتاك.

أن هذا القول أحسن؛ حلديث: )إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ كان  1ويرى اللخمي

 .2له أجر(

االجتهاد، وإذا كان ذلك مل جيز البقاء عليه، لكنه قال إن ذلك فيما قال اللخمي: "فأطلق عليه اخلطأ مع وجود 

، وهذا الذي قال اللخمي شبيه 3إذا كان األول خطأ، أما إذا كان له وجه والثاين أرجح، فإن األشبه أن ال ينقضه"

 بقول ابن عبد احلكم اآليت.

                                         
ه(، رئيس الفقهاء يف وقته، إمام جمتهد، تفقه اببن حمرز والسيوري ومجاعة، 847علي بن حممد الربَعِّي اللخمي القريواين )تويف  1

ن خملوف، وعنه أخذ املازري وعبد احلميد الصفاقسي، له آتليف متقنة من أمهها تعليقته على املدونة املسماة التبصرة، عليها اعتماد املالكية. اب
 .1/173شجرة النور الزكية 

. صحيح مسلم، 7352صام ابلكتاب والسنة، ابب أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: صحيح البخاري، كتاب االعت 2
 .1716كتاب األقضية، ابب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: 

 .11/5359اللخمي، التبصرة  3
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، وال إىل ما هو أحسن منه حىت يكون األول ال يرجع القاضي عما اختلف فيه القول الثاين: قول ابن عبد احلكم:

 وقد اشتد نكري ابن حبيب عليه حىت قال: "وال يؤخذ مبا انفرد به ابن عبد احلكم". .1خطأ بينا

، 4على وفقه 3املدونة 2ومع ذلك فقد رجح هذا القول مجاعة من أهل املذهب، فقد اختصر الفضل بن سلمة

 كذلك عليه.5واختصرها محديس 

"إذا  ، وسحنون، قال سحنون: 8. وقال هبذا القول ابن املاجشون7: "إنه أقرب للفظ املدونة"6يب زمننيوقال ابن أ

 .9كان رأيه كذلك يومئذ، مث رأى غري ذلك، فليقض مبا رآه يف املستقبل وميضي األول"

 .10قال اللخمي: "وقول سحنون راجع إىل قول ابن عبد احلكم"

"وهذا أقرب، وأظهر للصواب؛ إذ لو ساغ ما أتولوه ملا استقر حلاكم حكم، وملا ورجحه القاضي عياض قائال: 

 .11إمنا حكم أوالا ابجتهاد، وغلبة ظن، فال يرجع عنها ملثلها" كان أحد على وثيقة من احلكم له بشيء، وألنه

                                         
 .8/98ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
ه(، فقيه مدقق، حافظ متقن، مسع من ابن جملون وأمحد بن سليمان 319الفضل بن سلمة بن جرير اجلهين البجائي )تويف  2

وحيىي بن عمر، أخذ عنه مجاعة منهم ابنه أبو سلمة وسعيد بن عثمان وأبو العرب وحممد بن النجار، اختصر الواضحة اختصارا نفيسا، كما 
 .1/123ن خملوف، شجرة النور الزكية اختصر املدونة واملوازية، كما ألف كتااب مجع فيه بني املوازية واملستخرجة. اب

 .519 -4/13انظر املدونة  3
 .9/231ابن رشد، البيان والتحصيل  4
ه(، فقيه إمام، حافظ عامل، من ذرية أيب موسى األشعري، تفقه بسحنون، 289-ه230أمحد بن حممد األشعري، محديس ) 5

مجاعة منهم ابن اللباد واألبياين. ابن خملوف، شجرة النور الزكية  ورحل إىل املشرق وأخذ عن أصحاب ابن القاسم وابن وهب، أخذ عنه
1/106. 

ه(، فقيه حمدث، عامل حافظ، تفقه إببراهيم بن مسرة وأمحد بن 399-ه324حممد بن عبد هللا ابن أيب زمنني املر ِّي القرطيب ) 6
صَّار، له آتليف نفيسة عديدة منها تفسري القرآن، واختصار مطرف وأابن بن عيسى وسعيد بن جملون، روى عنه القليعي وابن احلذاء وابن احل
 .1/150املدونة وشرح مشكالهتا، واملنتخب يف األحكام. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

 .9/142ابن عرفة، املختصر الفقهي  7
 .9/141. ابن عرفة، املختصر الفقهي 3/1631اليحصيب، التنبيهات املستنبطة  8
 .8/97ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  9

 .11/5359اللخمي، التبصرة  10
 .3/1632اليحصيب، التنبيهات املستنبطة  11
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 .2: "وهذا أحسن، وإال مل يوثق حبكم"1قال ابن حمرز

ذكر خليل بعض األئمة الذين عناهم ابن احلاجب فقال: "كابن حمرز  قال ابن احلاجب: "وصوبه األئمة". وقد

 .3وعياض وغريمها من املتأخرين"

يرجع القاضي يف قضاء نفسه يف األموال، وال يرجع يف قضائه يف إثبات  :القول الثالث: قول أشهب وابن وهب

 .4النكاح، وال يف فسخه

النكاح وقاعدة البيع، فقاعدة النكاح مبنية على التشديد وقاعدة البيع وهذا القول مبين على الفرق بني قاعدة 

 .5مبنية على التوسع

والسبب يف ذلك عموم احلاجة إىل البيع؛ ألنه ال غىن لإلنسان عن مأكول ومشروب وملبوس، خبالف النكاح، 

كلما عمت به البلوى، والتشديد وكذلك يباع احلقري والكثري، ويكون ذلك من الصغري والكبري، والقاعدة التخفيف يف  

 .6فيما مل تعم به

كذلك أيضا فإن احلرج الذي يلحق بفسخ األنكحة أعظم وأخطر من احلرج الذي يلحق بفسخ املعامالت املالية؛ 

 ملا يرتتب على فسخ األنكحة من الضرر ابألولياء واألزواج واألوالد.

 .7النكاح" وقد وقع ملالك يف املدونة: "أن أشبه شيء ابلبيوع هو

                                         
جلماعة ببجاية، أخذ عن مجاعة ه(، فقيه حمدث، عامل متفنن، شيخ ا655-ه561حممد بن أمحد الزهري البلنسي، ابن حمرز ) 1

رِّ وابن عمرية وابن سيد الناس وابن  اجليَّان، منهم والده وخااله أبو بكر وأبو عامر ولدا أيب احلسن بن هذيل، وأخذ عنه مجاعة منهم ابن األابَّ
 .1/278له تقييد على كتاب التلقني، وتقارير يف فنون كثرية. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

 .9/141ابن عرفة، املختصر الفقهي  2
 .7/426اجلندي، التوضيح  3
 .11/5358وقول أشهب ذكره اللخمي يف التبصرة  .8/98قول ابن وهب ذكره ابن أيب زيد يف النوادر والزايدات  4
 .، مطبوع يف هامش الفروق للقرايف3/180حممد بن علي، هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية  5
 .3/182املرجع نفسه  6
 .194 -2/59سحنون، املدونة  7
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: "فهو يشبهه يف بعض الوجوه، ويفارقه يف أكثر احلاالت، فهو يف ابب الصداق ى ذلكقال ابن رشد معلقا عل

 .1أوسع من البيوع، ويف ابب العقد أضيق من البيع"

 وبناء على تلك الفروق وشبهها فرق أشهب وابن وهب بني البيوع واألنكحة يف النقض.

ي يرتجح لدى الباحث هو قول ابن عبد احلكم وسحنون، كيف ال وقد تؤولت املدونة والذالرتجيح بني األقوال: 

 .2عليه، ولقول عمر رضي هللا عنه: "تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا"

ولو كان األمر على خالف ذلك ملا استقر حكم، وملا وثق أحد بشيء، وكأنه الذي استقر عليه املتأخرون يف 

 مذهب مالك.

وهذا اخلالف الذي تقدم إمنا يذكره الفقهاء غالبا، أما األصوليون من أئمة املالكية، فأكثرهم على أن احلاكم ال 

 ينقض حكمه إال إذا كان خطأ بينا، حىت زعم ابن احلاجب االتفاق عليه يف خمتصره األصلي.

؛ للتسلسل،  3ال من غريه ابتفاقال ينقض احلكم يف االجتهادايت منه و قال ابن احلاجب يف املختصر األصلي: "

 .4فتفوت مصلحة نصب احلاكم"

                                         
بريوت، الطبعة األوىل -، حتقيق حممد حجي، نشر دار الغرب اإلسالمي1/480ابن رشد، حممد بن أمحد، املقدمات املمهدات  1

1988. 
هلند، توزيع املكتب ا-، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، نشر اجمللس العلمي10/249عبد الرزاق، املصنف، كتاب الفرائض  2

 هـ.1403بريوت، الطبعة الثانية -اإلسالمي
قال الرهوين: وحكى املصنف االتفاق، وعندان خالف مشهور، والعجب منه حكى اخلالف يف كتابه يف الفقه وذهل عنه هنا.  3

وسف األخضر، نشر دار البحوث ، حتقيق اهلادي شبيلي وي4/272الرهوين، حيىي بن موسى، حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول 
 .2002ديب، الطبعة األوىل  -للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث 

، حتقيق نذير محادو، نشر 2/1230ابن احلاجب، عثمان بن عمر، خمتصر منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل  4
 هـ.1427دار ابن حزم، الطبعة األوىل 
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"ليس للمجتهد نقض ما أفىت به، أو حكم فيه ابالجتهاد؛ ألن ذلك يفضي إىل التسلسل، وأن : 1وقال ابن رشيق

 .2ال يستقر له قدم، وهو على خالف ما مضى عليه السلف"

 وقد قرر ذلك أغلب األصوليني من املالكية.

هاهنا مسألة أخرى وهي قريبة من املسألة السابق نقاشها، وتفصيلها كالتايل: إن عزل القاضي مث أرجع، فقد وترد 

 .3قال ابن القاسم إنه كقاض جديد، فليس له نقض شيء من أحكامه السابقة اليت تغري اجتهاده فيها

 .5ه، ونقل ابن عرفة عن سحنون أن له نقض4وقال هبذا القول مطرف وابن املاجشون

، 6أما إذا كان احلاكم مقلدا فإنه ال ينقض حكم نفسه إذا تغري من تقليد لتقليد، وقد نقل ابن رشد االتفاق عليه

 .7وتبعه على ذلك الرجراجي فقال: "إنه ال ينقضه قوال واحدا"

قض حكم أما إذا حكم بناء على مذهبه، مث اطلع على أنه أخطأ يف حترير مذهبه، فقد ذكر القاضي عياض أنه ين

يف التنبيهات املستنبطة: "وكذلك عندي إذا كان احلاكم يلتزم مذهباا، وحيكم عياض نفسه دون غريه من القضاة، قال 

 .8بتقليده ال ابجتهاده، فحكم حبكم يرى أنه مذهبه وغلط فيه، فله هو نقضه دون غريه"

                                         
ه(، فقيه حمقق، عامل متفنن، كان شيخ املالكية يف وقته، وعليه دارت الفتيا 632-ه571عي )احلسني بن عتيق بن رشيق الرب 1

يف عصره، أخذ عن مجاعة منهم أبو الطاهر إمساعيل بن عوف، ومسع احلافظان املنذري وأبو احلسن الرشيد، له مؤلفات متقنة من أمهها لباب 
 .1/239ية األصول يف علم األصول. ابن خملوف، شجرة النور الزك

يق، احلسني بن أيب الفضائل، لباب احملصول يف علم األصول  2 ، حتقيق حممد غزايل عمر جايب، نشر دار البحوث 2/728ابن َرشِّ
 .2001ديب، الطبعة األوىل -للدراسات وإحياء الرتاث

-يك، نشر مكتبة الرايض احلديثة، حتقيق حممد ولد ماد2/959ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا، الكايف يف فقه أهل املدينة  3
 .1980الرايض، الطبعة الثانية 

 .3/426اجلندي، التوضيح  4
 .9/144ابن عرفة، املختصر الفقهي  5
 .9/231ابن رشد، البيان والتحصيل  6
 .8/99الرجراجي، مناهج التحصيل  7
 .3/1632اليحصيب، التنبيهات املستنبطة  8
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جح منه فإن له نقض حكمه األول، ويرى الدسوقي أنه إذا حكم بقول ابن القاسم مث رأى أن مذهب سحنون أر 

 بشرط كونه من أهل الرتجيح.

: "أي إن ظهر له -معلقا على قول خليل: ونقضه هو إن ظهر أن غريه أصوب منه–قال الدسوقي يف حاشيته 

أن احلكم املغاير ملا حكم به أصوب مما حكم به، وهذا يتأتى يف اجملتهد إذا حكم برأيه مستندا لدليل، مث ظهر له 

غريه أصوب منه، ويف املقلد أيضا إذا كان من أهل الرتجيح، كما إذا حكم بقول ابن القاسم مثال، مث ظهر له أن أن 

 .1قول سحنون مثال أرجح منه"

                                         
 .4/155الكبري  الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح 1
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 املطلب الثالث: رجوع املقلد عن فتوى املفيت

وصورة رجوع املقلد عن فتوى املفيت والذي يتناوله هذا املطلب هو رجوع املقلد عن فتوى املفيت بعد عمله هبا، 

بلزوم كفارة فشرع فيها املقلد، أو أفيت  اليت يتناوهلا األصوليون والفقهاء يف هذا املبحث هي فيما إذا أفيت املقلدُ 

ذلك، وليس منه أن يستفيت يف مسألة فيفىت فيها مث ال يعمل ببطالن نكاحه فعمل املقلد ابلفتوى مث يرجع عن 

بذلك؛ ألنه مل يعمل هبا حىت يرجع عنها، وألن له أن يسأل غري املفيت األول إذا كان هنالك مفتون، فال يتعني عليه 

النازلة مرة  مفت  واحد إال إذا مل يكن هناك غريه، وليس منه أيضا أن يستفيت يف مسألة فيعمل هبا، مث تنزل به تلك

أخرى؛ ألن هذه من ابب تكرار السؤال عن النازلة، وبعد حترير املراد برجوع املقلد عن فتوى املفيت فإن الذي حيكيه 

 أهل املذهب أن املقلد إذا عمل مبسألة فليس له الرجوع عنها.

فقوا على أنه ليس له رجوع : "إذا اتبع العامي جمتهدا يف حكم حادثة وعمل بقوله ات1قال القرايف نقال عن اآلمدي

: -مث قال القرايف-يف ذلك احلكم، واختلفوا يف رجوعه إىل غريه يف غري ذلك احلكم واتباع غريه فيه فمنع وأجيز، 

واملختار التفصيل: وهو أن كل مسألة من مذهب األول اتصل عمله هبا، فليس له تقليد الغري فيها، وما مل يتصل 

 .2ع غريه"عمله هبا، فال مانع من اتبا 

 ذلك عن القرايف، وأقره عليه، فدل ذلك على موافقته لطريقة أهل املذهب. 3-يف مواهب اجلليل-ونقل احلطاب 

                                         
ه(، أصويل جمدد، وعامل متفنن، كان حنبليا مث انتقل إىل الشافعية، درس 631-ه551علي بن حممد بن سامل التغليب اآلمدي ) 1

على مجاعة منهم ابن فضالن، وأخذ عنه أئمة منهم العز ابن عبد السالم وابن احلاجب، له حنو عشرين كتااب متقنة من أمهها كتاب اإلحكام 
 .4/332أصول األحكام، وأبكار األفكار. الزركلي، األعالم يف 

 .9/3963القرايف، نفائس األصول يف شرح احملصول  2
-، حتقيق حممد سامل عبد الودود واليدايل احلاج أمحد، نشر دار الرضوان1/32احلطاب، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل  3

 موريتانيا.
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يف شرحه جلمع اجلوامع: "املستفيت إذا سأل املفيت عن مسألة فهل جيوز له سؤال غريه عنها أو عن  1وقال حلولو

 غريها؟

 األمر من وجهني:: أما تلك املسألة فال خيلو حلولو قال

أنه متفق  -2يعين ابن السبكي–أحدمها: أن يكون عمل بقول املفيت فليس له الرجوع عنه، وظاهر كالم املصنف 

 .3عليه، وبه صرح الفهري

 الثاين: أن ذلك إمنا يلزمه ابلشروع يف العمل.

 تبوعة.الثالث: أنه ال يلزمه العمل إال إن التزمه. يعين: ابلتزام مذهب من املذاهب امل

وقال: إنه األقوى واألوجه. وهذا بعيد؛ ألن املقلد  4الرابع: اللزوم إن وقع يف نفسه صحته، حكاه ابن السمعاين

 العامي ال عربة مبا يقع صحيحا عنده؛ إذ ال قول له يف هذه األمور.

: إن القواعد تقتضيه، وإن وجد سواه فإن 5اخلامس: إن مل جيد سواه تعني عليه األخذ بقوله، قال ابن الصالح

 ن مل يتبني له مل يلزمه.كان األول أفضل لزمه بناء على تقليد األفضل، وإ

                                         
ه(، عمدة حمقق، فقيه مدقق، أخذ عن مجاعة منهم أبو حفص القلشاين الربزيل 898أمحد بن عبد الرمحن القروي حلولو )تويف  1

وقاسم العقباين، وأخذ عنه مجاعة منهم زروق، له مؤلفات حمررة من أمهها شرحه على مجع اجلوامع للسبكي، وشرحان على خمتصر خليل. ابن 
 .1/373ية خملوف، شجرة النور الزك

ه(، فقيه جمدد، وعامل متفنن، قاضي القضاة، أخذ عن أبيه تقي 771-ه727عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ) 2
قم. الدين وعليه اعتمد، كما أخذ مجاعة منهم الذهيب، له مؤلفات متقنة منها مجع اجلوامع، وطبقات الشافعية الكربى، ومعيد النعم ومبيد الن

 .4/184ألعالم الزركلي، ا
ه(، فقيه حمقق، عامل متفنن، له مصنفات تدل على حتقيقه وإتقانه 644-ه567عبد هللا بن حممد بن علي الفهري التلمساين ) 3

 .4/125من أمهها شرح املعامل يف أصول الفقه، واملغين شرح التنبيه يف الفقه الشافعي. الزركلي، األعالم 
ه(، فقيه جمدد، عامل متفنن، كان حنفيا مث انتقل إىل الشافعية، كبري 489-ه426منصور بن حممد املروزي السمعاين التميمي ) 4

ف علماء خراسان ومفتيها، له مؤلفات تدل على جاللته وإمامته من أمهها قواطع األدلة يف أصول الفقه، واالصطالم يف املسائل الفقهية اختل
 .7/303صاحب األنساب. الزركلي، األعالم  فيها الشافعية واحلنفية، وتفسري القرآن الكرمي، وهو جد السمعاين

ه(، فقيه حمقق، وعامل متفنن، له آتليف نفيسة دلت على جاللته 643-ه577عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري الكردي ) 5
افعي، والفتاوى، وعلمه من أمهها كتاب معرفة أنواع علوم احلديث )مقدمة ابن الصالح(، وأدب املفيت واملستفيت، وشرح الوسيط يف الفقه الش

 .4/207وطبقات فقهاء الشافعية. الزركلي، األعالم 
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 .1وأما يف غري تلك احلادثة فاألصح اجلواز"

ومل جيد الباحث هذا التفصيل عند األصوليني املالكية، وال ريب أهنم والشافعية على طريقة واحدة يف أصول الفقه، 

 إال يف بعض اخلصوصيات املذهبية؛ ألهنم مجيعا من مدرسة اجلمهور األصولية.

وقد التزم يف مقدمة  ود،يف نشر البنود شرح مراقي السع 2هللاْ  ي عبدُ يدِّ املتأخرين كذلك العالمة سِّ وقد ذكره من 

منظومته مذهب مالك، غري أنه ذكر يف خامتة منظومته اعتماده على كتاب الضياء الالمع، فلعله أخذه منه، وإقرار 

 حلولو ذلك ومتابعة العلوي له يقتضي موافقته للمذهب.

قلد حيق له الرجوع قبل الشروع يف العمل فيما ثبت عليه املفيت فمن ابب أوىل رجوعه عما رجع عنه وما دام امل

املفيت، هكذا يف اإلفتاء، أما يف القضاء فال حيق له ذلك؛ ألنه حكم سرى، ال ينقضه إال حكم احلاكم، وألن فيه 

، كذلك فإن اإلفتاء هو اإلخبار احلكام خصومة مع طرف آخر، فاحلكم ملزم سار  حىت ينقضه احلاكم أو غريه من

 ابحلكم الشرعي دون إلزام، خبالف القضاء، فهو إلزام ابحلكم الشرعي، أو إخبار ابحلكم الشرعي على وجه اإللزام.

                                         
[ نسخة خمطوطة من مكتبة جملس الشورى اإليراين، أما الطبعة اليت حققها 213حلولو، الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع ]أ /ل  1

 الشيخ النملة فهي غري مكتملة.
 .654 – 2/652نشر البنود شرح مراقي السعود العلوي،  2
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 املبحث الثالث: املباحث األصولية املتعلقة ابلرجوع عن القول الفقهي

قيمتها دون البحث يف جذورها وتفرعاهتا، وإذا كانت كثرة إن أي مسألة يف الفقه اإلسالمي ال ميكن معرفة 

املتعلقات تعطي قيمة لنظرية أو فكرة حبثية، فإن متعلقات مسألة الرجوع عن القول الفقهي كذلك، من هنا كان 

اهتا جديرا عرض املسائل األصولية اليت هلا عالقة ابلرجوع الفقهي، وبيان أقوال املالكية فيها، وإن كانت املسائل ذ

مبحوثة عند أصحاب املذاهب األخرى، بل إن النتيجة اليت توصل إليها املالكية، قد تكون هي نفسها اليت توصل 

إليها أرابب املذاهب األخرى، ال سيما الذين جيمعهم معهم اجتاه أصويل واحد كالشافعية، لذلك فإن الذي سيتناوله 

 يت هلا عالقة ابلرجوع الفقهي، مبينا وجه العالقة بينهما.الكاتب يف مبحثه هذا هو تلك املباحث األصولية ال

 املطلب األول: اإلصابة واخلطأ يف االجتهاد

عن مالك رمحه هللا: القول األول: أن املصيب واحد،  1ومجلة ما ألهل مذهب مالك يف هذه املسألة قوالن مرواين

 ملصيب متعدد، أي أن كل جمتهد مصيب.والثاين خمطئ، وإن كان املخطئ غرَي معني، والقول الثاين: أن ا

بنسبته إىل مالك واقتصر عليه، قال يف  2: وهذا القول هو الذي جزم ابن القصارالقول األول: املصيب واحد

املقدمة: "ومذهب مالك رمحه هللا أن احلق واحد من أقاويل اجملتهدين، وذلك ملا سئل عن اختالف أصحاب رسول 

 ال: ليس فيه سعة إمنا هو خطأ وصواب.هللا صلى هللا عليه وسلم فق

 .3وقال مالك أيضا: قوالن خمتلفان، ال يكوانن مجيعا حقا، وما احلق إال واحد"

                                         
 ، حتقيق جالل علي اجلهاين.111ابن جزي، حممد بن أمحد، تقريب الوصول إىل علم األصول ص 1
ه(، إمام فقيه، عامل نظار، كبري مالكية العراق يف وقته، تفقه أبيب بكر األهبري، 398علي بن أمحد البغدادي، ابن القصار )تويف  2

وس، ألف كتااب يف اخلالف مساه عيون األدلة ال يعرف للمالكية مثله. ابن خملوف، وتفقه به القاضي عبد الوهاب وأبو ذر اهلروي وابن عمر 
 .1/138شجرة النور الزكية 

 . .35. الباجي، اإلشارة يف أصول الفقه ص112ابن القصار، املقدمة يف األصول ص 3
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واستدل ابن القصار على ما نقله عن مالك أبنه إمجاع الصحابة؛ ألهنم مل يزالوا خيتلفون فيما بينهم، وينكر بعضهم 

متعددا مل حُيَْتْج إىل ذلك، وملا كان له فائدة. واستدلوا لذلك أيضا أبن الشريعة على بعض أغلظ نكري، فلو كان احلق 

 إمنا جاءت لتحصيل املصاحل، ودفع املفاسد، ويستحيل وجودها يف النقيضني.

ان.  ونصر هذا القول ابن عبد الرب وجعله هو مذهب مالك، واستدل له أبدلة حسان ونقول مثِّ

بن عمر الشافعي يف كتابه عن القياس: "وال أعلم خالفا بني احلذاق من شيوخ ومن ذلك ما نقل عن عبيد هللا 

املالكيني، ونظرائهم من البغداديني، واملصريني املالكيني، كل حيكي أن مذهب مالك رمحه هللا يف اجتهاد اجملتهدين، 

عند هللا واحد من أقواهلم والقياسيني، إذا اختلفوا فيما جيوز فيه التأويل من نوازل األحكام أن احلق من ذلك 

 .1واختالفهم"

ومع ذلك فقد ذكر ابن عبد الرب اختالف أصحاب مالك يف املسألة، إال أنه رجح هذا القول معتربا أنه قول 

 مالك، وقوُل السلف من قبله.

الك: وهذا القول هو الذي اقتصر عليه القرايف كذلك يف التنقيح، قال الرجراجي معلقا عليه: "وقد اختلف عن م

 .2"-يعين القرايف–هل مذهبه أن املصيب واحد كما قاله املؤلف 

وهذا القول وإن أمهله غري واحد من حمققي املذهب إال أنه أشهر من انر على القول الثاين: كل جمتهد مصيب: 

 .مع املنصور ملا أراد أن حيمل أهل األمصار على ما يف املوطأ -الشهرية-علم؛ ألن مالكا قرره يف قصته 

قال الرجراجي مقررا ذلك: "ويدل على كون مذهبه أن كل جمتهد مصيب أن املهدي سأله أن جيمع مذهبه يف 

كتاب، وحيمل عليه الناس، فامتنع مالك من ذلك وقال: إن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تفرقوا يف 

 البالد، وأخذ الناس آبرائهم، فدع الناس وما اختاروه.

                                         
 ، .2/885ابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله  1
 ، .6/133شهاب الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح ال 2
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 .1: فلوال أن كل جمتهد مصيب ملا جاز ملالك أن يقر الناس على ما هو خطأ عنده"-الرجراجيقال -

 3األشعري أيب احلسننسب هذا القول ملالك، وهو قول  2فهذه القصة مستفيضة معروفة، وقد تقدم أن ابن جزي

 .5من متقدمي املالكية األصوليني 4والباقالين

على القائلني:  -يغفر هللا له-بشعة قائال: "إنه الصحيح"، وقد رد بعبارة منكرة املتقدم وقد رجح ابن العريب الرأي 

 .6واحد، معتربا أن الذي مييل إليه هم الضعفاء، بسبب جهلهم ابلطريقة إن املصيب

 .8: "إن احملفول عن مالك وأصحابه أن كل جمتهد مصيب"7وقال ابن عطية

بل ذكر ابن رشد أنه ال نص يف ، رشد اجلد: إنه الذي عليه احملققون، وأنه احلق الذي ال يصح خالفهوقال ابن 

 .9مذهب مالك، وأن الذي يدل عليه املذهب هو تصويب اجملتهدين

                                         
 .6/134 رجراجي، رفع النقابال 1
ه(، فقيه حافظ، عامل متفنن، لزم ابن رشيد وابن الزبري وابن أيب 741-ه693حممد بن أمحد بن ُجَزي   الكليب الغرانطي ) 2

نة من أمهها القوانني الفقهية يف األحوط، أخذ عنه مجاعة منهم أبناؤه الثالثة ولسان الدين بن اخلطيب وإبراهيم اخلزرجي، له آتليف كثرية متق
 تلخيص مذهب املالكية والتنبيه إىل مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية، وتقريب الوصول إىل علم األصول، قتل شهيدا يف موقعة طريف. ابن

 .1/306خملوف، شجرة النور الزكية 
د، إليه تنسب الطائفة األشعرية لتجديده سبل ه(، إمام جمتهد، وعامل جمد324علي بن إمساعيل بن بشر األشعري )تويف  3

 .1/118احلجاج يف االعتقاد، له تصانيف متقنة كثرية فقد أغلبها، من أمهها كتاب اللمع، وكتاب اإلابنة. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
، أخذ عن ابن جماهد وأيب بكر ه(، إمام جمدد، وعامل متفنن، شيخ مالكية العراق يف وقته403حممد بن الطيب الباقالين )تويف  4

مايل األهبري وابن أيب زيد، وأخذ عنه مجاعة منهم أبو ذر اهلروي والقاضي عبد الوهاب وأبو عمران الفاسي، له آتليف كثرية متقنة من أمهها أ
 .1/138إمجاع أهل املدينة، واإلرشاد يف أصول الفقه. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

 .6/122قاب عن تنقيح الشهاب الرجراجي، رفع الن 5
 ، .152ابن العريب، احملصول يف أصول الفقه ص 6
ه(، حمدث فقيه، مفسر حمقق، روى عن أبيه وعن أيب علي الغساين 518-ه441عبد احلق بن أيب بكر بن غالب بن عطية ) 7

التفسري ال مثيل له. ابن خملوف، شجرة النور الزكية والصديف وحممد بن الطالع، وروى عنه مجاعة منهم ابنه محزة وابن مضاء، ألف الوجيز يف 
1/189. 

، حتقيق عبد السالم حممد، نشر دار الكتب 4/91ابن عطية، عبد احلق بن أيب بكر، احملرر الوجيز يف تفسري كتاب هللا العزيز  8
 هـ.1422بريوت، الطبعة األوىل -العلمية

 .3/345ابن رشد، املقدمات املمهدات  9

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



109 

 

، وهو األشبه بفروعه كما قال الباجي يف إحكام -رمحه هللا-وابجلملة فالقول األول هو املشهور من مذهب مالك 

، وقال ابن رشيق يف اللباب: "وإىل هذا املذهب تشري فروع مالك يف غري مسألة، وهو الصحيح املختار 1الفصول

 .2عندان"

تربط مسألة اإلصابة واخلطإ يف االجتهاد مبسألة الرجوع عن القول  عالقة املسألة ابلرجوع عن القول الفقهي:

الفقهي عالقة وثيقة، فبناء على أن كل جمتهد مصيب، ميكن اعتماد القول الفقهي املرجوع عنه، ابعتبار اجملتهد 

الفته إلمجاع شخصني؛ لتعدد أنظاره، وتغري رأيه، إال إذا اطلع يف اجتهاده األول على ملحظ مينع استمراريته، كمخ

 أو اصطدامه بنص، أو معارضته لقاعدة.

رِّ بدليل وبرهان، فكذلك جاء منه القول األول بدليل وبرهان؛ وألنه كما هو أهل  وذلك أنه كما رجع لقوله اآلخِّ

 للنظر واالجتهاد يف آخر أمره، فهو كذلك يف قوله األول.

قد يرجع إىل غري قوله األول إىل قول جديد، وقد  كذلك فإنه قد يرجع إىل قوله األول كما رجع عنه، كما أنه

 وقع ذلك ملالك يف مسائل عديدة.

ختيري املقلد بني القول الذي رجع عنه املفيت، والذي رجع إليه، بناء على أن  -مل يعينهم-ونقل ابن عرفة عن قوم 

ا، وال يقول عليَّ وال على من املصيب واحد، وذلك أن العامل إذا استوىف نظره بشروطه فيقول: هذا حكم هللا مطلق

 .3قلدين، لكنه كرَّ عليه ابإلبطال قائال: "وفيه نظر، ألن دوام احلكم معلق على غلبة الظن"

                                         
، حتقيق عبد اجمليد تركي، نشر دار الغرب اإلسالمي، 2/714ليمان بن خلف، إحكام الفصول يف أحكام األصول الباجي، س 1
 .1995الطبعة الثانية 
، . ولرياجع كتاب التحقيق يف مسائل أصول الفقه اليت اختلف فيها النقل 2/718ابن رشيق، لباب احملصول يف علم األصول  2

 .2011شرته جملة الوعي اإلسالمي الكويتية، اإلصدار التاسع عشر، سنة عن مالك للدكتور حامت ابي، ن
 .1/97الربزيل، فتاوى الربزيل  3
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 املطلب الثاين: التخريج الفقهي

واملقصود ابلتخريج الفقهي هنا هو قياس ما سكت عنه إمام املذهب على قوله املنصوص، ابلشروط املعروفة يف 

القياس، والغالب يف إطالق التخريج عند أهل مذهب مالك كونه يف قياس فرع على فرع، ومع وجوده مطبَّقا عملية 

 : 1إال أن أهل املذهب اختلفوا فيه على ثالثة أقوال -ومن أئمة املذهب األولني-يف مسائل كثرية 

 .ر أهل املذهب تنظريا وتطبيقاوهو الذي عليه أكثالقول األول: جواز التخريج بشرط االلتزام أبصول املذهب: 

 .3، وأكثر املالكية"2قال ابن عرفة: "وهي طريقة أكثر أهل املذهب، وعليها ابن رشد، واملازري، والتونسي

: "ينبغي أن خيتار أعلم املقلدين ممن له فقه نفيس، وقدرة على -فيما نقله عنه ابن عرفة-وقال ابن عبد السالم 

 .4ه، ويعلم منها ما ُأجرَِّي على أصل إمامه مما ليس كذلك"الرتجيح بني أقاويل أهل مذهب

يقصد الرواايت –: "وما ليس حمفوظاا له منها -فيما نقل عنه ابن عرفة-وللتخريج شروط وضوابط أشار إليه القرايف 

وأقسامه وترجيحاته، ال جيوز له خترجيه على حمفوظه منها، إال إن َكمََّل علم أصول الفقه، وكتاب القياس،  -املذهبية

وشرط التخريج على قول إمامه: أن يكون القول املخرج عليه ليس ...وشرائطه وموانعه، وإال حرم عليه التخريج..

خمالفاا إلمجاع، وال نص وال قياس جلي؛ ألن القياس عليه حينئذ معصية، وقول إمامه ذلك غري معصية؛ ألنه ابجتهاد 

 .5إن أخطأ فيه فال أيمث"

                                         
، حتقيق حممد األمني حممد بـَْيَب، الطبعة 2/631العلوي، سيدي عبد هللا بن احلاج إبراهيم، نشر البنود شرح مراقي السعود  1

 .6/94، ومواهب اجلليل للحطاب 9/104. وانظر أيضا املختصر الفقهي البن عرفة 2005األوىل 
امل متفنن، تفقه أبيب بكر بن عبد الرمحن، وأيب عمران ه(، فقيه حمقق، ع443إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي )تويف  2

الفاسي، ودرس األصول على األزدي، وتفقه به مجاعة منهم ابن سعدون وعبد احلميد الصائغ، له تعاليق حسنة على املدونة واملوازية. ابن 
 .1/161خملوف، شجرة النور الزكية 

 .9/104ابن عرفة، املختصر الفقهي  3
 .9/103املرجع نفسه  4
 .9/103املرجع نفسه  5
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 شرطان أساسيان: -السابق- كالم القرايف  ص منستخليو 

 كون املخر ِّج عارفا برواايت مذهبه، مستكمال أركان التخريج، عاملا أبصول الفقه.  ألول:لشرط اا

 كون القول املخرَّج عليه املنسوب إلمامه ليس خمالفا لنص، وال إمجاع، وال قياس جلي.  الثاين:الشرط 

قائال: "وأما النص فليس كذلك؛ لنص مالك يف كتاب  -عن خمالفة النص–وقد تعقب احلطاب كالم القرايف 

 .1اجلامع من العتبية وغريه على خمالفة نص احلديث الصحيح، إذا كان العمل خبالفه"

د ال أيابه القرايف؛ ألنه رمبا عىن مبخالفة النص حيث ال دليل يعارضه، وعمُل أهلِّ املدينة معارٌض قويٌّ؛ وهذا ق

عادة علمية متوارثة من عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أو من  فهو ،املتواتر، فهو رواية طبقة عن طبقةكألنه  

 .االجتهاد اجلماعي يف عهد اخللفاء الراشدين اجملتهدين

 فال خالف بني احلطاب والقرايف. ذلكوبناء على 

فال يلزم املخر َِّج التعلقُّ أبصول إمامه بل يقيس عليها وعلى غريها، وعلى  القول الثاين: جواز التخريج مطلقا:

. قال احلطاب: "وهو قول اللخمي وفعله، ولذا قال عياض يف املدارك: له اختيارات كثرية خرج  هذا القول اللخميُّ

 .2هبا عن املذهب"

املذاهب األخرى، فقد نقل عليش  وكما أنكر ذلك أهل املذهب على اللخمي، فقد أنكره عليه غريهم من أهل

كالما للخمي عن مسألة شراء الرجل لصدقته اليت تصدق هبا، وعالقة ذلك ابلذي يعود يف هبته وتشبيهه ابلكلب 

الذي يعود يف قيئه، فذكر أن اللخمي رجَّح الكراهة يف شراء املرء صدقته قائال: "إنه ملا كان العود يف اهلبة مكروها 

ا مكروها، فأنكر عليه العز ابن عبد السالم قائال: لبعد اللخمي عن قواعد أصول الفقه قال ما فينبغي أن يكون هذ

 .3ذكر"

                                         
 .6/96احلطاب، مواهب اجلليل  1
 .6/96احلطاب، مواهب اجلليل  2
 .8/212عليش، منح اجلليل شرح خمتصر خليل  3
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ولُيعلْم أن إطالقهم يف نسبة هذا القول اإلمام اللخمي ال يسلم من اعرتاض؛ إذ ال ميكن اجلزم بذلك حىت تستقرأ 

انتقدوا اللخمي يف ذلك تبعوا ابن بشري، حيث خترجيات اللخمي كلها أو أغلبها فيكون احلكم دقيقا، ولعل من 

أكثر من انتقاد خترجيات اللخمي يف كتابه التنبيه، ويرى الدكتور املصلح أن اإلمام اللخمي استطاع أن يكشف مجلة 

 .1من الضوابط انطالقا من استقراء أقوال كل إمام على حدة

عليقة على املدونة، وهو من الكتب اليت كذلك فإن أهم كتاب للخمي هو كتاب التبصرة، وهو يف األصل ت

اعتمدها خليل بن إسحاق يف خمتصره الفقهي، وجعل خليل الختيار اللخمي من اخلالف املذهيب واستنباطاته مادة 

االختيار، فحيث قال خليل: واختار، أو اختري، أو املختار، فذلك اللخمي، وهذا يعكر على اللمز يف اللخمي 

 والغمز فيه.

ن خترجيات اللخمي هذه انجتة عن استقرائه ملنهج كل إمام بعينه، وهذا ال ريب يفرض على منتقدي من هنا فإ

 اللخمي احلذر البالغ يف تعقبهم لتخرجياته، دون إطالق األحكام، والنقد دون دليل.

 وقد عرف من شأن بعض املتأخرين طعنهم يف تبصرة اللخمي ومنهجه، وال يسلم ذلك من مبالغة.

صطلحات اللخمي ما ذكره ابن السالك العلوي من أن للخمي مصطلحا بعض الفقهاء ملومما يؤكد عدم استيعاب 

مل يستوعبه مجاعة من أهل املذهب، وهو أن املسألة إذا كانت ذات قولني يقول فيها اختلف، وإذا كان يدخلها 

 اخلالف ابلقياس يقول خيتلف، يريد أهنا يدخلها القياس.

 .2سالك: "وهذا مل ينتبه له ابن عرفة على جاللته"قال ابن ال

 .وقد ذكر ابن السالك أن ابن مرزوق وَزرُّوقاا واملقري نبهوا على مصطلح اللخمي هذا

                                         
، 1/250حممد املصلح، اإلمام أبو احلسن اللخمي وجهوده يف تطوير االجتاه النقدي يف املذهب املالكي ابلغرب اإلسالمي  1

 .2007ديب، الطبعة األوىل -ار البحوث للدراسات وإحياء الرتاثنشر د
 .67ابن السالك، عون احملتسب ص 2
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فيلتزم املقلُد نصوَص إمامه وال خيرج عنها، وقال به القاضي أبو بكر ابن العريب، : القول الثالث: منع التخريج

األضعف بني األقوال السابقة؛ ألن متأخري أهل املذهب تعقبوه وضعفوه، وقد اختصر عليش أحباث وهذا القول هو 

من تقدمه من فقهاء املالكية يف هذه املسألة؛ لذلك سيعتمد عليه الباحث مع اختصار عبارته وزايدات يسرية عليها 

 ج نظرا.إن اقتضى املقام، فقد نقل عليش عن خليل أن يف القول ابملنع من التخري

قال عليش: "ألن األقرب جوازه على مدارك إمامه". ونقل عليش أيضا عن ابن عرفة: "أن املنع من التخريج يؤدي 

إىل تعطيل األحكام؛ ألن املفروض عدم اجملتهد؛ المتناع تولية املقلد مع وجوده، فإذا كان حكم النازلة غري منصوص 

َوىلَّ -عليه ومل جيز للمقل ِّد 
ُ
 .1على قول ُمقلَّدِّه يف انزلة أخرى تعطلت األحكام" القياسُ  -امل

ونقل عليش أيضا عن ابن عرفة أن ذلك شأن متقدمي أهل املذهب من اجملتهدين كابن القاسم يف املدونة، ودأب 

املتأخرين منهم كابن رشد واللخمي والباجي والتونسي ونظرائهم، قال ]ابن عرفة[: "ومن أتمل صنيع ابن رشد َوَجَدُه 

عدُّ خترجياته أقواال"، مث تعقب عليش كالم خليل وابن عرفة قائال: "وكأهنما مل يطلعا على حبث القرايف يف تعقبه البن ي

 العريب"، وجممل ما ذكر عليش أن القرايف قسم أهل املذهب إىل قسمني:

مذهبه كنسبة اجملتهد  أما القسم األول فهو: قسم حميط أبصول مذهبِّ ُمَقلَّدِّهِّ وقواعده حبيث تكون نسبته إىل

 املطلق إىل أصول الشريعة وقواعدها، فهذا جيوز له التخريج والقياس بشرائطه، كما جاز للمجتهد املطلق.

 .2وأما القسم الثاين فهو: قسم غري حميط مبا تقدم، فال جيوز له التخريج؛ ألنه كالعامي ابلنسبة إىل محلة الشريعة

أي –نعني واجمليزين بقوله: ف"ينبغي أن حيمل قول ابن العريب على الوجه الثاين وقد حاول ابن عرفة اجلمع بني املا

 ، وهذا مجع حسن.3وإال فهو مشكل" -الذين ال جيوز هلم التخريج

                                         
 .8/266عليش، منح اجلليل شرح خمتصر خليل  1
 .8/267عليش، منح اجلليل  2
 املرجع نفسه. 3
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وليس لكالم ابن العريب وجه آخر ميكن محله عليه إال كونه يرى خلو الوقت من جمتهدين مؤهلني، وهذا مشكل 

 خالفه.أيضا؛ ألن الواقع على 

أن التحقيق أن ال ينسب القول املخرج ملالك دون بيان أنه خمرج من قوله، وإمنا ينسب  هومما حيسن التنبيه علي

 للمذهب؛ ألن املذهب أوسع من أقوال ورواايت اإلمام، فاملذهب منهج.

العالقة بني الرجوع عن القول الفقهي والتخريج على قول  العالقة بني التخريج والرجوع عن القول الفقهي:

اإلمام هو أن اجملتهد املذهيب إذا عمل ابلقول الذي رجع عنه اإلمام ونسبه إىل مذهبه بناء على التخريج، فهو كالقول 

ية اليت تنسب الذي مل يقل به اإلمام من قبل، وإمنا استخرجه هذا اجملتهد من قواعد إمامه، ككثري من األقوال الفقه

ملذاهب األئمة وال تعرف من أقواهلم، وإمنا خرجها أصحاهبم وأتباعهم، ولو مل يكن القول املرجوع عنه موافقا للقواعد 

 املذهبية ملا قال به اجملتهد املذهيب، وكذلك القول املخرج، فهو إمنا خيرَُّج على أقوال اإلمام وقواعده.

على الشبه القائم بني عملية التخريج والعمل ابلقول املرجوع عنه فقال:  -زيلفيما نقله عنه الرب -وقد نص ابن عرفة 

"وحتقيق ذلك أن املقلد إما أن يكون عاملا بقواعد إمامه املقلَّد، حمصال للقياس الفقهي ومسائله، وطرق االجتهاد 

ال جيوز له األخذ ابلقول والرتجيح وتفاوت درجاته وموجباته على مذهب إمامه، أو ال يكون كذلك، أما الثاين ف

املرجوع عنه، وأما األول فيجوز له األخذ به بعد بذلِّهِّ ُوْسَعُه يف النظر املوصل إىل إدراك كون األول هو اجلاري على 

قواعد إمامه اليت مل خيتلف قوله فيها حبال، وهذا الدليل املوجب لألخذ ابلقول املرجوع عنه هو راجع إىل أصل كلي 

ئل األصولية، وهو الزم املذهب هل يعد مذهبا أم ال؟ وقد أشار املتكلمون إىل ذلك يف فصل احلال، مذكور يف املسا

 .1وأشار إليه أهل أصول الفقه يف مسألة تكليف ما ال يطاق"

بل يفهم من كالم ابن عرفة هذا أن الزم املذهب يف الفقهيات هو نفسه التخريج الفقهي، حيث إن القول املخرج 

 اري على قواعد اإلمام.هو نفسه اجل

                                         
 ، .1/105الربزيل، فتاوى الربزيل  1
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. لعله 2من أهنم كانوا يفتون أبن الزم املذهب ليس مبذهب 1من هنا فما نسبه الشاطيب لشيوخه املغاربة والبجائيني

الالزم العقدي ال الفقهي، ومن الحظ أمثلة املانعني من كون الالزم ليس مبذهب يدرك ذلك، فأمثلتهم كلها يف 

ذلك أهنم يقولون إن لوازم مذاهب بعض أهل البدع ليست مذاهب هلم وإال فإهنم التكفري، ومذاهب أهل البدع، و 

 يكفرون، وتفصيل املسألة من هذه احليثية حمله علم العقيدة وليس الفقه.

ومما يؤكد أن املقصود ابلالزم هنا هو التخريج الفقهي ما نقله الزرقاين عن األجهوري، فقد أورد إشكاال يف معرض 

حترمي الزان للحالل وهو أنه: "كيف يكون املعتمد واملشهور هو القول املرجوع عنه، وقد تقرر يف نقاشه ملسألة 

ا مشهوراا"؛ ألن قول مالك الذي رجع عنه يف تلك  األصول أن املرجوع عنه ال ينسب لقائله، فضالا عن كونه معتمدا

الزرقاين مبا نقله عن األجهوري قائال: "وجياب املسألة هو أن الرجل إن زىن ابمرأة فإن ابنتها ال حتل له، مث أجاب 

، وهذا الذي أخذ من قواعد اإلمام هو بعينه القول 3أبن أتباع اإلمام أخذوا من قواعده أن املعتمد ما رجع عنه"

 املخرَّج، وهو الالزم الذي ذكره ابن عرفة فيما تقدم.

                                         
 البجائيون املقصود هبم مشاخيه من مدينة جباية. 1
 .2/387شاطيب، االعتصام ال 2
 .3/369الزرقاين، شرح خمتصر خليل  3
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 املطلب الثالث: تكرار النازلة وتكرار السؤال

واملقصود هبذه املسألة أن من نزلت به انزلة كانت نزلت به من قبل وسأل عنها املفيت، فهل يلزمه إعادة السؤال 

مرة أخرى أم يكفيه العمل مبا كان أفاده من املفيت عند أول نزوهلا به؟ ومل يرد عن مالك يف هذه املسألة األصولية 

القصار، ومن جاء بعده من أهل املذهب اعتمدوا نقله فيها، شيء، ولعل أول من تكلم عنها من املالكية هو ابن 

 وقد ذكر يف مقدمته قولني قال إن مذهب مالك حيتملهما:

يرى مجاعة من أهل املذهب أن املستفيت ميكنه استخدام الفتوى األوىل، القول األول: ال جيب تكرار السؤال: 

ى الظاهر ساغ له، ولو كلف ذلك لشق عليه، وهذا إذا وال يكرر السؤال على املفيت، قال ابن القصار: "ألنه عل

. هذا فيما خيص السائل، أما املفيت فله إفتاؤه ابلفتوى األوىل إن كان ذاكرا 1كانت املسألة هي األوىل بعينها"

 .2الجتهاده األول

، فإن هللا تعاىل خيلق قال القرايف: "وال يكفي جمرد الذكر، بل حيرك االجتهاد لعله يظفر فيه خبطإ أو بزايدة، فيعمل

 .3على الدوام، فلعل هللا تعاىل خيلق له علوماا ومصاحل مل يكن يشعر هبا قبل ذلك، فإمهال االجتهاد تقصري"

قال ابن العريب: "ومنهم من قال: ال يتكرر وإن جاز اختالف اجلواب، كما كان ال يلزم تكرار السؤال على النيب 

 .4ف اجلواب ابلنسخ"صلى هللا عليه وسلم وإن جاز اختال

وال خيفى أن التشبيه يف هذه احلالة قد ال يستقيم؛ ألن املفيت قد يبدو له فيغري رأيه، وقد يتبني له خطؤه فريجع 

عن فتواه، خبالف النيب صلى هللا عليه وسلم فال يقع منه ذلك؛ ألن فتواه وحكمه شرع، ال يرجع عنه إال ابلناسخ، 

 قبل سؤاهلم.وهو الذي يعلم الناس ابلنسخ 

                                         
 .32ابن القصار، املقدمة يف األصول ص 1
 .106ابن جزي، تقريب الوصول إىل علم األصول ص 2
 .442القرايف، شرح تنقيح الفصول ص 3
 .155ابن العريب، احملصول يف أصول الفقه ص 4
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واملقصود بقوهلم "أن يكون ذاكرا الجتهاده األول" هو ذكره ملستنده يف االجتهاد األول ال ذكر احلكم؛ ألنه لو مل 

 يكن ذاكرا للحكم لتعني عليه جتديد االجتهاد؛ إذ كيف يفيت مبا ال يتذكره!

املستفيت جتديد السؤال، قال ابن  : ويرى مجاعة من أهل املذهب أنه جيب علىالقول الثاين: جيب تكرار السؤال

القصار: "ولعله األصح؛ ألنه إمنا يعمل ابجتهاد ذلك الفقيه، ولعل اجتهاده يف وقت إفتائه تغري عما كان أفتاه به 

 .1يف ذلك الوقت"

ومثل له ابن القصار مبن اجتهد يف القبلة وصلى، مث أراد أن يصلي صالة أخرى، قال ابن القصار: "فإنه جيتهد 

 .2نية وال يعمل على االجتهاد األول"اث

، فقال: "إن الذي جيدد االجتهاد لكل -حني نقله عن ابن شاس-واعرتض خليل بن إسحاق على هذا املثال 

صالة فلعله تغري اجتهاده، قال: ويف الطراز: إن كان الوقتان ختتلف فيهما األدلة اجتهد اثنيا، وإال فال. ]قال خليل[: 

 .3ابن شاس واملصنف ]يعين ابن احلاجب[وهو أظهر مما قاله 

 .4وعلى ما ذكر خليل اعتمد من جاء بعده، قال هبرام: "وابتدأ االجتهاد لكل صالة إن تغري أو دليله، أو نسيه"

: هكذا حيكي أهل املذهب قولني يف املسألة، وبعد التأمل فالذي يظهر للباحث أن السائل جيب حترير اخلالف

السؤال؛ ألن من النوازل ما يتغري ومنها ال يتغري، وال يؤَمن أن تكون انزلته مما يؤثر فيه الزمن أو العرف، عليه جتديد 

أما املفيت فال خالف بني أهل املذهب فيه إذا ما حررت نقوهلم، فحيث كان ذاكرا الجتهاده األول فال جيب عليه 

لك خالفا، كما أن املقصود ابالجتهاد األول هو دليله جتديده، وإن نسيه وجب عليه جتديده، فال مسوغ العتبار ذ

 ومدركه ال نفس احلكم.

                                         
 .32ابن القصار، املقدمة يف األصول ص 1
 .33رجع نفسه صامل 2
 .1/324اجلندي، التوضيح  3
، حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب، نشر مركز جنيبويه، الطبعة 1/100الدمريي، هبرام بن عبد هللا، الشامل يف فقه اإلمام مالك  4

 .2008األوىل 
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من خالل ما تقدم فإن العالقة بني االستفتاء يف النازلة : العالقة بني تكرار النازلة والرجوع عن القول الفقهي

لى احتمالني: أوهلما: كون املتكررة وبني الرجوع عن القول الفقهي عالقة متينة؛ ألن القول بتجديد السؤال مبين ع

املفيت قد يالحظ فرقا بني املسألتني ال يدركه املستفيت، والثاين: هو أن املفيت قد يرجع عن قوله األول إىل قول آخر، 

إما بسبب علمي كتغري اجتهاد أو علم متجدد، أو ابطالعه على خلل يف فتواه السابقة، من هنا اعتربت هذه املسألة 

 لية اليت هلا عالقة ابلرجوع عن القول الفقهي.من املسائل األصو 
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 الفصل الثاين: أسباب الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي

ليعلم أن األئمة مل ينصوا على أسباب رجوعهم عند كل قول رجعوا عنه وتركوا العمل به، ومع ذلك فقد توجد 

يصرحون ابلسبب يف بعض األحايني، من هنا فإن معرفة وقد األسباب، بعض لديهم إشارات وإمياءات تدل على 

 .أسباب الرجوع يف غري املنصوص عندهم إمنا تكون ابالستقراء والتنقيب

ويكون ذلك من خالل البحث يف أدلة األقوال املرجوع عنها واألقوال املرجوع إليها، مع مقارنتها أبصول الراجع 

طلبتهم وأتباعهم بناء على ما ظهر هلم، بسبب خربهتم يف مناهج ، وقد ينص على السبب ومنهجيته يف االستنباط

 األئمة وأساليبهم.

حماولة منه للكشف عن أسباب رجوع اإلمامني  كذلك  من هنا فإن األدلة اليت قدمها الباحث عند كل قول هي

 .ن عنهاجلزئية ابعتبار كل مسألة؛ إذ ما من رجوع إال وله سبب، وإال كان ذلك عبثا، واألئمة مصونو 

، واألمثلة اليت أييت هبا الباحث ال يقصد هبا استخراج األسباب الكلية للرجوع يف هذا الفصل وسيحاول الباحث

 االستقصاء واالستيفاء، وإمنا هي للتقريب واإلفهام.

علماء يف أصوله وفروعه، إضافة إىل نقاش ال وليعلم أن من أهم منبهات اجملتهد على مراجعة اجتهاده جتديده النظرَ 

ومطارحاهتم، واالستكثار من العلم؛ إذ من شأن ذلك جتديد مادته العلمية وتطوير آرائه واجتهاده، ومنه كذلك فتح 

 .اجملال لطلبة العلم الناهبني ليناقشوا ويعرتضوا، وجيب على العامل أن يوسع صدره هلم

، أما مع أقرانه فمراسالته مع كذلك  قرانهومع أمع طالبه، ويف جملسه  ،وجند مالكا اتبع كل تلك الوسائل يف نفسه

 .1الليث بن سعد مشهورة معروفة

                                         
 .1/41انظر منوذجا منها يف: اليحصيب، ترتيب املدارك  1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



120 

 

ورجوعه عن أقواله إذا رأى غريها  ،وأما مراجعته لنفسه واستزادته الدؤوبة من العلم فأبرز دليل عليها جتديده آلرائه

 باب الثاين من هذا البحث.أصوب منها، وسيجد القارئ من ذلك مجلة صاحلة يف املسائل اليت ستعرض يف ال

وهناك مناذج كثرية على إشراك اإلمام مالك طلبته يف النقاش العلمي، فمنها ما يف العتبية: "ألشهب عن مالك، 

رجليه، قال: ينتقض وضوءه، وروى عنه أشهب يف العتبية: سئل أيعيد الصالة  فيمن توضأ، مث جس فرجه قبل غسل

 .1من مس الذكر؟ قال: ال أوجبه. فروجع، فقال: يعيد يف الوقت وإال فال"

فقوله: فروجع، دليل على مساعه من طلبة العلم النبهاء، وقبوله مفاتشتهم، وقد تبعه ابن القاسم يف ذلك، فقد 

 .2حنون أنه ملا جاءه يعرض عليه األسدية "كاشفه عن هذه الكتب مكاشفة فقيه يفهم"ذكر عياض يف ترمجة س

وهذا ما جعل ابن القاسم يرجع عن كثري من املسائل اليت كان يراها من قبل، وأخرج فقهه يف حلة جديدة هي 

 املدونة اليت بني أيدينا اليوم.

احلاالت أن تلميذه أعلم منه مطلقا، بل إن املناقشة اجلادة نفسها وال يعين رجوع اجملتهد عن قوله يف مثل هذه 

تفتح آفاقا علمية واسعة، كما أن التالميذ إمنا يناقشون اإلمام يف منهجه هو ومذهبه، وهو من بصرهم به وعرفهم 

 طريقه، والعلم والفهم رزق، وهللا يؤيت فضله من يشاء.

ذه، مع أن للتلميذ فضال مشهودا لكونه كان سببا يف املراجعة والتثبت، وقد ال يرجع الفقيه ابلضرورة إىل قول تلمي

 .وقد يرى الشيخ قوله األول صوااب، فيثبت عليه كما حيصل ذلك كثريا ملالك مع طالبه

                                         
 .1/55ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
 .3/298اليحصيب، ترتيب املدارك  2
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ومن أمثلة ذلك ما روى ابن القاسم يف املدونة قال: "وسألت مالكا عن كراء احلاج يتكارى على مخسمائة رطل 

ته أكثر من ذلك مما تعطب يف مثله، قال مالك: ليس احلاج كغريهم مل يزل احلاج يكون هلم الزايدات فيكون يف زامل

من السفر واألطعمة ال ينظر يف ذلك وال يعرف املتكاري ما محل فال يكون عليهم يف ذلك ضمان، قال: وقال 

 .1له هذا"مالك: وذلك إذا كان املكري هو الذي محله ورآه، ورددهتا عليه فثبت على قو 

وقد كان ابن القاسم يشجع نبهاء طالبه على املناقشة واملراجعة، ومن ذلك ما ذكره القاضي عياض يف ترتيب 

املدارك من أنه قال لتلميذه أصبغ: "أان وأنت يف هذا األمر سواء، فال تسألين هذه املسائل الصعبة حبضرة الناس، 

 .2ولكن بيين وبينك حىت أنظر وتنظر"

تشجيع الشيخ لتلميذه هبذه الطريقة ينبئ عن تواضع جم، واعرتاف ابلفضل ألهله، ومن شأنه إنتاج معرفة إن 

صحيحة، وإمنا دعا ابن القاسم تلميذه إىل ترك املسائل الصعبة للمجلس اخلاص؛ ألن تلك املسائل حتتاج النظر 

 فيلقي ذلك يف قلوهبم شبهها يعسر نزعها. والتأمل، وألن من دون أصبَغ من الطلبة قد ال يفهموهنا على وجهها،

وكان ابن القاسم رمبا ردد املسألة على مالك أعواما عديدة للتثبت والتأكد، ومن ذلك ما ورد يف بعض املسائل: 

 .3"فرددهتا عليه عاما بعد عام فثبت على قوله هذا ومل خيتلف فيه"

الباحث إىل أن أكثر مسائل الرجوع تعود إىل ومن خالل استقراء رجوعات مالك وتلميذه ابن القاسم توصل 

سبب الرتجيح بني األدلة، وال يكاد خيرج عن هذا إال ما يتعلق حبدوث العلم عند اجملتهد كاطالعه على دليل مل يكن 

                                         
 .3/486ون، املدونة سحن 1
 .4/20اليحصيب، ترتيب املدارك  2
 .1/362سحنون، املدونة  3
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، 1بني يديه جيعله يرتك قوله واجتهاده، ويرى ابن أيب مجرة أن سبب رجوع اجملتهد من اجتهاد الجتهاد هو عدم النص

 ذكره حيتمل أمرين اثنني:وما 

أن يكون قصد ابلنص مقابل القياس، وهو القرآن أو احلديث واإلمجاع، فيكون اجملتهد إمنا رجع  االحتمال األول:

عن بعض أقواله ألن نصا فاته، وبعد اطالعه على هذا النص يرجع إليه، وهذا واقع، لكن عبارته ليست جبامعة وال 

لنص، ومنه ما هو عن نص، ومنه ما ال نص فيه أصال، ال يف القول املرجوع عنه، وال مانعة؛ ألن الرجوع منه ما هو 

 .-وستأيت يف الفصول التطبيقية أمثلة ذلك-يف القول املرجوع إليه

، سواء كان 2أن يكون ملح ابلنص معناه األصويل وهو اللفظ الذي ال حيتمل إال معىن واحدااالحتمال الثاين: 

منطوق أم ال، واملقصود ابللمح الذي تقدم أن جيزم اجملتهد أبن هذا الفرع الحق قطعا أبصل من هناك نص شرعي 

األصول، فحيث تردد الفرع بني أصلني وال أرجحية لوجه على آخر يبقى اجملتهد حائرا يف إحلاق الفرع، وهذا ميكن 

من املعلوم أن الشك هو استواء فهمه من صدر عبارة ابن أيب مجرة حيث يقول: "إذا رجع عن قول أو شك". و 

 الطرفني.

 كال املعنيني.  عند ابن أيب مجرة وال مانع من حدوث األمرين معا، فيكون املقصود بعبارة النص

والذي يظهر للباحث أن املقصود من كالم ابن أيب مجرة هو االحتمال الثاين، وإذا مت الرجوع إىل أصول مالك 

ألجل اعتبارات ث أن سبب الرجوع عن القول هو تردد الفروع بني هذه األصول، اليت بىن عليها مذهبه فسيجد الباح

ومل يقف الباحث على مسألة واحدة من مسائل الرجوع خرجت عن أصول مالك املعروفة، من هنا ميكنه ، ترجيحية

 هاداهتما.القول إن اإلمام مالكا وتلميذه ابن القاسم كاان منضبطني يف رجوعهما، كما كاان منضبطني يف اجت

                                         
 .443التنبكيت، نيل االبتهاج بتطريز الديباج ص 1
بريوت، -، حتقيق حممد حسن إمساعيل، نشر دار الكتب العلمية105الباجي، سليمان بن خلف، احلدود يف األصول ص 2
 . وقد طبع الكتاب ملحقا بكتاب اإلشارة لنفس املؤلف.2003الطبعة األوىل 
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وأسباب الرجوع عن القول الفقهي عند مالك مخسة أسباب بناء على دراسة مسائل الرجوع اليت ستأيت يف الفصول 

التطبيقية، وسيعرض الباحث األسباب يف مباحث، فكل مبحث فهو سبب من أسباب الرجوع اإلمجالية، وأييت 

ألنه لو عمد إىل مجع األمثلة كلها لكثر التكرار؛ ألن اجلمع الباحث لكل سبب مبثال أو مثالني ال يزيد على ذلك؛ 

واحلصر حمله الفصول التطبيقية اليت خصصت ذلك، أما هذا الفصل فهو حتليل لتلك املواد ابستخراج أسباب الرجوع 

 والتمثيل هلا.

رجوع مالك ال يعين  وهاهنا أمر مهم ينبغي التنبيه عليه، وهو أن جعل واحد من هذه األسباب اإلمجالية سببا يف

رجوعه يف كل املسائل اجلزئية اليت تتعلق به، بل إنه سبب يف مسائل معدودة، وأحياان يف مسألة واحدة، يرى اإلمام 

 أن ذلك أوىل فيها.

 : أسباب الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي5الشكل: رقم 
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 العمليةاملبحث األول: اختالف األدلة القولية أو 

واملقصود ابألدلة هنا اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية، وما كان يف حكم احلديث عند املالكية كعمل أهل 

املدينة؛ ألنه رواية طبقة عن طبقة، وهو يدل على سلف؛ إذا ال ميكن إطباق أهل املدينة على ضاللة وخطأ، وفيهم 

 العدد الوفري من العلماء من الصحابة والتابعني.

 املطلب األول: اختالف األحاديث

يعترب اختالف األحاديث ســــــببا رئيســــــيا من أســــــباب الرجوع عن القول الفقهي عند اإلمام مالك بن أنس، 

ويرجع مالك إىل ما هو أرجح عنده إما مبرجح داخلي كقوة الســند وفقه الراوي، أو مبرجح خارجي كموافقة القياس 

 وتوضحه:أو املصلحة، واألمثلة جتلي ذلك 

وقوة الســـــــند من املرجحات اليت نص عليها  أوال: ترجيح أحد احلديثني على اآلخر بسبببببببب قوة السببببببند:

رواية األحفظِّ واألكثرِّ، والرواية اخلالية من االضـــطراب أن  -مقرا له-عن الباجي القرايف أصـــوليو املالكية، فقد نقل 

أن رجال ســـــأل النيب صـــــلى  2طلق بن عليما رواه  يف مســـــائل الرجوع ذلكما وقع من ومثال ، 1ترجح على غريها

هللا عليه وســلم عن مس الرجل ذكره يف الصــالة؟ فقال صــلى هللا عليه وســلم: )وهل هو إال مضــغة منك! أو بضــعة 

 .3منك!(

 فقد كان مالك يقول هبذا احلديث مث رجع عنه وتركه إىل ما هو أقوى منه وأصح.

                                         
 .422القرايف، شرح تنقيح الفصول ص 1
وى عن النيب صلى هللا عليه وسلم أحاديث يسرية. ابن عبد طلق بن علي بن طلق السحيمي احلنفي اليمامي، له صحبة، ر  2

 .2/776الرب، االستيعاب 
. سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، ابب ترك الوضوء من مس 182سنن أيب داود، كتاب الطهارة، ابب الرخصة يف مس الذكر:  3

نن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ابب الرخصة . س165. سنن النسائي، كتاب الطهارة، ابب ترك الوضوء من مس الذكر: 85الذكر: 
س، وصححه أيضا ابن حبان والطرباين وابن حزم وضعفه 483يف الوضوء من مس الذكر:  . قال ابن حجر: "صححه عمرو بن علي الفالَّ

ابن العريب واحلازمي وآخرون، وأوضح الشافعي وأبو حامت وأبو زرعة والدارقطين والبيهقي وابن اجلوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطرباين و 
 .1/346ابن حبان وغريه ذلك وهللا أعلم". ابن حجر، التلخيص احلبري 
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أهنا مسعت رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم  1بســرة بنت صــفواناختلف مع حديث  احلديثوذلك أن هذا 

 .2يقول: )إذا َمسَّ أَحدُكْم ذَكرَُه فليَـتَـَوضَّأ(

األول على الثاين مجاعة من احملققني كعمرو بن علي الفالس وقال: "هو عندان أثبت من  وقد رجح احلديثَ 

حديث بســـــرة"، وروي عن ابن املديين أنه قال: "هو عندان أحســـــن من حديث بســـــرة". وقال الطحاوي: "إســـــناده 

 .3مستقيم غري مضطرب خبالف حديث بسرة"

رح به البيهقي، فحديث طلق مل خيرجه الشـــيخان ومل بيد أن احلديث الثاين أرجح بســـبب قوة رجاله، كما صـــ

حيتجا برواته، خبالف حديث بســــــــرة، فقد احتج الشــــــــيخان جبميع رواته، ومل خيرجاه بســــــــبب االختالف على عروة 

 .4وعلى هشام بن عروة، ويرى اإلمساعيلي أنه وإن نزل عن شرط الشيخني إال أن فيهما نظريه

)إذا أفضـــــــى هو ما رواه أبو هريرة عن النيب صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم  إضـــــــافة إىل ذلك فإن هناك مرجحا آخر

 .5أحدكم بيده إىل فرجه ليس دوهنا حجاب وال سرت، فقد وجب عليه الوضوء(

                                         
بسرة بنت صفوان بن نوفل األسدية القرشية، بنت أخي ورقة بن نوفل، وهي جدة عبد امللك بن مروان ألمه، صحابية من  1

 .4/1796معيط. ابن عبد الرب، االستيعاب املبايعات، روى عنها مروان وأم كلثوم بنت عقبة بن أيب 
. سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، ابب الوضوء من مس 181سنن أيب داود، كتاب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر:  2

ن . سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ابب الوضوء م163. سنن النسائي، كتاب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر: 82الذكر: 
. قال الرتمذي بعده: "هذا حديث حسٌن صحيح", وقال ابن حجر: "وقال البيهقي: يكفي يف ترجيح حديث بسرة على 479مس الذكر: 

حديث طلق أن حديث طلق مل خيرجه الشيخان، ومل حيتجا أبحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجا جبميع رواته، إال أهنما مل خيرجاه". ابن 
مصر، -، حتقيق حسن عباس قطب، نشر مؤسسة قرطبة1/347لتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري حجر، أمحد بن علي، ا

 .1995الطبعة األوىل 
 .1/346ابن حجر، التلخيص احلبري  3
 املرجع نفسه. 4
الوضوء إمنا جيب من  صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، ابب نواقض الوضوء، ذكر البيان أبن األخبار اليت ذكرانها جمملة، أبن 5

 -نقال عن أيب حامت–. قال ابن حجر: "قال ابن حبان 1118مس الذكر إذا كان ذلك ابإلفضاء دون سائر املس أو كان بينهما حائل: 
احتجاجنا يف هذا بنافع دون يزيد بن عبد امللك، وقال يف كتاب الصالة له هذا حديث صحيح سنده عدول نقله وصححه احلاكم من هذا 

قال ابن جه وابن عبد الرب وأخرجه البيهقي والطرباين يف الصغري وقال مل يروه عن انفع بن أيب نعيم إال عبد الرمحن بن القاسم تفرد به أصبغ، و الو 
 .1/147السكن: هو أجود ما روي يف هذا الباب". ابن حجر، التلخيص احلبري 
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كذلك فإن حديث النقض موافق للقياس؛ ملا علم من العالقة بني ملس العورات وإاثرة الشـــــــــــــهوات، وخروج 

 بذلك أرجح وأقوى.السائل الناقض، فيكون حديث بسرة 

وعمل أهل املدينة من املرجحات اليت نص عليها أئمة  اثنيا: ترجيح أحد احلديثني على اآلخر بسبب العمل:

ما وقع  ومثال، 1املالكية، ومن أولئك القرايف، فقد ذكر أن احلديث الذي عليه عمل أهل املدينة مرجح على غريه

: نذر يف اجلاهلية أن يعتكف يف -رضي هللا عنهما-ن عمر أن عمر ما رواه ابما رواه  يف مسائل الرجوع ذلك من

 .2املسجد احلرام قال: أراه قال ليلة: فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أوف بنذرك(

ففي هذا احلديث دليل على أن أقل االعتكاف ليلة )أي بيومها(، ولو مل يكن جائزا ملا أمر النيب صلى هللا عليه 

 بقضاء نذره. وسلم عمر

وخيالف هذا احلديث ما رواه ابن عمر قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعتكف العشر األواخر من 

 . وكال احلديثني صحيح.3رمضان

فهذه عادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املعروفة من شأنه، ومل يرد عنه أنه اعتكف يوما وليلة، وهو إمنا يعمل 

 .ى هذا فقد اختلفت عادته صلى هللا عليه وسلم مع قوله السابقليشرع، وبناء عل

 .وقد جياب أبن ليس بينهما اختالف؛ فيكون احلديث األول خاصا حبالة النذر، ويكون الثاين يف سائر األحوال

                                         
 .423القرايف، شرح تنقيح الفصول ص 1
. صحيح مسلم، كتاب األميان، 2043االعتكاف، ابب إذا نذر يف اجلاهلية أن يعتكف مث أسلم: صحيح البخاري، كتاب  2

 .1656ابب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم: 
. صحيح 2025صحيح البخاري، كتاب االعتكاف، ابب االعتكاف يف العشر األواخر، واالعتكاف يف املساجد كلها:  3

 .1171اف العشر األواخر من رمضان: مسلم، كتاب االعتكاف، ابب اعتك
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اعتكاف وقد رجح مالك احلديث الثاين على األول بسبب عمل أهل املدينة فرجع إليه، قال يف العتبية: "ما أعرف 

 .1يوم أو يومني من أمر الناس"

واملقصــــــــــــــود يف هذا البحث منه ما احتد  ترجيح أحد احلديثني على اآلخر حبمل املطلق على املقيد: اثلثا:

والســـــــــــبب هنا تالوة آية الســـــــــــجود، ، 2فيه الســـــــــــبب واحلكم وهو حجة عند مالك، فيحمل فيه املطلق على املقيد

ابن عمر قال: كان النيب صـــلى هللا عليه وســـلم يقرأ علينا الســـورة، فيها ومثال ذلك ما رواه واحلكم وجوب التكبري، 

 .3السجدة فيسجد ونسجد، حىت ما جيد أحدان موضع جبهته

منه، وقد محل مالك هذا فهذا حديث مطلق مل يرد فيه ذكر التكبري ال للخفض يف ســـجدة القرآن وال للرفع 

ورجع عن احلديث احلديث املطلق على حديث آخر ورد فيه التكبري عند اخلفض لســــــــــــــجدة القرآن والرفع منها، 

 األول وقال ابلثاين.

ابن عمر نفســـه قال: كان رســـول هللا صـــلى هللا عليه وســـلم يقرأ علينا القرآن، فإذا ما رواه  ذا احلديث هووه

 .4سجدان معهمر ابلسجدة كرب، وسجد و 

زايدة على ذلك فإن احلديث األخري موافق للقياس؛ ألنه ســــــــجود مشــــــــروع فيكرب فيه كما يكرب يف ســــــــجود 

 الصالة.

                                         
 .2/306ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .266القرايف، شرح تنقيح الفصول ص 2
. صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع 1075صحيح البخاري، أبواب سجود القرآن، ابب من سجد لسجود قارئ:  3

 .575الصالة، ابب سجود التالوة: 
. قال أبو داود: "قال عبد 1413سنن أيب داود، كتاب الصالة، ابب يف الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو يف غري الصالة:  4

".الرزاق: وكان الثوري ي  عجبه هذا احلديث. قال أبو داود: يعجبه ألنه كربَّ
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وقد نص ابن جزي على اعتبار الدليل  رابعا: ترجيح أحد احلديثني على اآلخر بسببببببببببببب موافقة القيا :

يف مســـــــــــــــائل الرجوع ذلك ما وقع من ومثال ، والقياس دليل عقلي، 1للخرب على نظريه غري املعقول حامرج ِّ  عقليال

 حديث صالة اخلوف، فقد وردت له روايتان:

، عمن شهد رسول هللا صلى هللا 2يزيد بن رومان، عن صاحل بن خواتأما الراوية األوىل منهما فهي ما رواه 

خلوف: أن طائفة صــــــفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصــــــلى ابليت معه عليه وســــــلم يوم ذات الرقاع صــــــلى صــــــالة ا

ركعة، مث ثبت قائما، وأمتوا ألنفســـــهم مث انصـــــرفوا، فصـــــفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة األخرى فصـــــلى هبم الركعة 

 .3اليت بقيت من صالته مث ثبت جالسا، وأمتوا ألنفسهم، مث سلم هبم

لقاســــم بن حممد، عن صــــاحل بن خوات األنصــــاري، أن ســــهل بن أيب حثمة اوأما الرواية الثانية فهي ما رواه 

حدثه: " أن صــــالة اخلوف: أن يقوم اإلمام وطائفة من أصــــحابه، وطائفة مواجهة العدو، فريكع اإلمام  4األنصــــاري

ســـــــــلموا، ركعة، ويســـــــــجد ابلذين معه، مث يقوم، فإذا اســـــــــتوى قائما، ثبت قائما، وأمتوا ألنفســـــــــهم الركعة الباقية، مث 

وانصرفوا واإلمام قائم، فكانوا وجاه العدو، مث يقبل اآلخرون الذين مل يصلوا فيكربون وراء اإلمام، فريكع هبم ويسجد 

 .5هبم، مث يسلم فيقومون فريكعون ألنفسهم الركعة الباقية، مث يسلمون"

                                         
 .119ابن جزي، تقريب الوصول ص 1
ه(، ثقة قليل احلديث، روى عن أبيه، وخاله، وسهل بن أيب 90صاحل بن َخوَّات بن جبري بن النعمان األنصاري )تويف حنو  2

زبري، والقاسم بن حممد، روى له اجلماعة. ابن حجر، هتذيب التهذيب حثمة، وروى عنه ابنه خوات، ويزيد بن رومان، وعامر بن عبد هللا بن ال
4/387. 

. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب صالة 4129صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب غزوة ذات الرقاع:  3
 .842اخلوف: 

قن، له صحبة، مات رسول هللا صلى هللا ه(، فقيه حمدث، راو مت41-ه3سهل ابن أيب حثمة األنصاري األوسي احلارثي ) 4
 .2/661عليه وسلم وهو ابن مثان سنني، روى عنه مجاعة منهم انفع بن جبري بن مطعم وبشري بن يسار. الزركلي، األعالم 

صرفوا سنن أيب داود، كتاب الصالة، صالة السفر، ابب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائما أمتوا ألنفسهم ركعة، مث سلموا، مث ان 5
.  واحلديث عند مالك، ومنه وصل أليب داود هبذه الرواية، قال ابن عبد الرب: "وعند مالك 1239فكانوا وجاه العدو، واختلف يف السالم: 

. 23/32فيه حديثه عن حيىي بن سعيد عن القاسم بن حممد عن صاحل بن خوات عن سهل بن أيب حثمة موقوفا". ابن عبد الرب، التمهيد 
محد بن حنبل: "صالة اخلوف كلها جائزة، وال أعلم فيها إال إسناداا جيداا، وأختار قول سهل بن أيب حثمة". الكوسج، مسائل وقد قال أ

 .2/732اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
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توافق القيــاس؛ إذ املعهود يف  فقــد كــان مــالــك يقول ابلروايــة األوىل، مث رجع عنهــا إىل الروايــة الثــانيــة؛ ألهنــا

 الصالة أن املأموم يقضي ما بقي من صالته بعد سالم اإلمام وفراغه.

كما أن األصـــــــــل يف العبادات التعبد، فحيث مل ينص على حكم هذه املســـــــــألة كان األوىل أن تلحق أبقرب 

 نظري هلا، دون استحداث حكم جديد هلا.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



130 

 

 العملو احلديث  اختالفاملطلب الثاين: 

املقصود ابلعمل هنا عمل أهل املدينة، واملراد هبم الصحابة والتابعون من أهلها، والعمل نوعان، فما كان منه نقَل و 

شرع عن النيب صلى هللا عليه وسلم كقدر الصاع واملد، وصفة األذان واإلقامة، وهذا أقوى من احلديث، وهو حجة 

 عند مالك، وعند غريه من األئمة احملققني.

أما النوع الثاين فهو إمجاع أهل املدينة على عمل من طريق االجتهاد واالستدالل، وقد اختلف فيه املالكية، فأكثرهم و 

 ، واملقصود هنا النوع األول.1على أنه ليس حبجة، وقال حبجيته مجاعة من أهل املذهب

ه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة، وإذا ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرفع يديما رواه  ذلك ومثال

كرب للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضا، وقال: مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد، وكان ال 

 .2يفعل ذلك يف السجود

أهل املدينة، فيما عدا تكبرية اإلحرام، وعلى ذلك أكثر  -علي وابن عمر-فهذا احلديث الصحيح مل يعمل به رواته 

ومع ذلك فقد خالف مالك عمل أهل املدينة بعد أن كان يقول به يف هذا املسألة، ورجع عن قوله، وقال برفع 

 .اليدين يف آخر حياته، ورجح احلديث على العمل

ا رجحوا العمل على احلديث، بناء على أن الراوي أعلم مبفمن بعده،  إمامهم ومع ذلك مل يتبع أهل املذهب املالكي

 .روى، وألن عمل أهل املدينة برتبة املتواتر فهو كالناسخ للحديث الذي هو من خرب اآلحاد

                                         
 .207املشاط، حسن حممد، اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة ص 1
. صحيح مسلم، كتاب الصالة، ابب 736ب رفع اليدين إذا كرب وإذا ركع وإذا رفع: صحيح البخاري، كتاب األذان، اب 2

. وقال ابن 390استحباب رفع اليدين حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام، والركوع، ويف الرفع من الركوع، وأنه ال يفعله إذا رفع من السجود: 
لصحابة والتابعني، أهنم مل يرفعوا أيديهم إال عنَد االفتتاح، منهم عمر وابن عمر، رجب: "وقد روى ابن أيب شيبة يف كتابه عن طائفة كثرية من ا

 وهي رواية جماهد عنه، وقد ضعفها اإلمام أمحد والبخاري والدارقطين وغريهم، ومنهم: علي وابن مسعود وأصحاهبما، وقد روى َذلَِّك عن علي
ا وحديثا". ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد، فتح الباري شرح صحيح البخاري وابن مسعود مرفوعا، وضعف املرفوع عامة أئمة احلديث قدمي

 .1996املدينة النبوية، الطبعة األوىل -، حتقيق مجاعة من احملققني، نشر مكتبة الغرابء األثرية6/331
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 .1وقد وثق ابن رشد عمل أهل املدينة قائال: "كأنه مل يره من األمر العام، والعمل املعمول به"

، ومع ذلك فقد ترك العمل ينةيعين بذلك أن مالكا مل ير احلديث املروي يف رفع اليدين من األمر املعمول به يف املدو 

 ورجع إىل هذا احلديث الذي صح عنده.

                                         
 .1/375ابن رشد، البيان والتحصيل  1
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 عمل أهل املدينةاختالف املطلب الثالث: 

ســــألت أنس بن مالك وحنن غاداين من مىن إىل عرفات: عن ومثال ذلك ما رواه حممد بن أيب بكر الثقفي قال: 

ان يليب املليب، ال ينكر عليه، ويكرب املكرب، فال التلبية، كيف كنتم تصـــنعون مع النيب صـــلى هللا عليه وســـلم؟ قال: ك

 .1ينكر عليه

وقول أنس: كان يليب املليب... إخل، يف جواب الســـــائل: كيف كنتم تصـــــنعون؟ دليل على ســـــعة األمر، وأن  

العمل كان على ذلك، كما أنه يدل على أن هناك وجوها ســـــــــــــــائغة يف التلبية، واختالف العمل هذا هو ما دفع 

مالكا حملاولة الوصــول إىل األوىل واألصــح الذي عليه أكثر الصــحابة، ســبيله يف ذلك اجلمع واالســتقراء، وقد وصــل 

إىل أن قطع التلبيـة عنـد الرواح إىل املوقف هو الـذي عليـه أكثر أهـل املـدينـة، فرجحـه على غريه؛ ألن عمـل األكثر 

، وقد وثق ابن عبد الرب هذا االســــــتقراء بقوله: "وهو قول من أهل العلم من أهل املدينة مظنة صــــــوابه أكثر من غريه

 .2مالك بن أنس وأصحابه، وأكثر أهل املدينة"

كذلك فإن من مرجحات القول الذي رجع إليه مالك موافقته للقياس؛ ألن من شـــــــــــأن املليب أن جييب من دعاه 

القنازعي، وقد ينازع فيه؛ ألن الدعوة ليســــــت إىل حىت ينتهي إليه، فإذا انصــــــرف عنه مل يكن لتلبيته معىن، كذا قال 

عني البيت فقط، وإمنا هي إىل طاعة احلج، وما دام احلاج فيها فهو مقبل على ما دعي إليه، متوجه إىل ربه حيث 

 ذهب.

                                         
. صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب التلبية 970دا إىل عرفة: صحيح البخاري، أبواب العيدين، ابب التكبري أايم مىن وإذا غ 1

: -نقال عن الطحاوي وأقره-. ورواه مسلم عن ابن عمر أيضا. قال ابن بطال 1285والتكبري يف الذهاب من مىن إىل عرفات يف يوم عرفة: 
مينع أن يكونوا فعلوا ذلك وهلم أن يلبوا ألن "قال الطحاوى: ال حجة ىف هذا احلديث؛ ألن فيه أن بعضهم كان يهل، وبعضهم كان يكرب، وال 

اري للحاج فيما قبل يوم عرفة أن يكرب، وله أن يهل، وله أن يلىب، فلم يكن تكبريه وإهالله مينعانه من التلبية". ابن بطال، شرح صحيح البخ
4/336. 

 .13/77ابن عبد الرب، التمهيد  2
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 نيقول الصحابي  اختالف املطلب الرابع: 

 .1ليس حبجة، وهو قول ضعيف، وروي عنه أنه وقول الصحايب حجة على غري الصحايب يف مشهور مذهب مالك

يف شأن عائشة وقد جاء فيه: فاعتمرت  2عبد الرمحن بن أيب بكرما رواه  ما وقع من ذلك يف مسائل الرجوعومثال 

 .3بعد احلج يف ذي احلجة

فهذا دليل مالك على أن للحاج أن يعتمر يف ذي احلجة بعد احلج، مث يعتمر مرة أخرى عند دخول احملرم، مث رجع 

ذلك وقال: إن األفضل واألكمل ملن أقام بعد احلج أن ال يعتمر حىت يدخل احملرم، واستدل على ذلك مبا روي عن 

 .4عن ابن عمر: وهللا ألن أعتمر قبل احلج وأهدي أحب إيل من أن أعتمر بعد احلج يف ذي احلجة

لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  وميل مالك إىل مذهب ابن عمر معروف من منهجه؛ لتضلعه يف العلم واتباعه التام

وقد رجح رأَي ابن عمَر هذا القياُس، ووجه ذلك أن العمرة قبل احلج يف أشهر احلج مما يدخل النقص عليه؛ لذلك 

جرب احلج بدم، وحيث ال جابر يف عمل العمرة بعد احلج كان األوىل تركها وجتنبها حىت خترج أشهر احلج ويدخل 

 احملرم.

                                         
 .215لة عامل املدينة صاملشاط، حممد حسن، اجلواهر الثمينة يف بيان أد 1
ه(، له صحبة، أسلم يف هدنة احلديبية وحُسَن إسالمه، وهو شقيق 53عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق القرشي التيمي )تويف  2

عائشة أم املؤمنني، من الشجعان املعدودين، شهد اليمامة وأبلى فيها بالء حسنا، وشهد اجلمل مع عائشة وطلحة والزبري. ابن عبد الرب، 
 .2/428االستيعاب 

 .1785يح البخاري، أبواب العمرة، ابب عمرة التنعيم: صح 3
 .1248موطأ مالك، كتاب احلج، ما جاء يف التمتع:  4
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 العقلية : إعمال األدلة األصوليةاملبحث الثاين

واملقصود ابألدلة األصولية األدلة العقلية اليت اعتمد مالك يف مذهبه، وليس اهلدف يف هذا املبحث حصر كل 

يف -األصول العقلية اليت كانت سببا يف رجوع مالك، وإمنا الغرض التمثيل، وسيجد القارئ عند ذكر دليل كل قول 

 جوه من االستقصاء واحلصر.ما ير  -الفصول التطبيقية

 املطلب األول: املصلحة املرسلة

، وتعترب 1، أبن مل يدل دليل على اعتباره""املصـــلحة املرســـلة هي الوصـــف املناســـب الذي ُجهَِّل اعتبار الشـــارع له

 مهما من أسس الشريعة اإلسالمية، وقد راعى الشارع احلكيم مصلحة الناس رفقا هبم ورمحة هبم. سااملصلحة أسا

من هنا جعل الفقهاء املصــــــلحة نصــــــب أعينهم يف اســــــتنباطاهتم واجتهاداهتم، فوظيفة الفقيه إذن هي البحث عن 

جاذبه مصــــاحل عديدة، فيشــــكل ذلك املصــــاحل اليت تراعيها الشــــريعة ليحققها يف فتاواه وأحكامه، مث إن احلكم قد تت

على الفقيه، بل قد يصـــــــــــــــدر حكما أو فتوى مث يرتكها ملا علم بعُد من أرجحية غريها من املصـــــــــــــــاحل، وقد تنقلب 

 املصلحة نفسها فتصري مفسدة يف وقت من األوقات.

مث رجع عن ذلك  ومن أمثلة ذلك عند مالك يف مسـألة اجلهاد مع والة اجلور، فقد كان يفيت حبرمة اجلهاد معهم،

 وأفىت جبواز اجلهاد معهم.

                                         
 .249املشاط، اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة ص 1
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وسبب رجوع مالك كما روى ابن القاسم هو حادثة مرعش، ومرعش مدينة ضمن حدود اجلمهورية الرتكية اليوم، 

وقد فهم بعض أهل املذهب أن املقصود يف هذه القصة هو شخص هبذا االسم كما يفهم من عبارة ابن القاسم، 

 .1اء فيها: "يذكر مرعشا وما فعل هبم، وجراءة الروم على أهل اإلسالم"ففي روايته اجململة للقصة ج

ونقل القاضي عياض عن ابن وضاح أن مرعشا حصن ابجلزيرة، ونقل عن غريه أنه رجل أسود خرج على أهل 

 اإلسالم ابحلجاز، ومل جيد الباحث ذكرا هلذا الرجل.

كلمة "فعل"، فإن بنيت للمجهول كان احتمال ذكر ويف رأي الباحث أن سبب اخلالف رمبا يرجع إىل ضبط  

 .املدينة أو احلصن أرجح، وإن بنيت للمعلوم كان احتمال الشخص أرجح، ولعل األول أقرب

وما يرجح كوهنا مرعشا املعروفة اليوم ذكر الروم؛ إذ ال يعرف الروم مبرعش غري مرعش اليت تقع ضمن األراضي 

 الرتكية اليوم.اجلمهورية 

 وبناء على ما تقدم فقد جتاذب هذا احلكم مصلحتان:

آحاد الناس ابجليش،  املصلحة األوىل: هي إعالء كلمة هللا، وعلى اجلائرين جورهم ال يضر اجملاهدين املسلمني من

وأشار مالك إىل ذلك بقوله: "ال أبس على اجليوش، وما يفعل الناس!"؛ ألهنم لو مل يقوموا معهم لتعطل اجلهاد 

 واستهني بدار اإلسالم وأهلها.

                                         
د خرج . ونقل القاضي عياض عن ابن وضاح أن مرعشا حصن ابجلزيرة، ونقل عن غريه أنه رجل أسو 1/498سحنون، املدونة  1

، حتقيق حممد الوثيق 2/494على أهل اإلسالم ابحلجاز، ومل جيد الباحث ذكرا هلذا الرجل. اليحصيب، عياض بن موسى، التنبيهات املستنبطة 
 .2011بريوت، الطبعة األوىل -وعبد النعيم محييت، نشر دار ابن حزم
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املصلحة الثانية: هي التضييق على والة اجلور وهتميشهم؛ ألهنم إذا خرج معهم الناس يعطيهم ذلك شرعية وقيمة، 

أن اخلروج معهم هو عون هلم على ما يطلبون من  1أن جور الوالة قد يكون من أسباب اهلزمية، ويرى ابن انفع كما

 .2أمور الدنيا، وقد روي ذلك عن مالك

ٌب َعَلْيُكْم كما يستدل هلذا القول الذي رجع إليه مالك مبا رواه أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم:  )اجلَِّهاُد َواجِّ

راا(  .3َمَع ُكل ِّ أَمِّري ، بـَرًّا َكاَن َأْو فَاجِّ

 لكن مراعاة مالك للمصلحة جلية من خالل كالمه عن احلادثة اليت حصلت للمسلمني من قبل.

                                         
ميا ال يكتب، تفقه مبالك ولزمه أربعني سنة، مسع منه ه(، حافظ راوية، كان أ186عبد هللا بن انفع الصائغ املدين )تويف  1

 .1/84سحنون وكبار أصحاب مالك، له تفسري املوطأ. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
قطر، -، حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية3/1348اللخمي، علي بن حممد، التبصرة  2
 .2011الطبعة األوىل 
. قال الدارقطين: مكحول مل يسمع من أيب هريرة، ومن دونه 2533سنن أيب داود، كتاب اجلهاد، ابب الغزو مع أئمة اجلور:  3

 .1768ثقات. سنن الدراقطين، كتاب العيدين، ابب من جتوز الصالة معه والصالة عليه: 
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 ب الثاين: حتقيق املناطاملطل

-، واملنــــاط مكــــان النوط أي التعليق، ومثــــالــــه 1وحتقيق املنــــاط هو "حتقيق العلــــة املتفق عليهــــا يف الفرع"

أم ال؟ ؛ ألنه  غالبا أن يتفق على أن علة الراب هي االقتيات الغالب، فيختلف يف التني هل هو مقتات -للتوضـــــــــيح

 مما يقتات به غالبا يف بعض البلدان دون بعض.

ومن أمثلة أتثري هذه القاعدة األصـــولية يف رجوع مالك عن قوله مســـألة صـــالة املأموم فوق املســـجد بصـــالة 

كان مالك يقول جبوازها، مث رجع عن ذلك وكرهها، وســــبب الرجوع يف هذه املســــألة هو إمامه يف غري اجلمعة، فقد  

 هل ميكن للمأموم االقتداء التام أبقوال إمامه وأفعاله؟

ومن أمثلتها كذلك مســــألة نوار الشــــجر، فقد كان مالك يقول إنه يقوم مقام إابر النخل، مث رجع عن ذلك 

هو خروج الثمر، وســــــــــــــبب الرجوع هو: هل يتحقق خروج الثمرة ابلنوار، أم وقال: إن الذي يقوم مقام إابر النخل 

 أنه ال يتحقق ذلك إال إذا خرجت وعوينت؟

ولو حتري فيه، مث رجع عن  كذلك ما كان ابن القاســــــــــــم يقول به من كراهة بيع العجني ابلدقيق  اومن أمثلته

هل ميكن التحري يف العجني ابلدقيق، أم  ذلك وقال: جيوز إن بيع على التحري، وســـبب الرجوع هو هل ميكن هو

 ال يكون؟ ورجوع اإلمام مبين على أن التحري ممكن.

وقد الحظ الباحث أن هذا الســـــــــــبب هو الغالب يف رجوع مالك وابن القاســـــــــــم عن قوهلما، فقد وصـــــــــــلت 

 قوال. 173قوال من أصل  70املسائل اليت رجع فيها مالك وابن القاسم بسبب حتقيق املناط إىل أكثر من 

                                         
 .389القرايف، شرح تنقيح الفصول ص 1
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 اخلالفية ذهباملبحث الثالث: إعمال قواعد امل

وهي تنقسم إىل عدة ، 1حكام عدد من املسائل ال حصر هلا"ألبط اضالقانون ال" قصود ابلقاعدة املذهبيةامل

، فمنها القواعد املتفق عليها، مثل قاعدة الضــــــــــرورات تبيح احملظورات، ومنها املختلف فيها، ولذلك أتيت 2أقســــــــــام

غالبا بصيغة السؤال واالستفهام، وهذه املختلف فيها منها ما هو عام يشمل كل األبواب الفقهية مثل قاعدة "هل 

العربة ابحلال أو ابملآل؟، ومنها ما خيص اباب أو أبوااب معينة قاعدة "الشفعة هل بيع أو استحقاق"، والذي سيتناوله 

 هذا املبحث هو القواعد املختلف فيها بقسميها.

وليعلم أن هذه القواعد ال يطلب فيها احلســم والرتجيح بشــكل إمجايل، وإمنا يكون ذلك ابعتبار كل مســألة؛ 

إذ قد يناسب واقعا ما ال يناسب واقعا آخر؛ لذلك فإن الذي يفيد الفقيَه فيها معرفُته برتدد الفرع بني طرفيها، وأن 

مبا ترجح لديه من طريف القاعدة، وقد كانت هذه القواعد املســــــــــــألة ال خترج عنها، مث جيتهد هو يف إحلاق املســــــــــــألة 

 املختلف فيها من أبرز أسباب الرجوع عن القول الفقهي عند مالك وتلميذه ابن القاسم.

                                         
-. نشر دار ابن حزم29للونشريسي صإىل قواعد مذهب مالك حتقيق إيضاح املسالك  الغرايين، عبد الرمحن بن الصادق، 1

 .2006بريوت، الطبعة األوىل 
 .40املرجع السابق ص 2
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 العامة بهذاملطلب األول: قواعد امل

من واملقصـــــــود بعموم هذه القواعد كوهنا جتري يف ســـــــائر األبواب الفقهية دون اقتصـــــــارها على ابب معني، و 

القواعد الفقهية العامة اليت توصـــــــــــــــل الباحث إىل أتثريها يف رجوع مالك وابن القاســــــــــــــم عن بعض أقواهلما القواعد 

 التالية:

واملقصــود هبا الطوارئ اليت من شــأهنا أن تؤدي إىل فســخ العقد، أو تعطيل أثر  أوال: الطوارئ هل تراعى؟ :

املذهب املالكي، وقد نقل الونشريسي أن فيها ثالثة أقوال: األول: من آاثره كاملرياث، وهي من القواعد اخلالفية يف 

 .1أهنا تراعى، الثاين: ال تراعى، الثالث: تراعى الطوارئ القريبة

ومن املســـائل املرجوع عنها اليت كان هلذه القاعدة أثر فيها مســـألة الرجل يتزوج املرأة على أن اخليار ألحدمها 

د كان مالك يقول إنه يفســـخ قبل الدخول وبعده، مراعاة لطارئ املوت وعدم التوارث أو لغريمها مدة ثالثة أايم، فق

بينهما، مث رجع عن ذلك، وقال: إن النكاح يفســــــــخ قبل الدخول ويقر بعده؛ ألن طرو املوت من النادر والنادر ال 

 حكم له.

"قاعدة االلتفات إىل  وقد مساها املقري اثنيا: نوادر الصببببببور هل يعطى  ا حكم نفسببببببها أو حكم غالبها:

، وهذه القاعدة من القواعد اخلالفية يف املذهب املالكي، ومل يرجح األئمة طرفا من طرفيها، وإن 2نوادر الصــــــــــــــور"

رجحوا بعض فروعها، ومن أمثلتها يتضـــــــــح املقصـــــــــود منها، ومن أمثلتها ذكاة احليوان البحري الذي يعيش يف الرب، 

إهالكه أبي وســــــــيلة كاألمساك؛ ألن أكثر أحواله يف البحر، أم يعطى حكم فهل يعطى حكم الغالب فتكون ذكاته 

 احلالة النادرة فتكون ذكاته بقطع الودجني والغلصوم كاحليوان الربي.

                                         
 .123الونشريسي، إيضاح املسالك ص 1
 .1/243املقري، القواعد  2
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ومن األمثلة اليت رجع فيها مالك بســـــبب هذه القاعدة إذا عم اجلراد احلرم ومل يســـــتطع دفعه، فهل يكون فيه 

عليه اجلزاء مث رجع عن ذلك وقال ال جزاء عليه، فأعطى النادر يف هذه املســـــــــــــــألة  اجلزاء أم ال، فقد كان يقول إن

؛ ألن هذه الصورة من قبيل النادر، والغالب عدم حدوث ذلك، 1حكمه، وقد بناها الونشريسي على هذه القاعدة

تجاذبه القواعد، فهل يكون حكم قتل اجلراد غلبة واحلالة هذه مثل حكمه يف األوقات األخرى، ومن املســـــــائل ما ت

 من هنا ميكن أن تكون هذه املسألة حتت إحدى قواعد الضرورات.

وهذه القاعدة من القواعد اخلالفية يف املذهب املالكي، واألقوى يف  اثلثا: خطاب الكفار بفروع الشببببببريعة:

 اتفاق ، بل حكى ابن العريب2املذهب كوهنم خماطبني بفروع الشــــــــــــــريعة، ولذلك عده املقري ظاهر مذهب مالك

، وال ينفي ذلك وجود فروع موافقة لطرف القاعدة الثاين، وهو 3املالكية على أن الكفار خماطبون بفروع الشــــــــــــــريعة

أهنم غري خماطبني بفروع الشــريعة؛ ألن االســتثناء من القاعدة ال يعين إلغاءها، وقد ظهر كون هذه القاعدة ســببا من 

لنصــــــرانية، فقد كان مالك يقول: إهنا تســــــتربأ حبيضــــــة بناء على أن أســــــباب الرجوع عند مالك يف مســــــألة اســــــترباء ا

الكفار غري خماطبني بفروع الشـــريعة، مث رجع عن ذلك وقال: إهنا تســـتربئ بثالث حيضـــات بناء على أهنم خماطبون 

 بفروع الشريعة.

                                         
 .105الونشريسي، إيضاح املسالك ص 1
 .2/470املقري، القواعد  2
 .117ملسالك صالونشريسي، إيضاح ا 3
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 اخلاصة بهذاملطلب الثاين: قواعد امل

بواب الفقهية، وقد ختص جمموعة من املســـــائل يف واملقصـــــود خبصـــــوص هذه القواعد كوهنا خاصـــــة ببعض األ

ابب من األبواب، وهي كســابقتها قواعد خالفية، فإن رجح اإلمام طرفا منها يف مســألة من املســائل فال يعين ذلك 

 أنه يطرد القاعدة يف سائر الفروع، ومن أهم تلك القواعد:

ن قواعــد الطهــارة، ومثــاهلــا: الرجــل يتفكر هــذه قــاعــدة مأوال: املعترب من اللبذة أهو دفعهبا أم حتريكهبا؟ : 

، فقد كان مالك يقول إنه يندب له الغســــل، مث 1وجيد اللذة الكربى، مث خيرج منه مين بعد صــــالته بدفع الطبيعة له

رجع عن ذلك وقال: جيب عليه، وقد حكى املقري فيها اخلالف دون ترجيح بني طرفيها يف هذه املســـــــــألة، والذي 

 .2جوب الغسل هو معتمد املذهب املفىت بهرجع مالك إليه من و 

وهذه قاعدة تغطي ابب األميان والنذور، وهي من القواعد  اثنيا: هل يعترب اللفظ أو املقصبببد يف اليمني؟ :

املذهبية اخلالفية؛ لذلك فإن اعتبار اللفظ دون املعىن يف مســـألة ال يعين اعتباره يف ســـائر املســـائل، ومن األمثلة اليت 

الك يقول: إنه جتاذهبا طرفا القاعدة مســـألة الذي حلف ال يكســـو امرأته، مث افتكَّ ثواب هلا كانت رهنته، فقد كان م

 حينث، مث رجع عن ذلك وقال: ال حينث، وهناك مسائل أخرى يف الرجوع بنيت على املعىن.

وليعلم أن حمل اخلالف حيث ال نية للحالف، أما إذا كانت له نية فإن املصــــــــــــــري إليها، وقد نص مالك على ذلك 

 .3هلم نية"فقال: "إمنا يؤخذ الناس مبا لفظوا فيحمل به على قوهلم، إال أن تكون 

                                         
 .2012الرابط -، حتقيق حممد الدردايب، نشر دار األمان124املقري، حممد بن أمحد، قواعد الفقه ص 1
 .1/167خليل، التوضيح  2
 .6/279ابن رشد، البيان والتحصيل  3
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 املبحث الرابع: االحتياط

يعترب االحتياط ســــببا من أســــباب الرجوع عن القول الفقهي عند مالك، وقد جعل مالك االحتياط نصــــب عينيه 

 يف أبواب خمتلفة من أبواب الفقه اإلسالمي، جتنبا منه للغلط وتوثقا يف دين هللا.

 الرابنية، وما ينبغي أن تكون عليه من الكمال والتمام.فتجده حيتاط يف جانب العبادات ملا هلا من اخلصوصية 

 -دون وجه حق-كما يظهر ذلك يف أبواب األحوال الشــــــخصــــــية ملا للفروج من احلرمة املغلظة، ملا الســــــتحالهلا 

من عظيم اإلمث، وكبري اجلرم، كما أن حترميها دون وجه حق ينتج عنه التفريق بني األزواج وتفكيك األســـــــــر، من هنا 

 االحتياط واحلذر متأكدين على الفقيه.كان 

 ومثل ذلك احلدود فاحليطة فيها متأكدة؛ إذ تزهق فيها األنفس وتتلف فيها األعضاء.

ومن أمثلة الرجوع إىل االحتياط عند مالك يف العبادات ما ورد يف مسألة املقيم عادم املاء، فقد كان مالك يقول: 

عن ذلك وقال: يتيمم ويصلي ويعيد وجواب، وقد نبه ابن يونس إىل أن  إنه يتيمم ويصلي وال إعادة عليه، مث رجع

مدرك مالك يف هذه املسألة قائال: "ووجه قوله: يتيمم ويصلى ويعيد ابلوضوء: أنه ملا ترجح عنده كل قول، رأى أن 

ال جيزئه؛ إذ ليس أييت ابالحتياط، ويصلي ابلتيمم فيدرك فضيلة الوقت، ويعيد ابلوضوء، خوفاا أن يكون ذلك التيمم 

 .1هو من أهله، فأيت ابألمرين احتياطاا"

ومن أمثلة الرجوع إىل االحتياط يف الفروج عند مالك ما ورد يف مسألة الزوجة تدعي أن زوجها طلقها، فقد كان 

مالك يقول: حيلف ويسقط عنه الطالق، وإن نكل طلقت عليه، مث رجع مالك وقال: إن نكل يسجن، فإن طال 

                                         
 .1/330ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  1
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إىل رجوع مالك إىل االحتياط بقوله: "والقول اآلخر الذي رجع إليه  1سجنه وكل إىل دينه ويرتك، وقد نبه ابن بطال

 .2أشد احتياطاا يف حتصني الفروج"

ومن أمثلة الرجوع إىل االحتياط يف احلدود ما روي عن ابن القاسم يف مسألة الشهود يرجعون عن شهادهتم بعد 

ذ احلكم ابلقتل، مث توقف يف القتل والرجم، احلكم ابلقتل أو القصاص أو الرجم، فقد كان ابن القاسم يقول إبنفا

وقال: "أحب إيل  يف القتل والقطع والر جم وحنوه أال  يُقام كحرمة القتل وحنوه قال: فيه العقل والقياس أن ميضي القتل 

 .3ولكين أقف حلرمة القتل وذلك خبالف احلقوق"

بعد ثبوته عند القاضي، ومن الطريف أن  فقد احتاط ابن القاسم يف حفظ األنفس، ورجع إىل عدم إنفاذ احلكم

 .4أشهب قال ابلقتل مث رجع مثل ابن القاسم عن قوله

                                         
ه(، فقيه حمدث، حافظ عامل، أخذ عن مجاعة منهم 444م )تويف علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال القرطيب، ابن اللجَّا 1

املهلب والقنازعي، ألف شرح صحيح البخاري، اعتمد عليه من شرحوه بعده، وله كتاب االعتصام يف احلديث. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
1/171. 

 .8/57ابن بطال، شرح صحيح البخاري  2
 .22/113ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  3
 .22/113املرجع نفسه  4
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 املبحث اخلامس: االطالع على الدليل القوي

وهذا السبب من أقل األسباب أتثريا يف الرجوع بناء على ما وقف عليه الباحث يف مسائل الرجوع عن القول 

وسع وهو املستند ال الدليل ابملفهوم األصويل، وليكن هذا املبحث يف مطلبني الفقهي، واملقصود ابلدليل مدلوله األ

 اثنني:

 املطلب األول: االطالع على النص الشرعي

ليعلم أوال أن العامل ينبغي أن يكون يف حبث دائم واستزادة من العلم والبحث، وأنه ليس عيبا أن يفوته شيء 

مرئ واحد، على سعة ما مجع منه األئمة املتقدمون، وقد نبه ابن عبد الرب من العلم؛ ألن العلم واسع ال جيتمع عند ا

 .1إىل أن العامل اجلليل اخلري َِّ قد خيفى عليه من السنن ويكون عند غريه ممن هو دونه يف العلم

ومن أمثلة ذلك ما روى ابن وهب قال: "مسعت مالكا يسأل عن ختليل أصابع الرجلني يف الوضوء، فقال: 

ذلك الناس، قال: فرتكته حىت خف الناس، فقلت له: عندان يف ذلك سنة، فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا  ليس على

الليث، وابن هليعة، وعمرو بن احلارث، عن يزيد بن عمرو املعافري، عن أيب عبد الرمحن احلبلي، عن املستورد بن 

نصره ما بني أصابع رجليه. فقال: إن هذا يدلك خب -صلى هللا عليه وسلم  -شداد القرشي، قال: رأيت رسول هللا 

 .2احلديث حسن، وما مسعت به قط إال الساعة، مث مسعته بعد ذلك سئل فأمر بتخليل األصابع"

فهذا نص من اإلمام مالك يصرح فيه أبن هذا احلديث مل يبلغه من قبل، وقد جعله يرجع عن قوله األول الذي 

 الوجوب.هو استحباب ختليل أصابع القدمني إىل 

                                         
 .12/121ابن عبد الرب، التمهيد  1
 .5/264ابن القطان، بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام  2
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، أي أنه مل أيمر به غريه، 1وذكر ابن عبد الرب أن هناك رواية أخرى عن ابن وهب: "فرأيته بعد ذلك يفعله"

 وإمنا فعله هو يف خاصة نفسه من ابب التورع واالحتياط يف أمور الدين.

 املطلب الثاين: االطالع على رأي اجملتهد فيما ال نص فيه

ابن القاســـــــــم، وذلك أنه قد يقول ابلقول اجتهادا منه، مث يبلغه  وهو هنابغري اجملتهد،  وهذا الســـــــــبب خاص

خالفه عن مالك فيرتك قوله ويرجع إىل قول مالك، وقد وقف الباحث على مســـــــــــــــألة واحدة من ذلك، وقد وقع 

ذلك البن القاســـم يف حديثه عن نكاح التحكيم حبيث يكون قدر الصـــداق متعلقا حبكم أحد الزوجني أو شـــخص 

 .2، فقد كان ابن القاسم يكره ذلك حىت بلغه قول مالك إبابحته فرجع عن قوله إىل قول مالكخارجي

-وقد نص ابن القاســــم بنفســــه يف هذه املســــألة على أنه مل يكن يعلم بقول مالك عند اجتهاده األول، قال 

 .3وتركت رأيي فيه": "وقد كنت أكرهه حىت مسعت من أثق به يذكره عن مالك، فأخذت به -رمحه هللا

                                         
 .24/259ابن عبد الرب، التمهيد  1
 .2/168سحنون، املدونة  2
 .2/167سحنون، املدونة  3
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 ملذهب املالكيايف ها رجوع عناملالفقهية سائل املالباب الثاين: 

إن دراسة أي موضوع علمي من اجلانب النظري دون ربط ذلك جبانب تطبيقي موسع يبني اطراد 

القواعد واتساع صالحيتها، يرتك املوضوع انقصا، من هنا أييت هذا الباب مكمال لنظريه النظري، مفسحا 

قاسم استنتج اجملال للقارئ، جييل فكره فيه، فمن خالل مجع هذه املسائل اليت رجع عنها مالك وابن ال

الباحث الباب النظري األول، تقريرا للقواعد واستنباطا للضوابط، ويتكون هذا الباب من أربعة فصول، هي 

فصل العبادات واألنكحة واملعامالت املالية وفصل رابع للجناايت واحلدود والوصية والرتكة، وقد اعتمد 

فقه يف كتب املذهب املالكي املتأخرة؛ ليسهل بذلك الباحث هذا التقسيم بناء على القسمة الرابعية ألبواب ال

الرجوع إىل كل مسألة يف ابهبا، وقد حاول الباحث جهده استقراء مسائل الرجوع ومجعها يف صعيد واحد، 

ومع ذلك فإن اإلنسان ضعيف، وإن العلم لكثري غزير، رغم تيسر اآللة يف هذا الوقت، ومع ذلك فإن 

هدا وجلدا، فالوقوف على املسألة يف أي مصدر من مصادر املذهب املالكي استخراج هذه املسائل حيتاج ج

غري كاف العتمادها، بل حيتاج ذلك عدة خطوات، من أمهها التحقق من املسألة وفهمها، مث االطالع على 

املسألة يف كتب املذهب املالكي األخرى؛ للتأكد من صحة الرجوع وثبوته، وسيجد القارئ أن كل مسألة 

ائل الرجوع توثق من ثالثة مراجع على األقل، ولرمبا استدعى إشكال فيها التوثيق من أكثر من ثالثة من مس

 مراجع.

مئة وستة وعشرون منها ملالك بن أنس، ومجلة ما يف هذا الباب من املسائل مئة وثالثة وسبعون مسألة، 

مسائل يسرية مل يعتمد فيها أحد  ولتلميذه عبد الرمحن بن القاسم منها سبعة وأربعون مسألة، إضافة إىل

 القولني، فكان معتمد املذهب إما تقييدا للقول املرجوع عنه أو املرجوع إليه، أو خارجا عنهما.
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 : مسائل العباداتولالفصل األ

يتناول هذا الفصل مسائل العبادات اليت رجع فيها مالك وابن القاسم عن أقواهلما، وقد رتبها الباحث 

 ترتيب املسائل يف متون املذهب املالكي.بناء على 

وجمموع املسائل اليت ثبت فيها رجوع مالك وابن القاسم يف هذا الفصل هي مثانية وستون مسألة، ملالك 

 منها مثانية ومخسون، والبن القاسم عشر مسائل.

البن القاسم املعتمد من األقوال الفقهية املرجوع عنها ست عشرة قوال، ملالك منها مخسة عشر قوال، و 

 مسألة واحدة.

أما األقوال املرجوع إليها فهي اثنان ومخسون قوال، ثالثة وأربعون منها ملالك، وتسعة أقوال منها لعبد 

 الرمحن بن القاسم العتقي.

 املبحث األول: مسائل الطهارة

 املطلب األول: إزالة النجاسة
 طهارة اخلف من فضالت الدواب الرطبة املسألة األوىل:

كان مالك يقول فيمن وطئ خبفه أرواث الدواب الرطبة أو أبواهلا إنه جيب عليه غسله  صورة املسألة:

 ليصلي، مث رجع عن ذلك وقال ميسحه ويصلي به.

أييت قال ابن القاسم: "كان مالك يقول دهره يف الرجل يطأ خبفه على أرواث الدواب مث  إثبات الرجوع:

املسجد: إنه يغسله وال يصلي فيه قبل أن يغسله، مث كان آخر ما فارقناه عليه أن قال: أرجو أن يكون واسعا، 

قال: وما كان الناس يتحفظون هذا التحفظ. وقال مالك فيمن وطئ خبفيه أو بنعليه على دم أو على عذرة 

 ..وأبواهلا؟ قال: ال يصلي فيه حىت يغسله، قال: وإذا وطئ على أرواث الدواب
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 .1قال: فهذا يدلكه ويصلي به، وهذا خفيف"...

[. قال 4]املدثر:  ْر{ه   ط  ف   ك  اب  ي  ث  و  : }دليل غسل أرواث الدواب قول هللا تعاىل دليل القول املرجوع عنه:

ومجيع أصحابه أن النجاسات كلها ال يطهرها إال املاء، وإن زال العني  -رمحه هللا -ابن رشد: "وعند مالك 

 .2بغري املاء فاحلكم ابق"

أما دليل دلكها ومسحها فهو عمل أهل املدينة، قال ابن احلاجب: "ورجع إليه  دليل القول املرجوع إليه:

أن التخفيف عن الناس يف ذلك ملا يلحقهم من املشقة يف تكرار خلع اخلفاف  د:. ويرى ابن رش3للعمل"

كلما خرجوا أو دخلوا، وذكر أن الطرقات ال ختلو من أرواث الدواب فيعسر التوقي منها، ويرى ابن رشد أنه 

خص اخلف ابملسح من أرواث الدواب كما خص خمرج اإلنسان ابملسح ابألحجار؛ لتكرر األذى ومشقة 

 .4لتكرر ذلك منهم ؛ومثل ذلك جتويز دخول مكة للحطابني بغري إحرام، غسل كلما تكرر عليه األذىال

أي أنه رجع إىل هذا القول ملا رأى من عمل أهل املدينة،  وقول ابن احلاجب رجع للعمل؛سبب الرجوع: 

 فخصص به اآلية واألحاديث الواردة يف الطهارة من اخلبث.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو االكتفاء مبسح اخلف، والنعل، ودلكهما  معتمد املذهب:

 .5إن مرا على أرواث الدواب، وأبواهلا الرطبة

                                       
. وجاء يف النوادر بنفس 1/83. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 1/188. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 1/127سحنون، املدونة  1

املوضع: "قال ابن القاسم: قال مالك: ال جيزئ مسح اخلف من خرو الكالب وشبهها، وال من العذرة والبول". فتبني أن ذلك خاص 
خليول، أما مأكول اللحم فروثه وبوله طاهر، وحيث مل جيزئ املسح يف خرو الكالب فالعذرة أوىل. انظر أيضا: ابن ابحلمري والبغال وا

 .1/60. اجلندي، التوضيح 1/64. ابن رشد، البيان والتحصيل 1/102. اللخمي، التبصرة 1/177يونس، اجلامع ملسائل املدونة 
 .1/64ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 .1/32ابن احلاجب، اجلامع بني األمهات  3
 .1/64ابن رشد، البيان والتحصيل  4
. وقال 1/60. اجلندي، التوضيح 1/64. ابن رشد، البيان والتحصيل 1/177. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 1/127سحنون، املدونة  5
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 حكم يسري دم احليض املسألة الثانية:

، -فقليلها غري معفو عنه فتجب إزالته-كان مالك يرى أن جناسة دماء احليض مغلظة،  صورة املسألة:

 .1رجع وقال: الدماء سواء، يعفى عن يسريها، وقدر الدرهم منها يزال غري أنه ال مينع الصالةمث 

دم احليض  قال: "ويف املزنية من رواية عيسى عن ابن القاسم بلغين أن مالكا قال الباجي: إثبات الرجوع:

 .2يزال قليله وكثريه، مث رجع عنه وقال: الدماء سواء"

. قال 3دليله قول النيب صلى هللا عليه وسلم ألمساء: )فلتقرصه مث لتنضحه مباء( :دليل القول املرجوع عنه

. ووجه هذا القول عند عبد الوهاب: أن دم 4ابن بطال: "ومل يفرق بني قليله وكثريه، وال سأهلا عن مقداره"

 .5احليض مغلظ أمره، خبالف غريه؛ ألنه خارج من فرج، فكان كالبول واملذي

وجه هذا القول عند ابن بطال: كون يسري الدم موضع ضرورة؛ ألن املرء ال  جوع إليه:دليل القول املر 

ينفك ىف غالب أمره من بثرة، أو دمل، أو برغوث، أو ذابب، فعفي عن يسريه، خبالف املسفوح منه، ولذلك 

 .6حرم هللا املسفوح، فدل أن غريه ليس مبحرم

                                       
واضع اليت تكثر فيها الدواب، وأما ما ال تكثر فيه الدواب خليل يف التوضيح عند هذا املوضع: "نصَّ سحنون على أن العفو خاص ابمل

 .1/154فال يعفى عنه". وانظر أيضا: احلطاب، مواهب اجلليل 
مذهب مالك أن قليل النجاسة وكثريها سواء، أما الدم فقد قال الباجي: "أما الدماء فعلى ثالثة أضرب ضرب يسري جدا ال جيب غسله وال  1

منه جيب غسله وال مينع الصالة كقدر األمنلة والدرهم وضرب اثلث كثري جدا جيب غسله ومينع الصالة".  مينع الصالة وضرب أكثر
 .1/58. اجلندي، التوضيح 1/43املنتقى للباجي 

تان. ينظر: . ومل يقف الباحث على ذكر للرجوع يف كتب املذهب األخرى، وإمنا نقل القوالن على أهنما رواي1/43الباجي، املنتقى شرح املوطأ  2
 .1/161. ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة 167. عبد الوهاب، املعونة يف مذهب عامل املدينة ص1/38ابن اجلالب، التفريع 

 .291. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، ابب جناسة الدم وكيفية غسله: 307صحيح البخاري، كتاب احليض، ابب غسل دم احمليض:  3
 .1/339صحيح البخاري  ابن بطال، شرح 4
 .167عبد الوهاب، املعونة ص 5
 .1/339ابن بطال، شرح صحيح البخاري  6
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 .1احليض دم، فأشبه سائر الدماء"ووجه هذا القول عند عبد الوهاب: "أن دم 

املناط، فهل يعترب دم  قيقوبناء على ما سبق من التوجيهات فإن سبب الرجوع هو حت سبب الرجوع:

احليض كسائر الدماء فيعفى عن يسريه وما مل يصل منه لدرهم، أو هو مغلظ فيعطى يسريه حكم الكثري 

 لتغليظ جناسته.

سوى –القول املرجوع إليه، وذلك أن دم احليض كسائر الدماء معتمد مذهب مالك هو  معتمد املذهب:

 .2، فيعفى عن يسريه، وال يبطل الصالة منه ما دون قدر درهم-الدم املسفوح

                                       
 .167عبد الوهاب، املعونة ص 1
 .1/146. احلطاب، مواهب اجلليل 1/57. اجلندي، التوضيح 44. ابن أيب زيد، الرسالة ص1/128سحنون، املدونة  2
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 املطلب الثاين: الوضوء والتيمم

 حكم ختليل أصابع الرجلني املسألة األوىل:

الرجلني يف الوضوء مث رجع عن ذلك وقال جيب كان مالك يرى عدم وجوب ختليل أصابع  صورة املسألة:

 .1ختليلها

 .2قال اللخمي: "وروى عنه ابن وهب أنه رجع إىل ختليل أصابع يديه ورجليه" إثبات الرجوع:

، 3وجه عدم وجوب ختليل أصابع الرجلني كوهنا متصلة خبالف أصابع اليدين دليل القول املرجوع عنه:

الوهاب أن مالكا مل ير ختليل أصابع الرجلني؛ ألنه إذا غسل رجليه وجب حتريك  ونقل ابن يونس عن عبد

بعضها ببعض، فناب ذلك مناب التخليل، وحكى عن غريه أن سبب عدم وجوب ختليل أصابع الرجلني 

عند مالك هو مراعاة اخلالف؛ ألن من الفقهاء من يقول مبسح الرجلني، فخفف مالك يف ترك التخليل 

 .5ب عن احلديث الدال على ختليل أصابع الرجلني أبنه حممول على الكمال والنظافةوأجي، 4لذلك

وسبب الرجوع الظاهر اطالع مالك على احلديث، وميكن أن يقال إنه رجع من عمل أهل سبب الرجوع: 

 اليوم.املدينة أو بعضهم إىل احلديث؛ إذ إنه يبعد أن يفوهتم حكم مثل ذلك؛ لكثرة وقوعه وتكرره يف 

                                       
 .1/114: ندب ختليلها، إنكار ختليلها، ووجوب ختليلها. انظر: اجلندي، التوضيح عن مالك ثالثة أقوال يف ختليل أصابع الرجلني 1
، حتقيق سامل عطا وحممد معوض، نشر 1/141. ابن عبد الرب، االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار واألقطار 1/24اللخمي، التبصرة  2

. قال خليل: "وذكر ابن وهب أنه مسع مالكا ينكر التخليل، 1/258ة . القرايف، لذخري 2000بريوت، الطبعة األوىل -دار الكتب العلمية
. وقال احلطاب: "قال ابن انجي: يف رجوع مالك إىل الوجوب نظر؛ ألن 1/114قال: فأخربته ابحلديث فرجع إليه". اجلندي، التوضيح 

وع مالك إىل ما قال ابن وهب؛ ملكانته يف أعم من الوجوب والندب، وقال يف شرح الرسالة: ورج -عليه الصالة والسالم  -ختليله 
 .1/95احلديث، وقد قرأ على أربعمائة عامل ومع هذا كان يقول: لوال مالك والليث لضللت". احلطاب، مواهب اجلليل 

بريوت، الطبعة -زم، حتقيق عبد اللطيف زكاغ، نشر دار ابن ح1/178ابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراهيم، روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني  3
 .2010األوىل 

 .1/269. القرايف، الذخرية 1/61ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  4
 .2/32ابن العريب، املسالك  5
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دليل هذا القول: ما رواه املستورد بن شداد أن النيب صلى هللا عليه وسلم توضأ  دليل القول املرجوع إليه:

 .1فخلل أصابع رجليه خبنصره

 .2معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو وجوب ختليل أصابع الرجلني معتمد املذهب:

 : حكم املسح على اجلرموقنياملسألة الثانية

إذا كان فوقهما وحتتهما جلد، مث رجع وقال ال  3كان مالك يقول ميسح على اجلرموقني صورة املسألة:

 .4ميسح عليهما

قال سحنون: قلت: "فإن لبس جرموقني على خفني ما قول مالك يف ذلك؟ قال ابن  إثبات الرجوع:

حىت يبلغا مواضع الوضوء مسح على القاسم: أما يف قول مالك األول إذا كان اجلرموقان أسفلهما جلد 

ر ال ميسح  اجلرموقني، فإن كان أسفلهما ليس كذلك مل ميسح عليهما وينزعهما وميسح على اخلفني وقوله اآلخ 

 .5عليهما أصال"

                                       
. سنن ابن ماجه، 40. سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، ابب يف ختليل األصابع: 148سنن أيب داود، كتاب الطهارة، ابب غسل الرجلني:  1

 .446سننها، ابب ختليل األصابع: كتاب الطهارة و 
. وقال 1/114قال خليل: "ورجح اللخمي وابن بزيزة وابن عبد السالم الوجوب يف ختليل أصابع اليدين والرجلني". اجلندي، التوضيح  2

قي، حاشية . والقول بسنية ختليلهما قول قوي يف املذهب، رجحه مجاعة. الدسو 1/300احلطاب: "واملشهور الوجوب". مواهب اجلليل 
 .1/89الدسوقي على الشرح الكبري 

، قال القرايف: "قال صاحب الطراز -ولعل ذلك من أسباب اخلالف يف املسح عليهما-وقد اختلف يف معىن اجلرموقني إىل ثالثة أقوال،  3
ا الذي قاله ابن حبيب هو واجلرموقان على ظاهر الكتاب اجلورابن اجمللدان قال ابن حبيب مها اخلفان الغليظان ال ساق هلما، وهذ

 .1/332املعروف، ونقل ابن بشري مها خف على خف". القرايف، الذخرية 
 .1/143قال ابن القاسم: "وقوله األول أعجب إيل إذا كان عليهما جلد". سحنون، املدونة  4
 .1/166. اللخمي، التبصرة 1/303. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 1/209. الربادعي، التهذيب 1/143سحنون، املدونة  5
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دليل هذا القول ما رواه بالل قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم خيرج يقضي  دليل القول املرجوع عنه:

 .2. واملوقان اجلرموقان عند املالكية1اء فيتوضأ وميسح على عمامته وموقيهحاجته فآتيه ابمل

واستدل عبد الوهاب هلذا القول: "أبن ما جيوز املسح عليه ال خيتلف حكمه أبن يكون مباشراً للعضو، أو 

 .3يكون بينه وبينه حائل كاجلبائر والعصائب"

اب: أن املسح على اخلف رخصة، والرخصة ال يقاس ووجه املنع عند عبد الوه دليل القول املرجوع إليه:

عليها، وألن املسح على اخلف أجيز للضرورة وهي معدومة يف اجلرموقني؛ ألن احلاجة ال تدعو إىل لبسهما 

 .4فصارا كالقفازين واجلوربني

 سبب الرجوع هو اخلالف يف القياس على الرخصة اليت هي املسح على اخلفني.سبب الرجوع: 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو مسح اجلورب اجمللد ظاهره وابطنه،  معتمد املذهب:

 .5وهو اجلرموق

                                       
: "واخلالصة أن -بعد أن ساق أربعة طرق هلذا احلديث–. قال د.بدوي صاحل 153سنن أيب داود، كتاب الطهارة، ابب املسح على اخلفني:  1

حديث بالل بطرقه حسن، ويشهد له حديث أنس، وهو أيضا حسن بطرقه، ويشهد هلما حديث أيب ذر، وجمموعها يصل ابملنت إىل 
، نشر دار البحوث للدراسات وإحياء 1/134لم". بدوي صاحل، اإلحتاف بتخريج أحاديث اإلشراف درجة الصحيح لغريه، وهللا أع

 .1999ديب، الطبعة الثانية -الرتاث
بريوت، الطبعة األوىل -، حتقيق احلبيب بن طاهر، نشر دار ابن حزم1/135عبد الوهاب بن نصر، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف  2

1999. 
 .1/351املرجع نفسه  3
 .1/135املرجع نفسه  4
. ابن 1/303. قال ابن يونس: "وأخذ ابن القاسم بقوله األول، وهو الصواب". ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 1/143سحنون، املدونة  5

 .1/318. احلطاب، مواهب اجلليل 1/221. املدونة، التوضيح 1/178عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة 
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 حكم مسح املقيم على خفيه املسألة الثالثة:

كان مالك يقول إن املقيم ميسح على اخلفني كاملسافر، مث رجع عن ذلك وقال ال ميسح،  صورة املسألة:

 .1قوله: إن املقيم ميسح على خفيهمث كان آخر 

إثبات رجوع مالك من جواز املسح مطلقا إىل منعه على املقيم: قال ابن القاسم: أوال:  :2إثبات الرجوع

"وقال مالك: ال ميسح املقيم على خفيه. قال: وقد كان قبل ذلك يقول: ميسح عليهما، قال: وميسح املسافر 

 .3وليس لذلك وقت"

قال ابن وهب: "آخر ما فارقته عليه، إجازة  مالك من منع املسح على املقيم إىل جوازه: رجوع إثباتاثنيا: 

. قال الباجي: "وهو الذي روى عنه متأخرو أصحابه مطرف وابن املاجشون، 4املسح يف احلضر والسفر"

، الذي - ر مح  هُ اّللَُّ  -. وقال ابن رشد: "والصحيح من مذهب مالك، 5وهو الصحيح وإليه رجع إليه مالك"

                                       
لى اخلفني يف السفر واحلضر، وهو قول منكر. قال ابن عبد الرب: "وقد روي عن مالك إنكار املسح وقد روي عن مالك القول إبنكار املسح ع 1

. وقال عياض: "فأما القول أبنه 1/216على اخلفني يف السفر واحلضر وهي رواية أنكرها أكثر القائلني بقوله". ابن عبد الرب، االستذكار 
. والذي يظهر 2/80 يكاد كثري منهم يعرفه". اليحصيب، إكمال املعلم بفوائد مسلم ال ميسح مجلة فإن املالكية ال يعرجون عليه وال

للباحث أن هذا القول مبنع املسح يف السفر حصل فيه لبس، وحتقيق ذلك أن مالكا كان يرى أن الغسل أفضل من املسح السفر، فظن 
ليل ذلك أن الدليل الذي استدل به مالك يف منع املسح قوم أن ذلك قوٌل مستقل، وليس كذلك، بل هو اختيار لإلمام يف نفسه، ود

للمقيم يف احلضر هو كون النيب صلى هللا عليه وسلم مل يكن ميسح يف احلضر، وكذلك اخللفاء الثالثة من بعده، وأكثر أحاديث املسح 
سه أن الغسل أفضل من املسح، إن وردت يف السفر، وأما ما روي عنه من قوله ال أمسح ال يف سفر وال حضر، فلعله من اختياره لنف

 . 1/220صحت الرواية، قال خليل: "وقد يكون الفعل جائزا عند الفقيه ويؤثر تركه". اجلندي، التوضيح 
 الرتتيب الذي اعتمده الباحث يف الرجوع ذكر خالفه غري واحد من أئمة املذهب، لكنه هو الذي توصل إليه الباحث بعد استقراء األقوال، مث 2

 .1/221صوبه. انظر: اجلندي، التوضيح  -رمحه هللا-خليال  وجدتُ 
 .1/144سحنون، املدونة  3
 .1/77. الباجي، املنتقى 1/94ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
 .1/77الباجي، املنتقى  5
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 .1، وعليه مات"أوطاملعليه أصحابه إجازة املسح يف السفر واحلضر، فهو مذهبه يف 

أما دليل منع مسح املقيم على خفيه فهو ما روي عن مالك يف العتبية من أنه  دليل القول املرجوع عنه:

مقالة ما قلتها قط يف مجاعة سئل عن املسح يف احلضر فقال: "ال، ما أفعل ذلك. مث قال: إين ألقول اليوم 

ابملدينة عشر سنني، وأبو بكر وعمر وعثمان  -ص لَّى اّللَُّ ع ل ْيه  و س لَّم   -من الناس: قد أقام رسول هللا 

خالفت هم، فذلك مخس وثالثون سنة، فلم يرهم أحد ميسحون. قال: وإمنا هي ]هذه[ األحاديث. قال: ومل 

 .2أحق أن يتبع ويعمل به" يُ ر ْواْ يفعلون ذلك، وكتاب هللا

وقول مالك: إمنا هي هذه األحاديث، يقصد به أن تلك األحاديث وإن كانت صيغها عامة يف املسح إال 

 .3أن أكثرها ورد يف السفر

ووجه املنع عند عبد الوهاب: أن جتويز املسح على اخلفني يف السفر ألجل الضرورة اليت ختص املسافر من 

رفقته مىت تشاغل خبلع اخلفني كل وقت ألداء الطهارة، وال حيصل ذلك يف احلضر، وألن خوف انفصاله عن 

 .4السفر خيتص أبشياء من الرخص ليست يف احلضر وال جتوز فيه كالقصر والفطر وغريمها، وكذلك املسح

سح على أما جواز املسح للمقيم فدليله عموم النصوص الصحيحة الواردة يف امل دليل القول املرجوع إليه:

 .اخلفني

                                       
 .1/83ابن رشد، البيان والتحصيل  1
وي عن عائشة رضي هللا عنها، فقد سئلت عن املسح على اخلفني، . ومما يعضد قول مالك هذا ما ر 1/82ابن رشد، البيان والتحصيل  2

فقالت: "اسألوا عليا فإنه كان يسافر مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم". فدل ذلك على أهنا مل تكن تعرف ذلك يف مقام رسول هللا 
 .1/296صلى هللا عليه وسلم. انظر اجلامع ملسائل املدونة البن يونس 

. وقد ذكر عياض أن حديث السباطة حجة على من مل ير املسح يف احلضر؛ ألن الغالب 2/81، إكمال املعلم بفوائد مسلم انظر: اليحصيب 3
إمنا تكون ىف احلواضر، وقد قال: "سباطة قوم "، فأضافها إىل قوم خمصوصني ولو كانت ىف الفلوات مل تكن  -وهي املزبلة  -أن السباطة 

 كذلك.
 .135ص عبد الوهاب، املعونة 4
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ومما ورد فيه املقيم صرحيا ما رواه علي قال: )جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة أايم ولياليهن 

 .1للمسافر، ويوما وليلة للمقيم(

. وجه هذا القول عند عبد 2قال اللخمي: "وقد تضمن هذا احلديث فائدة هي جواز املسح يف احلضر"

املقيم خلفيه مسٌح يف طهارة حدث، فاستوى فيه احلاضر واملسافر، كاملسح على العصائب، الوهاب: أن مسح 

 .3واجلبائر

هو اختالف األحاديث وعمل أهل املدينة؛ ألن أغلب أحاديث املسح وردت يف السفر،  سبب الرجوع:

الك، مث رأى املسح اخللفاء الثالثة ميسحون يف احلضر على مر   مخس وثالثني سنة فأشكل ذلك على م ومل ير

 ترجيحا لألحاديث، ومحال لفعل الصحابة على ما هو أوىل.

 .4معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه آخرا، وهو جواز مسح املقيم على خفيه معتمد املذهب:

                                       
 .276صحيح مسلم، كتاب الطهارة، ابب التوقيت يف املسح على اخلفني:  1
. ومن املهم اإلشارة إىل كون املالكية مل يعملوا هبذا احلديث يف حتديد مدة املسح، واستدلوا لذلك أبدلة أخرى ليس 1/164اللخمي، التبصرة  2

 .1/144هذا حمل بسطها. انظر: املدونة لسحنون 
 .136اب، املعونة صعبد الوه 3
. ابن رشد: "وهو الصحيح من مذهب مالك وعليه مات". البيان 1/294ابن يونس: "وهو املشهور عن مالك". اجلامع ملسائل املدونة  4

. ابن عبد الرب: "والرواايت عنه إبجازة املسح على 1/77. الباجي: "وهو الصحيح، وإليه رجع مالك". املنتقى للباجي 1/83والتحصيل 
خلفني يف احلضر والسفر أكثر وأشهر وعلى ذلك بىن موطأه وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله ال ينكره منهم أحد واحلمد هلل". ا

. ابن عرفة: "واملشهور الرواية األوىل ]أي مسح املقيم واملسافر[". املختصر الفقهي 1/220. اجلندي، التوضيح 1/216االستذكار 
1/175. 
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 حكم احلاضر الصحيح عادم املاء املسألة الرابعة:

املاء يف احلضر يتيمم ويصلي وجيزئه ذلك، مث رجع كان مالك يقول: إن الصحيح إذا عدم  صورة املسألة:

 إىل أنه إذا وجد املاء يتوضأ، ويعيد الصالة وجواب.

قال ابن حبيب: "واختلف قول مالك يف احلاضر الصحيح، خياف فوات الوقت، ومل جيد  إثبات الرجوع:

خروج الوقت، إىل أنه يتيمم، املاء، فقال: يتيمم ويصلي وال يعيد. مث رجع يف البئر الطويلة خياف إن استقى 

 .1مث إذا وجد املاء أعاد، وإن خرج الوقت"

عن  2دليل القول األول وهو كون التيمم جيزئه وال إعادة عليه ما روى أبو ذر دليل القول املرجوع عنه:

النيب صلى هللا عليه وسلم: )الصعيد الطيب وضوء املسلم ولو إىل عشر سنني، فإذا وجدت املاء فأمسه 

ٌ يف املقيم؛ ألن أاب ذر إمنا انتقل إىل3دك فإن ذلك خري(جل الرَّب ذ ة  لإلقامة  . قال ابن يونس: "فهذا نص ب ني  

وهذا القول أحسن عند اللخمي؛ "ألن املعىن الذي جاز به التيمم للمسافر وإن كان صحيًحا،  .4هبا"

إذا عدم املاء يف الوقت؛ لئال خيرج الوقت عنه وهو بغري صالة وال ُمؤد لتلك العبادة، وإن  -وللمريض املقيم

ة الطهارة ابملاء، وهذا كاان قادرين على استعمال املاء بعد ذهاب الوقت، فقدمت فضيلة الوقت على فضيل

                                       
. وقال ابن يونس إن هذا 1/182. اجلندي، التوضيح 1/60. ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 1/110، النوادر والزايدات ابن أيب زيد 1

. ونسب ابن رشد إىل 1/329االختالف يف القول البن القاسم، وذكر أن البغداديني من أصحابنا نسبوه ملالك. اجلامع ملسائل املدونة 
ل: يطلب املاء من البئر وإن خرج الوقت، يتيمم ويصلي إذا خاف خروج الوقت، يعيد بعد الوقت إذا مالك يف هذه املسألة ثالثة أقوا

 .1/148وجد املاء. ابن رشد، البيان والتحصيل 
ه(، فقيه جمتهد، حمدث مكثر، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أسلم اثلث ثالثة أو 32جندب بن جنادة، أبو ذر الغفاري، )تويف  2

بع أربعة يف اإلسالم، أقام مع قومه بعد إسالمه يدعوهم، وقدم املدينة بعد غزوة اخلندق، وبقي هبا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم را
 .1/252إىل مات. ابن عبد الرب، االستيعاب 

. سنن 124لجنب إذا مل جيد املاء: . سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، ابب التيمم ل332سنن أيب داود، كتاب الطهارة، ابب اجلنب يتيمم:  3
. قال ابن حجر: "صححه أبو حامت، ومدار طريق خالد على عمرو بن 322النسائي، كتاب الطهارة، ابب الصلوات بتيمم واحد: 

 .1/271جبدان، وقد وثقه العجلي، وغفل ابن القطان فقال: إنه جمهول". التلخيص احلبري 
 .1/330ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  4
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 .1املعىن موجود يف احلاضر الصحيح"

أن التيمم  من -وهو وجوب اإلعادة إن وجد املاء-ودليل ما رجع إليه مالك  دليل القول املرجوع إليه:

: أن هللا تعاىل مل يذكر يف آية التيمم غري املريض واملسافر، ومل يذكر احلاضر الصحيح، قال تعاىل ،ال جيزئه

 .[6. ]املائدة: ٍر{ف  ى س  ل  ى أو ع  ض  رْ م مَّ نتُ كُ وإن  }

ووجه هذا القول عند ابن يونس: أن مالكا ملا ترجح عنده كل قول، كان األحسن عنده أن أييت ابالحتياط، 

ويصلي ابلتيمم فيدرك به فضيلة الوقت، ويعيد الصالة مرة أخرى ابلوضوء، خوفاً أن يكون تيممه األول غري 

 .2هو من أهله، فأيت ابألمرين مجيعا احتياطًاجمزئ؛ إذ ليس 

سبب الرجوع عند مالك هو االحتياط ابمتثال أكثر ما ميكن امتثاله من األمر إبقامة سبب الرجوع: 

 الصالة؛ لقوة الدليلني.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن احلاضر الصحيح إذا عدم املاء  معتمد املذهب:

 .3ويصلي وال إعادة عليهيتيمم 

                                       
 .1/181اللخمي، التبصرة  1
 .1/330ابن يونس، اجلامع املدونة  2
. خليل: "واملشهور كما قال املصنف أنه ال إعادة عليه، صرح 1/32. ابن اجلالب، التفريع 1/210الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة  3

. 1/181. التبصرة 1/330. وهو اختيار اللخمي وابن يونس. اجلامع ملسائل املدونة 1/182به الباجي وابن شاس". اجلندي، التوضيح 
 .1/329اب، مواهب اجلليل انظر أيضا: احلط

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



159 
 

 املطلب الثالث: نواقض الطهارة

 مس الذكر هل ينقض الطهارة؟ املسألة األوىل:

كان مالك يقول إن مس الذكر ال ينقض الوضوء والتيمم، مث رجع، وقال: ينقض إذا مسه  صورة املسألة:

 .1بباطن الكف أو بباطن األصابع

: "يعين: -ل ابن احلاجب: ومس ذكر بتقييد على األخريةيف تعليقه على قو –قال خليل  إثبات الرجوع:

 .2أنه كان أوال يقول بعدم النقض من مس الذكر، مث رجع إىل النقض بتقييد ما ذكر"

فمعىن قول ابن احلاجب: على األخرية: الرواية األخرية املروية عن مالك، ومل جيد الباحث رواية صرحية جاء 

إال ما وقع يف العتبية من رواية أشهب فيمن توضأ، مث جس فرجه قبل غسل فيها ذكر رجوع مالك، اللهم 

، وروى عنه أشهب يف العتبية أيضا: "سئل أيعيد الصالة من مس الذكر؟  3رجليه، قال: "ينتقض وضوءه"

 .4قال: ال أوجبه. فروجع، فقال: يعيد يف الوقت وإال فال"

خطرت اليد على الذكر من غري تعمد، فليس فيه ويعضد رواية أشهب هذه ما روي عن ابن وهب: "إذا 

. وقد روى ابن وهب وابن القاسم خالف ما روى أشهب يف 5عليه وضوء، قال: ومالك يقول: فيه الوضوء"

مواضع متعددة، غري أن املدونة جاء فيها عن ابن القاسم: "قال مالك: ال ينتقض وضوءه من مس شرج وال 

                                       
. بل مل جيد الباحث ذكر الرجوع عند املتقدمني إال شيئا يف النوادر 1/144يف مس الذكر مثانية أقوال ذكرها ابن عرفة يف املختصر الفقهي  1

ي، وتبعه خليل يف ، مث إن أقدم  من ذكر هذا الرجوع هو ابن احلاجب يف خمتصره الفقه-سيتم التعرض له يف إثبات الرجوع-والزايدات 
 شرحه التوضيح، ومل ينكر ذلك عليهما املتأخرون من بعدمها، فلعلهما اطلعا على ما يثبت ذلك رضي هللا عنهما.

 .1/64. الدمريي، الشامل يف فقه اإلمام مالك 1/157اجلندي، التوضيح  2
 .1/55. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 1/127ابن رشد، البيان والتحصيل  3
 .1/55. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 1/453ابن رشد، البيان والتحصيل  4
 .1/162ابن رشد، البيان والتحصيل  5
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سحنون[: فإن مسه بباطن األصابع؟ ]قلت  الذكر وحده بباطن الكف. رفع وال شيء مما هنالك إال من مس

ابن القاسم[: أرى ابطن األصابع مبنزلة ابطن الكف، قال: ألن مالكا قال يل: إن ابطن األصابع  ]قال 

 .1وابطن الكف مبنزلة واحدة"

فعال ذلك عن تثبت  من هنا فإن حكاية ابن احلاجب للرجوع واقتداء خليل وهبرام به يدل على أهنما إمنا

 واستقراء رضي هللا عنهما.

أن رجال سأل  دليل كون مس الذكر ال ينقض الوضوء: ما رواه طلق بن علي دليل القول املرجوع عنه:

النيب صلى هللا عليه وسلم عن مس الرجل ذكره يف الصالة؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: )وهل هو إال مضغة 

 .2منك! أو بضعة منك!(

أما دليل كون مس الذكر ينقض الوضوء: فهو ما روته بسرة بنت صفوان أهنا  ول املرجوع إليه:دليل الق

 .3أ(ضَّ و  ت   فلي    هُ ر  ذك   مْ دكُ سَّ أح  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )إذا م  

فرجه ليس واستدلوا كذلك حبديث أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم: )إذا أفضى أحدكم بيده إىل 

 .4دوهنا حجاب وال سرت، فقد وجب عليه الوضوء(

                                       
 .1/118سحنون، املدونة  1
. 85. سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، ابب ترك الوضوء من مس الذكر: 182سنن أيب داود، كتاب الطهارة، ابب الرخصة يف مس الذكر:  2

. سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ابب الرخصة يف الوضوء 165سنن النسائي، كتاب الطهارة، ابب ترك الوضوء من مس الذكر: 
 .483من مس الذكر: 

. سنن 82. سنن الرتمذي، أبواب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر: 181ن أيب داود، كتاب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر: سن 3
. سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، ابب الوضوء من مس الذكر: 163النسائي، كتاب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر: 

 يث حسٌن صحيح".. قال الرتمذي بعده: "هذا حد479
 صحيح ابن حبان، كتاب الطهارة، ابب نواقض الوضوء، ذكر البيان أبن األخبار اليت ذكرانها جمملة، أبن الوضوء إمنا جيب من مس الذكر إذا 4

 .1118كان ذلك ابإلفضاء دون سائر املس أو كان بينهما حائل: 
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 .1سبب الرجوع اختالف األحاديث، وقد رجع مالك إىل حديث بسرة لقوة سندهسبب الرجوع: 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن مس الذكر بباطن الكف أو بباطن  معتمد املذهب:

 .2األصابع ينقض الوضوء

 حكم املتفكر خيرج منه املين بعد صالته املسألة الثانية:

يقول فيمن تفكر فوجد اللذة مث خرج منه مين بعد صالته: إنه ال جيب عليه  مالككان  صورة املسألة:

 الغسل، بل يستحب له، مث رجع عن ذلك وقال: بل جيب عليه الغسل.

لذة منه، مث مكث بعد ذلك حىت طال وصلى، قال ابن القاسم: "أرأيت من تذكر فحرك ال إثبات الرجوع:

مث خرج منه املاء الدافق بعد ذلك، أعليه غسل؟ أو هل يعيد الصالة؟ فقال: أحسن ذلك أن يغتسل. قال: 

 .3قلت: أذلك أحب إليك؟ قال: ما ذلك ابلقوي، مث رجع فقال: بل يغتسل"

شد: كون املين خرج بغري لذة على غري وجه القول أبنه ال غسل عليه عند ابن ر  دليل القول املرجوع عنه:

 -[6]املائدة:  ا{وإن كنتم جنبا فاطهرو }–. ويرى اللخمي: أن القول بسقوط الغسل حلمل اآلية 4العادة

على اإلنزال املعتاد، واإلنزال املعتاد هو املقرتن ابللذة، وغري ذلك اندر، وليس الشأن نزول القرآن على الصور 

 .5النادرة، وال يلحق النادر حبكم األغلب؛ ألنه أنقص رتبة منه

                                       
 من هذا البحث. 126تنظر الصفحة  1
. احلطاب، مواهب اجلليل 1/157. اجلندي، التوضيح 11. ابن أيب زيد، الرسالة ص1/23ابن اجلالب، التفريع . 1/118سحنون، املدونة  2

. وإمنا ينقض مس الذكر إذا كان بدون حائل، أما مسه حبائل ولو خفيفا فإنه ال ينقض الوضوء كما قرره ابن رشد، وتبعه أئمة 1/296
. ومن مس ذكره مس ًا ينقض وضوءه 1/299. احلطاب، مواهب اجلليل 1/102ت املذهب من بعده. ابن رشد، املقدمات املمهدا

 .1/300. احلطاب، مواهب اجلليل 1/100وصلى، فمشهور مذهب مالك أنه يعيد أبدا. زروق، شرح الرسالة 
 .1/127. اللخمي، التبصرة 1/67. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 1/160ابن رشد، البيان والتحصيل  3
 .1/237. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 1/161ابن رشد، البيان والتحصيل  4
 .1/128اللخمي، التبصرة  5
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اء على ذلك اختلف اختلف القائلون بوجوب الغسل هل يعيد الصالة أم ال، وبن دليل القول املرجوع إليه:

فوجَّه ابن رشد قول من قال: إن عليه الغسل وإعادة الصالة: أبن املاء مل يظهر يف هذا ، توجيههم ألقواهلم

الوقت إال ألنه كان فصل عن موضعه وقت االلتذاذ، وصار إىل قناة الذكر، فكان جنبا من حينئذ، وبناء 

أيضا قول من قال: إن الغسل جيب عليه، وال جتب ووجه ابن رشد ، 1على ذلك فصالة اجلنب جتب إعادهتا

عليه إعادة للصالة: أبنه إمنا صار جنبا خبروج املين من الذكر؛ ألنه خرج بلذة، وإن كانت هذه اللذة قد 

كما ،  3ويرى اللخمي أنه مين مل يُغتس ل منه فيجب فيه الغسل، 2تقدمت، فإمنا اعترب حكمها خبروج املاء

كما ،  4[6]املائدة: ا{و رُ هَّ فاطَّ  باً نُ جُ  مْ نتُ وإن كُ : }ب الغسل بعموم قول هللا تعاىلاستدل اللخمي على وجو 

: يستدل على وجوب الغسل بعموم احلديث الذي رواه أبو سعيد اخلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 . فال يبقى ماء دون غسل.5(ء  املا ن  م   إمنا املاءُ )

 اختالف طريف قاعدة دخول نوادر الصور.سبب الرجوع هو سبب الرجوع: 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أنه جيب الغسل خبروج املاء ولو أتخر  معتمد املذهب:

 .6خروج املين عن اللذة

                                       
 .1/161ابن رشد، البيان والتحصيل  1
. . قال خليل: "واختار ابن رشد واملازري عدم إعادة الصالة"1/237. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 1/161ابن رشد، البيان والتحصيل  2

 .1/167اجلندي، التوضيح 
 . وقد نقل اللخمي عن مالك يف اجملموعة أنه يغتسل ويعيد الصالة، وبه قال ابن كنانة.1/127اللخمي، التبصرة  3
ا بني من اغتسل ومن مل يغتسل فال وجه هلا؛ ألن املخالطة ابنفراده -ابن املواز –. قال اللخمي: "وأما تفرقة حممد 1/128اللخمي، التبصرة  4

توجب الغسل، واإلنزال ابنفراده مع عدم الوطء يوجب الغسل، فاغتسل أواًل للمخالطة ويغتسل اآلن لإلنزال. وأرى إذا سقط الغسل أال 
 يسقط الوضوء، ويكون له حكم املْذي، وإمنا مل يوجب الوضوء عليه يف القول اآلخر؛ ألنه رآه مبنزلة املذي خيرج س ل ًسا".

 .343يض، ابب إمنا املاء من املاء: صحيح مسلم، كتاب احل 5
. وانظر أيضا: احلطاب، مواهب 1/167القول بوجوب الغسل صدَّر  به خليل يف التوضيح، واعتمده يف خمتصره، انظر: اجلندي، التوضيح  6

ذهاب لذة بال  : "ولو قال املصنف أو بعد-عند قول خليل: أو بعد ذهاب لذة بال مجاع ومل يغتسل -. قال احلطاب 1/306اجلليل 
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 املطلب الرابع: دماء النساء

 أكثر مدة احليض املسألة األوىل:

ألكثر احليض، ويرجع ذلك إىل العرف والعادة، مث رجع عن كان مالك يقول إنه ال حدَّ صورة املسألة: 

 ذلك وقال: أكثره مخسة عشر يوما.

اختلف قول مالك وأصحابه يف عدد احليض ورجع من قول لقول مث قال ابن عبد الرب: " إثبات الرجوع:

 .1استقر على مخسة عشر"

لكثريه، وأكثر احليض عنده مخسة وقال أيضا: "وقد روي عن مالك أنه قال ال وقت لقليل احليض وال 

عشر يوما إال أن يوجد يف النساء أكثر من ذلك فكأنه ترك قوله مخسة عشر ورده إىل عرف النساء يف 

 .2األكثر"

وجه هذا القول عند ابن رشد أنَّ: "ما وجب حتديده يف الشرع ومل يرد به نص  دليل القول املرجوع عنه:

، وقد ذكر ابن رشد هذه القاعدة يف أقل الطهر، 3لزوجات وشبه ذلك"لزم الرجوع به إىل العادة كنفقة ا

 وذكر أن أكثر األقوال فيه إمنا أخذت من عادة النساء، ولعل هذه املسألة كذلك.

                                       
 مجاع، ولو اغتسل، لكان أحسن وأبني، وما ذكره هو املشهور، وقيل: ال جيب الغسل لعدم املقارنة للذة".

 .16/80ابن عبد الرب، التمهيد  1
أن أقل احليض  وقد اختلف كالم ابن عبد الرب يف التمهيد واالستذكار فقد قرر يف التمهيد أن مالكا رجع إىل .16/71التمهيد ابن عبد الرب،  2

مخسة عشر واستقر على ذلك، وعبارة استقر أتكيد للرجوع، لكنه ذكر يف االستذكار ما يفيد أن كون أقل احليض مخسة عشر هو القول 
 املرجوع عنه، قال يف االستذكار: فكان مالك ال يوقت يف قليل احليض وال يف كثريه وقال أقله دفقة من دم غري أهنا ال تعتد هبا من طالق

 .1/349مث قال أكثره احليض مخسة عشر يوما فيما بلغنا. ابن عبد الرب، االستذكار 
 .1/127ابن رشد، املقدمات  3
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 ها أو شطر  عمر   نصف   ثُ متكُ  نَّ إحداكُ  )إنَّ استدل املالكية هلذا القول حبديث:  دليل القول املرجوع إليه:

 .1(يل   ص  ها ال تُ عمر  

ُ ع ل ْيه  و س لَّم   -ساوى فقد  بني الوقت الذي تصلي فيه والذي ترتك فيه الصالة بقوله "شطرين"  –ص لَّى اّللَّ

ويقتضي ذلك أن ال يكون احليض أكثر من مخسة عشر يوما يف كل شهر؛ ألن احلديث خرج خمرج الذم، 

 .2بسبب احليضفدلَّ على أنه إمنا قصد ذكر أقصى ما ترتك النساء الصالة فيه 

، كما استدلوا 3وذكر ابن بطال أنه املتعارف األغلب من خلقة النساء وجبلتهن مع دالئل القرآن والسنة

هلذا القول أبنه عمل أهل املدينة، قال ابن عبد الرب: "فإن فقهاء أهل املدينة يقولون: إن احليض ال يكون 

 .4أكثر من مخسة عشر يوما"

املسألة للعادة والعرف كما تقدم، ولعل سبب الرجوع هو اختالف أهل املدينة مرجع هذه سبب الرجوع: 

يف حتديد أكثر احليض، فلما استقر رأيهم على أن أكثره مخسة عشر يوما اعتمده مالك، أو أن أكثرهم على 

 ذلك.

 معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وذلك كون أكثر احليض مخسة عشر يوما معتمد املذهب:

 .5ال يزيد على ذلك أبدا، فإن استمر الدم فهو دم استحاضة وليس حبيض

                                       
وقد علق ابن حجر على هذا احلديث أبنه: "ال أصل له هبذا اللفظ"، ونقل عن الشريازي أنه مل جيد هذا اللفظ إال يف كتب الفقهاء. ابن  1

 .1/287حجر، التلخيص احلبري 
 .1/127ابن رشد، املقدمات  2
 .1/455ابن بطال، شرح صحيح البخاري  3
 .16/71ابن عبد الرب، التمهيد  4
. اجلندي، خمتصر 75. ابن احلاجب، جامع األمهات ص11. ابن أيب زيد، الرسالة ص1/40. ابن اجلالب، التفريع 1/151سحنون، املدونة  5

ع عنه، أو مل يذكروه على أنه املرجوع عنه، وقد ذكر ابن رشد يف املقدمات أن ملالك . مل يذكر أئمة املذهب القول املرجو 26خليل ص
قولني يف أكثر احليض، أوهلما: كونه مخسة عشر يوما، والثاين: أن أكثر احليض خيتلف من امرأة ألخرى، فأكثره لكل امرأة عادهتا مع 
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 حكم اليت يتمادى عليها دم احليض حىت يزيد على عادهتا املسألة الثانية:

فإهنا جتلس مخسة عشر يوما:  1كان مالك يقول: إن استمر الدم على احلائض املعتادة صورة املسألة:

أكثر احليض، مث تغتسل، مث رجع عن ذلك وقال: إن متادى هبا الدم جتلس أايم عادهتا، وتستظهر بثالثة 

 أايم، ما مل يبلغ ذلك أكثر احليض، مث تغتسل.

 إذا متادى هبا الدم أهنا -أكثر دهره-قال ابن القاسم: "وكان مالك يوقت يف دم احليض  إثبات الرجوع:

تقعد مخسة عشر يوما، مث رجع فقال: أرى أن تستظهر بثالثة أايم بعد أايم حيضتها مث تصلي، وترك قوله 

 .2األول مخسة عشر"

وجه نفي االستظهار عند املازري: أنه إذا أمرت املبتدأة ابالكتفاء أبايم لداهتا،  دليل القول املرجوع عنه:

ى الظن أن ما زاد على ذلك ليس حبيض، فوجب االحتياط أو أمرت املعتادة ابلرجوع إىل العادة غلب عل

 .3للصوم والصالة، واالحتياط ينايف ثبوت االستظهار

أما دليل االستظهار بثالث أايم فهو قوُل النيب صلى هللا عليه وسلم ألمساء بنت  دليل القول املرجوع إليه:

 .4، مث اغتسلي وصلي(مرثد احلارثية: )اقعدي أايمك اليت كنت تقعدين، واستظهري بثالث

ووجه إثبات االستظهار عند املازري: أن أكثر احليض قد قصر عنه دمها، والدم رمبا زاد أو نقص، فوجب 

 .االستظهار فيه؛ الختالف حاله، لئال تكون الزايدة جارية على ما عهد من إطالقه

                                       
 .1/128مهدات االستظهار ما يصل ذلك خلمسة عشر يوما. ابن رشد، املقدمات امل

 .1/241أما املبتدأة فمشهور املذهب أهنا جتلس مخسة عشر يوما إن متادى هبا الدم، وهو مذهب املدونة. اجلندي، التوضيح  1
 .1/86. ينظر أيضا: ابن احلاجب، اجلامع بني األمهات 1/218. الربادعي، هتذيب املدونة 1/151سحنون، املدونة  2
 .1/413املازري، شرح التلقني  3
. قال البيهقي بعده: "قال أبو بكر بن إسحاق: اخلرب واه، وحرام بن 1568البيهقي، السنن الكربى، كتاب احليض، ابب يف االستظهار:  4

عثمان ضعيف ال تقوم مبثله احلجة. وساقه ابن عبد الرب يف ترمجة أمساء من كتابه االستيعاب، وعلق عليه بقوله: "وال يصح؛ ألنه انفرد 
 .4/1785م بن عثمان، وهو مرتوك عند مجيعهم. قال الشافعي: احلديث عن حرام بن عثمان حرام". االستيعاب به حرا
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ا من البدن يفتقر إىل متييزه، فاقُتصر وعزا املازري للمالكية: أن وجه حتديد االستظهار بثالثة أايم كونه خارج

 .1أايم يف متييزه على ثالثة أايم كما اقتصر يف متييز لنب املصراة على ثالثة

املناط يف كون االحتياط أغلب يف إحدى اجلهتني، فرجع إىل أنه  قيقسبب الرجوع هو حتسبب الرجوع: 

 أغلب يف اجلهة الثانية احتياطا للصالة ومراعاة حلرمتها لئال تؤتى على حالة حيض.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو استظهار احلائض املعتادة بثالثة أايم  معتمد املذهب:

 .2دم، ما مل تزد العادة مع االستظهار على مخسة عشر يوماعلى عادهتا إذا متادى هبا ال

 حكم غسل املستحاضة بعد انقطاع الدم املسألة الثالثة:

كان مالك يقول: إنه ال غسل على املستحاضة إذا انقطع عنها دم االستحاضة، مث رجع  صورة املسألة:

 .3عن ذلك، ورأى استحباب غسلها

القاسم: "سألت مالكا عن املستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل قال ابن  إثبات الرجوع:

ذلك؟ قال: فقال يل مرة: ال غسل عليها، مث رجع عن ذلك، فقال: أحب إيل أن تغتسل إذا انقطع عنها 

 .4الدم"

                                       
 .1/174. ينظر أيضا: مناهج التحصيل للرجراجي 1/341املازري، شرح التلقني  1
 .1/368. احلطاب، مواهب اجلليل 1/242. اجلندي، التوضيح 1/42. ابن اجلالب، التفريع 1/151سحنون، املدونة  2
والذي نقله عياض أن مالكا كان يرى أن ال وضوء على املستحاضة مث رجع عن ذلك، قال رمحه هللا: "ومل ير مالك عليها الوضوء ، وليس ىف  3

اآلخر إمَّا لرواية  غري ه له أ ْو لت دُخل  الصالة بطهارٍة جديدٍة كما قال ىف سلس البول". اليحصيب، إكمال  حديثه، ولكن استحبه هلا ىف قوله
. وهذا خالف مشهور املذهب؛ ألن املشهور وجوب وضوء املستحاضة، إال إذا الزمها أكثر الوقت ومل تقدر على رفعه 2/176املعلم 

 .1/113ب عليها. النفراوي، الفواكه الدواين للنفراوي فله حكم السلس فيستحب هلا الوضوء وال جي
 .1/310، واحلطاب يف مواهب اجلليل 1/390. وممن نقل الرجوع أيضا: القرايف يف الذخرية 1/153املدونة  4
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ل ت  احلْ ْيض ُة دليله قول النيب صلى هللا عليه وسلم لبنت أيب حبيش: )ف إ ذ ا أ قْ ب    دليل القول املرجوع عنه:

ل   يف د ع    .1ع ْنك  الدَّم و ص ل  ى( يالصَّالة ، و إ ذ ا أ ْدب  ر ْت ف اْغس 

قال عياض: "وىف هذا احلديث دليل على أن املستحاضة ال يلزمها غري الغسل إلدابر احليضة؛ إذ لو لزمها 

القرايف: أن الوضوء مستحب، فال . ووجه عدم الغسل عند 2غسل غريه ألمرها به صلى هللا عليه وسلم"

 .3يستحب الغسل كالسلس

أما دليل اغتسال املستحاضة عند انقطاع دم االستحاضة فهو ما روته زينب  دليل القول املرجوع إليه:

وكانت تستحاض،  -اليت كانت حتت عبد الرمحن بن عوف-بنت أيب سلمة أهنا رأت زينب بنت جحش 

 .4فكانت تغتسل وتصلي

ث حيتمل أن االستحاضة كانت تتكرر عليها، فكانت تغتسل مىت استحيضت عند خروجها وهذا احلدي

 .5من احليض، وتتمادى بعد ذلك على الصالة. وحيتمل أهنا كانت تغتسل مىت انقطعت عنها االستحاضة

كما استدلوا لذلك أيضا حبديث أم حبيبة اليت استحيضت سبع سنني فسألت رسول هللا صلى هللا عليه 

. قال الفاكهاين: "وإمنا صح من ذلك ما 6، فأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صالةوسلم

 .7مبطلق الغسل، دون أن تغتسل لكل صالة" -صلى هللا عليه وسلم  -تقدم من أمره 

                                       
 .333ا: . صحيح مسلم، كتاب احليض، ابب املستحاضة وغسلها وصالهت320صحيح البخاري، كتاب احليض، ابب إقبال احمليض وإدابره:  1
 .2/176اليحصيب، إكمال املعلم  2
 .1/390القرايف، الذخرية  3
 .106مالك، موطأ مالك، كتاب الطهارة، ابب املستحاضة:  4
 .2/181. اليحصيب، إكمال املعلم 1/126الباجي، املنتقى شرح املوطأ  5
 .334ض، ابب املستحاضة، غسلها وصالهتا: . صحيح مسلم، كتاب احلي327صحيح البخاري، كتاب احليض، ابب عرق االستحاضة:  6
 .1/492الفاكهاين، رايض األفهام  7
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هو اختالف األحاديث؛ مث رجع إىل استحباب الغسل التفاق الصحابيتني اجلليلتني على سبب الرجوع: 

ند الصالة، فجاء يف حديث األوىل: فكانت تغتسل وتصلي، وجاء يف حديث الثانية: فكانت االغتسال ع

 تغتسل لكل صالة، ولالحتياط يف أمر الصالة كذلك.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وذلك أنه يستحب للمستحاضة الغسل  معتمد املذهب:

 .1عليهاعند انقطاع دم االستحاضة، فإن مل تفعل فال شيء 

                                       
. 1/282. ابن بزيزة، روضة املستبني 1/117. وانظر: النفراوي، الفواكه الدواين 11. ابن أيب زيد، الرسالة ص1/44ابن اجلالب، التفريع  1

 .1/310احلطاب، مواهب اجلليل 
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 حكم حيض احلامل يف الشهرين األولني املسألة الرابعة:

كان مالك يقول: إن رأت احليض يف أول احلمل جلست بقدر االجتهاد وليس لذلك  صورة املسألة:

حد، مث رجع عن ذلك وقال: احلامل يف الشهر والشهرين جتلس عادهتا واالستظهار، ما مل جياوز ذلك مخسة 

 .1عشر يوما

قال ابن يونس: الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن جتلس يف الشهر أو يف  لرجوع:إثبات ا

 .2الشهرين قدر أايمها واالستظهار

إرجاع مالك األمر إىل االجتهاد دليل على أن األمر مرجعه للعادة واالستقراء،  دليل القول املرجوع عنه:

 .3وأمر احليض يف أكثره يرجع للعرف والعادة وذلك ما حصل عنده أيضا يف القول الذي رجع إليه،

استدل ابن يونس لذلك أبن احلمل ال يظهر يف الشهر والشهرين، وبناء  وقد دليل القول املرجوع إليه:

على ذلك فتأخذ حكم احلائل ال احلامل حىت يظهر محلها، وذلك ال حيصل إال بعد دخوهلا يف الشهر 

 .4الثالث

بني حالتني ومها احلمل وعدمه،  مرتددة املناط؛ ألن حالة هذه املرأة حتقيق والرجوع هسبب  سبب الرجوع:

 ر.ظهابحلامل اعتبارا مبا ي مرة فأحلقها مرة ابحلائل؛ ألن احلمل ال يظهر يف الشهر والشهرين، وأحلقها

                                       
عنه: أن احلامل يف الشهر والشهرين جتلس مخسة عشر يوما، وقد اختاره اإلب  ي اين، قال الدسوقي: "وهو جعل الدسوقي قول مالك املرجوع  1

. انظر 1/170مبين على أنه يلزمها ما يلزم احلامل بعلمها ابحلمل بقرينة كالوحم املعلوم عند النساء لظهور احلمل". حاشية الدسوقي 
 .1/392أيضا اجلامع ملسائل املدونة البن يونس 

. البناين، حاشية 1/246. وقد نقله أئمة املذهب وسكتوا عليه، انظر مثال: اجلندي، التوضيح 1/393ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2
. وقو ل مالك األول هو الذي رواه ابن القاسم يف املدونة، لذلك قال الدسوقي: إن املعتمد خالف 1/241البناين على شرح الزرقاين 

 .1/170. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 1/155ونة. سحنون، املدونة ظاهر املد
 .16/81ابن عبد الرب، التمهيد  3
 .1/393ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  4
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شهرها األول والثاين معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وذلك أن احلامل يف  معتمد املذهب:

 .1جتلس عادهتا مع االستظهار

 مدة أكثر دم النفاس املسألة اخلامسة:

كان مالك يقول إن أكثر دم النفاس ستون يوما، وقال مرة: أكثر دم النفاس أربعون يوما،  صورة املسألة:

 مث رجع عن كل ذلك وقال: يرجع األمر للعادة والعرف، وُيسأُل النساء عن ذلك.

إثبات الرجوع عن الستني: قال ابن القاسم: "كان مالك يقول يف النفساء: أقصى  أوال: الرجوع:إثبات 

ما ميسكها الدم ستون يوما مث رجع عن ذلك آخر ما لقيناه، فقال: أرى أن يسأل عن ذلك النساء وأهل 

 .2املعرفة فتجلس بعد ذلك"

إثبات الرجوع عن األربعني: قال ابن العريب: "كان مالك يقول: أكثر النفاس أربعون، مث رجع وقال:  اثنيا:

: والذي قيل من تربص النفساء أربعني ليلة أمر مل يقو وال عمل به -. وقال ابن املاجشون3يسأل النساء

 .5قال ابن عرفة: والقول ابألربعني ال عمل عليه" .4عندان

ٌ، وذلك أهنم اعتربوا أكثر النفاس أربع حيضات، فمن  وع عنه:دليل القول املرج أما الستون فأمرها بني  

قال أكثر احليض عشرة أايم كاحلنفية قال أكثر النفاس أربعون، ومن قال أكثر احليض مخسة عشر يوما 

                                       
ذا أرجح". قال الدردير إنه األرجح، وقال الدسوقي إن يف كالم ابن عرفة الورغمي ما يشعر برتجيحه، قال: "وقد ُرج  ح  القول اآلخر لكن ه 1

 .1/241. انظر أيضا: البناين، حاشية البناين على شرح الزرقاين 1/170الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 
. ونقل الرجوع أيضا: ابن عبد الرب يف الكايف يف فقه أهل املدينة 1/154. ومثله كذلك عن ابن وهب يف املدونة 1/153سحنون، املدونة  2

 .1/253. اجلندي، التوضيح 1/393ا: القرايف، الذخرية . وانظره أيض1/186
 .2/280ابن العريب، املسالك  3
 .1/138ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
 .1/188ابن عرفة، املختصر الفقهي  5
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 .2دهم". قال القرايف: "وذلك كله بناء على عوائد عن1كاملالكية والشافعية قالوا أكثر النفاس ستون

ويرى عبد الوهاب أن ذلك قد وجد فاعتيد عندهم إبخبار النساء أبهنن حيسبنه، فكانت الستون مدة 

نفاس كاألربعني. "وألنه دم مينع الصوم والصالة والوطء، فجاز أن يكون أكثره أكثر من عادته يف النساء 

 .3كدم احليض"

العادة فهو األصل يف ابب احليض والنفاس حيث مل وأما ردُّ األمر إىل العرف و  دليل القول املرجوع إليه:

يرد يف ذلك نص شرعي، ولذلك قال ابن عبد الرب: "وإمنا ذكرت لك اختالف أمر احليض واختالطه على 

 .4العلماء؛ لتعلم أنه أمر أخذ أكثره ابالجتهاد، فال يكون عندك سنًة قوُل أحٍد من املختلفني"

 نَّ{ه  هللا يف أرحام   ق  ل  ا خ  م   ن  مْ كتُ أن ي   هلنَّ  لُّ وال حي   : }بهن هللا بقولهويرى عبد الوهاب أن النساء ملا خاط

 .5جعلهن مؤمتنات على ما خيربن به من ذلك

هو اختالف عمل أهل املدينة؛ إذ مردُّ أكثر مسائل هذا للعادات واألعراف، مث غلَّب سبب الرجوع: 

 حيضات كما تقدم.مالك الستني اعتبارا ابلقياس؛ ألهنا أربع 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وذلك أن أكثر النفاس ستون يوما، فما زاد  معتمد املذهب:

 .6عليها فهو استحاضة

                                       
 .1/393. القرايف، الذخرية 1/335املازري، شرح التلقني  1
 .1/393القرايف، الذخرية  2
 .1/190عبد الوهاب، اإلشراف  3
 .16/81ابن عبد الرب، التمهيد  4
 .1/189عبد الوهاب، اإلشراف  5
. احلطاب، مواهب 1/253ندي، التوضيح . اجل1/280. ابن بزيزة، روضة املستبني 12. ابن أيب زيد، الرسالة ص1/41ابن اجلالب، التفريع  6

 .1/376اجلليل 
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 املبحث الثاين: مسائل الصالة

 املطلب األول: شروط الصالة
 املسألة األوىل: جهة القبلة داخل الكعبة

صلى داخل الكعبة فليصل   إىل أي   جهة شاء، مث رجع عن ذلك كان مالك يقول: من  صورة املسألة:

 .1واستحب أن جيعل الباب خلفه

قال أشهب: "قال مالك: وله أن يصلي يف البيت على أي جوانبه شاء. مث سئل بعد  إثبات الرجوع:

 .2ب"ذلك، فقال: أحب إيل أن جيعل الباب خلف ظهره، مث يصلى على أي موضع شاء، بعد أن يستدبر البا

وجه هذا القول عند ابن رشد: أن من صلى داخل البيت فقد استقبل بعض  دليل القول املرجوع عنه:

القبلة واستدبر بعضها، "فلذلك رأى مالك أوال أن يصلي فيه إىل أي نواحيه شاء؛ إذ ال فرق بني ذلك يف 

 .3النظر"

بن ايب صلى هللا عليه وسلم البيت وأسامة قال: دخل الن 4دليله ما رواه ابن عمر: دليل القول املرجوع إليه

زيد، وعثمان بن طلحة، وبالل، فأطال مث خرج، وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بالال: أين صلى؟ 

                                       
قال الفاكهاين: "واملذهب جواز صالة النفل يف الكعبة دون الفرض والسنن كركعيت الفجر والوتر وركعيت الطواف، ونقل اللخمي عن مدونة  1

وقت، وقال ابن حبيب: يعيد أبدا يف أشهب جواز صالة الفرض فيها، قال الفاكهاين: واملشهور أن من صلى الفرض فيها يعيد يف ال
 .4/12العمد واجلهل". الفاكهاين، رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام 

 .1/230. ابن عرفة، املختصر الفقهي 4/38. ابن رشد، البيان والتحصيل 2/503ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2
 .4/38ابن رشد، البيان والتحصيل  3
ه(، فقيه جمتهد، وإمام حمدث، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، هاجر مع أبيه 73-ق.ه10عبد هللا بن عمر بن اخلطاب العدوي ) 4

د موت عثمان إىل املدينة وشهد فتح مكة، أفىت ستني سنة يف اإلسالم، روى أكثر من ألفني ومخسمئة حديث، عرضت عليه اخلالفة بع
 .3/950بن عبد الرب، االستيعاب فامتنع، وكان آخر الصحابة موات مبكة. ا
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 .2. ويف رواية أخرى: وجعل ابب البيت خلف ظهره1قال: بني العمودين املقدمني

؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم على األولويةهو االختالف يف محل فعل سبب الرجوع سبب الرجوع: 

 استقبال أي جزء من الكعبة حيصل ابلصالة ألي جهة منها.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو توجه املصلي داخل الكعبة ألي جهة  معتمد املذهب:

 .3شاء

 لة ابحِلْجرفاملسألة الثانية: حكم ركعيت طواف النا

 كان مالك يكره ركعيت طواف النافلة ابحل جر، مث رجع عن ذلك وقال: ال أبس هبما فيه. املسألة:صورة 

قال ابن املواز: "وسئل مالك عن الذي يتنفل ابلطواف، أترى أن يركع ركوعه يف احلجر؟  إثبات الرجوع:

لك: ال أرى أبسا أن يركع قال: ما يعجبين، وأما أن يركعهما من غري الطواف، فال أرى به أبسا مث قال بعد ذ

 .4يف احلجر لطواف النافلة"

وجه هذا القول عند ابن رشد: أن الركوع األول ملا كان واجبا على من طاف  دليل القول املرجوع عنه:

، فكره فعله يف احلجر  .5متطوعا؛ حىت ال يبطل طوافه إن مل يركع، أشبه  الركوع بذلك الواجب 

وقد صلى النيب صلى هللا عليه وسلم النافلة ابلبيت،  6له أن احلجر من البيتدلي دليل القول املرجوع إليه:

عن ابن عمر قال: دخل النيب صلى هللا عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبالل فأطال، 

                                       
. صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب استحباب دخول الكعبة 504صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب الصالة بني السواري يف غري مجاعة:  1

 .1329للحاج وغريه، والصالة فيها، والدعاء يف نواحيها كلها: 
 .4400صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب حجة الوداع:  2
. قاال: يصلي فيها ألي جهة شاء، ويندب جعل الباب خلفه. انظر أيضا: الزرقاين، 1/129. زروق، شرح الرسالة 1/315اجلندي، التوضيح  3

 .1/339شرح خمتصر خليل 
 .1/175. اليحصيب، التنبيهات املستنبطة 2/388ات . ابن أيب زيد، النوادر والزايد3/463ابن رشد، البيان والتحصيل  4
 .3/111. قال احلطاب: "الراجح واملشهور من املذهب وجوب ركعيت الطواف". احلطاب، مواهب اجلليل 3/463ابن رشد، البيان والتحصيل  5
 .1/355اللخمي، التبصرة  6
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 .1مث خرج وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بالال: أين صلى؟ قال: بني العمودين املقدمني

 .2رواية أخرى: وجعل ابب البيت خلف ظهره ويف

 .3أنه جعل ]الركوع[ اتبعا للطواف يف أنه نفل، فأجاز له فعله يف احلجر" :قال ابن رشد: "ووجه هذا القول

سبب الرجوع هو حتقيق املناط، فهل يعطى الركوع حكم الواجب ابعتبار ما آل إليه، أو سبب الرجوع: 

 النفلية ألن الطواف يف أصله انفلة.يعطى حكمه األصلي وهو 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو جواز صالة ركعيت طواف النافلة يف  معتمد املذهب:

 .4احلجر

                                       
. صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب استحباب دخول الكعبة 504: صحيح البخاري، كتاب الصالة، ابب الصالة بني السواري يف غري مجاعة 1

 .1329للحاج وغريه، والصالة فيها، والدعاء يف نواحيها كلها: 
 .4400صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب حجة الوداع:  2
 .3/464ابن رشد، البيان والتحصيل  3
 .1/315. اجلندي، التوضيح 1/117. ابن اجلالب، التفريع 1/183سحنون، املدونة  4
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 املطلب الثاين: فرائض الصالة

 املسألة األوىل: حكم الفاحتة يف كل ركعة

اإلمام والفذ يف كل ركعة، مث رجع عن ذلك وقال: كان مالك يقول: إن الفاحتة جتب على  صورة املسألة:

 بل جتب عليهما يف أكثر الصالة، وال جتب يف كل ركعة.

قال ابن القاسم: "وكان مالك يقول زماان يف رجل ترك القراءة يف ركعة يف الفريضة: إنه  إثبات الرجوع:

د لسهوه إذا ترك القراءة يف ركعة يلغي تلك الركعة بسجدتيها وال يعتد هبا مث كان آخر قوله أْن قال: يسج

وأرجو أن تكون جمزئة عنه، وما هو عندي ابلبني، قال: وإن قرأ يف ركعتني وترك يف ركعتني أعاد الصالة 

 .1أيضا"

ودليل وجوب الفاحتة يف كل ركعة ما رواه جابر بن عبد هللا قال: "من صلى  دليل القول املرجوع عنه:

 .2فلم يصل إال وراء إمام" ركعة مل يقرأ فيها أبم القرآن،

قم واستقبل القبلة )واستدلوا كذلك لوجوب الفاحتة يف كل ركعة بقوله عليه السالم لألعرايب املسيء صالته: 

 .3(كلها  : وافعل ذلك يف صالتك-مث قال-وكرب مث اقرأ 

                                       
. قال ابن القاسم بعده: "وسألت مالكا غري مرة عمن نسي أم القرآن يف ركعة؟ قال: أحب إيل أن يلغي تلك الركعة 1/164سحنون، املدونة  1

: كل ركعة مل يقرأ فيها أبم القرآن فلم تصلها إال وراء أمام، -قولهوحديث جابر هو -ويعيدها، وقال يل: حديث جابر هو الذي آخذ به 
قال: فأان آخذ هبذا احلديث قال: مث مسعته آخر ما فارقته عليه يقول: لو سجد سجدتني قبل السالم هذا الذي ترك أم القرآن يقرأ هبا 

هو عندي ابلبني. قال: وفيما رأيت منه أن القول األول هو  يف ركعة لرجوت أن جتزئ عنه ركعته اليت ترك القراءة فيها على تكره منه وما
أعجب إليه، قال ابن القاسم وهو رأيي". انتهى من املدونة. وقال خليل: "ليس هذا الرجوع كسائر الرجوعات يف اجلزم مبا رجع إليه؛ ألن 

لقول ابلوجوب يف اجلميع، وهللا أعلم". اجلندي، التوضيح مالكا هنا قال: وما هو ابلبني. فقول اإلمام وما هو ابلبني فيه إمياء إىل ترجيح ا
 . قلت: بل صرح ابن القاسم يف النص املتقدم أبن مالكا كان يعجبه القول األول.1/342

هر . سنن الرتمذي، أبواب الصالة، ابب ما جاء يف ترك القراءة خلف اإلمام إذا ج276مالك، املوطأ، كتاب الصالة، ما جاء يف أم القرآن:  2
 . وقال الرتمذي: "هذا حديث حسن صحيح".313اإلمام ابلقراءة: 

. 757صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها، يف احلضر والسفر وما جيهر فيه وما خيافت:  3
 ..سن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له منصحيح مسلم، كتاب الصالة، ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، وأنه إذا مل حي
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 .1الواجباتعلى الوجوب؛ ألنه اقتصر يف هذا احلديث على صلى هللا عليه وسلم فحمل أمره 

أما دليل الوجوب يف أكثر الركعات فلعل دليله عموم األحاديث الدالة على  دليل القول املرجوع إليه:

. وحيتمل ذلك االكتفاء هبا يف 2(ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب)قراءة الفاحتة يف الصالة، حنو حديث: 

، وهو مشكل، 3ات؛ ألن احلكم لألكثر يف الغالبركعة واحدة أيضا؛ لكنهم استحسنوا وجوهبا يف أكثر الركع

 ولعل ذلك هو معىن قول مالك: "وما هو ابلبني".

اختالف منطوق األحاديث ومفهومها، والرتدد بني طريف قاعدة إعطاء حكم الكل لألغلب سبب الرجوع: 

 واألكثر.

الفاحتة يف كل ركعة من ركعات معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو وجوب : معتمد املذهب

 .4الصالة

                                       
 .397غريها: ..

 .2/184القرايف، الذخرية  1
. 756صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها، يف احلضر والسفر وما جيهر فيه وما خيافت:  2

حتة يف كل ركعة، وأنه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من صحيح مسلم، كتاب الصالة، ابب وجوب قراءة الفا
 .394غريها: 

 .1/339اجلندي، التوضيح  3
. قال الدردير: "واألرجح وجوهبا يف 1/338. اجلندي، التوضيح 1/201. ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة 1/164سحنون، املدونة  4

سوقي معلقا عليه: "القول بوجوهبا يف كل ركعة قول مالك يف املدونة وشهره ابن بشري وابن احلاجب وعبد الوهاب كل ركعة". قال الد
وابن عبد الرب والقول بوجوهبا يف اجلل رجع إليه مالك وشهره ابن عسكر يف اإلرشاد وقال القرايف هو ظاهر املذهب". الدسوقي، حاشية 

 .1/238الدسوقي على الشرح الكبري 
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 املسألة الثانية: صالة املأموم فوق املسجد يف غري اجلمعة بصالة إمامه

كان مالك يقول ال أبس بصالة املأموم فوق املسجد بصالة اإلمام يف غري اجلمعة، مث رجع  صورة املسألة:

 عن ذلك وقال: يكره فعُل ذلك.

"ال أبس يف غري اجلمعة أن يصلي الرجل بصالة اإلمام على ظهر املسجد، قال مالك:  إثبات الرجوع:

قال: وكان آخر ما فارقنا مالكا أنه كره أن يصلي الرجل خلف اإلمام بصالة  واإلماُم يف داخل املسجد.

 .1اإلمام على ظهر املسجد"

ال اإلمام وأفعاله ليس على ووجه الكراهة عند الرجراجي أن اقتداء املأموم أبقو  دليل القول املرجوع عنه:

، وصالة املأموم على السطح وإمامه حتته من هذا الباب. وعلل ابن 2يقني، وإمنا هو على احلزر والتخمني

 .3بشري الكراهة ابلبعد عن اإلمام أو تفرقة الصفوف وعدم التحقق ملشاهدة أفعال اإلمام

 5، عن صاحل4ين ابن وهب، عن ابن أيب ذئبدليله ما رواه سحنون قال: "أخرب  دليل القول املرجوع إليه:

. قال ابن عبد 6موىل التوأمة قال: صليت مع أيب هريرة فوق ظهر املسجد، بصالة اإلمام، وهو أسفل"

 .7السالم: "وإمنا مل يكرهه ابن القاسم حلصول السماع للمأموم هناك غالبا، وينبغي أن يكون خالفا يف حال"

                                       
 .1/175سحنون، املدونة  1
 .1/277الرجراجي، مناهج التحصيل  2
 .2/118احلطاب، مواهب اجلليل  3
ه(، فقيه حمدث، عامل متقن، كان من أهل اإلفتاء ابملدينة، 158-ه80حممد بن عبد الرمحن بن املغرية ابن أيب ذئب، من عامر بن لؤي ) 4

 .6/189ان قواما ابحلق عند السالطني. الزركلي، األعالم دخل على املنصور وقال له: "الظلم فاٍش ببابك"، ك
ه(، اختلط آبخر عمره، قال ابن عدي: "ال أبس برواية القدماء عنه كابن أيب ذئب وابن أيب 125صاحل بن نبهان املدين، موىل التوأمة )تويف  5

أن البخاري أخرج له". ابن حجر، أمحد بن علي، جريج"، أخرج عنه الرتمذي وأبو داود والرتمذي، قال ابن حجر: "وقد أخطأ من زعم 
 .1986سوراي، الطبعة األوىل -، حتقيق حممد عوامة، نشر دار الرشيد274تقريب التهذيب ص

 .1/175سحنون، املدونة  6
 .2/118احلطاب، مواهب اجلليل  7
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 حتقيق املناط إبمكانية كمال االقتداء ابإلمام على هذه احلال.سبب الرجوع هو سبب الرجوع: 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو جواز صالة املأموم على سطح املسجد  معتمد املذهب:

 .1وإمامه داخله دون كراهة

                                       
. واعترب احملققون من أئمة 2/117ب اجلليل . احلطاب، مواه1/249. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 1/175سحنون، املدونة  1

 املذهب اختالف قول مالك اختالفا يف حال، وبناء عليه فلو كان املأموم يضبط أحوال اإلمام من غري تعذر فال كراهة عندهم.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



179 
 

 املطلب الثالث: سنن الصالة

 التكبرياملسألة الثالثة: حكم رفع اليدين يف الصالة عند 

كان مالك يرفع يديه يف الصالة عند تكبرية اإلحرام فقط، مث رجع عن ذلك إىل رفع اليدين  صورة املسألة:

 عند تكبرية اإلحرام، وعند االحنطاط للركوع، وعند الرفع من الركوع.

مالك أنه كان يرفع يديه على حديث ابن عمر  عن قال ابن عبد الرب: "روى ابن وهب إثبات الرجوع:

إال  -وقال عياض: "واملعروف من عمل الصحابة ومذهب مجاعة العلماء أبسرهم  .2إىل أن مات" 1هذا

الرفع ىف الصالة عند االفتتاح، وعند الركوع، والرفع منه، وهي إحدى الرواايت املشهورات عن  –الكوفيني 

 .3مالك، وعمل هبا كثري من أصحابه، ورووها عنه، وهي آخر أقواله"

 ياعل دليل رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام دون غريها ما ذكره ابن رشد من أن املرجوع عنه: دليل القول

يف تلك  -ص لَّى اّللَُّ ع ل ْيه  و س لَّم   -بن عمر كاان ال يرفعان أيديهما يف ذلك، ومها رواي الرفع عن النيب او 

ُم ع ل ْيه  الصالة  -املواضع، فلم يكوان ليرتكا بعد النيب،  ، ما رواي عنه إال وقد قامت احلجة عندمها -والسَّال 

 .4برتكه

                                       
رأسه من الركوع، رفعهما  حديث ابن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه كان: إذا افتتح الصالة، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع 1

كذلك أيضا، وقال: "مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد" وكان ال يفعل ذلك يف السجود. مالك، املوطأ، كتاب الصالة، افتتاح الصالة: 
الحنطاط للركوع مجاعة، . وهذه الرواية مل يذكر فيها الرفع عند االحنطاط للركوع، واتبع الليثيَّ عليها مجاعٌة، وعلى إثبات الرفع عند ا245

 .9/211قال ابن عبد الرب: "إن الصواب هو رواية من أثبت الرفع عند االحنطاط للركوع". انظر: ابن عبد الرب، التمهيد 
. وقد ذكر ابن عبد الرب أن غري واحد من أصحاب مالك رووا رجوعه، ذكر منهم الوليد بن مسلم، وسعيد بن 9/213ابن عبد الرب، التمهيد  2

 أيب مرمي، وأشهب، وأبو املصعب.
ل ابن رشد: "وأما رفعهما . وأكثر أئمة املذهب ال يذكرون رجوعا وإمنا أيتون هبا رواايت، قا2/261اليحصيب، إكمال املعلم بفوائد مسلم  3

عند الركوع وعند الرفع منه فاختلف قول مالك فيه، فمرة قال: ال يرفع، واستحسن مرة الرفع، ومرة خري فيه. وقد روى أبو زيد عن ابن 
قدمات املمهدات القاسم أنه أنكر رفع اليدين عند اإلحرام، وهي رواية شاذة ضعيفة خاملة، وحنوها يف بعض رواايت املدونة". ابن رشد، امل

1/163. 
. وقد روى ترك علي وابن عمر للرفع ابن أيب شيبة، انظر: مصنف ابن أيب شيبة، كتاب الصلوات، من 1/376ابن رشد، البيان والتحصيل  4
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ونقل ابن رشد كذلك عن مالك أن رفع اليدين عند الركوع والرفع ليس ابألمر العام، قال ابن رشد: "كأنه 

 .1مل يره من العمل املعمول به"

الركوع، وعند الرفع منه، فهو  أما دليل رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام، وعند دليل القول املرجوع إليه:

حديث ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصالة، وإذا كرب 

للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضا، وقال: مسع هللا ملن محده، ربنا ولك احلمد، وكان ال 

 .2يفعل ذلك يف السجود

 سبب الرجوع هو اختالف احلديث والعمل، مث رجع مالك إىل احلديث واعتمده.ع: سبب الرجو 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو رفع اليدين عند تكبرية اإلحرام دون  معتمد املذهب:

 .3غريها

                                       
عود، . وروى ابن أيب شيبة مثل ذلك عن الرباء بن عازب، وعبد هللا بن مس2452 -2446كان يرفع يديه يف أول تكبرية مث ال يعود: 

 كلهم يذكرون أن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانت كذلك. 
. قال حممد اخلضر بن ما ايىب: "دليل املالكية النسخ، أما املالكية فيكفيهم يف نسخه كونه ليس عليه 1/375ابن رشد، البيان والتحصيل  1

حاد فال حيتاجون إىل معارضة أحاديث الرفع بغريها من األدلة". عمل أهل املدينة لكون عملها عندهم مبنزلة املتواتر مقدم على خرب اآل
بريوت، الطبعة األوىل -، نشر مؤسسة الرسالة9/106اجلكين، حممد اخلضر، كوثر املعاين الدراري يف كشف خبااي صحيح البخاري 

1995. 
حيح مسلم، كتاب الصالة، ابب استحباب رفع اليدين . ص736صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب رفع اليدين إذا كرب وإذا ركع وإذا رفع:  2

 .390حذو املنكبني مع تكبرية اإلحرام، والركوع، ويف الرفع من الركوع، وأنه ال يفعله إذا رفع من السجود: 
. قال 1/375. ابن رشد، البيان والتحصيل 27 -26. ابن أيب زيد، الرسالة ص1/94. ابن اجلالب، التفريع 1/165سحنون، املدونة  3

 .1/536. احلطاب، مواهب اجلليل 1/334خليل: "املشهور أنه يرفع يف تكبرية اإلحرام فقط". اجلندي، التوضيح 
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 املسألة الرابعة: عدد تسليمات املأموم

على ميينه مث يسلم على يساره إن كان به أحد، مث يسلم كان مالك يقول: إن املأموم يسلم  صورة املسألة:

 .1ردا على اإلمام، مث رجع عن ذلك وقال: يسلم على ميينه مث يرد على اإلمام مث يسلم على يساره

أنه رأى سعيد  3عن زهرة بن معبد 2قال سحنون: "قال ابن وهب: عن سعيد بن أيب أيوب إثبات الرجوع:

 .5يسلم عن ميينه ويساره مث يرد على اإلمام، وكان مالك أيخذ به مث تركه" 4بن املسيب

وقال ابن أيب زيد: "قال أشهب: رأيت مالكا إذا سلم اإلمام سلم هو عن ميينه، مث عن يساره، مث رد على 

 .6لرد على اإلمام قبل يساره"اإلمام. وقاله ابن القاسم. قال ابن القاسم: مث رجع مالك إىل أن يبدأ اب

وجه هذا القول: أن جواب التحية على الفور، وقد حال بني سالم اإلمام  دليل القول املرجوع عنه:

 .8، كما يستدل له أيضا بفعل ابن املسيب7واملأموم سالم التحلل خبالف من على اليسار

                                       
. يرى ابن رشد أن ما رجع إليه مالك هو أهنما تسليمتان فقط، واحدة عن ميينه والثانية على اإلمام، وهذا خالف ما رواه األكثرون عن مالك 1

 .1/266بن رشد انظر البيان والتحصيل ال
ه(، ثقة، ثبت، ال أبس به، روى عن مجاعة منهم ُزهرة بن معبد، وحممد بن 161-ه100سعيد بن أيب أيوب اخلزاعي املصري، مقالص ) 2

عبد الرمحن بن نوفل، وعبد الرحيم بن ميمون، وروى عنه مجاعة منهم ابن جريج وابن املبارك وابن وهب وانفع بن يزيد. ابن حجر، 
 .4/7لتهذيب هتذيب ا

ه(، حمدث ثقة، مستقيم احلديث، ال أبس به، روى عن أبيه، وجده، وعن ابن 135ُزهرة بن معبد بن عبد هللا التيمي، من تيم بن مرة )تويف  3
وة عمه ومل يسمه، ورى مجاعة منهم ابن عمر وابن الزبري وعبد هللا بن السائب وابن املسيب وعمر بن عبد العزيز، روى عنه الليث وحي

 .3/341وابن هليعة ورشدين بن سعد. ابن حجر، هتذيب التهذيب 
ْزٍن القرشي املخزومي ) 4 ه(، فقيه جمتهد، حمدث مكثر، أحد الفقهاء السبعة ابملدينة، وسيد التابعني، كان 94-ه13سعيد بن املسيب بن ح 

 .3/102لى التجارة ابلزيت. الزركلي، األعالم أحفظ الناس ألقضية عمر بن اخلطاب وأحكامه، وكان ال أيخذ عطاء، وإمنا يعيش ع
 .1/226سحنون، املدونة  5
. ابن عرفة، املختصر 1/396. ابن العريب، املسالك شرح املوطأ 1/170. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 1/191ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  6

 . 1/268الفقهي 
 .2/202القرايف، الذخرية  7
 .1/226سحنون، املدونة  8
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أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: )قال:  1دليله ما رواه مسرة بن جندب دليل القول املرجوع إليه:

أن اإلمام هو السابق  :. ووجه هذا القول2(سلموا على اليمني، مث سلموا على قارئكم، وعلى أنفسكم

أُ به  .4، كما يستدل له بفعل ابن عمر أيضا3ابلتحية، فيُ ْبد 

 وعملهم، مث رجع مالك إىل قول ابن عمر.سبب الرجوع هو اختالف أقوال السابقني سبب الرجوع: 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن املأموم يسلم عن ميينه، مث يسلم  معتمد املذهب:

 .5أمامه على اإلمام، مث يسلم عن يساره إن كان به أحد

 املسألة اخلامسة: حكم رد املأموم املسبوق السالم على إمامه بعد القضاء

كان مالك يقول يف الذي يقضي بعد سالم اإلمام إنه يسلم وال يرد على إمامه، مث رجع  ألة:صورة املس

 .6عن ذلك وقال: بل يرد على إمامه

قال ابن القاسم: "قال مالك يف الذي يقضي بعد سالم اإلمام: فليسلم، وال يرد على  إثبات الرجوع:

 .7اإلمام. مث قال: أحب إيل أن يرد عليه"

قال الرجراجي: "بناء على أنه خارج عن حكم اإلمام، وهو ظاهر قوله يف  القول املرجوع عنه:دليل 

                                       
ه(، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان قائدا شجاعا، نشأ يف املدينة ونزل البصرة مث 60مسرة بن جندب بن هالل الفزاري )تويف  1

 .2/653ابن عبد الرب، االستيعاب ول ي ها عاما، له رواية، قال ابن سريين: "كتب رسالة إىل بنيه فيها علم كثري". 
 .1/648. قال ابن حجر: "ضعيف ملا فيه من اجملاهيل". ابن حجر، التلخيص احلبري 975ب الصالة، ابب التشهد: سنن أيب داود، كتا 2
 .2/202القرايف، الذخرية  3
 .1/226سحنون، املدونة  4
اهب اجلليل . احلطاب، مو 1/368. اجلندي، التوضيح 2/202. القرايف، الذخرية 31. ابن أيب زيد، الرسالة ص1/226سحنون، املدونة  5

 . قال احلطاب: "وهذا هو املشهور، وهو مذهب املدونة".1/526
تبصرة يرى اللخمي أن اخلالف يف الرد على اإلمام إمنا هو يف حال غيبته وذهابه، أما إذا كان حاضرا فال خالف يف سنية الرد عليه. اللخمي، ال 6

2/538. 
 .2/203الذخرية . القرايف، 1/191ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  7
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املدونة يف الذي يقضي بعد سالم اإلمام: إنه ينحاز إىل ما قرب من السواري أمامه أو خلفه يسترت هبا، وهذا 

السرتة؛ إذ اإلمام سرتة ملن بناء على أنه خارج عن حكم اإلمام؛ إذ لو كان ابقًيا يف حكمه ملا احتاج إىل 

 .2. ويرى القرايف أن الرد على الفور فلما تراخى مل يطلب منه1خلفه، وسرتته سرتة ملن خلفه"

وجه هذا القول عند اللخمي: أن السالم  دعاٌء، وهو حتية تقدمت من اإلمام  دليل القول املرجوع إليه:

 .3واملأمومني جيب ر دُّها

نه ابق يف حكم اإلمام، وهو ظاهر قول مالك يف املدونة يف الذي فاته بعض قال الرجراجي: بناء على أ

. وجعله القرايف من سنن 4صالة اإلمام، وقد لزمه سجود السهو بعد السالم: أنه يسجد إذا فرغ من القضاء

 .5الصالة فال يسقط ابنفصال املأموم عن إمامه

م الصالة من سنن الصالة فال يضره الفصل، سبب الرجوع هو حتقيق املناط، فهل رد سالسبب الرجوع: 

 أم أنه حق لإلمام فيضره االنفصال بسبب املفارقة للقضاء.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو رد املأموم السالم على اإلمام بعد قضاء  معتمد املذهب:

 .6ما فاته من الصالة

                                       
 .1/513الرجراجي، مناهج التحصيل  1
 .2/203القرايف، الذخرية  2
 .2/538اللخمي، التبصرة  3
 .1/223. انظر املدونة لسحنون 1/512الرجراجي، مناهج التحصيل  4
 .2/203القرايف، الذخرية  5
 .1/528. احلطاب، مواهب اجلليل 1/369اختاره ابن القاسم، واستحسنه اللخمي، وسلمه أئمة املذهب. انظر: التوضيح للجندي  6
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 صالة اجلماعة والنوافلاملطلب الرابع: 

 املسألة األوىل: حكم إعادة املأمومني صالهتم بسبب تذكر إمامهم فائتة

كان مالك يقول إن املأموم ني يعيدون صالهتم يف الوقت إذا أعاد إمامهم صالته بسبب  صورة املسألة:

 تذكره لصالة فائتة، مث رجع عن ذلك وقال: ال يعيدون صالهتم.

، أرى أن يقطع -يف إمام ذكر صالة نسيها يف الصالة-مالك قال ابن القاسم: "وقال  إثبات الرجوع:

ويعلمهم ويقطعوا، ومل يره مثل احلدث، قال ابن القاسم: قلت فإن مل يذكر حىت فرغ من صالته أيعيد من 

خلفه؟ قال: ال أرى عليهم إعادة، ولكن يعيد هو بعد قضاء ما نسي، قال سحنون وقد كان يقول: ويعيدون 

 .1هم يف الوقت"

، فكل 3هو االرتباط بني صالة اإلمام واملأموم 2وجه هذا القول عند ابن بزيزة ليل القول املرجوع عنه:د

 .4خلل يف صالة اإلمام يكون خلال يف صالة املأموم

؛ إذ ال خلل  5وجه هذا القول عند ابن بزيزة: هو استقالل صالهتم عن اإلمام دليل القول املرجوع إليه:

 .6يف صالة املأموم نفسها، وإمنا اخللل يف صالة اإلمام حيث تذكر يسري الفوائت

 هو االختالف يف طريف القاعدة املذهبية يف ارتباط صالة اإلمام واملأموم. سبب الرجوعسبب الرجوع: 

                                       
 .1/217سحنون، املدونة  1
ه(، عالمة حافظ، فقيه جمتهد، تفقه أبيب عبد هللا الرعيين، والقاضي أيب القاسم بن 662-ه606عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التونسي ) 2

 .1/273الرباء، له آتليف متقنة منها روضة املستبني يف شرح التلقني، واإلسعاد يف شرح اإلرشاد. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
 .1/376روضة املستبني  ابن بزيزة، 3
 .1/301اخلرشي، شرح خمتصر خليل  4
 .1/376ابن بزيزة، روضة املستبني  5
 .1/301اخلرشي، شرح خمتصر خليل  6
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يف الوقت إذا  معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو عدم إعادة املأمومني معتمد املذهب:

 .1تذكر إمامهم مخس فوائت فأقل بعد متام صالته

 املسألة الثانية: حكم اإلمام يتذكر فائتة وقد صلى ركعة من اجلمعة

كان ابن القاسم يقول: إن اإلمام إذا ذكر فائتة وقد صلى ركعة من اجلمعة فإن صالته  صورة املسألة:

وقال: يقدم اإلمام من يتم هبم، ويقضي اإلمام فائتته. ومثل اجلمعة وصالة املأمومني تبطل، مث رجع عن ذلك 

 يف ذلك سائر الصلوات.

صالة نسيها، قطع وكلمهم حىت يثبتوا له،  2قال ابن القاسم: "وإن ذكر اإلمام يف اجلمعة إثبات الرجوع:

ذكر بعد ركعة، وإن  ،وإن ذكرها بعد أن سلم أجزأهتم ،حىت يقضي ما ذكر، وأحب إيل أن يبتدئ اخلطبة

: وقد ]كان[ قال: تبطل صالهتم. مث رجع إىل -قال ابن أيب زيد-قدم من يتم هبم. وكذلك يف كل صالة، 

 .3هذا"

دليل هذا القول ما رواه أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم: )من نسي صالة،  دليل القول املرجوع عنه:

 .4[14]طه:  ر ي{(كْ ذ  ل   ة  ال  الصَّ  م  وأق  ك: }فليصلها إذا ذكرها، ال كفارة هلا إال ذل

ويرى الفاكهاين: أن ظاهر هذا احلديث يصلح دليال لقول من قال بقطع الصالة، ووجه الدليل منه: أنه 

يقتضي األمر ابلقضاء وقت ذكر الفائتة، ويقتضي ذلك قطع ما هو فيه، وممن أراد إخراج صورة من ذلك 

 .5وجب عليه الدليل

                                       
 . 1/373. قال: "وهو املشهور، وأقره خليل عليه". انظر: اجلندي، التوضيح 1/376. ابن بزيزة، روضة املستبني 1/217سحنون، املدونة  1
 اجلمعة؛ لقوله: وإن ذكر بعد ركعة قدم من يتم هبم.... إخل.أي يف خطبة  2
 .2/22. ابن رشد، البيان والتحصيل 1/339ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  3
. صحيح مسلم، كتاب 597صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، ابب من نسي صالة فليصل إذا ذكر وال يعيد إال تلك الصالة:  4

 .684صالة، ابب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها: املساجد ومواضع ال
 .2/435الفاكهاين، رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام  5
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الباجي: أن الرتتيب شرط يف صحة الصالة، وال يتصور انفكاكه عن الصالة، فإذا فسدت ووجه ذلك عند 

 .1صالة اإلمام لعدم الرتتيب تعدى ذلك إىل صالة املأموم، كتكبرية اإلحرام

ووجه هذا القول عند الباجي: "أن هذا معىًن لو ذكره اإلمام قبل دخوله يف  دليل القول املرجوع إليه:

 .2ه الصالة مع عدمه فإذا ذكره يف نفس الصالة مل تفسد بذلك صالة من خلفه كاحلدث"الصالة مل جتز ل

ويرى ابن رشد أن دليل ابن القاسم هو االستحسان، قال ابن رشد: "وظاهر ما رجع إليه يف هذه الرواية، 

 .3وهو استحسان" -أنه إن ذكر قبل أن يركع قطع وقطعوا، وإن ذكر بعد أن يركع، قدم من يتمم هبم

 هو االختالف يف طريف القاعدة املذهبية يف ارتباط صالة اإلمام واملأموم. سبب الرجوعسبب الرجوع: 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو بطالن صالة املأموم واإلمام إن ذكر  معتمد املذهب:

غريها، أما الفذ فيقطع إن مل يركع، ويشفع اإلمام فائتة أو يسري فوائت، سواء كانت صالته احلاضرة مجعة أو 

 .4إن ركع، وتصح صالة املأموم الذي ذكر فائتة، ويعيد صالته يف الوقت

                                       
 .1/300الباجي، املنتقى شرح املوطأ  1
 .1/300الباجي، املنتقى شرح املوطأ  2
 .2/23ابن رشد، البيان والتحصيل  3
. ابن عرفة، املختصر الفقهي 1/223. ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة 1/108ريع . ابن اجلالب، التف1/217سحنون، املدونة  4

 .1/267. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 1/273
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 املسألة الثالثة: حكم إحياء الليل كله

كان مالك يكره إحياء الليل كله، مث رجع عن ذلك وقال: جيوز ملن مل يغلبه ذلك عن  صورة املسألة:

 صالة الصبح.

قال ابن القاسم: "وكره مالك أن حييي الليل كله، مث رجع فقال: ال أبس به ما مل يضر  الرجوع:إثبات 

 .1بصالة الصبح"

نص مالك على دليله فيما نقل عنه ابن القاسم: قال: "ولعله يصلي الصبح  دليل القول املرجوع عنه:

وذلك  .2من ثلثي الليل ونصفه" مغلواب، ويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسوة حسنة، كان يصلي أدىن

 آن  رْ القُ  ل  ت   ر  و   ه  يْ ل  ع   دْ ز   وْ ، أ  يالً ل  ق   هُ نْ م   صْ انقُ  و  أ   هُ ف  صْ ، ن  يالً ل   ق  الَّ إ   يل  اللَّ  م  قُ : }لقول هللا تعاىل ن اإلمامإشارة م

 [.4 -1]املزمل:  {يالً ت  رْ ت   

أن النيب صلى هللا عليه وسلم كره قيامها لليل كله، حىت عرفت الكراهية  3ويف حديث احلوالء بنت تويت

 .4يف وجهه صلى هللا عليه وسلم

دليل ذلك ما ُعل م  من قدرة بعض الناس على قيام الليل كله، دون أن يؤثر ذلك  دليل القول املرجوع إليه:

 .5ا مل يضر ذلك بصالة الصبح"يف قيامهم لصالة الصبح، قال مالك: "ال أبس بذلك إذا قوي عليه إذ

                                       
 . 1/212. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 1/344 - 1/298. ابن رشد، البيان والتحصيل 1/526ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
 .1/526ن أيب زيد، النوادر والزايدات اب 2
م احلوالء بنت تويت األسدية القرشية، هاجرت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكانت من العابدات اجملتهدات، كان النيب صلى عليه وسل 3

، حتقيق 4/1815رب، االستيعاب يقبل عليها وجيلها ويقول: "كانت أتتينا يف زمان خدجية" روت عنها أم املؤمنني عائشة. ابن عبد ال
 .1992بريوت، الطبعة األوىل -علي البجاوي، نشر دار اجليل

 .388موطأ مالك، كتاب صالة الليل، ابب ما جاء يف صالة الليل:  4
 .1/344ابن رشد، البيان والتحصيل  5
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 سبب الرجوع هو حتقيق املناط، وهل ميكن ملن قام الليل كله أن يدرك صالة الصبح؟.سبب الرجوع: 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو كراهة قيام الليل كله ملن ال يقوم لصالة : معتمد املذهب

، ويستثىن من ذلك الليايل اليت 1يغلب على صالة الصبح وجوازه روايتانالصبح، ويف كراهية قيام الليل ملن ال 

 املسألة الرابعة: حكم التكبري بسجدة التالوة.2يندب قيامها

كان مالك يقول: إن سجدة التالوة ال يكرب هلا يف اخلفض إليها، وال يف الرفع منها يف غري  صورة املسألة:

 رء يف خفضه ورفعه.صالة، مث رجع عن ذلك وقال: يكرب هلا امل

قال ابن القاسم: "وإذا قرأ السجدة وهو يف غري صالة فكان ]مالك[ يضعف التكبري قبل  إثبات الرجوع:

 .3السجود وبعد السجود، مث قال: أرى أن يكرب"

والرفع، دليل هذا القول األحاديث اليت ورد فيها السجود دون التكبري يف اخلفض  دليل القول املرجوع عنه:

ومنها ما رواه ابن عمر قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقرأ علينا السورة، فيها السجدة فيسجد ونسجد، 

 .4حىت ما جيد أحدان موضع جبهته

دليله ما رواه ابن عمر قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ علينا  دليل القول املرجوع إليه:

 .5ة كرب، وسجد وسجدان معهالقرآن، فإذا مر ابلسجد

 .6قال عبد الوهاب: "وألنه سجود شرعي، فيكرب يف أوله والرفع منه، كسجود الصالة"

                                       
.  قال احلطاب: "وإذا أدى لفوات اجلماعة يكره، وإن أدى لفوات الوقت حيرم". احلطاب، مواهب اجلليل 1/428ابن عرفة، املختصر الفقهي  1

1/410. 
 ، نشر دار املعارف.1/527الصاوي، أمحد بن حممد، بلغة السالك ألقرب املسالك  2
 .1/200سحنون، املدونة  3
. صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب سجود 1075القرآن، ابب من سجد لسجود قارئ: صحيح البخاري، أبواب سجود  4

 .575التالوة: 
 .1413سنن أيب داود، كتاب الصالة، ابب يف الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو يف غري الصالة:  5
 .286عبد الوهاب، املعونة ص 6
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ومحل  سبب الرجوع هو اختالف صيغ الرواايت احلديثية، مث رجع مالك إىل الرواية املفصلةسبب الرجوع: 

اعتبار سجدة التالوة صالة، فإن قيل هي صالة كرب يف حتقيق املناط ، أو أن سبب الرجوع املطلق على املقيد

 .تكبري هبا فيها، وإال فال

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو التكبري يف اخلفض والرفع بسجدة  معتمد املذهب:

 .1التالوة

                                       
 .2/412. القرايف، الذخرية 1/355الة . زروق، شرح منت الرس1/200سحنون، املدونة  1
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 : صالة السفرامساملطلب اخل

 املسافة اليت تقصر فيها الصالةاملسألة األوىل: 

كان مالك يقول: إن مسافة القصر مسرية يوم وليلة، مث رجع عن ذلك وقال: إن مسافة  املسألة:صورة 

القصر أربعة برد، ]والربيد ثالثة فراسخ، والفرسخ أربعة أميال[ فمساقة القصر بناء على ذلك مثانية وأربعون 

 .1ميال

الصالة يف مسرية يوم وليلة، مث : يقصر -قبل اليوم-قال ابن القاسم: "كان مالك يقول  إثبات الرجوع:

 .2ترك ذلك، وقال مالك: ال يقصر الصالة إال يف مسري مثانية وأربعني ميال، كما قال ابن عباس يف أربعة برد

دليل كون مسافة القصر يوم وليلة أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسى الضرب  دليل القول املرجوع عنه:

ال حيل : )أبو هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف األرض يوما وليلة سفرا، فقد روى

 .3(المرأة تؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها حرمة

 .4كما ورد عن ابن عباس كذلك أنه قال: "يقصر الصالة يف مسرية يوم وليلة"

                                       
. ويرى 1/358قال الدردير: "واملشهور أن امليل ألفا ذراع، والصحيح أنه ثالثة آالف ومخسمائة". الدردير، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي  1

ت. انظر: ابن حمنض، حترير املوازين احلسني بن حمنض أن أربعة برد ابحلساب املعاصر: هي مثانية ومثانون كيلومرتا وسبعمئة وأربعة مرتا
 .2015، نشر مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث ودار املذهب، الطبعة األوىل 137اإلسالمية وردها إىل املقاييس الشرعية ص

 . 1/207املدونة  2
. صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب سفر املرأة مع حمرم إىل حج 1088صحيح البخاري، أبواب تقصري الصالة، ابب يف كم يقصر الصالة:  3

 .1339وغريه: 
 .8119مصنف ابن أيب شيبة، كتاب الصلوات، يف مسرية كم يقصر الصالة:  4
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دليل القصر يف أربع برد ما روى ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه  دليل القول املرجوع إليه:

. وصح ذلك من عمل بعض 1(ال تقصروا اي أهل مكة يف أقل من أربعة برد من مكة إىل عسفان)قال: 

أن التحديد ابألميال أضبط من  :ووجه هذا القول، 2علماء الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي هللا عنهما

 .3التحديد مبسرية يوم وليلة

سبب الرجوع هو االحتياط لشأن الصالة؛ ألن التحديد ابلزمن ال ينضبط الختالف الناس سبب الرجوع: 

 والطرق، فحدد مالك ابملسافة لينضبط ذلك.

 تقصر الصالة فيها معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن املسافة اليت معتمد املذهب:

 .4مثانية وأربعون ميال

                                       
. قال ابن حجر: "رواه الدارقطين، والبيهقي، 1447صالة وقدر املدة: سنن الدارقطين، كتاب الصالة، ابب املسافة اليت تقصر يف مثلها  1

وكذلك الطرباين، وإسناده ضعيف، فيه عبد الوهاب بن جماهد، وهو مرتوك، رواه عنه إمساعيل بن عياش، وروايته عن احلجازيني ضعيفة، 
 .2/97والصحيح عن ابن عباس من قوله". ابن حجر، التلخيص احلبري 

 .8138. أثر ابن عباس: 8136 شيبة، أبواب الصالة، يف مسرية كم يقصر الصالة، أثر ابن عمر: مصنف ابن أيب 2
يلة قال ابن يونس: "وإمنا رجع مالك إىل القول أبربعة برد؛ ألن الربيد يضبط، ويتحصل يف الشتاء والصيف والسريع والبطيء، وليس اليوم والل 3

 .2/722كذلك". ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 
. احلطاب، مواهب اجلليل 2/19. اجلندي، التوضيح 45. ابن أيب زيد، الرسالة ص1/113. ابن اجلالب، التفريع 1/207سحنون، املدونة  4

. قال احلطاب: "فإن قصر فيما دون الثمانية واألربعني ميال فال إعادة عليه إىل األربعني، وإن قصر فيما دون األربعني ففي 2/140
الوقت قوالن، أما إن قصر فيما دون الستة والثالثني فيعيد أبدا. والسبب يف ذلك كما قال ابن رشد: هو أنه ملا كان هذا  إعادته يف

 .1/430املقدار مأخوذا ابالجتهاد دون توقيت، ُحك م  ملا قرب منه حبكمه". ابن رشد، البيان والتحصيل 
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 املسألة الثانية: حكم من أمت الرابعية يف السفر انسيا

كان ابن القاسم يقول فيمن أمت الصالة يف السفر انسيا: يسجد بعد السالم، مث رجع  صورة املسألة:

 وقال: يعيد يف الوقت، وال سجود عليه.

"وإذا أحرم املسافر على أربع ساهيا عن السفر أو عن التقصري، أعاد يف قال ابن املواز:  إثبات الرجوع:

الوقت. وإن افتتح على ركعتني فأمت ساهيا أجزأه سجدات السهو، وكان ابن القاسم يقول يف الناسي لسفره: 

 .1يسجد بعد السالم. مث رجع إىل ما ذكران"

م الصالة املطلوب قصرها يف معىن الزايدة وجه هذا القول عند خليل أن إمتا دليل القول املرجوع عنه:

 .2سهوا، فأمر بسجود البعدي

ويرى ابن رشد أن استحباب اإلعادة؛ لكي يدرك املصلي فضيلة السنة، إال إذا  دليل القول املرجوع إليه:

 .3كان صالها يف مجاعة، فال يعيدها إلحرازه فضيلة اجلماعة

املناط يف أصل الواجب يف السفر هل هو القصر أم اإلمتام، فإن سبب الرجوع هو حتقيق سبب الرجوع: 

قيل اإلمتام مل يكن سجود، وإن قيل القصر قيل ابلسجود جلرب الزايدة، وإن قيل إن سبب الرجوع االحتياط 

 لشأن الصالة مل يبعد كذلك.

                                       
. قال خليل: "وكال القولني 1/361. ابن عرفة، املختصر الفقهي 2/224لرب، االستذكار . ابن عبد ا1/434ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1

 .2/10مروي عن مالك". اجلندي، التوضيح 
 .2/10اجلندي، التوضيح  2
 .1/212ابن رشد، املقدمات املمهدات  3
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الرابعية انسيا أو  معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن املسافر إذا أمت معتمد املذهب:

جاهال أو عامدا يعيد يف الوقت، فإن كان وقت إعادته يف السفر صالها ركعتني، وإن كان يف احلضر صالها 

 .1أربعا

 املسألة الثالثة: حكم املأمومني إذا استخلف املسافر مقيما على ركعة

ن ابن القاسم يقول: إذا استخلف املسافر حضراي على ركعة بقيت من صالته، فقد كا صورة املسألة:

يسلم مأموموه السفريون بعد متام صالهتم وال ينتظرونه إذا قام يتم لنفسه، مث رجع وقال: ال يسلمون إال بسالم 

 إمامهم، وينتظرونه جلوسا إذا قام يتم لنفسه.

يهم قال ابن املواز: "قال ابن القاسم: إذا صلى هبم احلضري املستخلف الثانية، أشار إل إثبات الرجوع:

 حىت يتم صالته، مث يسلم فيسلم من خلفه من السفريني بسالمه، مث أمت املقيمون أفذاذا.

: إذا قام يتم لنفسه سلم السفريون، وأمت املقيمون أفذاذا. قال أصبغ: وقاله ابن القاسم، مث 2وقال ابن كنانة

 .3رجع إىل أن ال يسلم السفريون إال بسالمه"

ن إمامهم األول هو الذي عقدوا معه الصالة، فلما متت أووجه هذا القول:  دليل القول املرجوع عنه:

صالته جاز هلم أن يسلموا؛ ألن املستخل ف  إمنا يصلي ما بقي لنفسه، ووجه هذا القول عند خليل: أهنم 

 .4دخلوا مع األول للسالم بسالمه

                                       
صح إعادته بوقت". انظر خمتصر خليل مع . قال خليل: "واأل1/290. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 1/208سحنون، املدونة  1

. قال اخلرشي: "يدل عليه كالم ابن احلاجب وابن عرفة وابن عبد السالم". اخلرشي، شرح خمتصر 1/412شرحه منح اجلليل لعليش 
 .1/358. قال زروق: "واجلهل كالسهو اتفاقا". زروق، شرح منت الرسالة 2/64خليل 

ه(، فقيه متقن، وعامل متمكن، صحب مالكا وبه تفقه، وكان مالك حيضره ملناظرة أيب يوسف، وهو 186عثمان بن عيسى بن كنانة )تويف  2
الذي جلس بعد وفاة مالك يف حلقته يدرس ويفيت، قال حيىي: "كان ابن كنانة عن ميني مالك ال يفارقه". ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

3/21. 
 .1/439 زيد، النوادر والزايدات ابن أيب 3
 .1/498اجلندي، التوضيح  4
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انعقدت على حالة األول، وهذا ووجه هذا القول عند ابن يونس: أن صالهتم  دليل القول املرجوع إليه:

. ولئال 1الثاين إمنا يفعل هبم بقية عمل األول، مث يشري إليهم ابجللوس ليتم هو ما بقي من صالته، ويسلم هبم

 يقع سالمهم قبل سالم اإلمام، فتبطل صالهتم؛ ألن اإلمام إمنا جعل ليأمت به من خلفه.

ا القول: "ألن السالم من بقية صالة األول، وقد موجها هذ -يف مسألة أخرى تشبه هذه–وقال ابن شاس 

حل حمله يف اإلمامة فيه، فال يصح اخلروج عن ذلك لغري معىن يقتضيه، وانتظار القوم لفراغه من القضاء 

 .2أخف من اخلروج من إمامته"

 سبب الرجوع هو حتقيق املناط، بتحديد ما استخلف عليه اإلمام الثاين. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو انتظار املقصرين سالم إمامهم، ليسلموا  معتمد املذهب:

 .3بسالمه

                                       
 .2/738ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  1
 .1/148ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة  2
ا قول . وهو أيض1/499قال خليل: "وهذا مذهب املدونة، وقال ابن بشري إنه املشهور، وقال املازري إنه قول اجلمهور". اجلندي، التوضيح  3

ابن القاسم الذي رجع إليه، وقول أشهب، وعبد العزيز ابن أيب سلمة، وعبد امللك بن املاجشون، وابن عبد احلكم، وغريهم، وقال ابن 
 .439-1/438أيب زيد: "وهو األحسن". والقول اآلخر انفرد به ابن كنانة، وهو مروي عن مالك. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 
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 املسألة الرابعة: حكم الرجل يقيم يف مكة مث يسافر أقل من القصر ويرجع اليوم واليومني

كان مالك يقول يف الرجل يقيم يف مثل مكة أكثر من عشرة أايم، مث يسافر إىل مثل  املسألة: صورة

اجُلحفة ومير مبكة مقيما هبا أقل من أربعة أايم: إنه يتم الصالة يف مكة، مث رجع عن ذلك، وقال: يقصر 

 الصالة يف مكة.

م هبا بضع عشرة ليلة فأوطنها، مث قال ابن القاسم: "وقال مالك يف رجل دخل مكة فأقا إثبات الرجوع:

فيعتمر منها، مث يقدم مكة فيقيم هبا اليوم واليومني مث خيرج منها أيقصر الصالة  1بدا له أن خيرج إىل اجُلحفة

أم يتم؟ قال: بل يتم ألن مكة كانت له موطنا، قال يل ذلك مالك، قال: وأخربين من لقيه قبلي أنه قال له 

 .2ا فقال: أرى أن يقصر الصالة. وقوله اآلخر الذي مل أمسع منه أعجب إيل"ذلك. مث سئل بعد ذلك عنه

وجه هذا القول عند ابن يونس: أنه ملا توطن مكة وأمت الصالة هبا صار هلا  دليل القول املرجوع عنه:

 .3حكم الوطن، فكأنه رجع إىل وطنه

ري أنه اعترب التلفيق بني احللولني مبكة، وبناء على ذلك فإنه يتم الصالة أايم مقامه مبكة. ووجهه عند املاز 

 ؛ ألن الرجل سافر من مكة بنية العودة، من هنا كان حكمه حكم املقيم.4ومل يقدر السفر فاصال

                                       
واملدينة، يقع شرق رابغ مع ميل إىل اجلنوب على مسافة اثنني وعشرين كيال. حممد ُشرَّاب، املعامل األثرية يف السنة والسرية  موضع بني مكة 1

. وبناء على ذلك فاملسافة اليت بني مكة واجلحفة ليست 1411بريوت، الطبعة األوىل -دمشق، والدار الشامية-، نشر دار القلم88ص
ريق الذي كان يسلك يف العهد األول أطول مما هو عليه اآلن، وقد نص أهل املذهب على أن اجلحفة كانت مسافة قصر، لكن لعل الط

. وانظر أيضا: التوضيح للجندي 2/468. التبصرة للخمي 2/739مسافة قصر من مكة. انظر: اجلامع ملسائل املدونة البن يونس 
2/30. 

 .1/207سحنون، املدونة  2
 .2/739ائل املدونة ابن يونس، اجلامع ملس 3
 .1/922املازري، شرح التلقني  4
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وجه هذا القول عند املازري أن مالكا مل يعترب التلفيق، وقدَّر  السفر إىل اجلحفة  دليل القول املرجوع إليه:

، وبناء على ذلك فإنه يقصر الصالة يف إقامته الثانية مبكة؛ ألنه مل يقم هبا مقاما يقطع 1اإلقامتنيفاصال بني 

السفر، وقد حال سفره للجحفة بني مقامه األول والثاين. ووجهه عند ابن يونس: "أن مكة ليست وطنا له، 

يه إىل نية اإلقامة، فما كان ال يتم فيه وإمنا أمت من قبُل ملا نوى من اإلقامة، وأما وطنه فال حيتاج إذا رجع إل

إال بنية أضعف مما يتم فيه بغري نية، وقد سافر من ذلك املوضع سفر إقصار، فإذا رجع إليه فهو على نية 

 .2سفره حىت ينوي إقامة أربعة أايم أيًضا"

الثانية، فإن قيل ابعتبار الفاصل احلاصل بني اإلقامة األوىل و سبب الرجوع هو حتقيق املناط سبب الرجوع: 

 إنه يضر قطع اإلقامة وعمل حبكم السفر وإال فال.

معتمد املذهب هو القول املرجوع إليه، وهو قصر الصالة ملقيم مبكة يومني، وكان أقام  معتمد املذهب:

 .3مبكة حنو عشرة أايم مث خرج مسافة قصر لنحو اجلحفة ليحرم بعمرة

                                       
 .1/922ازري، شرح التلقني امل 1
 .2/739ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2
 .2/148. احلطاب، مواهب اجلليل 2/29. اجلندي، التوضيح 1/290. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 1/207سحنون، املدونة  3
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 صالته على اإلمتام مث قصرهااملسألة اخلامسة: حكم من عقد 

كان ابن القاسم يقول فيمن عقد صالته على اإلمتام مث قصر: إنه يعيد يف الوقت، مث رجع  صورة املسألة:

 عنه وقال: تبطل صالته.

قال ابن املواز: "قال ابن القاسم فيمن أحرم ينوي أربًعا مث سلم من ركعتني: ال جتزئه؛ ألن  إثبات الرجوع:

 .1ل نيته، وهو الذي ثبت عليه ابن القاسم. يريد: أنه اختلف قوله، وثبت على أهنا ال جتزئه"صالته على أو 

وجه صحة الصالة عند خليل: هو كون املصلي رجع إىل السنة يف حقه وهي  دليل القول املرجوع عنه:

 .2القصر، فأجزأه ذلك

هو كون نية الصالة على  -القاسمكما نص عليه ابن -وجه بطالن الصالة  دليل القول املرجوع إليه:

 ، واختالف النيات مبطل يف الصالة.3أول ما دخل عليه املصلي

سبب الرجوع هو اختالف طريف القاعدة املذهبية وهي اختالف النية مع الرجوع إىل األصل سبب الرجوع: 

 يف الصالة هل يضر أم ال؟ فإن قيل بضرره بطلت الصالة، وإن قيل بعدم ضرره مل تبطل.

، وهو بطالن -وهو مروي عن مالك-معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه،  معتمد املذهب:

 .4صالة املسافر الذي دخل على أربع مث قصر صالته

                                       
 .2/458اللخمي، التبصرة  1
 .2/11اجلندي، التوضيح  2
 .1/209سحنون، املدونة  3
. الدسوقي، حاشية الدسوقي على 2/12. اجلندي، التوضيح 1/291. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 1/209سحنون، املدونة  4

سهوا، مث قصر عمدا، فإن صالته تبطل؛  . قال اخلرشي: "واملسافر إذا نوى اإلمتام عمدا، أو جهال، أو أتويال، أو1/366الشرح الكبري 
ألنه يشبه املقيم يقصر صالته عمدا، ويعيدها سفرية ال حضرية، وإن قصرها سهوا عما دخل عليه من نية اإلمتام، كان كأحكام السهو 

الظاهر أن حكم احلاصل ملقيم سلم من ركعتني، فإن طال بطلت، وإن قرب جربها: وسجد بعد السالم، وأعاد ابلوقت، كمسافر أمت. و 
 اجلاهل واملتأول كالعامد؛ ألن األصل يف العبادات إحلاقهما به إال يف مسائل معينة، ليست هذه منها، فإن قلت: أييت يف املسألة اآلتية

، واملتأول ف عُلهما رجوع لألصل الذي هو اإلمتام، خبالف ما هنا -إنه فيما أييت-أن اجلاهل واملتأول ملحقان ابلساهي، فما الفرق؟ قلت: 
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 املسألة السادسة: حكم املسافرين إذا قام إمامهم املسافر من ركعتني

ركعتني: إهنم جيلسون ويتشهدون وال كان مالك يقول يف مسافر صلى مبسافرين فقام من  صورة املسألة:

 يتبعونه، مث رجع عن ذلك وقال: يسلمون وينصرفون.

قال اللخمي: "وقال مالك يف مسافر صلى مبسافرين فقام بعد ركعتني فسبحوا به فلم  إثبات الرجوع:

 .1يرجع، قال: أرى أن يقعدوا ويتشهدوا وال يتبعوه، والقول الذي رجع إليه أهنم يسلمون وينصرفون"

وجه هذا القول: أن أهل املذهب قاسوه على اإلمام الذي قام لركعة زائدة  دليل القول املرجوع عنه:

فمتيقن زايدهتا ينتظر اإلمام وجواب وال يتبعه، فإذا سلم اإلمام سلم املؤمت بسالمه، وال يسلم قبله لدخوله على 

 .3املفسد فال ينعزل عن السالم، فيجب عليهم انتظاره"وقال املازري: "إن اعتربت زايدته من غري ، 2متابعته

وجه هذا القول: أن اإلمام إن عقد الرابعة فقد بطلت صالته؛ لزايدة املثل،  دليل القول املرجوع إليه:

، واتباعهم له يبطلها. قال املازري: "بناء على أن النظر يف تعديه وزايدته 4فسالمهم قبل ذلك إصالح لصالهتم

 .5ة، فينعزل بذلك عنه ويسلمون دونه"مفسد للصال

هذه املسألة القياس، فهل تلحق هنا سبب الرجوع اختالف الدليل األصويل العقلي وهو سبب الرجوع: 

 مبسألة الذي قام إمامه لرابعة جبامع الزايدة، أو أهنا خمتلفة عنها بسبب رجوع اإلمام لألصل الذي هو اإلمتام.

                                       
 .2/65هنا هو من أتول وجوب القصر يف السفر؛ ألنه قال به مجع من أئمتنا". شرح اخلرشي على خمتصر خليل 

 .1/434. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 2/458اللخمي، التبصرة  1
 .2/65اخلرشي، شرح خمتصر خليل  2
 .1/914املازري، شرح التلقني  3
 .2/56احلطاب، مواهب اجلليل  4
 .1/914املازري، شرح التلقني  5
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مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أهنم ينتظرون اإلمام حىت يسلموا معتمد  معتمد املذهب:

 .1بسالمه، وال يتبعونه يف زايدته

 املسألة السابعة: حكم قصر أهل مكة ابحملصب أو عند أتخرهم مبىن لزحام وهم راجعون

إىل مكة وأدركتهم كان مالك يقول يف أهل مكة ومن ينوي اإلقامة هبا إذا رجعوا من مىن  صورة املسألة:

 .3أو أتخروا مبىن لزحام: كان يقول يتمون الصالة، مث رجع فقال: يقصروهنا 2الصالة ابحملصب

قال ابن القاسم: "وسئل مالك عن الرجل ينصرف من مىن إىل مكة وهو من أهل مكة،  إثبات الرجوع:

ل احملصب يتمون وراءهم مثلهم، فتدركه الصالة من قبل أن يصل إىل مكة، أترى يتم الصالة؟ قال: نعم. وأه

قال يل بعد ذلك أرى أن يصلوا ركعتني حني ينزلون ابحملصب، إذا أدركهم الوقت فيما بني مىن ومكة، وإن 

 .4أتخروا مبىن صلوا ركعتني"

، وأجاب ملا سئل: أبنه 5دليله ما صح عن عثمان أنه صلى مبىن أربع ركعات دليل القول املرجوع عنه:

 .6ستوطنهاأتهل مكة، أي ا

                                       
. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 2/14. اجلندي، التوضيح 1/291. التهذيب يف اختصار املدونة 1/209سحنون، املدونة  1

1/366. 
قال ابن عبد الرب: "احملصب موضع بني مكة ومىن، وهو أقرب إىل مىن، نزله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يعرف ابحملصب، ويعرف أيضا  2

 .4/341اء، وهو خيف بين كنانة". ابن عبد الرب، االستذكار ابلبطح
قال احلطاب: "إذا وصل املكي إىل مىن فإنه يقصر بال خالف يف املذهب، وكذا يف ذهابه إىل عرفة، ويف عرفة، ويف رجوعه للمزدلفة، ويف  3

ون يف حملهم، فال يقصر العريف يف عرفة، واملزدلفي يف املزدلفة، ويف رجوعه ملىن، ويف مدة إقامته مبىن، إال أهل كل حمل، فإهنم ال يقصر 
 .2/246املزدلفة، واملنوي يف مىن". احلطاب، مواهب اجلليل 

. وزاد ابن أيب زيد فنقل رجوع ابن القاسم أيضا، 2/417. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 1/260من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  4
األول، مث رجع عنه إىل قوله الثاين. انتهى. وليعلم أهنم مل خيتلفوا يف غري املقيم مبكة؛ ألنه مسافر، أما املقيم  حيث كان يقول بقول مالك

 .1/260مبكة فهو الذي جيري فيه القول يف مسألتنا هذه. انظر: ابن رشد، البيان والتحصيل 
 .694ب صالة املسافرين وقصرها، ابب قصر الصالة مبىن: . صحيح مسلم، كتا1655صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب الصالة مبىن:  5
ُم  -. قال ابن رشد: "ولعله أتول أن رسول هللا 1/261ابن رشد، البيان والتحصيل  6 ، مل يقصر مبىن إال من أجل أن إقامته مبكة -ع ل ْيه  السَّال 

 مل تكن إقامة خترجه عن سفره، ولذلك قصر مبىن".
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ووجه هذا القول: أن اإلقامة ابحملصب غري مشروعة، فلم يبق عليهم عمل من أعمال احلج فيتمون صالهتم، 

 .1وأن احلاج ليس يف سفر تقصر يف مثله الصالة، فوجب عليه اإلمتام

ركعتني، دليله ما رواه ابن عمر قال: صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبىن  دليل القول املرجوع إليه:

 .2وأبو بكر، وعمر، وعثمان: صدرا من خالفته

ووجَّه  ذلك املازري أبن عمل احلاج ال ينقضي إال يف أكثر من يوم وليلة مع التنقل الالزم، فجرى ذلك 

ووجهه كذلك أن اإلقامة ابحملصب مستحبة، فيكون قد بقي عليهم ، 3جمرى السري الدائم مبلغ األربعة برد

 .4وهم يف غري حملهم شيء من أعمال احلج،

 سبب الرجوع هو اختالف عمل الصحابة، مث رجع مالك إىل العمل القدمي. سبب الرجوع:

ممن -معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من رجع إىل مكة من مىن  معتمد املذهب:

 .5حبسهم الزحام مبىن: يقصرون الصالة إذا أدركهم وقتها ابحملصب أو -يقيم مبكة أو من أهلها

                                       
. قال ابن بطال: "قد فسر ابن 1/268. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 1/260. ابن رشد، البيان والتحصيل 1/925املازري، شرح التلقني  1

عباس أن نزول النىب عليه السالم ابحملصب مل يكن سنة، وقال: احملصب ليس بشئ، فإمنا هو منزل نزله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 .4/272ح البخاري ليكون أمسح خلروجه". ابن بطال، شرح صحي

. 694. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب قصر الصالة مبىن: 1655صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب الصالة مبىن:  2
 فعمموا احلديث يف املقيم مبكة ويف غري املقيم هبا، غري أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يقم مبكة.

 .1/924املازري، شرح التلقني  3
. قال ابن بطال: "وقد ذكران ىف الباب 1/268. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 1/246. ابن اجلالب، التفريع 1/925املازري، شرح التلقني  4

قبل هذا عن أىب بكر وعمر وعثمان أهنم كانوا ينزلون به، وقال عمر بن اخلطاب: حصبوا، يعىن: انزلوا ابحملصب، وكان ابن عمر ينزل به، 
 .4/429خعي وطاوس مثله". ابن بطال، شرح صحيح البخاري وعن الن

. 2/146. احلطاب، مواهب اجلليل 2/21.  اجلندي، التوضيح 1/260قال ابن رشد: "وإىل هذا ذهب مالك". ابن رشد، البيان والتحصيل  5
 .2/70الزرقاين، شرح خمتصر خليل 
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 : صالة اخلوفسادساملطلب ال

 املسألة األوىل: صفة صالة اخلوف

كان مالك يقول: إن اإلمام يف صالة اخلوف ينتظر اجلماعة الثانية ابلسالم، مث رجع عن  صورة املسألة:

 ذلك وقال: يسلم عند انتهائه من صالته، وال ينتظر قضاءهم.

الذي كان أيخذ به مالك أوال،  1القاسم: "...هذا تفسري حديث يزيد بن رومانقال ابن  إثبات الرجوع:

 .2مث رجع إىل حديث القاسم، فقال: هو أحب إيل"

 .3وقال ابن حبيب: "ورجع مالك إىل أن يسلم اإلمام قبل قضاء الثانية على حديث القاسم"

عمن شهد رسول هللا صلى  تصاحل بن خوادليله ما رواه يزيد بن رومان، عن  دليل القول املرجوع عنه:

هللا عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صالة اخلوف: أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى ابليت 

معه ركعة، مث ثبت قائما، وأمتوا ألنفسهم مث انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم 

 .4ثبت جالسا، وأمتوا ألنفسهم، مث سلم هبم الركعة اليت بقيت من صالته مث

{ ]النساء:و ْلت ْأت  ط ائ ف ٌة ُأْخر ى ملْ  ُيص لُّوا ف  ْلُيص لُّوا م ع  : }ويستدل كذلك بقوله تعاىل قال عبد  [102ك 

الوهاب: "وهذا يفيد مجيع صالهتم، وأنه يؤدي إىل التسوية بني الطائفتني يف الفضيلة، فكان أوىل، وألن اخلرب 

 .5بذلك مسند، واخلرب اآلخر موقوف على صحايب، وهو سهل بن أيب حثمة"

                                       
 .8/182ثقة، حديثه يف الكتب الستة. الزركلي، األعالم  ه(، عامل ابملغازي، حمدث130يزيد بن رومان األسدي )تويف  1
 .1/241سحنون، املدونة  2
 .1/483ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  3
 .842. صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب صالة اخلوف: 4129صحيح البخاري، كتاب املغازي، ابب غزوة ذات الرقاع:  4
 .317عبد الوهاب، املعونة ص 5
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بن ادليله ما رواه القاسم بن حممد، عن صاحل بن خوات األنصاري، أن سهل  دليل القول املرجوع إليه:

حدثه: " أن صالة اخلوف: أن يقوم اإلمام وطائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدو،  يأيب حثمة األنصار 

فريكع اإلمام ركعة، ويسجد ابلذين معه، مث يقوم، فإذا استوى قائما، ثبت قائما، وأمتوا ألنفسهم الركعة الباقية، 

ن مل يصلوا فيكربون وراء اإلمام، مث سلموا، وانصرفوا واإلمام قائم، فكانوا وجاه العدو، مث يقبل اآلخرون الذي

 .1فريكع هبم ويسجد هبم، مث يسلم فيقومون فريكعون ألنفسهم الركعة الباقية، مث يسلمون"

أن هذه الصفة هي اليت توافق القرآن، ويرى غريه من أهل املذهب أهنا األشبه ابألصول  2ويرى املهلب

 .3راغ إمامه وسالمهوالقواعد؛ ألن املعهود يف الصالة قضاء املأموم بعد ف

 سبب الرجوع هو اختالف األحاديث، وقد رجع مالك إىل ما يوافق القياس وظاهر القرآن. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن اإلمام يسلم إذا انقضت صالته،  معتمد املذهب:

 .4لقضاء ما بقي من صالهتاوال ينتظر اجلماعة الثانية، مث تقوم اجلماعة الثانية 

                                       
اه سنن أيب داود، كتاب الصالة، صالة السفر، ابب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائما أمتوا ألنفسهم ركعة، مث سلموا، مث انصرفوا فكانوا وج 1

 .1239العدو، واختلف يف السالم: 
ي ومسع من القابسي وأيب ذر اهلروي وابن ه(، فقيه حمدث، عامل متفنن، تفقه بصهره األصيل436املهلب بن أمحد بن أيب صفرة التميمي )تويف  2

 احلذاء، ومسع منه ابن املرابط وحامت الطرابلسي وأبو العباس الدالئي، له تعليق جيد على صحيح البخاري. ابن خملوف، شجرة النور الزكية
1/169. 

 .2/534ابن بطال، شرح صحيح البخاري  3
. قال خليل: "وهو املشهور". 1/253ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة  .1/86. ابن اجلالب، التفريع 1/240سحنون، املدونة  4

 .2/78اجلندي، التوضيح 
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 م صالة اخلوف إذا أمنوا وهم يصلوهنااملسألة الثانية: حك

كان ابن القاسم يقول: إذا أمن الناس يف صالة اخلوف يتم اإلمام ابلطائفة األوىل صالة  صورة املسألة:

 أمٍن، وال تدخل معه الطائفة الثانية، مث رجع عن ذلك وقال: ال أبس بدخوهلم معه.

من العتبية: "قال ابن القاسم يف اإلمام يصلي من صالة اخلوف ركعة، مث ينكشف اخلوف،  إثبات الرجوع:

قال: يتم الصالة مبن معه، ويصلي ابألخرى إمام آخر، وال أحب هلم أن يصلوا مع هذا اإلمام الذي ابتدأ 

لثانية، وهو أحب إيل وترك قوله صالة اخلوف، مث سألته بعد ذلك فقال: ال أرى أبسا أن يصلوا معه الركعة ا

 .1األول فيها"

: "أنه ملا عقد اإلحرام بصالة خوف وكان إمتامها صالة أمن 2وجهه عند سند دليل القول املرجوع عنه:

إمنا هو حبكم احلال، كان حكم إحرامه حكم الضرورة فصار مبثابة من أحرم جالسا جبلوس مث أحرم بعد ركعة 

 .3فه قائما"فقام فإنه ال حيرم أحد خل

ووجهه عند ابن رشد: "أن الطائفة الثانية يف دخوهلم مع اإلمام يف الركعة الثانية  دليل القول املرجوع إليه:

. وقال القرايف: "ألن الصالة أوال انعقدت 4إذا انكشف اخلوف، كمن فاته بعض صالة اإلمام يف غري خوف"

 عليه الصالة. فاعترب ما انعقدت ،5يف حق اجلميع وهذا األمن عارض"

                                       
 .1/400. ابن عرفة، املختصر الفقهي 2/440. القرايف، الذخرية 2/99ابن رشد، البيان والتحصيل  1
ي   وأيب ه(، فقيه نظار، عامل إمام541سند بن عنان بن إبراهيم األسدي املصري )تويف  2

ل ف  ، تفقه أبيب بكر الطرطوشي، ومسع من أيب طاهر الس  
احلسن بن شرف، وأخذ عنه مجاعة منهم إمساعيل بن عوف، شرح املدونة بشرح نفيس مساه الطراز. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 

1/184. 
 .2/188احلطاب، مواهب اجلليل  3
 .2/99ابن رشد، البيان والتحصيل  4
 .2/440القرايف، الذخرية  5
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أو أن سبب الرجوع سبب الرجوع هو إعمال الدليل األصويل العقلي وهو هنا القياس، سبب الرجوع: 

االختالف بني طريف القاعدة املشار إليها يف التوجيهات وهي هل العربة مبا يعرض وهو هنا ظهور األمن، أو 

 الصالة؟.مبا انعقد عليه األمر وهو هنا اخلوف الذي انعقدت عليه 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو جواز اقتداء اجلماعة الثانية يف صالة  معتمد املذهب:

 .1اخلوف ابإلمام بعد األمن  

 املسألة الثالثة: صفة صالة املغرب خوفا

ابلطائفة األوىل : إن اإلمام يصلي ركعتني -يف صالة اخلوف ابملغرب-كان مالك يقول  صورة املسألة:

 ينتظر الطائفة الثانية جالسا بعد التشهد، مث رجع عن ذلك وقال: ينتظرهم قائما.

قال ابن حبيب: "قال مالك يف صالة اخلوف ابملغرب: يصلى ابلطائفة األوىل ركعتني،  إثبات الرجوع:

اليت بقيت هلا[، وإن  مث رجع فقال: يقوم حىت تقضي هي ]اجلماعة األوىل[ تلك ]تلك الركعة ،ويثبت جالسا

 .2شاء سكت أو دعا"

قال عبد الوهاب: ووجه هذا القول: "هو أن صالة اخلوف مبنية على املساواة  دليل القول املرجوع عنه:

 .3وانتظاره إايهم يف اجللوس أقرب إىل املساواة ألهنم يدركونه يف أول قيامه"

لقول "ما قاله عبد امللك: إنه ال غاية لقعوده، قال عبد الوهاب: ووجه هذا ا دليل القول املرجوع إليه:

وال أمارة يعلمون هبا فراغه من تشهده، وأوان قيامهم لقضاء ما عليهم ال ميكن إال أبن يشري إليهم، وذلك 

 .4زايدة عمل يف الصالة مستغىن عنه، فكان انتظاره إايهم قائًما أوىل"

                                       
 .1/400. ابن عرفة، املختصر الفقهي 2/99رجحه ابن رشد وتبعه األئمة كابن عرفة، انظر: ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .1/399. ابن عرفة، املختصر الفقهي 1/486ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2
 .318عبد الوهاب، املعونة ص 3
 .318عبد الوهاب، املعونة ص 4
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 .1فيف خبالف القيام"قال القرايف: "وألن اجللوس األول يستحب فيه التخ

لعل سبب الرجوع هو االختالف يف طريف القاعدة هل للنادر حكم الغالب؛ ألن صالة سبب الرجوع: 

 رأىاملغرب ال نظري هلا، فهل تعطى حكم نفسها، أو أتخذ حكم األغلب الذي هو الصالة الرابعية؟، فمن 

ى خصوصيتها ابنتظار اإلمام واقفا كما يقع يف الرابعية، ومن رأقال و إعطاءها حكم األغلب الذي هو الرابعية 

 قال ابنتظار اإلمام قاعدة ليدرك الالحقون ركعة كاملة بقيامها ويكون ذلك أقرب للمساواة بني املأمومني.

بصالة –معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو انتظار اإلمام اجلماعة الثانية  :2معتمد املذهب

 .3وهو قائم بعد صالته هبم ركعتني -اخلوف يف املغرب

                                       
 .2/439القرايف، الذخرية  1
 .2/600قال اللخمي: "وهذا األمر مل أتت فيه سنة، وهو واسع إن شاء هللا". اللخمي، التبصرة  2
 .2/187. احلطاب، مواهب اجلليل 2/77. اجلندي، التوضيح 1/240سحنون، املدونة  3
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 ع: صالة االستسقاءساباملطلب ال

 املسألة األوىل: موضع خطبة االستسقاء من الصالة

كان مالك يقول إن خطبة صالة االستسقاء قبل الصالة كصالة اجلمعة، مث رجع عن ذلك  صورة املسألة:

 وقال إهنا بعد الصالة كصالة العيدين.

خطبة االستسقاء، فكان من قوله األول قال أشهب يف مدونته: "اختلف قول مالك يف  إثبات الرجوع:

 .1أن اخلطبة قبل الصالة كاجلمعة، مث رجع إىل أهنا بعُد كالعيدين"

دليل تقدمي اخلطبة على الصالة ما رواه أنس قال: استسقى رسول هللا، فخطب  دليل القول املرجوع عنه:

 .2على تكبريةواستقبل القبلة، وحول رداءه، وصلى ركعتني مل يزد يف كل واحدة منهما 

وخرج معه الرباء بن عازب، وزيد بن أرقم -وما رواه البخاري كذلك قال: خرج عبد هللا بن يزيد األنصاري 

فاستسقى، فقام هبم على رجليه على غري منرب، فاستغفر، مث صلى ركعتني جيهر ابلقراءة،  -رضي هللا عنهم

. قال 3يزيد األنصاري النيب صلى هللا عليه وسلم"ومل يؤذن ومل يقم. قال أبو إسحاق: "ورأى عبد هللا بن 

 .4الباجي: "ومث تقتضي الرتتيب"

                                       
. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 1/268دينة . ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل امل1/1107. املازري، شرح التلقني 2/622اللخمي، التبصرة  1

 . 3/312. اليحصيب، إكمال املعلم بفوائد مسلم 1/332
، مستخرج أيب عوانة، كتاب االستسقاء، ابب بيان الدعاء الذي دعاه النيب صلى هللا عليه وسلم يف االستسقاء، وإابحة االستسقاء يف اخلطبة 2

، حتقيق أمين عارف الدمشقي، نشر دار 2492الصالة، وإابحة الدعاء حلبس املطر إذا كثر: والدليل على أن اخلطبة يف االستسقاء قبل 
، حتقيق طارق حممد وعبد احملسن 9108. املعجم األوسط للطرباين، ابب امليم، من امسه مسعدة: 1998بريوت، الطبعة األوىل -املعارف

 القاهرة.-احلسيين، نشر دار احلرمني
. قال البيهقي: "رواه البخاري يف الصحيح عن أيب نعيم عن 1022االستسقاء، ابب الدعاء يف االستسقاء قائما: صحيح البخاري، أبواب  3

زهري بن معاوية، ورواه الثوري عن أيب إسحاق قال: فخطب مث صلى. ورواه شعبة عن أيب إسحاق قال: فصلى ركعتني مث استسقى، 
هقي، كتاب صالة االستسقاء، ابب ذكر األخبار اليت تدل على أنه دعا أو خطب قبل ورواية الثوري وزهري أشبه". السنن الكربى للبي

 .6410الصالة: 
 .1/332الباجي، املنتقى شرح املوطأ  4
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أما دليل تقدمي الصالة على اخلطبة فهو ما رواه عباد بن متيم عن عمه أن رسول  دليل القول املرجوع إليه:

حول رداءه، ورفع هللا صلى هللا عليه وسلم، خرج ابلناس ليستسقي فصلى هبم ركعتني، جهر ابلقراءة فيهما، و 

 .1يديه، فدعا واستسقى واستقبل القبلة

اختالف قول مالك، وأن مالكا رجح أحد الوجهني قياسا  سبب ويرى عياض: أن اختالف هذه اآلاثر هو

 .2على سنة صالة العيد لشبهها

لدعاء بقوله: "وكان من اختار ت  ْقدمة الصالة يرى أن ذلك أجنح وأقرب إىل استجابة اهذا وجه املازري 

 . فجعلها من ابب الدعاء.3إذا أراد حاجة توضأ وصل ى مث سأل" -صلى هللا عليه وسلم  -وكان 

سبب الرجوع هو اختالف األحاديث، مث رجع مالك إىل ما يعضده القياس، كما تقدم سبب الرجوع: 

 نقله عن عياض.

 .4خطبة االستسقاء بعد الصالةمعتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن  معتمد املذهب:

                                       
. 556. سنن الرتمذي، أبواب السفر، ابب ما جاء يف صالة االستسقاء: 1161سنن أيب داود، مجاع أبواب صالة االستسقاء وتفريعها:  1

 عده: "حديث حسن صحيح".قال الرتمذي ب
 .3/313اليحصيب، إكمال املعلم بفوائد مسلم  2
 .1/1108املازري، شرح التلقني  3
 . 2/95. اجلندي، التوضيح 51. ابن أيب زيد، الرسالة ص1/88. ابن اجلالب، التفريع 1/244سحنون، املدونة  4
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 املبحث الثالث: مسائل الزكاة

 املطلب األول: زكاة األنعام

 املسألة األوىل: حكم زكاة املاشية املقتناة أو املوروثة يستبدهلا املالك بنقد

بنقده يف كان مالك يقول يف ماشية القنية أو املوروثة يستبدهلا املالك بنقد: يستقبُل عاما  صورة املسألة:

 الزكاة، مث رجع عن ذلك وقال: يبين على ما سبق من حول الغنم ويتمه ويزكي.

قال الربادعي: ]قال مالك[: "ومن ورث غنماً، أو اشرتاها للقنية مث ابعها بعد احلول قبل  إثبات الرجوع:

زكاة السائمة، مث قال بعد  جميء الساعي، مل يزك الثمن واستقبل به حوالً بعد قبضه، إال أن يبيعها فراراً فتلزمه

ذلك: أرى أن يزكي الثمن ]وإن مل يبعها فراراً[ ، وكذلك إن ابعها بعد ستة أشهر من يوم ابتاعها أو ورثها 

 .1زكى الثمن لستة أشهر أخرى، وعلى هذا ثبت"

د ماال ، فكأنه استفا2ويرى ابن بزيزة أن هذا القول مبين على اختالف املالني دليل القول املرجوع عنه:

جديدا، وقال خليل: "رأى اختالف الزكاة، وهو مل يقصد مبا فعل الفرار منها، ومل حيل على الذي بيده 

 .3حول"

ووجه هذا القول عند ابن يونس: أن الزكاة يف أعيان الغنم كالداننري والدراهم  دليل القول املرجوع إليه:

وجود فيها، ونية القنية يف ذلك غري مؤثرة، ولو كان . وقال اللخمي: "ألن النماء م4فخالفت غريها مما يقتىن

 .5للنية يف ذلك أتثرٌي مل تزكَّ وهي غنم"

                                       
 .2/120. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 1/362ة يف املدونة لسحنون . وانظر أصل املسأل1/460الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة  1
 .1/474ابن بزيزة، روضة املستبني  2
 .2/292اجلندي، التوضيح  3
 .4/238ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  4
 .3/1031اللخمي، التبصرة  5
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، فجعال كاملال الواحد. 1واعترب ابن بزيزة: "هذا القول مبنيا على أن العني والغنم كالمها من جنس الزكاة"

 يؤثر ذلك يف وجوب الزكاة.، أي فلم 2وقال خليل: "فرأى أنه قد انتقل من مال مزكى إىل مثله"

سبب الرجوع هو اختالف طريف قاعدة تعلق الزكاة ابلذمة واملال، فإن قيل بتعلقها ابلذمة سبب الرجوع: 

 ، وإن قيل بتعلقها ابملال الذي هو الغنم مل جتب النعدامه وقت الزكاة.متام حول الغنموجبت الزكاة عند 

القول املرجوع إليه، وهو عدم استئناف احلول ملن كانت لديه معتمد مذهب مالك هو  معتمد املذهب:

 .3ماشية قنية مث ابعها قبل متام احلول، فإنه يتم حوله ويبين على ما سبق

 املسألة الثانية: حكم زكاة خليطني ألحدمها مخس ذود ولآلخر تسع  

ذ وٍد: إن عليهما شااتن، كان مالك يقول فيمن ميلك مخس ذوٍد من اإلبل وملخال طه تسع  صورة املسألة:

لكل شاة، مث رجع إىل تراد   النسبة بينهما فقال: على صاحب التسع تسعة أجزاء من اإلبل جمتمعة، وعلى 

 .4صاحب اخلمس مخسة أجزاء منها

قال ابن القاسم: "وقال مالك: إذا كان لرجل تسع من اإلبل وخلليطه مخس كانت على  إثبات الرجوع:

وعلى صاحب التسع شاة، وكان يقول: لو أمرهتما يرتادان لغرم صاحب اخلمسة أقل صاحب اخلمس شاة 

من شاة، مث رجع فقال ال أرى ذلك، قال ]ابن القاسم[: قال مالك: وأرامها خليطني يرتادان وإن صار على 

 .5صاحب اخلمسة أقل من شاة"

                                       
 .1/474ابن بزيزة، روضة املستبني  1
 .2/291اجلندي، التوضيح  2
 .2/265. احلطاب، مواهب اجلليل 2/291. اجلندي، التوضيح 1/460. الربادعي، التهذيب 1/362سحنون، املدونة  3
 .2/304. اجلندي، التوضيح 1/155ابن اجلالب، التفريع  4
تسعة من اإلبل  . ونص الربادعي صرحيا على رجوع مالك إىل الرتادي بني اخلليطني فقال: "وإذا كان ألحدمها1/371سحنون، املدونة  5

ولآلخر مخسة، فقال مالك مرة: على كل واحد مبنهما[ شاة، مث رجع فقال: يرتادان يف الشاتني للخلطة". الربادعي، التهذيب يف اختصار 
 .1/467املدونة 
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خلدريُّ عن النيب صلى هللا عليه وسلم اأبو سعيد دليل هذا القول: عموم ما رواه  دليل القول املرجوع عنه:

 .1قال: )ليس فيما دون مخس ذ وٍد صدقة(

: أن مالكا رأى أن اخلليطني الذين ألحدمها -نقال عن بعض شيوخه–ووجه هذا القول عند ابن يونس 

دون نصاب يستوي اجتماعهما وافرتاقهما، أما لو كان ألحدمها ست ولآلخر تسع فإهنما يرتادان؛ ألن يف 

 .2تماعهما ثالث شياه، ويف افرتاقهما شااتن، فمىت تغري احلكم ابختالطهما فإهنما يرتاداناج

يعين ابلوقص الذي أييت بعد وجوب الزكاة، أما ، و 3وجعل اللخمي مبىن هذا احلكم كون الوقص غري مزكى

 الوقص الذي مل جتب على صاحبه زكاة فهو غري مزكى اتفاقا.

أن ال آخذ  -صلى هللا عليه وسلم  -: أمرين رسول هللا 4الوقص بعموم حديث معاذواحتج القائلون بزكاة 

 .5شيًئا من األوقاص

                                       
 .979. صحيح مسلم، كتاب الزكاة: 1459صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب ليس فيما دون مخس ذود صدقة:  1
 .4/270س، اجلامع ابن يون 2
 .406. وانظر أيضا: عبد الوهاب، املعونة ص3/1043اللخمي، التبصرة  3
ه(، فقيه جمتهد، عامل إمام، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، شهد بيعة العقبة 18معاذ بن جبل األنصاري اخلزرجي اجلشمي )تويف  4

رام، واملشاهد كلها، وآخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينه وبني ابن مسعود، وبعثه قاضيا على اجل ن د  ابليمن، أعلم الناس ابحلالل واحل
 .3/1402ه عمُر جند الشام بعد وفاة أيب عبيدة، تويف شااب عمرُه سبع وثالثون أو مثانية وثالثون. ابن عبد الرب، االستيعاب وال

. قال عبد احلق اإلشبيلي: "يف إسناده بقية بن الوليد، وبقية ال 7293السنن الكربى للبيهقي، كتاب الزكاة، ابب كيف فرض صدقة البقر:  5
رواه احلسن بن عمارة عن املسعودي عن احلكم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذ. واحلسن مرتوك. وذكر مالك بن أنس حيتج به، وقد 

يف املوطأ عن محيد بن قيس عن طاوس أن معاذ بن جبل أخذ من ثالثني بقرة تبيًعا، ومن أربعني بقرة مسنة، وأويت مبا دون ذلك فأىب أن 
صلى هللا عليه  -فيه شيًئا، حىت ألقاه فأسأله، فتويف رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  أيخذ منه شيًئا، وقال: مل أمسع من

قبل أن يقدم معاذ بن جبل. قال عبد احلق: هذا هو الصحيح أن معاذا قدم بعدما تويف النيب صلى هللا عليه وسلم، وطاوس مل  -وسلم 
. قال ابن القطان: "رده أبن قال: بقية ال حيتج به، ومل يعرض ملن هو أضعف منه 2/163يدرك معاذا". اإلشبيلي، األحكام الوسطي 

 .3/109وهو املسعودي". ابن القطان، بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام 
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دليل هذا القول: عموم ما رواه أبو بكر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  دليل القول املرجوع إليه:

ول كذلك على كون األوقاص . وقد بين هذا الق1)وما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية(

 .2مزكاة

سبب الرجوع هو اختالف طريف قاعدة هل األوقاص مزكاة أم ال؟ وسببه كذلك اختالف سبب الرجوع: 

حممل األحاديث النبوية، ورجع مالك إىل حديث وجوب املساواة بني اخلليطني؛ ألن فيه زايدة على حديث 

 معاذ املتقدم.

مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن األوقاص مزكاة، فيرتاد اخلليطان معتمد مذهب  معتمد املذهب:

 .3صاحب تسعة ومخسة يف الشاة الثانية بينهما بعدد األسهم

                                       
 .1451صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب ما كان من خليطني فإهنما يرتاجعان بينهما ابلسوية:  1
 .1/291مهدات ابن رشد، املقدمات امل 2
. 1/512. زروق، شرح منت الرسالة 2/304. اجلندي، التوضيح 1/467. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 1/371سحنون، املدونة 3

 .1/441الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 
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 املطلب الثاين: زكاة الركاز

 املسألة األوىل: حكم زكاة الركاز غري الذهب والفضة

اجلاهلية من اجلوهر واحلديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ كان مالك يقول إمنا يوجد يف دفن  صورة املسألة:

: فيه اخلمس، مث رجع عنه وقال: ال مخس فيه، مث رجع -غري الذهب والفضة–والياقوت وغريها من اجلواهر 

 .1إىل قوله األول، وقال فيه اخلمس

جلوهر واحلديد قال ابن القاسم: "كان مالك يقول يف دفن اجلاهلية: ما يصاب فيه من ا إثبات الرجوع:

والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت ومجيع اجلواهر فيه اخلمس، مث رجع فقال: ال أرى فيه شيئا ال زكاة وال 

 .2مخسا، مث كان آخر ما فارقناه عليه أن قال: اخلمس فيه"

أما وجه هذا القول عند الباجي أن الركاز ال يكون يف غري الذهب والفضة، و  دليل القول املرجوع عنه:

 .3سائر العروض فليست بركاز فال شيء فيها

: )و يف الر  ك از  -صلى هللا عليه وسلم  -دليل هذا القول: عموم قول النيب  دليل القول املرجوع إليه:

. قال اللخمي: "فلم يفرق ]أي مل يفرق بني ذهب وفضة وغريها[، وقياًسا على املغامن أهنا ختمَّس: 4اخلُُمُس(

 .5والقليل والكثري"العني والعروض، 

                                       
ه التعريف ودفن اجلاهلية فيه اخلمس ىف قليله وكثريه، قال ابن حبيب: "الركاز دفن اجلاهلية خاصة، والكنز دفن اإلسالم، فدفن اإلسالم في 1

 .3/552وابقية ملن وجده سواء كان ىف أرض العرب، أو أرض عنوة، أو صلح". ابن بطال، شرح صحيح البخاري 
من الذهب . وقال سحنون بعده: "وإمنا اختلف قوله يف اجلوهر، واحلديد، والرصاص، والنحاس، وأما ما أصيب 1/340سحنون، املدونة  2

 والفضة فيه، فإنه مل خيتلف قوله فيه قط أنه ركاز، وفيه اخلمس".
 .2/106الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
. صحيح مسلم، كتاب احلدود، ابٌب جرُح العجماء، واملعدُن، والبئُر جبار: 1499صحيح البخاري، كتاب الزكاة، ابب يف الركاز اخلمس:  4

1710. 
 .3/619اللخمي، التبصرة  5
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وجعل الباجي مبىن هذا القول كون اسم الركاز يطلق على كل ما وضع يف األرض فوجب أن حيمل على 

 ، وتكون فيه الزكاة.1عمومه إال ما خصه الدليل

سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف مسمى الركاز هل يشمل كل مركوز يف األرض موضوع سبب الرجوع: 

 خيتص ابلذهب والفضة.فيها، أم أنه 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن غري الذهب والفضة من النحاس  معتمد املذهب:

 .2واجلواهر والآللئ واليواقيت املصابة يف دفن اجلاهلية ركاز فيها اخلمس

 املسألة الثانية: حكم ما أصيب من الركاز دون نصاب

ما أصيب من الركاز دون نصاب فيه اخلمس، مث رجع عن ذلك كان مالك يقول: إن  صورة املسألة:

 وقال ال شيء فيه.

قال ابن انفع عن مالك: "فيما أصيب من الركاز اخلمس قلَّ أو كثر، وإن كانت عشرة  إثبات الرجوع:

 .3دراهم، مث رجع فقال: إن كان يسريا فال شيء فيه"

: -أبن يف قليل الركاز اخلمس سواء كان نصااب أم ال-القول وبىن عبد الوهاب  دليل القول املرجوع عنه:

 .على أن النصاب غري مراعى يف مال الركاز وإمنا حمله الزكاة

 .4ومل خيص ،ولقوله صلى هللا عليه وسلم: )يف الركاز اخلمس(

                                       
 .2/106الباجي، املنتقى شرح املوطأ  1
. الدسوقي، 2/210. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 2/265. اجلندي، التوضيح 1/501. زروق، شرح منت الرسالة 1/340سحنون، املدونة  2

 .1/490حاشية الدسوقي 
اللخمي يف التبصرة  -دون ذكر الرجوع-لني . ونقل القو 2/296. الرجراجي، مناهج التحصيل 2/204ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  3

. وقال خليل: "والشاذ يف كتاب ابن سحنون، ورواه ابن انفع عن مالك. يشري خليل بذلك إىل هذه الرواية". انظر 961 -3/960
 .2/268اجلندي، التوضيح 

 .380عبد الوهاب، املعونة ص 4
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ألن  ؛1"وهذا القول مشكل مل يعللوه حىت قال خليل: "إهنا رواية شاذة مشكلة دليل القول املرجوع إليه:

، وقد يقال: إن النصاب هو معيار وجوب 2الركاز الذي خيرج منه اخلمس ال يراعى فيه النصاب، خبالف الزكاة

الزكاة فلما مل حيصل فيه نصاب مل جتب فيه الزكاة لقلته، ورمبا يشري إىل ذلك قول مالك: "وإن كان يسريا فال 

 شيء فيه".

 االختالف يف اعتبار النصاب يف الركاز.سبب الرجوع هو سبب الرجوع: 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن الركاز خيمس قليله وكثريه، سواء  معتمد املذهب:

 .4أم ال 3كان نصااب

                                       
 .2/268اجلندي، التوضيح  1
 .2/103الباجي، املنتقى شرح املوطأ  2
: ويشبه أن يكون القليل ما دون -ملا ذكر الروايتني -قال خليل: "ومل أر حتديد القليل بدون النصاب يف الشاذ، وهلذا قال ابن اجلالب 3

 .2/269النصاب". اجلندي، التوضيح 
. الدسوقي، 2/210. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 1/501سالة . زروق، شرح منت الر 2/268. اجلندي، التوضيح 1/339سحنون، املدونة  4

 .1/490حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 
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 املطلب الثالث: زكاة املال املستدان

 املسألة األوىل: حكم زكاة ربح الدين يتجر به املدين

مالك يقول يف الرجل يتسلف مبلغا مث يتجر به ويربح نصااب: إنه يزكي الربح إذا حال كان  صورة املسألة:

 .2، مث رجع وقال: حيسب احلول من يوم اشرتاء العرض الذي اجتر به-1الذي هو الدين-حول األصل 

إىل قال ابن املواز: ".. ولكن يكون حول الربح من يوم أحال واشرتى. قال ابن القاسم: و  إثبات الرجوع:

. وقال ابن املواز أيضا: "وروى ابن القاسم، وابن 3هذا رجع مالك: أن حول الربح من يوم أحال األصل"

وهب، عن مالك، فيمن تسلف مائة دينار، فربح فيها عشرين بعد حول، فليزك العشرين، وإىل هذا رجع 

 .4مالك"

تالف الداننري عند ابن رشد: أنه ملا وجه القول أبن حول زكاة الربح من يوم اس دليل القول املرجوع عنه:

. وأجاب ابن أيب زيد املعرتض 5كانت الزكاة متعلقة بعني الداننري وجب كون ابتداء احلول من يوم التسلف

 .6: "أبن املال يف ذمة املستدين من يوم استالفه"-خبروج الداننري من ملك املستدين بشرائه عرضا هبا-

                                       
 .2/384انظر: العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  1
تنا، فقد رجل استلف مبلغا واشرتى به عرضا على وجه التجارة وربح نصااب، وهذه مسأل الصورة األوىل:وليعلم أن هلذه املسألة ثالث صور:  2

رجل استلف عرضا واجتر به، وربح نصااب، فحوله من  الصورة الثانية:رجع مالك إىل أن احلول من يوم اشرتاء العرض على وجه التجارة. 
رجل استلف مبلغا واشرتى به عرضا للقنية، مث  الصورة الثالثة:يوم االجتار ابلعرض ال من يوم االستالف، وليس يف هذه املسألة رجوع. 

له فاجتر فيه، وربح نصااب، فقيل: حوله من بيعه للعرض، وقيل: من نضوض مثنه يف يده، وال رجوع أيضا يف هذه املسألة. انظر: ابن  بدا
 .2/381رشد، البيان والتحصيل 

 .1/482. ابن عرفة، املختصر الفقهي 2/164من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  3
.  يف هذه املسألة ثالثة أقوال عن مالك على ما 1/482. ابن عرفة، املختصر الفقهي 2/165زيد، النوادر والزايدات من املوازية: ابن أيب  4

 القول الثاين:أن زكاة الربح من يوم تسلف املال، رواه ابن القاسم عن مالك، قال ابن بزيزة: "وهو املشهور".  القول األول:قال خليل: 
ال زكاة يف الربح ويستقبل به، وهو رواية  القول الثالث:التجارة، وهو قول ابن القاسم، وإليه رجع مالك. أنه يزكي من يوم شراء عروض 

 .2/189أشهب عن مالك. اجلندي، التوضيح 
 .2/381ابن رشد، البيان والتحصيل  5
 .2/164ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  6
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 يوم ثبوت املال يف ذمة املستدين. من هنا اعتربوا بداية احلول من

 اً فعلي وجه القول أبن حول زكاة الربح من اشرتاء العرض: كون االشرتاء انتقاال دليل القول املرجوع إليه:

إىل التجارة، من هنا اعتربوه مبدأ احلول، والنقل الفعلي أقوى من النقل ابلنية، وقد نص شراح خليل على أن 

. من هنا كان األوىل احتساب احلول من شراء عروض التجارة ال من يوم 1النية سبب ضعيف يف النقل

 استالف املال.

اة ابلذمة واملال، فإن قيل بتعلقها ابلذمة سبب الرجوع هو اختالف طريف قاعدة تعلق الزكسبب الرجوع: 

 وجبت الزكاة من يوم االستدانة، وإن قيل بتعلقها ابملال استأنف حوال جديدا من شراء عرض التجارة.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن حول ربح املال املستدان، هو من  معتمد املذهب:

 .2اابيوم االستدانة إن كان الربح وحده نص

                                       
 .2/283الزرقاين، شرح خمتصر خليل  1
. ونقل خليل عن ابن بزيزة أنه املشهور. اجلندي، 2/381: "هذا على املشهور من املذهب". ابن رشد، البيان والتحصيل قال ابن رشد 2

. وليعلم أن القول بزكاة الربح النصاب الذي أصل ماله دين يشرتط فيه شرطان: 2/301. احلطاب، مواهب اجلليل 2/189التوضيح 
حيث كان  اثنيهما:ال قبل حلول العام، فإن أرجعه لصاحبه قبل حلول العام فال زكاة فيه. حيث مل ينقد املستدين أصل امل أوهلما:

 املستدين ال مال له غري املال الذي استدانه.
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 املبحث الرابع: مسائل احلج

 املطلب األول: أفعال احلج

 املسألة األوىل: حكم من ترك الرََّمِل يف الطواف

كان مالك يقول فيمن ترك الرَّم ل  يف الطواف: إن عليه دما، مث رجع عن ذلك وقال: ال  صورة املسألة:

 شيء عليه.

رجل نسي أن يرمل أو جهل يف أول طوافه ابلبيت أو قال ابن القاسم: "وسئل مالك عن  إثبات الرجوع:

جهل أو نسي أن يسعى يف بطن الوادي بني الصفا واملروة؟ قال هذا خفيف، وال أرى عليه شيئا". قال ابن 

القاسم: "وقد كان مالك قال مرة: عليه الدم، مث رجع عنه بعد ذلك إىل هذا أنه ال دم عليه، سألناه عنه 

 .1يقول ال دم عليه"مرارا كثرية، كل ذلك 

دليل مشروعية الرمل واخلبب يف الطواف ما رواه ابن عمر أن رسول هللا صلى  دليل القول املرجوع عنه:

هللا عليه وسلم كان إذا طاف ابلبيت الطواف األول، خب ثالاث ومشى أربعا، وكان يسعى ببطن املسيل إذا 

إنه من أحكام الطواف الالزمة كلزوم ركعيت الطواف ومل . قال الباجي: "فمن قال: 2طاف بني الصفا واملروة

. ويرى ابن عبد الرب: أن مدار األمر على نسكية الرمل 3ير صحة رفض الطواف قال ال يعيد وعليه دم"

 .4واخلبب فمن اعتربمها نسكا جعل الدم يف تركهما

                                       
 .1/418سحنون، املدونة  1
. صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب استحباب الرمل يف الطواف والعمرة، 1604صحيح البخاري، كتاب احلج، ابب الرمل يف احلج والعمرة:  2

 .1261ويف الطواف األول يف احلج: 
 .2/286الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
 .2/77ابن عبد الرب، التمهيد  4
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اليت ال تلزم الطواف، بل هي مما وجه هذا القول كون الرمل واخلبب من اهليئات  دليل القول املرجوع إليه:

ينفك عنه، كاستالم احلجر، بل استالم احلجر آكد منه وألزم للطواف؛ ألنه قد نوى به يف كل طواف، وهو 

. قال ابن عبد الرب: "واحلجة ملن استخف ذلك أنه شيء خمتلف فيه: هل هو سنة أم 1عبارة تنفرد بنفسها

مال من يده، وهذا ال جيب إال بيقني ال شك فيه، وقد جاء  ال، وإجياب الدم عليه إجياب فرض، وإخراج

. وقال اللخمي: "وال أرى يف مثل ذلك ]أي ترك 2عن ابن عباس نصا فيمن ترك الرمل أنه ال شيء عليه"

 .3اخلبب والرمل[ إعادة وال دًما؛ ألنه ليس مبؤكد"

قلة عن الطواف، فإن قيل إنه سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف اعتبار الرمل هيئة مست سبب الرجوع:

 مستقل احلكم والصورة عنه جرب عند تركه بدم، وإال فال دم فيه، وقد يقوي الثاين عند مالك قوُل ابن عباس.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من ترك الرمل أو اخلبب يف الطواف  معتمد املذهب:

 .4فال دم عليه

                                       
 .2/285الباجي، املنتقى شرح املوطأ  1
 .2/77ابن عبد الرب، التمهيد  2
. قال اللخمي: "والرمل إمنا يكون يف طواف القدوم ال غري، والعمرة يرمل هلا إذا أحرم من امليقات، وخيتلف إذا 3/1184اللخمي، التبصرة  3

 أحرم هلا من التنعيم واملواضع القريبة".
 .3/12. احلطاب، مواهب اجلليل 2/582لتوضيح . اجلندي، ا1/219. ابن اجلالب، التفريع 1/418سحنون، املدونة  4
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 حكم من نسي شوطا أو شوطني من الطوافاملسألة الثانية: 

ومن السعي، مث  1كان ابن القاسم خيفف فيمن نسي شوطا أو شوطني من الطواف الركين صورة املسألة:

رجع عن ذلك إىل قول مالك، وقال: فلريجع من بلده حمرما وليتم ما نقصه، فإن كان وطئ فليحرم بعمرة، 

 أم ال. وعليه اإلهداء سواء وطئ

قال ابن املواز: "قال مالك: ومن ذكر شوطا من طوافه، فلريجع له من بلده، وكذلك من  إثبات الرجوع:

 .2السعي، وإىل هذا رجع ابن القاسم بعد أن كان خيفف الشوط والشوطني، وكذلك من السعي"

، وأن لألكثر 4األقل يسري، وأن النقصان برتك 3وجهه أن األقل تبٌع لألكثر دليل القول املرجوع عنه:

 حكم الكل.

: "إمنا أوجب مالك -مبينا وجه إحرامه بعمرة إذا كان وطئ–قال ابن عبد الرب  دليل القول املرجوع إليه:

يف هذه املسألة العمرة واهلدي ليكون سعيه يف إحرام صحيح ال يف إحرام فاسد ابلوطء، وليكون طوافه ابلبيت 

 .5اسد"يف إحرام صحيح ال يف إحرام ف

 وإن مل يكن وطئ فريجع على إحرامه األول واهلدي للفصل الذي أحدث يف نسكه، وهللا أعلم.

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة إعطاء حكم الكل لألكثر. سبب الرجوع:

                                       
قال احلطاب: "والطواف الركين يف احلج طواف اإلفاضة. وقال أيضا: فعلم منه أن ابن القاسم إمنا كان خيفف الشوط والشوطني إذا رجع إىل  1

ك كان يوجب عليه يف ذلك دما، وهللا بالده، أما إن كان مبكة فال خيتلف يف إعادته، والظاهر أن ابن القاسم ملا كان يقول بتخفيف ذل
 .3/64أعلم". احلطاب، مواهب اجلليل 

 .2/385ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2
 .3/239القرايف، الذخرية  3
 بريوت.-، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، نشر املكتبة العلمية1/208امليداين، عبد الغين بن طالب، اللباب يف شرح الكتاب  4
 .2/105ابن عبد الرب، التمهيد  5
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معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من نسي شوطا أو شوطني من  معتمد املذهب:

الطواف أو السعي فإنه يرجع من بلده إبحرامه ويتمم ما نقصه، فإن كان وطئ فليحرم بعمرة ويهدي سواء 

 .1وطئ أم ال

 املسألة الثالثة: حكم من نسي حصاة من رمي اجلمار مل يدر أيَّ حصاٍة هي

ي حصاة كان مالك يقول فيمن نسي حصاة من رمي اجلمار ال يدري من أي مجرة: إنه يرم صورة املسألة:

 .2على األوىل، ويعيد رمي اجلمرة الثانية والثالثة، مث رجع عن ذلك وقال: يعيد رمي ذلك اليوم

سحنون[: "أرأيت إن نسي حصاة من رمي اجلمار الثالث فلم يدر من أيتهن ترك  ]قلت  إثبات الرجوع:

-احلصاة؟ قال ]ابن القاسم[: قال يل مالك مرة: إنه يعيد على األوىل حصاة، مث على اجلمرتني مجيعا 

: سبعا سبعا، قال: مث سألته بعد ذلك عنها، فقال: يعيد رمي يومه ذلك كله، على كل -الوسطى والعقبة

 .3رة: بسبع سبع"مج

وجهه عند ابن القاسم: أنه ال يشك أنه إذا استيقن أنه إمنا ترك احلصاة الواحدة  دليل القول املرجوع عنه:

 .4من مجرة جعلناها كأنه نسيها من األوىل فبىن على اليقني

                                       
. قال ابن عبد الرب 3/64. احلطاب، مواهب اجلليل 2/567. اجلندي، التوضيح 1/223. ابن اجلالب، التفريع 1/421سحنون، املدونة  1

ىت : "وإن كان الطواف الواجب هو طواف اإلفاضة فلريجع من حيث ذكر، وإن كان من األندلس ح-فيمن ترك الطواف أو شيئا منه–
يطوف ابلبيت ويسعى بني الصفا واملروة وليهد كان أصاب النساء رجع فطاف وسعى مث اعتمر وأهدى". ابن عبد الرب، الكايف يف فقه 

 .360 -1/359أهل املدينة 
رمي اللتني بعدها، إال يف قال اللخمي: "وسواء ذكر ذلك يف بقية يومه أو من ليلته أو من الغد أو يف الليلة اليت تليها فإنه يتم األوىل، ويعيد  2

وجه واحد فإنه إذا ذكر بعد أن رمى اليوم الثاين قبل أن تغرب الشمس فإنه يتم األوىل، ويعيد رمي اللتني بعدها مث يعيد رمي مجيع 
وىل ويعيد رمي الثالث، فإذا غربت الشمس مل يعد رمي يومه ذلك. وكذلك إذا ذكر يف اليوم الثالث بعد أن رمى الثالث فيه، فإنه يتم األ

اللتني بعدها، مث يعيد رمي يومه. وإن غربت الشمس مل يكن عليه شيء ال لليوم األول الذي أسقط منه وال لغريه؛ ألن أايم الرمي قد 
 .3/1228خرجت بغروب الشمس". اللخمي، التبصرة 

 .1/436سحنون، املدونة  3
 املرجع نفسه. 4
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بتمامها : "جلواز أن تكون احلصاة من األوىل، وال جيوز رمي ما بعدها إال -مفسرا ذلك–قال ابن يونس 

 .1فاحتاط وجعلها منها ليكون على يقني"

وجه هذا القول عند ابن يونس أن املواالة بني الرمي واجبة، فوجبت عليه إعادة  دليل القول املرجوع إليه:

. وقال ابن رشد: "ألنه إن بىن يف اجلمرة األوىل على اليقني، ومل تكن احلصاة اليت بىن منها، كان 2رمي اليوم

رماها بثمان حصيات، والسنة أن يرمي بسبع، وال يقاس ذلك على الصالة يف البناء على اليقني؛ ألن قد 

 .3فيها سجود السهو، وذلك يشفع له الركعة اليت أتى هبا إن كانت زائدة"

سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف اعتبار ما هو األكمل واألضبط يف حتقيق الرتتيب سبب الرجوع: 

 املطلوب يف رمي اجلمار.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن من نسي حصاة من رمي اجلمار  معتمد املذهب:

 .4فإنه يرمي األوىل حبصاة، والثانية والثالثة بسبع سبع

                                       
 .5/568ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  1
 املرجع نفسه. 2
 .3/438ابن رشد، البيان والتحصيل  3
. قال خليل: "وما شهره املصنف ]ابن احلاجب[ هنا 3/42. اجلندي، التوضيح 1/232. ابن اجلالب، التفريع 1/436سحنون، املدونة  4

 .2/51ري صحيح. وقد صرح الباجي وغريه مبشهوريته". وانظر أيضا: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكب

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



222 
 

 املسألة الرابعة: وقت قطع التلبية

عرفة قبل غروب الشمس، مث رجع عن ذلك كان مالك يقول: إن احلاج يقطع التلبية يوم  صورة املسألة:

 .1وقال: يقطع التلبية عند الزوال إذا راح لصالة الظهر

قال سحنون: "قلت البن القاسم: مىت يقطع التلبية يف قول مالك؟ قال: إذا راح إىل  إثبات الرجوع:

فأخربان مبا أخربتك، املسجد، يريد إذا زالت الشمس وراح يريد الصالة قطع التلبية. قال: ووقفناه على ذلك 

فكان مما ثبت به هذا عندان وعلمنا أنه رأيه، قال: وكان مالك قبل ذلك يقول: يقطع احملرم التلبية إذا راح 

إىل املوقف، وكان يقول يقطع إذ زاغت الشمس، فلما وقفناه عليه قال: إذا راح إىل املسجد قطع، يريد إذا 

 .2كان رواحه بعد زوال الشمس"

قال: سألت أنس بن مالك وحنن  3دليله ما رواه حممد بن أيب بكر الثقفي املرجوع عنه:دليل القول 

غاداين من مىن إىل عرفات: عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النيب صلى هللا عليه وسلم؟ قال: كان يليب 

 .4املليب، ال ينكر عليه، ويكرب املكرب، فال ينكر عليه

                                       
: "فإذا وصل ملصلى عرفة وزالت الشمس فال يعاودها بعد ذلك هذا هو الذي رجع إليه مالك واملرجوع عنه -نقال عن شيخه–قال الدسوقي  1

أن يستمر يليب إىل أن يصل حملل الوقوف وال يقطع إذا وصل ملصلى عرفة. وقال أيضا: ولو أحرم من مصلى عرفة فإنه يليب إىل أن يرمي 
العقبة إذا كان إحرامه بعد الزوال فإن أحرم منها قبله فإنه يليب للزوال مبنزلة من أحرم من غريها". الدسوقي، حاشية الدسوقي على  مجرة

 .2/40الشرح الكبري 
 .1/397سحنون، املدونة  2
و من مىن إىل عرفات، روى عنه ابنه أبو حممد بن أيب بكر بن عوف بن رابح الثقفي، اتبعي ثقة، روى عن أنس يف التهليل والتكبري يف الغد 3

بكر، وموسى بن عقبة وأخوه حممد بن عقبة، وبكري بن األشج، وشعبة، ومالك، والضحاك بن عثمان. ابن حجر، هتذيب التهذيب 
9/79. 

لتلبية والتكبري يف . صحيح مسلم، كتاب احلج، ابب ا970صحيح البخاري، أبواب العيدين، ابب التكبري أايم مىن وإذا غدا إىل عرفة:  4
 . ورواه مسلم عن ابن عمر أيضا.1285الذهاب من مىن إىل عرفات يف يوم عرفة: 
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، قال 1ه عمل أكثر أهل املدينة املروي عن فقهاء الصحابة والتابعني منهمدليل دليل القول املرجوع إليه:

املهلب: "وجه قطع التلبية عند الرواح إىل املوقف من عرفة ألنه آخر السفر، وإليه منتهى احلاج، وما بعد 

 .2ذلك فهو رجوع"

من دعاه حىت ينتهي إليه، عي عن أيب حممد أن وجه قطع التلبية هو كون شأن املليب أن جييب ز ونقل القنا

 .3فإذا انصرف عنه مل يكن لتلبيته معىن

سبب الرجوع هو اختالف عمل أهل املدينة، مث رجع مالك إىل عمل أكثرهم، والدليل  سبب الرجوع:

على اختالف العمل ما نقله ابن عبد الرب من أن قطع التلبية عند الرواح إىل املوقف من عرفة هو عمل أكثر 

 ، فدل ذلك على وجود طائفة منهم ترى خالف ذلك.أهل املدينة

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن احلاج يقطع التلبية عند رواحه  معتمد املذهب:

 .4ملصلى عرفة

                                       
 .13/77قال ابن عبد الرب: "وهو قول مالك بن أنس وأصحابه وأكثر أهل املدينة". ابن عبد الرب، التمهيد  1
 .4/336ابن بطال، شرح صحيح البخاري  2
قطر، الطبعة -، حتقيق عامر حسن صربي، نشر وازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية2/614تفسري املوطأ  القنازعي، عبد الرمحن بن مروان، 3

 .2008األوىل 
. احلطاب، مواهب 2/557. اجلندي، التوضيح 1/531. زروق، شرح منت الرسالة 1/199. ابن اجلالب، التفريع 1/397سحنون، املدونة  4

 .3/107اجلليل 
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 املسألة اخلامسة: حكم تعجل أهل مكة يف احلج

اآلفاقيني، مث رجع عن ذلك كان مالك يرى أن ألهل مكة التعجل يف احلج كغريهم من  صورة املسألة:

 وكره هلم التعجل إال لعذر من جتارة أو مرض.

قال ابن القاسم: "قال مالك: أرى أهل مكة مثل غريهم يف التعجل، مث استثقله هلم إال  إثبات الرجوع:

 .1من عذر من جتارة، أو مرض"

ل  يف  ي  ْوم نْي  ف ال  إ مْث  ع ل ْيه  و م ْن أت  خَّر  ف م ْن ت  ع جَّ : }دليل هذا القول قول هللا تعاىل دليل القول املرجوع عنه:

 .2[. قال ابن القاسم: "فهذه اآلية ألهل مكة ولغريهم"203]البقرة:  {ف ال  إ مْث  ع ل ْيه  

وجه هذا القول عند الباجي: أنه ال عذر ألهل مكة يف سرعة النفر والتعجل؛  دليل القول املرجوع إليه:

 .3لك ما يدعو غريهم من خوف فوات الصحبة وسفر اجلريان وبعد املسافةإذ ال يدعوهم إىل ذ

سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف مشول حكم التعجل ألهل مكة، أم أنه خاص ابلغرابء سبب الرجوع: 

الواردين عليها، فمن قال إنه خاص ابلغرابء مل ير ألهل مكة التعجل، ومن قال إنه يشملهم مجيعا رأى أن 

 التعجل؛ ألن لبعضهم ما يشغله ويلجئه للتعجل.هلم 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن أهل مكة وغريهم يف التعجيل سواء،  معتمد املذهب:

 .4فلهم أن يتعجلوا كما يتعجل أهل اآلفاق

                                       
. ابن يونس، اجلامع 3/48. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 3/468. ابن رشد، البيان والتحصيل 2/416ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1

 .1/411. وفسر ابن عبد الرب االستثقال ابلكراهة. الكايف يف فقه أهل املدينة 5/573
 .5/573ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2
 .3/48ى شرح املوطأ الباجي، املنتق 3
. قال ابن احلاجب: "وهو األصح"، وتبعه 3/468انظر: ابن رشد، البيان والتحصيل  -من العتبية –قال ابن القاسم: "وهو أحب إيل".  4

 .2/338. وانظر أيضا: شرح اخلرشي على خمتصر خليل 1/548. زروق: "وهو املشهور". شرح منت الرسالة 3/36اجلندي يف التوضيح 
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 املطلب الثاين: ما يدخل الفساد أو النقصان على احلج

 بعد عرفة وقبل رمي اجلمرةاملسألة األوىل: حكم من وطئ 

كان مالك يقول فيمن وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي اجلمرة: إن حجه فاسد، مث رجع  صورة املسألة:

 إىل أن حجه اتم، وأن عليه اهلدي والعمرة.

قال ابن رشد: "واختلف إن وطئ بعد أن وقف بعرفة وقبل أن يرمي مجرة العقبة فقيل قد  إثبات الرجوع:

، وقيل عليه عمرة وهدي وحج اتم، روى أبو املصعب، وابن أيب حازم أوطاملأفسد حجه وهو قول مالك يف 

 .1عن مالك أنه رجع إىل هذا القول"

كون هذا الوطء صادف إحرامًا منعقداً   وجه هذا القول عند عبد الوهاب: دليل القول املرجوع عنه:

كالوطء قبل الوقوف، وألن هذه العبادة عبادة يلحقها الفساد، فجاز أن يطرأ عليها الفساد من وقت التلبس 

 .2هبا إىل وقت اخلروج منها كسائر العبادات

عليه وسلم:  عن النيب صلى هللا 3دليل هذا القول: ما روى ابن يعمر الديلي دليل القول املرجوع إليه:

ل ة  مج ٍْع ف  ق ْد مت َّ ح جَُّه( ل ة  ع ر ف ة  ق  ْبل  طُُلوع  اْلف ْجر  م ْن ل ي ْ ْن أ ْدر ك  ل ي ْ  .4)احلْ جُّ ع ر ف ُة ف م 

                                       
 .7/271. ابن عبد الرب، التمهيد 5/553. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 17/623ن رشد، البيان والتحصيل اب 1
. قال ابن يونس: "قال سحنون: قيل حملمد بن إبراهيم بن دينار: مل قلتم إذا وطئ يوم النحر قبل رمي مجرة 1/488عبد الوهاب، اإلشراف  2

احلديث: )أن من أدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر فقد أدرك احلج(، فقال: أمل يقل صلى هللا عليه  العقبة واإلفاضة فسد حجه، وقد جاء
وسلم: )من أدرك من الصالة ركعة فقد أدركها(؟ قالوا: نعم، قال: أرأيتم إن أفسد شيًئا مما بقي عليه أليس يفسد صالته؟ قالوا: نعم، 

ليه على حاله وهيئته، وهو مذكور يف كتاب االتفاق واالختالف". ابن يونس، اجلامع قال: فكذلك هذا، إمنا يتم حجه إذا أمت ما بقي ع
 .5/552ملسائل املدونة 

لرب، عبد الرمحن بن يعمر الديلي، روى عن النيب صلى هللا عليه حديث "احلج عرفة"، مل يروه غريه، ومل يرو عنه غري بكري بن عطاء. ابن عبد ا 3
 .2/856االستيعاب 

. سنن الرتمذي، أبواب احلج، ابب ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك 1949داود، كتاب املناسك، ابب من مل يدرك عرفة:  سنن أيب 4
. قال ابن حجر: "قال احلاكم: وهو صحيح اإلسناد، وأقر 3997. سنن النسائي، كتاب املناسك، فرض الوقوف بعرفة: 889احلج: 

 .2/549جر، التلخيص احلبري ابن حجر احلاكم على ذلك". ابن ح
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ويرى ابن يونس أن وجه إتيانه ابلعمرة مع اهلدي: ألن املطلوب منه أن أييت ابلطواف والسعي يف إحرام ال 

 .2عبد الرب: "وإمنا أمروه ابلعمرة ليكون طوافه لإلفاضة يف إحرام صحيح". قال ابن 1وطء فيه

سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف مفهوم متام احلج بعرفة، فمن قال إنه متام ال ينقضه شيء  سبب الرجوع:

 رأى إمكانية جرب احلج ابهلدي والعمرة، ومن رأى أن الوطء ينقضه أفسده بوقوعه.

مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو فساد حج من وطئ بعد الوقوف بعرفة  معتمد معتمد املذهب:

 .3وقبل رمي مجرة العقبة

 املسألة الثانية: حكم تقدمي دم احلج الفائت

من فاته احلج فإن عليه أتخري دم الفوات حلجة القضاء، فإن قدمه فقد كان مالك يقول:  صورة املسألة:

 .4عن ذلك وكرههجيزئه وخيفف يف ذلك، مث رجع 

سحنون[: "أرأيت من فاته احلج، مىت ينحر هدي فوات احلج يف قول مالك؟ قال  ]قلت  إثبات الرجوع:

]ابن القاسم[: يف القضاء من قابل، قلت ]سحنون[: فإن بعث به قبل أن يقضي حجه أجيزئه؟ فقال ]ابن 

ره إال يف حج قابل، قال ابن القاسم: القاسم[: سألت مالكا عن هذا، فقال ]مالك[: ال يقدم هديه وال ينح

 .5وقد بلغين أن مالكا قد كان خففه مث استثقله بعد"

                                       
 .3/554ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  1
 .7/270ابن عبد الرب، التمهيد  2
. ابن انجي، شرح منت الرسالة 1/396. ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة 1/237. ابن اجلالب، التفريع 1/458سحنون، املدونة  3

 .2/68قي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري . الدسو 3/55. اجلندي، التوضيح 1/352
 قال احلطاب: "من فاته احلج، فعليه اهلدي والقضاء، ولو كان احلج الفائت تطوعا. وقال أيضا: قال يف النوادر: ومن كتاب ابن املواز قال 4

له إال البيت، وحيج قابال، ويهدي". مالك: من فاته احلج خلطإ العدد أو مبرض أو خبفاء اهلالل أو بشغل أبي وجه غري العدو فال، حي
. والعجب من ابن عبد الرب كيف يقول: وإن عجله كرهه له مالك وأجزأ عنه، ومن أصحابه من قال: 3/202احلطاب، مواهب اجلليل 

وقضى حجه، . وإن أقام احلاج على إحرامه إىل قابل 1/400ال جيزئه، ووجه قوله ضعيف، وقول مالك أصح. الكايف يف فقه أهل املدينة 
 .1/408كان اتما، ومل يلزمه هدي. سحنون، املدونة 

 .1/455سحنون، املدونة  5
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قبل أن حيج  -أي احلاج –وجه هذا القول عند ابن القاسم: "أنه لو هلك  دليل القول املرجوع عنه:

 .1د املوت"حجة القضاء أهدي عنه؛ ملكان ذلك، ولو كان ذلك ال جيزئه إال بعد القضاء ما أهدي عنه بع

من طريق  3خرج حاجا حىت إذا كان ابلنازية 2دليله ما رواه مالك أن أاب أيوب دليل القول املرجوع إليه:

مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن اخلطاب يوم النحر فذكر له ذلك، فقال له عمر: "اصنع ما يصنع 

 .4املعتمر، مث قد حللت، فإذا أدركك احلج قابال فاحجج، واهد ما استيسر من اهلدي"

ن يكون اجلرب ووجه هذا القول عند الباجي: أن القضاء بدل من احلج األول، واهلدي جرب له، فوجب أ

 .5مع البدل؛ ألنه من جنسه، ولكونه متمما له

 .6قال خليل: "إمنا أمر بتأخري اهلدي حلجة القضاء؛ ليتفق اجلابر النسكي، واجلابر املايل"

                                       
. قال خليل: "ورأى بعض الشيوخ أن ما استدل به ابن القاسم مصادرة على املطلوب، وأن من يقول بعدم اإلجزاء 1/455سحنون، املدونة  1

. قال ابن عرفة: "قال عبد احلق: الزم استدالله أنه يهدى عن امليت وإن 3/135إذا تقدم خيالف يف مسألة امليت". اجلندي، التوضيح 
 .2/250مل يوص به، وقال بعض شيوخنا: ال جيب دم الفوت مبوته قبل القضاء إال أن يوصي به". ابن عرفة، املختصر الفقهي 

هللا صلى هللا عليه وسلم، من أهل احلكمة ه(، صاحب رسول 50خالد بن زيد بن كليب األنصاري اخلزرجي النجاري، أبو أيوب )تويف  2
والشجاعة والكرم، استضاف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف بيته مقدمه إىل املدينة، وشهد معه املشاهد كلها، آخى رسول هللا صلى 

 .2/424هللا عليه وسلم بينه وبني مصعب بن عمري. ابن عبد الرب، االستيعاب 
-، نشر دار صادر5/251أهنا: "رحبة واسعة فيها عضاه ومروخ". احلموي، ايقوت بن عبد هللا، معجم البلدان نقل ايقوت عن ابن الفرات  3

 .1995بريوت، الطبعة الثانية 
. فمن مل جيد اهلدي كفاه صيام عشرة أايم، ثالثة يف احلج، وسبعة إذا رجع. املوطأ: 1428موطأ مالك، كتاب احلج، هدُي من فاته احلج:  4

1429. 
 .3/8الباجي، املنتقى شرح املوطأ  5
 .3/135اجلندي، التوضيح  6
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، وقول -رضي هللا عنه-لعل سبب الرجوع االطالع على الدليل وهو هنا قول عمر  سبب الرجوع:

 .1الصحايب حجة عند مالك

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن من قدم دم الفوات قبل حجة  معتمد املذهب:

 .2القضاء فإنه جيزئه

 يستطاع دفعهيعم احلرم وال قتل اجلراد فدية املسألة الثالثة: حكم 

كان مالك يقول يف مثل اجلراد والذابب يعم احلرم: على من وطئه أن يطعم مسكينا أو  صورة املسألة:

 .3مسكينني، مث رجع عن ذلك وقال: ال شيء على من أصاب ذلك إذا مل يتعمده

عم يف الذابب يطأ عليه، ال ميتنع من ذلك لكثرته: "فليط -عن مالك-قال ابن وهب  إثبات الرجوع:

 .4مسكينا، أو مسكينني، وقال بعد ذلك: ال شيء عليه يف مثل هذا الغالب"

وجه هذا القول عند الباجي: أن احملرم إذا أصاب صيدا لزمه اجلزاء، وإن مل يقدر  دليل القول املرجوع عنه:

عنه يف فجعلت الغلبة كاخلطإ والنسيان هنا؛ ألهنما مما ال يعفى  ،5على التحرز منه كان كمن قتله خطأ

 املناسك.

وجه هذا القول كونه كاجلائحة؛ ألنه مما ال يستطاع دفعه، فسقطت تبعته. قال  دليل القول املرجوع إليه:

الباجي: "وجهه أن الضرورة إذا كانت عامة، ومل ميكن احرتاز منها؛ لغلبتها وكثرهتا، فإنه يسقط حكم املنع 

 .6عموم، سقط الفداء به، كقتل عادية السباع"هبا، ويباح القتل، وإذا كان القتل مباحا على ال

                                       
 من هذا البحث. 134تنظر الصفحة  1
 .3/202. احلطاب، مواهب اجلليل 1/455سحنون، املدونة  2
 .2/345معتمد املذهب أن يف اجلرادة قبضة من طعام. عليش، منح اجلليل  3
 .2/464ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
 .3/67الباجي، املنتقى شرح املوطأ  5
 .3/67الباجي، املنتقى شرح املوطأ  6
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سبب الرجوع هو قاعدة فقهية مذهبية وهي هل تسقط الضرورة اإلمث واجلابر، أم أهنا تسقط  سبب الرجوع:

 اإلمث ال غري؟.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن مثل اجلراد والذابب إذا عم فال  معتمد املذهب:

 .1أصابه إن مل جيد مندوحةشيء على من 

                                       
. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 2/224لفقهي . ابن عرفة، املختصر ا3/112. اجلندي، التوضيح 1/300ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة  1

2/550. 
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 املطلب الثالث: األجري للحج عن امليت

 املسألة األوىل: حكم األجري للحج عن امليت يشرتط عليه أن ال يتمتع فيتمتع

كان ابن القاسم يقول فيمن استؤجر للحج عن ميت، وشرط عليه ورثته أال يتمتع فتمتع: إنه ال جيزئه ذلك 

 . 1إىل قول مالك وقال: جيزئه ذلكويرد إليهم ماهلم، مث رجع 

: "ومن استأجر على أن حيج حجة، وال يقدم بني يديها عمرة فاعتمر، 2قال ابن اجلالب إثبات الرجوع:

. وقال ابن أيب زيد: "قال مالك: 3مث حج، يروى عن ابن القاسم أنه قال: ال جيزيه، مث رجع إىل قول مالك"

جة عمرة، فقدَّم عمرة، ومتتع، فذلك جيزئ عنه، وال حجة عليه. وقال ابن وإذا اشرتطوا عليه أال يقد  م قبل احل

 .4القاسم: عليه أن يوفيهم ما شرطوا، أو يرد عليهم ما قبض منهم. مث رجع إىل قول مالك: إنه جمزئ عنه"

نقص وجه القول بعدم اإلجزاء كون األجري مل أيت مبا اشرتط عليه، وإمنا جاء أب دليل القول املرجوع عنه:

منه؛ ألن التمتع أنقص من اإلفراد عند املالكية، من هنا كان فيه دم جيربه. قال ابن اجلالب: "ويشبه أن ال 

 .5جيزئ اعتبارا ابلقارن"

                                       
ه ويرد قال القرايف: "قال سند: وإذا قلنا ابإلجزاء فعليه اهلدي كدم الصيد والفدية ولو شرط عليه ميقات فأحرم من غريه فظاهر املذهب ال جيزئ 1

تصر وتبعه شراحه: أن املسألة فيما إذا كان االشرتاط . والذي عليه خليل يف املخ3/198املال يف احلج املعني إن فات". القرايف، الذخرية 
. الدسوقي، حاشية 2/556من طرف الورثة أو الوصي، أما إن كان من طرف امليت فإن اإلجارة تنفسخ. انظر: احلطاب، مواهب اجلليل 

 .2/16الدسوقي على الشرح الكبري 
ه(، فقيه أصويل حافظ، تفقه ابألهبري، وكان أحفظ أصحابه وأنبلهم، وتفقه به القاضي عبد 378عبيد هللا بن احلسن بن اجلالب )تويف  2

الوهاب البغدادي، له كتاب يف اخلالف، وكتاب التفريع يف فروع مذهب مالك، من كتب املذهب املعتمدة. ابن خملوف، شجرة النور 
 .1/137الزكية 

 .3/198. وانظر أيضا: القرايف، الذخرية 1/194اجلالب، التفريع ابن  3
 .2/489ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
 .1/194ابن اجلالب، التفريع  5
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د  احلج عنه وقد حصل، واعتربه  دليل القول املرجوع إليه: وجه القول ابإلجزاء عند خليل أن امليت ُقص 

 .2يف احلج، وإمنا هو إلتيانه بعمرة حينئذٍ  1اهلدي ليس بوصماللخمي جمزائ بناء على أن 

االختالف يف كمال التمتع ونقصانه، فمن قال إنه انقص بسبب اجلابر سبب الرجوع هو  سبب الرجوع:

جعل متتع األجري غري جمزئ، ومن جعله كامال اعتربه إفرادا وزايدة عمرة، مث إن ابن القاسم رجع إىل قول 

 سألة.مالك يف هذه امل

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو إجزاء احلج ملن استؤجر ليحج عن  معتمد املذهب:

 .3ميت مفردا، فتمتع

 املسألة الثانية: األجري للحج عن امليت يشرتط عليه اإلفراد فيقرن

اإلفراد فقرن معتمرا عن كان ابن القاسم يقول فيمن استؤجر للحج عن ميت وشرط عليه  صورة املسألة:

 نفسه: إنه يرد املال، مث رجع وقال: يضمن احلج اثنية.

قال حممد بن املواز: "قال ابن القاسم: وإن قرن فبدأ العمرة عن نفسه، واحلج عن امليت،  إثبات الرجوع:

 .4فلريد املال، مث رجع فقال: يضمن احلج اثنية

أنه ال يؤمن أن يفعل ذلك يف قابل، من هنا وجب عليه  وجه هذا عند اللخمي دليل القول املرجوع عنه:

ر  بذلك، وبناء على ذلك فهو إمنا  رد املال، وألنه خان العقد فأشرك يف السعي والطواف، ومل خيص املستأج 

                                       
 الوصم: العار. انظر: الفريوز آابدي، القاموس احمليط: ابب امليم، فصل الواو. 1
 .3/1268اللخمي، التبصرة  2
. واقتصر خليل يف خمتصره على هذا القول وتبعه شراحه: انظر: اخلرشي، شرح 1/1268. اللخمي، التبصرة 1/194ابن اجلالب، التفريع  3

: "ويف هذا القول -تلميذ ابن القاسم -. وقال أصبغ 2/16. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 2/293خمتصر خليل 
 .2/489نوادر والزايدات مغمز، وجيزئ إن شاء هللا تعاىل". انظر: ابن أيب زيد، ال

. قال احلطاب: "قال ابن عبد السالم: املنصوص عدم اإلجزاء واختلف هل ميكن من اإلعادة أو 2/489ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
طاب، مواهب تنفسخ اإلجارة. قلت ]احلطاب[: والظاهر أن هذا اخلالف فيما إذا مل يكن العام معينا وأما يف العام املعني فتنفسخ". احل

 .2/559اجلليل 
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 .2. ووجهه القرايف أبنه: أحرم إحراما واحدا فال جيزئ عن اثنني1جاء ببعض ما استؤجر عليه

وجه هذا القول: أنه استؤجر على أمر ومل يقم به فوجب عليه اإلتيان به، وما  دليل القول املرجوع إليه:

ذكروا من أنه خائن ميكنه إعادة ما فعل من القران من قبُل فليس بقويٍ ؛ خلفاء أمر النية؛ ألنه ميكن أيضا أن 

نة معينة ال بد أن ، فألغي االحتماالن. قال القرايف: "فإن كانت الس3حيج هو عن نفسه ابملال يف أول األمر

 .4ينفق على سنة أخرى ألنه دين يف دين أو غري معينة فالقياس أن عليه الوفاء هبا"

يف تقدير خيانة األجري هل تضر فريد املال، أم أهنا ال تضر  سبب الرجوع هو حتقيق املناط سبب الرجوع:

 فيطلب منه اإلتيان مبا طلب منه يف قابل.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أنه إن استؤجر على احلج عن ميت  معتمد املذهب:

 .5فقرن احلج ابلعمرة فإن اإلجارة تنفسخ، ويرد املال

                                       
 .5/620. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 3/1268اللخمي، التبصرة  1
 .3/199القرايف، الذخرية  2
 .2/558نقل احلطاب عن خليل: "ألان لو راعينا أمر النية مل جتز هذه اإلجارة الحتمال أن حيرم عن نفسه". احلطاب، مواهب اجلليل  3
 .3/198 القرايف، الذخرية 4
. وقال احلطاب: "نص يف التوضيح على أن اإلجارة تنفسخ فيها فإنه 3/198قال القرايف: "إنه قول ابن القاسم، وصدر به". القرايف، الذخرية  5

. 2/558قال: إذا شرط عليه اإلفراد بوصية امليت فخالفه فقرن انفسخت اإلجارة سواء كان العام معينا أم ال". احلطاب، مواهب اجلليل 
. وفصَّل 2/16وقال الدسوقي: "وتنفسخ اإلجارة إن خالف لقران عني العام، أو ال". الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 

اللخمي تفصيال حسنا فقال: "مث ينظر فإن كانت اإلجارة على ذلك العام رد املال، وإن كانت مضمونة وأتى مستفتًيا أو كان أظهر 
ائز، مل تفسخ اإلجارة وحج من قابل، فإن كتم ذلك مث ظهر عليه فسخت اإلجارة؛ ألنه ال يؤمن أن ينوي مثل ذلك ألنه ظن أن ذلك ج

. وقال خليل: "ويتحصل فيما إذا اشرتط عليه الورثة اإلفراد فقرن ثالثة أقوال: قال 3/1268ذلك يف العام اآلخر". اللخمي، التبصرة 
يه اإلعادة. وقال عبد امللك جيزئ. وفرق ابن حبيب بني أن ينوي العمرة عن نفسه أو عن يف اجلالب: قال ابن القاسم: ال جيزئ وعل

 .2/506امليت كما تقدم". اجلندي، التوضيح 
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 العمرة املطلب الرابع:

 املسألة األوىل: حكم العمرة الثانية يف احملرم ملن اعتمر بعد الرمي يف آخر ذي احلجة

كان مالك يقول: إن للحاج بعد الرمي أن يعتمر يف آخر ذي احلجة مث يعتمر يف احملرم  صورة املسألة:

 .1يدخل احملرمعمرة أخرى، مث رجع عن ذلك وقال: أحب ملن أقام بعد احلج أن ال يعتمر بعد احلج حىت 

قال مالك: "وال أبس أن يعتمر بعد أايم الرمي، يف آخر ذي احلجة، مث يعتمر يف احملرم  إثبات الرجوع:

عمرة أخرى، فيصري يف كل سنة عمرة، مث رجع فقال: أحب إيل ملن أقام أال يعتمر بعد احلج حىت يدخل 

 .2احملرَّم"

يف شأن عائشة وقد جاء فيه:  رمحن بن أيب بكريستدل له حبديث عبد ال دليل القول املرجوع عنه:

 .3فاعتمرت بعد احلج يف ذي احلجة

عن عبد هللا بن عمر أنه قال:  4يستدل له مبا رواه مالك عن صدقة بن يسار دليل القول املرجوع إليه:

 .5وهللا ألن أعتمر قبل احلج وأهدي أحب إيل من أن أعتمر بعد احلج يف ذي احلجة

اجي: أن ابن عمر كان يرى أن ترك العمرة يف أشهر احلج أفضل، وأن النقص يدخل ووجه ذلك عند الب

على احلجة والعمرة بفعل العمرة يف أشهر احلج، غري أن العمرة قبل احلج جيرب نقصها ابلدم، أما العمرة بعد 

                                       
أهنا قال القرايف: "والعمرة ال تنعقد مبجرد انقضاء أايم الرمي، بل البد مع ذلك من أن يطوف طواف اإلفاضة، وكذا قال يف املدونة، وحاصله:  1

 .2/520ال تنعقد إال ابنقضاء شيئني: الرمي وطواف اإلفاضة". القرايف، الذخرية 
 .2/364ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2
 .1785اري، أبواب العمرة، ابب عمرة التنعيم: صحيح البخ 3
ه(، ثقة قليل احلديث، روى عن مجاعة منهم املغرية بن حكيم وابن جبري ومالك بن أوس بن 132صدقة بن يسار اجلزري املكي )تويف  4

ماجه. ابن حجر، أمحد  احلداثن، روى عنه مجاعة منهم مالك بن أنس والسفياانن ومعمر وابن إسحاق، روى له مسلم وأبو داود وابن
 .1326اهلند، الطبعة األوىل -، نشر مطبعة دائرة املعارف النظامية4/419بن علي، هتذيب التهذيب 

 .1248موطأ مالك، كتاب احلج، ما جاء يف التمتع:  5
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 .1احلج فال جابر هلا، وقد روي حنو هذا التأويل عن انفع عن ابن عمر

استثقال ذلك بقرب الزمان من احلج فقال: "أحب إيل ملن أقام مبكة أن ال يعتمر بعد احلج وعلل مالك 

 .2حىت يدخل احملرم لقرب الزمان"

رضي -سبب الرجوع اختالف قول الصحابة، وقد رجع مالك إىل قول عبد هللا بن عمر  سبب الرجوع:

 .-هللا عنهما

 –ع عنه، وهو جواز العمرة للحاج يف أول احملرم معتمد مذهب مالك هو القول املرجو  معتمد املذهب:

 .3ملن كان اعتمر آخر ذي احلجة -من غري كراهة

                                       
 .2/227الباجي، املنتقى شرح املوطأ  1
من اجلحفة يف احملرم بعد أن كانت يف أول أمرها تعتمر يف ذي احلجة،  . قال القنازعي: "اعتمرت عائشة آخر أمرها2/520اجلندي، التوضيح  2

لكي توقع عمرهتا يف غري العام الذي حجت فيه، وهبذا قال عمر بن اخلطاب: أن يكون احلج يف عام، والعمرة يف عام آخر". القنازعي، 
 .618 -2/615تفسري املوطأ 

. اجلندي، 1/417. ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة 1/243ابن اجلالب، التفريع . 3/476من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  3
، مطبوع مع حاشية العدوي عليه، حتقيق يوسف البقاعي، نشر دار 1/564. أبو احلسن املنويف، كفاية الطالب الرابين 2/520التوضيح 

 .1994بريوت، سنة -الفكر
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 حكم املعتمر يشعر هداي ويقلده مث يردف حجااملسألة الثانية: 

مث أردف العمرة حبج: إنه  -أشعره وقلده-كان مالك يقول فيمن أحرم بعمرة وساق هداي  صورة املسألة:

اهلدي الذي ساق للعمرة عن متتعه إن أخره ليوم النحر، مث رجع عن ذلك وقال: جيزئه إن أخره ليوم ال جيزئه 

 النحر.

قلت ]سحنون[ البن القاسم: "أرأيت رجال أحرم ابلعمرة يف أشهر احلج وساق معه اهلدي  إثبات الرجوع:

لنحر ويثبت على إحرامه أم ينحره فطاف لعمرته وسعى بني الصفا واملروة، أيؤخر اهلدي وال ينحره حىت يوم ا

وحيل؟ قال: قال مالك: ينحره وحيل وال يؤخره إىل يوم النحر، قال: وال جيزئه من دم املتعة هذا اهلدي إن 

يف هذا الذي متتع يف أشهر احلج  1أخره إىل يوم النحر. قال ابن القاسم: وقد قال مالك ]أي بعد ذلك[

ل من عمرته فنحره يوم النحر عن متعته، قال مالك: فأرجو أن وساق معه اهلدي: إنه إن أخر هديه وح

 .2يكون جمزائ عنه"

وجهه عند مالك: "كوُن هذا اهلدي قد وجب على هذا الذي ساقه أن  دليل القول املرجوع عنه:

، فلما وجب عليه من قبل مل جيزئه عن واجب آخر. وقال عبد الوهاب: "ألنه قد وجب ابلتقليد 3ينحره"

. وقال القرايف: "ألن التطوع السابق ال جيزئ عن الواجب 4ومل يبق فيه إال النحر فلم ينقل عن أصله" واإلشعار

. وقال خليل: "فلما وجب ابلتقليد واإلشعار قبل أن يتعلق عليه الدم للمتعة: محله حممل التطوع 5الالحق"

                                       
. 1/410وله يف املدونة: "ولكن الذي قلت لك: من أنه ينحره وال يؤخره: أحب إيل". سحنون، املدونة دليل كون مالك قاله له بعد ذلك ق 1

 .3/135وقال خليل: "والذي رجع إليه يف املدونة يف مسألة التمتع اإلجزاء". اجلندي، التوضيح 
هذا راجع إىل التقليد واإلشعار، هل جيب به . قال اللخمي: "وكل 2/263. ابن عرفة، املختصر الفقهي 410 -1/409سحنون، املدونة  2

قلد اهلدي أم ال. وقال أيضا: وهذا فيما سوى الغنم، فإهنا جتب على قول مالك ابلنية والسوق، أو ابلنية ابنفرادها وإن مل تسق؛ ألهنا ال ت
 .3/1146وال تشعر، فلم يبق إال النية". اللخمي، التبصرة 

 .1/409سحنون، املدونة  3
 .567وهاب، املعونة صعبد ال 4
 .3/292القرايف، الذخرية  5
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 .1فلذلك مل جيزئه عما وجب عليه" -ىف أحد القولني-

.  ونقل 2واستدل مالك لذلك بكونه فعل أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم املرجوع إليه:دليل القول 

. وقال القرايف: "نظرا لتعلق 3ابن شاس عن عبد احلق أن علة اإلجزاء لكون تطوع احلج جيزئ عن واجبه

 .4اهلدي ابلعمرة فتجزئ عنه"

 .-رضي هللا عنهم-ابة سبب الرجوع هو االطالع على الدليل وهو فعل الصح سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من اعتمر وساق هداي مث بدا له  معتمد املذهب:

 .5فأردف العمرة حبج، فإنه جيزئ الدم الذي ساقه للعمرة عن دم التمتع إن أخره إىل يوم النحر

                                       
 .3/185اجلندي، التوضيح  1
 .1/410سحنون، املدونة  2
. قال الزرقاين: "ألن تطوع احلج جيزئ عن واجب جنسه كطواف عن مثله". الزرقاين، شرح خمتصر 1/310ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة  3

 .2/472خليل 
 .3/292القرايف، الذخرية  4
 .2/377. عليش، منح اجلليل 2/87. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 1/409سحنون، املدونة  5
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 املبحث اخلامس: مسائل متفرقة

 االعتكافاملطلب األول: مسائل 

 املسألة األوىل: حكم املعتكف يف الثغور يقطع اعتكافه خلوف

كان مالك يقول يف املعتكف إذا اعتكف يف الثغور وجاءه اخلوف: إنه يقطع اعتكافه،  صورة املسألة:

 فإن أمن ابتدأ اعتكافه وبطل ما مضى، مث رجع عن ذلك وقال: بل يبين على ما سبق من اعتكافه.

قال ابن القاسم: "قيل ملالك: فإن اعتكف املعتكف يف الثغور أو يف السواحل وجاءه  الرجوع:إثبات 

اخلوف، أيرتك ما هو فيه من اعتكافه وخيرج؟ قال: نعم، فقيل له: فإذا أمن أيبتدئ أم يبين؟ فقال: بل يبين، 

 .1يبينوهذا آخر ما قاله، وقد كان قال قبل ذلك: يبتدئ مث رجع إىل هذا القول فقال: 

وجه بطالن اعتكافه عند اللخمي: أنه كان ميكنه االحرتاز فال يعتكف إال يف  دليل القول املرجوع عنه:

 .2موضع أيمن فيه

على  -الذي فجأه اخلوف-ووجه هذا القول عند اللخمي قياس املعتكف  دليل القول املرجوع إليه:

 .3هلما فيهاملريض؛ ألن املرض واخلوف أمران طارائن، ال مدخل 

 سبب الرجوع هو اختالف طريف قاعدة هل املقصر يف االحتياط ينتفع من الضرورات؟. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن املعتكف يف الثغور إذا قطعه خوف  معتمد املذهب:

 .4فأمن إنه يبين على ما مضى من اعتكافه

                                       
. ويف املدونة عند هذا املوضع: "وإن كان يف زمن اخلوف، فال يعتكف وال يدع ما خرج له من الغزو ويشتغل بغريه 1/296نون، املدونة سح 1

 من االعتكاف".
 .2/846اللخمي، التبصرة  2
 .2/846اللخمي، التبصرة  3
. الدمريي، الشامل يف فقه 2/476ضا: اجلندي، التوضيح . وبعده: قال ابن القاسم: "وهو أحبُّ إيل". انظر أي1/246سحنون، املدونة  4
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 االعتكافاملسألة الثانية: أقل مدة 

كان مالك يقول: أقلُّ االعتكاف يوم وليلة، مث رجع عن ذلك وأنكره وقال: أقلُّ االعتكاف  صورة املسألة:

 .1عشرة أايم

قال ابن القاسم: "بلغين عن مالك: أقل االعتكاف يوم وليلة. فسألته عنه فأنكره، وقال:  إثبات الرجوع:

 .2"أقل االعتكاف عشرة أايم ومل يره فيما دون ذلك

: نذر يف اجلاهلية -رضي هللا عنهما-دليل هذا القول: ما رواه ابن عمر أن عمر  دليل القول املرجوع عنه:

. 3أن يعتكف يف املسجد احلرام قال: أراه قال ليلة: فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أوف بنذرك(

 هو ما يصام فيه، وهو يوم، وأحلقوا به ليلته.والشرتاط املالكية  الصوم  يف االعتكاف قالوا أقل االعتكاف 

 .دليله أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يعتكف أقل من عشر طيلة حياته دليل القول املرجوع إليه:

قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعتكف العشر  -رضي هللا عنهما-روى عبد هللا بن عمر فقد 

 .4األواخر من رمضان

                                       
 .1/204اإلمام مالك 

ومع ذلك فقول مالك األول على أن من نذر اعتكاف يوم وليلة يلزمه، فليس ذلك مما رجع عنه مالك. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  1
3/1217. 

 .1/297سحنون، املدونة  2
. صحيح مسلم، كتاب األميان، ابب نذر الكافر 2043صحيح البخاري، كتاب االعتكاف، ابب إذا نذر يف اجلاهلية أن يعتكف مث أسلم:  3

 .1656وما يفعل فيه إذا أسلم: 
ب . صحيح مسلم، كتا2025صحيح البخاري، كتاب االعتكاف، ابب االعتكاف يف العشر األواخر، واالعتكاف يف املساجد كلها:  4

 .1171االعتكاف، ابب اعتكاف العشر األواخر من رمضان: 
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وعبارة "كان" تدل على أنه شأنه وعادته. كما استدل مالك هلذا القول بعمل أهل املدينة، فقد قال يف 

 .1العتبية: "ما أعرف اعتكاف يوم أو يومني من أمر الناس"

سبب الرجوع اختالف فتوى النيب صلى هللا عليه وسلم وفعله، مث رجع مالك إىل فعل النيب  سبب الرجوع:

 صلى هللا عليه وسلم واألكثر من أحواله.

 .2معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو كون أقل االعتكاف عشرة أايم معتمد املذهب:

                                       
. قال ابن رشد: "وهو اختالف يف أدىن ما يستحب للرجل أن يعتكفه". والذي يف املدونة أن القول 2/306ابن رشد، البيان والتحصيل  1

ايم، والذي يف املدونة أصح لتقدمها وعلو املرجوع عنه هو كون أقل االعتكاف يوم وليلة، أما العتبية ففيها أن أقل االعتكاف عشرة أ
شأهنا عند أهل املذهب. وقال ابن انجي: و"كان بعض من لقيته من التونسيني حيمل املقالة األوىل على أن مالكاً فهم من السائل أنه 

ضعيف كما ترى؛ ألن فيه توهيم ابن  أراد ابلنسبة إىل أقل اإلجزاء يف األوىل ]يوم وليلة[، واملقالة الثانية ]عشرة أايم[ على الكمال، وهو
. وقال القرايف: "قال سند: 1/296القاسم؛ إذ ظاهر كالمه كالنص يف أن قول مالك اختلف يف أقله". ابن انجي، شرح منت الرسالة 

وال  -لم صلى هللا عليه وس -ظاهر قوله: أن أقل من العشرة ال يكون مشروعا وحيتمل أن يريد أن ذلك األحسن والعشرة هي عادته 
اعتكف العام الذي قبض فيه عشرين يوما". القرايف، الذخرية  -صلى هللا عليه وسلم  -ينبغي جماوزهتا للسنة وإن كان يف أيب داود أنه 

2/542. 
. قال الدسوقي: "وكره ما زاد أو نقص عن 2/477. اجلندي، التوضيح 296 -1/295. ابن انجي، شرح الرسالة 1/297سحنون، املدونة  2

 .1/550عشرة هذا هو الراجح". الدسوقي، حاشية الشرح الكبري 
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 املطلب الثاين: مسائل األضحية والعقيقة

 وىل: حكم إطعام أهل الكتاب من األضحيةاملسألة األ

 كان مالك جييز إطعام أهل الكتاب من األضحية مث رجع عن ذلك إىل الكراهة. صورة املسألة:

قال ابن القاسم: "سئل مالك: عن أهل اإلسالم أيهدون من ضحاايهم ألهل الذمة من  إثبات الرجوع:

 .1ذلك، وقال: ال خري فيه غري مرة"جرياهنم؟ فقال: ال أبس بذلك، ورجع عنه بعد 

لعل وجهه كون إطعام الذمي من املعروف، فجاز ذلك لألمر ابإلحسان إليهم.  دليل القول املرجوع عنه:

. ورد يف 2وقال ابن يونس: "وكان ابن وهب يرى أن احلديث: )أن ال تطعموا املشركني من حلوم ضحاايكم(

 .3مالك خيففه مث رجع إىل الكراهية"اجملوس، وغري أهل الكتاب، وهلذا كان 

. وترُكُه عند 4وجه هذا القول عند خليل: أن األضحية قربة فال يعان الكافر هبا دليل القول املرجوع إليه:

 .5أصبغ على سبيل االستحسان

سبب الرجوع هو اختالف الدليل األصويل العقلي وهو هنا القياس، فهل تعترب األضحية  سبب الرجوع:

فطر جبامع كوهنما فرضا يف يوم عيد، فال يطعم الكافر منها وختتص ابملسلم، أم أهنما تفرتقان بسبب كزكاة ال

 كون زكاة الفطر واجبة واألضحية سنة؟.

                                       
. قال ابن رشد: "اختالف قول مالك هذا إمنا معناه إذا مل تكن يف عياله، فأعطيت 342 -3/343من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  1

أن تطعم منه". وقال ابن عرفة: إن الذي يف من اللحم ما تذهب به، فأما لو كانت يف عياله أو غشيتهم وهم أيكلون، مل يكن أبس 
ي النوادر كون مالك رجع إىل املنع، ورده أبن النقل عن ابن القاسم هو عبارة "ال خري فيه" وهي مبعىن الكراهة. ابن عرفة، املختصر الفقه

2/357. 
 مل جيده الباحث. 2
 .5/868ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  3
 .3/274اجلندي، التوضيح  4
 .5/868ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  5
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 .1معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو كراهة إطعام الذمي من األضحية معتمد املذهب:

 األضحية تلد قبل ذحبهااملسألة الثانية: حكم ذبح ولد 

يف ذبح ولد األضحية إذا ول دت قبل الذبح، مث رجع عن ذلك إىل أتكيد  2كان مالك خيري صورة املسألة:

 استحباب ذحبه.

سحنون[: "أرأيت األضحية إذا ولدت ما يصنع بولدها يف قول مالك؟ قال ]ابن  ]قلت  إثبات الرجوع:

إن تركه مل أر ذلك عليه واجبا؛ ألن عليه بدل أمه إن هلكت، القاسم[: كان مرة يقول: إن ذحبه فحسن، و 

 .3فلما عرضته على مالك قال: امح واترك منها إن ذحبه معها فحسن"

وجه الندب دون أتكد هو كونه ال يلزمه غري األضحية األم إن هلكت، وذلك  دليل القول املرجوع عنه:

 أمه وحدها دون ولدها.قول مالك: "ألن عليه بدل أمه إن هلكت"، أي بدل 

                                       
. احلطاب، 3/274. وقال ابن احلاجب: "يكره للكافر على األشهر، وتبعه خليل". انظر: التوضيح خلليل 1/307ابن اجلالب، التفريع  1

ا أو غريه". اخلرشي، . قال اخلرشي: "املشهور من املذهب أنه يكره للمضحي أن يطعم الكافر سواء كان ذمي3/247مواهب اجلليل 
 ... وقد أشكل عليَّ ما يف التوضيح من قول خليل: إن األشهر هو الكراهة وأهنا قول ابن القاسم، وما يف3/41شرح خمتصر خليل 

األمهات وغريها من كتب املذهب عن ابن القاسم: أنه اختار قول مالك األول، وهو التخفيف يف إطعام الذمي، وقد تبع خليال يف ..
 .2/356. ابن عرفة، املختصر الفقهي 3/274شراُح خمتصره. انظر: التوضيح ذلك 

وقد رأيُت الرجراجي نص على أن مالكا كان يرى التخيري فقال: ألن ذحبه معها إمنا هو أمر مباح، إن شاء فعل، وإن شاء ترك. وقال أيضا:  2
القاسم: "وأان ال أرى ذلك عليه بواجب"، فالذي يدل عليه هذا فإذا ترك االستحسان فكأنه مل يبق إال الوجوب، ويدل عليه قول ابن 

الظاهر: أن ذبح الولد مع أمه واجب، إال أنه مل يصر إىل ذلك أحد من أهل املذهب، وال متقدم وال متأخر. انظر: الرجراجي، مناهج 
 .3/269التحصيل 

الذي أمر مبحوه هو قوله: "ال أرى ذلك عليه واجبا"، والذي  . قال خليل: "واستشكل الشيوخ هذا املوضع؛ ألن1/547سحنون، املدونة  3
أبقاه هو قوله: "إن ذحبه معها فحسن" سواء يف الداللة على عدم الوجوب، وأشار التونسي إىل أن اقرتان عدم الوجوب دليل على ضعف 

ب الذبح، فإنه قد يفهم منه أتكيد ذلك ذلك االستحسان، خبالف ما إذا أبقى قوله: "فحسن أن يذبح معها ولدها" جمردا عن عدم وجو 
االستحسان، وهذا التأكيد هو الذي رجع إليه مالك، واملعىن اآلخر هو الذي رجع عنه، وهو الذي اختاره ابن القاسم. فلذلك أثبت 

 .3/67ليل . انظر أيضا: الزرقاين، شرح خمتصر خ3/258اللفظ الدال عليه، فقال: ال أرى ذلك عليه واجبا". اجلندي، التوضيح 
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وجه الندب مع التأكد كون ولدها من أجزائها، وقد تعينت للذبح فكان كالذي  دليل القول املرجوع إليه:

 .1خرج منها بعد الذبح. قال الرجراجي: "مراعاة للقول ابلوجوب ابلتسمية"

عنها، أم أنه كسائر  سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف اعتبار ولد األضحية جزءا مستقال سبب الرجوع:

 أجزائها لكمونه فيها عند تسميتها للتضحية.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أتكيد استحباب ذبح ولد األضحية  معتمد املذهب:

 .2اخلارج قبل ذحبها

 املسألة الثالثة: حكم عقيقة املولود يولد قبل الزوال

املولود يولد قبل الزوال يف شباب النهار إنه حيسب له ذلك اليوم، وإن كان مالك يقول يف  صورة املسألة:

ولد بعد الزوال ألغي ذلك اليوم، مث رجع عن ذلك، وقال: إن ولد قبل الفجر يف الليل حسب له ذلك اليوم، 

 وإن ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم، واحتسب سبعة أايم من دونه.

ب  ذلك اليوم، وإن مل يولد قال ابن املاجشون: "إ إثبات الرجوع: ن ولد يف شباب النهار قبل الزوال ُحس 

 .3إال بعد الزوال ألغي ذلك اليوم، وهذا القول حكى ابن املاجشون أنه كان قول مالك أوال، مث رجع عنه"

ود لعل وجه اعتبار يوم ميالد الولد مبيالده يف شباب النهار قبل الزوال كون املول دليل القول املرجوع عنه:

أدرك وقت ذبح العقيقة؛ ألهنا إمنا تذبح ضحى كاألضحية، فكان له أن حيسب ذلك اليوم، ولعموم حديث: 

 ؛ إذ هذه سبعة أايم ابعتبار األكثر.4)كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وحيلق ويسمى(

                                       
 .3/269الرجراجي، مناهج التحصيل  1
. وقال العدوي: "والراجح املثبت وهو أنه يتأكد ندب 3/67. قال الزرقاين: "وهو الراجح". شرح خمتصر خليل 1/547سحنون، املدونة  2

 .3/40الذبح". العدوي، حاشية العدوي على شرح اخلرشي 
 .4/1589. اللخمي، التبصرة 1/450. ابن رشد، املقدمات املمهدات 3/388يل من مثانية أيب زيد: ابن رشد، البيان والتحص 3
. سنن 2832. سنن الرتمذي، أبواب األدب، ابب ما جاء يف تعجيل اسم املولود: 2838سنن أيب داود، كتاب الضحااي، ابب يف العقيقة:  4
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النهار يتبع الليل، وقد قال وجه اعتبار إدراك جزء من الليل يف العقيقة كوُن  دليل القول املرجوع إليه:

 .1مالك: "إن الليلة سابقة لليوم، وإمنا حتسب سبعة أايم بلياهلا"

 وألن ذلك أكثر احتياطا يف إعمال احلديث املتقدم الوارد يف العق عن الغالم يوم سابعه.

 سائره؟.مدرك أغلب اليوم هل هو كمن أدرك سبب الرجوع هو اختالف طريف قاعدة  سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أنه إن ولد املولود بعد الفجر ألغي  معتمد املذهب:

 .2اليوم، وإن ولد قبل الفجر اعترب ذلك اليوم

                                       
 .3165ابب العقيقة: . سنن ابن ماجه، كتاب الذابئح، 4220النسائي، كتاب العقيقة، مىت يعق؟: 

 .1/388 – 2/66سحنون، املدونة  1
. الدسوقي، حاشية 1/688. ابن بزيزة، روضة املستبني 3/280. اجلندي، التوضيح 1/308. ابن اجلالب، التفريع 1/388سحنون، املدونة  2

 .2/126الدسوقي على الشرح الكبري 
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 مع والة اجلور املطلب الثالث: مسألة يف اجلهاد

 املسألة األوىل: حكم اجلهاد مع والة اجلور

 يكره اجلهاد مع والة اجلور، مث رجع عن ذلك وقال: جيب.كان مالك  صورة املسألة:

قال ]ابن القاسم[: "وقال مالك: ال أرى أبسا أن جياهد الروم مع هؤالء الوالة، قال ابن  إثبات الرجوع:

: أنه كان يكره قبل ذلك جهاد الروم مع هؤالء، قال ابن -ومل أمسع منه-القاسم: وكان فيما بلغين عنه 

 .1ان فقد أدركته وهو يقول: ال أبس جبهادهم مع هؤالء الوالة"القاسم: وأما أ

وجه هذا القول: أنَّ من خرج مع والة اجلور فإنه يعينهم على ما يبتغون من  دليل القول املرجوع عنه:

الدنيا، وسفك الدماء، قال ابن انفع: "ال أحب ألحد أن خيرج معهم، فيكون هلم عواًن على ما يريدون من 

 .2ا". قال اللخمي: "وروي مثل ذلك عن مالك"طلب الدني

دليل هذا القول ما رواه أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )اجلْ ه اُد  دليل القول املرجوع إليه:

رًا( ٌب ع ل ْيُكْم م ع  ُكل   أ م رٍي، ب  رًّا ك ان  أ ْو ف اج   .3و اج 

 .4جلور لكان ضرارا على أهل اإلسالمووجه هذا القول: أنه لو ترك اجلهاد مع والة ا

وجعله خليل من ابب ارتكاب أخف املفسدتني؛ ألن الغزو مع والة اجلور إعانة هلم على جورهم، وترك 

 .5الغزو معهم فيه خذالن لإلسالم

 

                                       
 .1/498سحنون، املدونة  1
 .3/1348اللخمي، التبصرة  2
 .2533سنن أيب داود، كتاب اجلهاد، ابب الغزو مع أئمة اجلور:  3
 .1/498سحنون، املدونة  4
 .3/407اجلندي، التوضيح  5
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سبب الرجوع هو إعمال الدليل األصويل العقلي وهو هنا املصلحة، فرجع مالك إىل اجلهاد  سبب الرجوع:

 مع والة اجلور ملا حيققه من املصاحل اليت ال تتحقق يف ترك اجلهاد معهم.

 .1معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو وجوب اجلهاد مع والة اجلور معتمد املذهب:

                                       
 .3/347. احلطاب، مواهب اجلليل 3/407. اجلندي، التوضيح 1/498سحنون، املدونة  1
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 ان والنذوراملبحث السادس: األمي

 املطلب األول: مسائل األميان

 املسألة األوىل: الرجل حيلف ال يكسو شخصا مث يفتك له ثواب رهنا

كان مالك يقول يف الرجل حيلف ال يكسو امرأته مث يفتك هلا رهنا من ثياب: إنه حينث،  صورة املسألة:

 مث رجع عن ذلك وتوقف يف املسألة، مث قال ال حينث.

قال ابن القاسم: "وقد بلغين عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن ال يكسو امرأته،  الرجوع:إثبات 

فافتك هلا ثيااب كانت رهنا، قال مالك: أراه حانثا. قال ابن القاسم: وقد عرضُت هذه املسألة على مالك 

 .1فأنكرها، وقال: احمها. وأىب أن جييب فيها بشيء"

ووجه هذا القول عند مالك أنه مبين على املقاصد يف األميان؛ ألنه إمنا حلف  دليل القول املرجوع عنه:

 .2على عدم نفعها، وذلك معىن قول ابن القاسم: "وأصل هذا عند مالك إمنا هو على وجه املنافع واملن"

                                       
نث، إن مل تكن له نية". ابن أيب زيد، النوادر والزايدات . قال ابن أيب زيد: "قال ىف العتبية: مث رجع إىل أن حي1/613سحنون، املدونة  1

. والذي يف العتبية أن ابن القاسم ملا عرضها على مالك ردها عليه، ومل يذكر أن مالكا قال حينث أو ال حينث، وإمنا قال: فردها 4/115
. ابن رشد، البيان والتحصيل  . ويف التوضيح 2/489ابن عرفة، املختصر الفقهي . وعند ابن عرفة أن مالكا رجع إىل احلنث. 6/215عليَّ

. قال اخلرشي: 3/246. احلطاب، مواهب اجلليل 3/258ومواهب اجلليل: أن القول املرجوع إليه: أنه ال حينث. اجلندي، التوضيح 
 .3/235"وقال أمحد: النص عن ابن القاسم أنه ملا أمره مبحوه أىب اإلمام أن جييب عنه". اخلرشي، شرح خمتصر خليل 

. ولعل اللبس إمنا جاء من جهة كون مالك تكلم يف مسألة أخرى غري هذه، وهي شبيهة هبا، نقلها ابن يونس يف 1/613سحنون، املدونة  2
اجلامع قال: "قال مالك: ومن حلف أال يهب فالانً هبة فتصدق عليه حنث، وكل هبة لغري ثواب فهي كالصدقة، وكذلك كل ما ينفعه 

. فهذه املسألة 6/479و غريها فإنه حينث؛ ألن أصل ميينه على املنفعة إال أن تكون له نية يف العارية". ابن يونس، اجلامع به من عارية أ
شبيهة مسألتنا هذه، ومن عدها غريها مل يعترب مالكا رجع إىل القول ابحلنث. مث رأيت اللخمي نسب املسألة البن القاسم. اللخمي، 

تبية ملالك عن ابن القاسم: "فإمنا يؤخذ الناس مبا لفظوا، فيحمل به على قوهلم إال أن تكون هلم نية". ابن . ويف الع4/1768التبصرة 
 .6/279رشد، البيان والتحصيل 
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اهر وجه التوقف هو الرتدد بني مراعاة لفظ احلالف ومعىن كالمه، فإن روعي ظ دليل القول املرجوع إليه:

كالمه مل يعد حانثا؛ ألنه مل يستأنف اهلبة فأعطاها ثواب من عنده، وإمنا افتك ثواب هلا كان مرهوان، وإن روعي 

 معىن الكالم كان حانثا؛ ألن معىن كالمه: أن ال ينفعها، وقد حصل النفع.

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة اعتبار اللفظ واملقصد يف اليمني. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو قول ابن القاسم، وهو وسط بني قويل مالك املرجوع عنه واملرجوع  معتمد املذهب:

إليه، وهو أن احلالف ال كسا امرأته، فافتك ثواب كانت رهنته حينث إن مل تكن له نية، فإن كانت له نية محل 

 .1اليمني عليها

 وكان له مال موروث ال يعلم بهاملسألة الثانية: حكم من حلف إنه ال ميلك شيئا 

كان مالك يقول فيمن حلف إنه ال ميلك شيئا، وله مال ورثه ال يعلم به: إنه ال حينث، مث  صورة املسألة:

 رجع عنه وقال: حينث إال إن نوى "فيما أعلم".

لسلف  قال العتيب: "وذكر ]ابُن القاسم[ قول  مالك يف مسألة الذي حلف و]قد[ ُسئ ل  ا إثبات الرجوع:

فحلف ما يل شيء أملكه، فطلع له مال من قبل مرياث مل يكن علم به، قال ]ابن القاسم[: قرأهتا على 

 .3، إال أن يكون نوى أين ال أملك شيئا أعلمه2مالك، فقال: احمها فمحوهتا، وقال: هو حانث

                                       
. قال الزرقاين: "مث حمل احلنث الذي هو الراجح إن مل تكن له نية". الزرقاين، شرح 3/258. اجلندي، التوضيح 1/613سحنون، املدونة  1

. قال القرايف: "فإن نوى الداننري دون غريها نوي يف الزوجة دون الرجل ألن العادة كراهة دفع الذهب للنساء لسوء 3/68خليل  خمتصر
إمنا يعين يف الزوجة غري  :قال أبو حممد ،ينوي عندي يف الرجل كاملرأة إذا علم من حاله سوء نظره يف الذهب :قال ابن يونس ،نظرهن

. ويرى ابن عرفة والزرقاين أن قول ابن القاسم هو نفسه املمحو. ابن عرفة، 4/29الالزمة فال حينث". القرايف، الذخرية الثياب الالزمة أما 
. وإمنا مل أقل مثل ذلك؛ ألن ابن القاسم قال يف املدونة: "ورأيي فيها". 3/68. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 2/489املختصر الفقهي 

لى أنه غري قول مالك، وإمنا هو تقييد له، ولو كان مثل قول مالك األول لقال: والقول األول أحب إيل. فلما ذكر أنه رأيه دل ذلك ع
 أو حنوها من عباراته املألوفة يف املدونة وغريها.

 .6/280من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 .6/279من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  3
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 لم.وجه هذا القول: هو اعتبار املعىن؛ ألنه حلف على ما يع دليل القول املرجوع عنه:

وجه هذا القول: هو اعتبار اللفظ دون بساط اليمني. قال مالك: "فإمنا يؤخذ  دليل القول املرجوع إليه:

 .1الناس مبا لفظوا، فيحمل به على قوهلم إال أن تكون هلم نية"

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة اعتبار اللفظ واملقصد يف اليمني. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن احلالف على أنه ليس له مال، وله  املذهب:معتمد 

 .2مال ورثه مل يعلم به، حينث إن مل تكن له نية، وإن نوى "فيما أعلم"، فإنه ال حينث

 املسألة الثالثة: حكم من حلف ليقضني رجال مث أعطاه َعْرضاً عن دينه

ل فيمن حلف لرجل ليقضينه حقه مث أعطاه عرضا بدينه: إن ذلك جيزئه، كان مالك يقو  صورة املسألة:

 مث رجع عن اجلواز إىل الكراهة، وهو يف مجيع ذلك ال حينث عنده.

سحنون[: "أرأيت إن أخذ حبقه عرضا من العروض؟ قال مالك: إذا كان عرضه  ]قلت  إثبات الرجوع:

 .3ه ابعه، مل أر عليه شيئا، مث استثقله"ذلك يساوي ما أعطاه به وهو قيمته لو أراد أن يبيع

. ووجَّه ُه خليل: 4وقد وجه اللخمي هذا القول أبنه: مبين على مراعاة املقاصد دليل القول املرجوع عنه:

 .5أبن القصد الوفاء حبق الدائن وقد حتقق

                                       
 .6/279تحصيل ابن رشد، البيان وال 1
 .4/292. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 1/604سحنون، املدونة  2
. وقبله: "قلت ]أي سحنون[: أرأيت إن حلف رجل لغرمي له أن ال يفارقه حىت يستويف منه حقه فأخذ منه حقه 1/612سحنون، املدونة  3

 ث يف قول مالك أم ال؟ فقال: حانث...." إخل.فلما افرتقا أصاب بعضها حناسا أو رصاصا أو نقصا بني نقصاهنا أحين
 .4/1766اللخمي، التبصرة  4
 .3/332اجلندي، التوضيح  5
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خليل: "قيل: خشية . وقال 1وجعل اللخمي مبىن هذا القول مراعاة األلفاظ دليل القول املرجوع إليه:

 .2أال تفي قيمة العرض به"

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة اعتبار اللفظ واملقصد يف اليمني. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو كراهة دفع عرض للغرمي ممن حلف  معتمد املذهب:

 .3ليقضني غرميه، وكان له عليه دراهم أو داننري

 املسألة الرابعة: حكم من حلف ال يكلم شخصا مث يرسل إليه كتااب

كان مالك يقول فيمن حلف ال يكلم فالان مث أرسل إليه كتااب إنه حينث إال إن كانت له  صورة املسألة:

 نية عند ميينه أبنه ال يكلمه مشافهة، مث رجع عن ذلك وقال: حينث نوى املشافهة أم ال.

سحنون[: "أرأيت لو أن رجال حلف أن ال يكلم فالان، فأرسل إليه رسوال أو كتب  ]قلت  إثبات الرجوع:

إليه كتااب؟ قال ]ابن القاسم[: قال مالك: إن كتب إليه كتااب حنث، وإن أرسل إليه رسوال حنث، إال أن 

ال ]ابن يكون له نية على مشافهته. قلت ]سحنون[: أرأيت إن كان يف الكتاب له نية على املشافهة؟ ق

القاسم[: قال مالك: يف هذا مرة إن كان نوى فله نيته، مث رجع بعد ذلك فقال: ال أرى أن أنويه يف الكتاب، 

 .4وأراه يف الكتاب حانثا"

                                       
 .4/1766اللخمي، التبصرة  1
 .3/332اجلندي، التوضيح  2
. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 3/154. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 3/332. اجلندي، التوضيح 1/612سحنون، املدونة  3

. قال الدردير: ")وال( حينث )إن ابعه به( أي ابحلق الذي حلف ليقضينه إايه )عرضا(، وكان داننري أو دراهم، ومل يقصد عينها، 2/153
 ، وكانت قيمته قدر احلق ال أقل".بل قصد وفاء احلق

 .1/602سحنون، املدونة  4
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وجه القول أبنه ال حينث إن نوى مبكاملته املشافهة، اجلرُي على األلفاظ يف  دليل القول املرجوع عنه:

ن من الناس من يقصد هجراان أخفَّ من هجران، كمن يهجر الكالم مع . ووجهه عند اللخمي: أ1اليمني

 .2شخص دون مراسلته ومكاتبته

وجه القول ابحلنث مطلقا عند الرجراجي: "أن احلالف أراد املقاطعة واملهاجرة،  دليل القول املرجوع إليه:

. قال ابن يونس: "وقد قال هللا 3األنس"فإذا كاتبه أو راسله، فقد واصله، وزال اهلجران، وحصل له هبما 

ج ابٍ : }تعاىل ْن و ر اء  ح  ُه اّللَُّ إ الَّ و ْحًيا أ ْو م  فجعل تعاىل كل  [.51{ ]الشورى: و م ا ك ان  ل ب ش ٍر أ ْن ُيك ل  م 

 .4ذلك كالماً؛ لذلك حنثه مالك ابلرسول والكتاب"

 عتبار اللفظ واملقصد يف اليمني.سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة ا سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من حلف ال يكلم فالان مث أرسل  معتمد املذهب:

 .5إليه كتااب أنه حينث، سواء نوى مشافهته أم ال

                                       
 .3/163الرجراجي، مناهج التحصيل  1
. ومعىن إن نوى: أنه يصدق يف قوله: نويت املشافهة. والقول ابحلنث مطلقا معناه: أنه ال يصدق قوله: نويت 4/1731اللخمي، التبصرة  2

 املشافهة.
 .3/163الرجراجي، مناهج التحصيل  3
 .6/96. ونقل ابن رشد هذا االستدالل عن مالك. ابن رشد، البيان والتحصيل 6/418ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  4
 .3/299. احلطاب، مواهب اجلليل 3/354. اجلندي، التوضيح 1/602سحنون، املدونة  5
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 املسألة اخلامسة: حكم من حلف ال يكلم شخصا فأرسل كتااب فرجع الكتاب قبل قراءته

كان مالك يقول فيمن حلف ال يكلم فالان مث أرسل إليه كتااب فأرجع الكتاب قبل وصوله  املسألة:صورة 

 إليه: إنه حينث، مث رجع فقال: ال حينث.

قال ابن القاسم: "قال مالك: وإن كتب إليه فأخذ الكتاب قبل أن يصل إىل احمللوف عليه  إثبات الرجوع:

 .1فال أرى عليه حنثا وهو آخر قوله"

وجه هذا القول: أنه ملا انفصل عنه الكتاب خرج األمر من يده فحنث، سواء  يل القول املرجوع عنه:دل

 وصل الكتاب أم ال.

وجه هذا القول: أنه ملا مل يصل إليه الكتاب فكأنه مل يكلمه، فلم يقع احلنث.  دليل القول املرجوع إليه:

 .2قال خليل: "ألنه مل يسمع الكتاب وال رآه"

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة اعتبار اللفظ واملقصد يف اليمني. الرجوع:سبب 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من حلف ال يكلم فالان مث أرسل  معتمد املذهب:

 .3إليه كتااب فردَُّه قبل الوصول، فإنه ال حينث

                                       
من قول لقول كما هو مسطور، وفهم ذلك ابن شاس يف . وهذه املسألة مشكلة، فنص املدونة أن مالكا رجع فيها 1/602سحنون، املدونة  1

. ونقل القول ابن أيب زيد يف النوادر عن اجملموعة وكتاب ابن املواز فقال إنه ال شيء فيه ومل يذكر اختالفا 2/350عقد اجلواهر الثمينة 
ه: آخر قوله. ال يرجع هلذه املسألة، وإمنا . وقد قال ابن رشد: إن قول4/125أو رجوعا ملالك. انظر: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 

 يرجع إىل مسألة التنوية يف الكتاب، وهي اليت قبل مسألتنا هذه، بل قال: إن هذه املسألة متفق عليها. انظر: ابن رشد، البيان والتحصيل
. 3/163جي، مناهج التحصيل . الرجرا2/465. وتبعه على ذلك أئمة املذهب وحفاظه. انظر: اليحصيب، التنبيهات املستنبطة 6/211

. ولكن ما يف املدونة نص، فال يصار إىل غريه؛ إذ املدونة هي األم 2/454. ابن عرفة، املختصر الفقهي 3/354اجلندي، التوضيح 
 واألصل، وإليها يرجع. وهللا أعلم.

 .3/354اجلندي، التوضيح  2
 .300 -3/299اهب اجلليل . احلطاب، مو 3/354. اجلندي، التوضيح 1/602سحنون، املدونة  3
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 املطلب الثاين: مسائل النذور

 األوىل: حكم من كلم شخصا نذر الركوب إىل مكة إن خاطبهاملسألة 

كان ابن القاسم يقول فيمن قال: إن كلمتك فعلي الركوب إىل مكة: إنه ال شيء عليه إال  صورة املسألة:

 .1إذا نوى حجا أو عمرة، مث رجع عنه فقال: يلزمه الركوب إليها، وحيج أو يعتمر

إن قال: إن كلمتك فعلي الركوب إىل مكة؟ قال: أرى أنه ال  قال سحنون: "قلت: أرأيت إثبات الرجوع:

شيء عليه إال أن يكون أراد أن أيتيها حاجا أو معتمرا، قال سحنون: رجع عنها، وقال: ذلك عليه. وهي 

 .2يف كتب صحيحة"

ى وجه هذا القول عند الباجي: أن هذا اللفظ ال يستعمل يف املضي إىل مكة عل دليل القول املرجوع عنه:

وجه النذر والقسم، فلذلك مل يرتتب عليه حكم حىت تقرتن به نية القربة كمن نذر املضي إىل املدينة. ووجَّه هُ 

 .3أيضا أبن املضي ليس بقربة يف نفسه، إال إذا كان املقصود منه أداء عبادة

احلج والعمرة، ووجه هذا القول عند الباجي: أن مكة تتعلق هبا عبادة، وهي  دليل القول املرجوع إليه:

فإذا نذر الذهاب إليها لزمه ذلك مبجرد النذر، ولو مل تقرتن بنذره نية، كمن نذر املضي إىل مسجد الرسول 

 .4عليه الصالة والسالم -

 .5: يريد احلج والعمرة-إىل مكة-وبناه اللخمي على محل لفظه على العادة؛ ملا علم من أن انذر الوصول 

                                       
 .4/1637اللخمي، التبصرة  1
 .2/86. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 1/470سحنون، املدونة  2
 .3/234الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
 .3/234الباجي، املنتقى شرح املوطأ  4
 .4/1657اللخمي، التبصرة  5
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ها هذا القول: "واختلف املتأخرون يف علة لزوم احلج أو العمرة، فقال بعضهم: ألن وقال ابن شاس  موج  

العادة يف التزام املشي إىل مكة قصد احلج أو العمرة. وقال آخرون؛ بل ألن ذلك يقتضي دخول احلرم، وال 

 .1يدخل إال إبحرام، فصار قائل ذلك ملتزماً لإلحرام"

 دد بني طريف قاعدة اعتبار اللفظ والعرف يف اليمني.سبب الرجوع هو الرت  سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من قال: عليَّ الركوب إىل مكة إن  معتمد املذهب:

 .2كلمت فالان أو فعلت كذا، فإنه يلزمه ذلك، وحيج أو يعتمر

 املسألة الثانية: حكم من جعل ماله يف راتج الكعبة

الكعبة إن عليه كفارة ميني، مث رجع وقال: ال  3كان مالك يقول فيمن جعل ماله يف راتج املسألة:صورة 

 شيء عليه.

قال ابن القاسم: "وسألت مالكا عن الرجل يقول: مايل يف راتج الكعبة قال: قال مالك:  إثبات الرجوع:

. ولقد سألنا مالكا عن الرجل يقول 4مالهال أرى عليه يف هذا شيئا إال كفارة ميني وال خيرج فيه شيئا من 

مايل يف راتج الكعبة؟ قال: قال مالك: ال أرى عليه يف هذا شيئا، ال كفارة ميني، وال خيرج فيه شيئا من ماله، 

 .5فأان أراه خفيفا وال أرى فيه شيئا قال: قاله لنا غري مرة"

                                       
 .2/366ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة  1
. وقال هبذا أشهب، واختاره ابن املواز، وسحنون، واللخمي. انظر: اجلندي، التوضيح 2/86. الربادعي، التهذيب 1/567سحنون، املدونة  2

وتبعه يف ذلك خليل . 1/280. واعتمد ابن اجلالب القول املرجوع عنه: من أنه ال شيء عليه. ابن اجلالب، التفريع 369 -3/368
. اخلرشي، شرح خمتصر 3/184. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 3/343يف خمتصره، وعليه شروح املختصر. انظر: احلطاب، مواهب اجلليل 

 .3/106خليل 
 .4/92، الذخرية إذا انغلق دونه ابب الكالم". القرايف -بتخفيف اجليم-قال القرايف: "والراتج الباب، ومنه أرتج على اخلطيب، والقارئ،  3
 .1/575سحنون، املدونة  4
 .4/34. وانظر الرجوع بعبارة أوضح يف: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 1/475سحنون، املدونة  5
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: "والكفارة على من حلف مبا ال إمث فيه قال ابن عبد الرب موجها هذا القول دليل القول املرجوع عنه:

 .1أوكد؛ ألن الكفارة حملو اإلمث، وهي ُمن  زَّل ٌة فيمن حلف وحنَّث  نفسه فيما يرى خريا له"

وجهه عند مالك: أن راتج الكعبة وحطيمها قائم، فال تنقض ألجل هذا الناذر  دليل القول املرجوع إليه:

ج الكعبة قائما مل يصادف نذره حمال فألغي، وذلك تفسري قوله: "ألن وتنىب؛ إذ ال معىن لذلك، فلما كان رات

 .2الكعبة ال تنقض فتبىن مبال هذا وال ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه"

سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة اعتبار اللفظ واملقصد يف اليمني، وبيان ذلك أن  سبب الرجوع:

 ، وأما املقصد فهو لفظ احلالف هو راتج الكعبة وهذا ال حيتاج ماله ألنه قائم، فلما مل يوجد لنذره حمل ألغي 

 الصدقة، فلزمه لذلك كفارة ميني عن نذره.

القول املرجوع إليه، وهو أنه ال شيء على من قال: مايل يف معتمد مذهب مالك هو  معتمد املذهب:

 .3راتج الكعبة أو حطيمها

                                       
. مث قال ابن عبد الرب: "وهو قول بن عمر وبن عباس وزيد بن اثبت وعائشة وحفصة وسعيد بن املسيب 5/204ابن عبد الرب، االستذكار  1

 عة من علماء التابعني ابملدينة والكوفة. وقال أيضا: عليه اجلمهور من السلف واخللف".ومجا
 .5/204. قال ابن عبد الرب: "وليس القول الذي رجع إليه مالك بقياس وال اتباع". ابن عبد الرب، االستذكار 1/476سحنون، املدونة  2
 .3/338. احلطاب، مواهب اجلليل 3/400. اجلندي، التوضيح 2/371مينة . ابن شاس، عقد اجلواهر الث575 -1/475سحنون، املدونة  3
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 املسألة الثالثة: حكم حنث من نذر حنر ولده

كان مالك يقول فيمن قال: أحنر ولدي إن فعلت كذا، وحنث: إنه تلزمه كفارة ميني، مث   صورة املسألة:

 ينو شيئا فال كفارة عليه وال هدي.رجع عنه، وقال: إن نوى اهلدي أهدى، وإن مل 

سحنون[: "أرأيت من حيلف فيقول: أان أحنر ولدي إن فعلت كذا وكذا فحنث؟  ]قلت  إثبات الرجوع:

قال ]ابن القاسم[: مسعت مالكا سئل عنها فقال: يكفر عن ميينه مثل كفارة اليمني ابهلل. مث سئل مالك بعد 

ر ولدي. قال مالك: أان أرى أن أنويه، فإن كان أراد بذلك وجه ذلك عن الرجل، أو املرأة، تقول: أان أحن

اهلدي: أن يهدي ابنه هلل، رأيت عليه اهلدي، وإن كان مل ينو ذلك ومل يرده، فال أرى عليه شيئا، ال كفارة 

 .1وال غريه"

دليل مالك هو حديث ابن عباس بنص مالك، فقد قال مالك: "إين أرى أن  دليل القول املرجوع عنه:

. وحديث ابن عباس هو ما رواه القاسم بن حممد قال: أتت امرأة 2آخذ فيه حبديث ابن عباس وال أخالفه"

 ،فقال ابن عباس: ال تنحري ابنك، وكفري عن ميينك ،إىل عبد هللا بن عباس، فقالت: إين نذرت أن أحنر ابين

 ون  رُ اه  ظ  يُ  ين  لذ  : }اهللا تعاىل قالفقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون يف هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن 

 .3مث جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت .[2اآلية. ]اجملادلة:  {..مْ ه  ائ  س  ن ن   م م  كُ نْ م  

                                       
. ويف املدونة بعد هذا أنه إن قال: أحنر ولدي عند مقام إبراهيم أو بني الصفا واملروة أو حنوه، يصرف ذلك إىل 1/576سحنون، املدونة  1

 اهلدي.
 .1/576سحنون، املدونة  2
. قال ابن العريب: "فلما اعرتض السائل على ابن عباس أبهنا 7موطأ مالك، كتاب النذور واألميان، ابب ما ال جيوز من النذور يف معصية هللا:  3

معصية فكيف يلزمه فيه كفارة، قال له: كما إن الظهار معصية وجتب فيها الكفارة. وهذا مما جيب أن تفقهوه دستوراً؛ وذلك أن ابن 
 يرد أن جيعل الظهار أصالً للكفارة يف كل معصية، وإمنا أراد أن ميه  د يف نفس السائل الفتوى". ابن العريب، القبس يف شرح موطأ عباس مل

 .1992بريوت، الطبعة األوىل -، حتقيق حممد عبد هللا ولد كرمي، نشر دار الغرب اإلسالمي665مالك بن أنس ص
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دليل كونه ال شيء عليه إذا مل ينو شيئا ما روته عائشة عن النيب صلى هللا عليه  دليل القول املرجوع إليه:

. قال ابن يونس: "ألن من قال: 1هللا فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فال يعصه(وسلم قال: )من نذر أن يطيع 

. 2أن أشرب اخلمر، أو قال: هلل عليَّ أن أشرب اخلمر؛ أنه سواء ال شيء عليه يف ذلك" إن فعلت كذا فعليَّ 

ت ودليل اهلدي ما رواه أبو هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )من حلف فقال يف حلفه: والال

 .3والعزى، فليقل: ال إله إال هللا، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق(

قال اللخمي: )ألن الذي نذر ذبح ولده نذر هدي معصية، فيؤمر أن أييت به على وجه يكون طاعة، وإن 

جراين  أن وجه 5ونقل ابن عرفة عن الصقلي، 4مل يكن له مثٌل، فليتقرب إىل هللا سبحانه مبا رآه من اخلري(

 .6اهلدي فيه كونه جرت فيه سنة قياسا على سنة أبينا إبراهيم عليه السالم

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة اعتبار اللفظ واملقصد يف اليمني. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من قال: أحنر ولدي، فال شيء  معتمد املذهب:

 .7ينو شيئا، وإن نوى القربة كان عليه هدي بدنةعليه إن مل 

                                       
 .6696، ابب النذر يف الطاعة: صحيح البخاري، كتاب األميان والنذور 1
 .6/333ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2
. صحيح مسلم، كتاب األميان، ابب من حلف ابلالت العزى 4860صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، ابب أفرأيتم الالت والعزى:  3

 .1647فليقل: ال إله إال هللا: 
 .4/1633اللخمي، التبصرة  4
ه(، فقيه حافظ، عامل متفنن، تفقه أبيب عمران الفاسي وأيب بكر بن عبد الرمحن وأيب عبد 466حممد بن هارون الصقلي )تويف عبد احلق بن  5

هللا بن األجدايب، ولقي يف حجه القاضي عبد الوهاب وأاب ذر اهلروي وأاب املعايل اجلويين وتباحث معه، ألف كتبا مفيدة منها كتاب 
 .1/173دونة، وكتاب هتذيب الطالب. ابن خملوف، شجرة النور الزكية النكت والفروق ملسائل امل

 .2/514ابن عرفة، املختصر الفقهي  6
 .3/182الزرقاين، شرح خمتصر خليل  .396=  3/394. اجلندي، التوضيح 1/576سحنون، املدونة  7
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 : األحوال الشخصيةاينالفصل الث

يتناول هذا الفصل األقوال اليت ثبت رجوع مالك وابن القاسم فيها ابملناكحات وما جيري جمراها، 

لقاسم وجمموع ما ثبت فيه رجوع اإلمامني يف هذا الفصل ثالثون قوال، تسعة عشر قوال منها ملالك، والبن ا

 تسعة أقوال.

 املعتمد من األقوال املرجوع عنها سبعة أقوال، مخسة أقوال ملالك، وقوالن البن القاسم.

أما املعتمد من األقوال املرجوع إليها فهو عشرون قوال، ثالثة عشر قوال منها ملالك، وسبعة أقوال لعبد 

 الرمحن بن القاسم.

 املبحث األول: مسائل الصداق

 األوىل: املرأة تعطي صداقا للرجل يتزوجها بهاملسألة 

كان ابن القاسم يقول يف املرأة تعطي الرجل ماال يتزوجها به: يفسخ النكاح إن مل يعط  صورة املسألة:

الثيب  ربع دينار زايدة على رد  ه هلا ما أعطته، ويردُّ للبكر ما أعطته مع صداق املثل، وإن بىن هبا فعليه صداق 

 ع وقال: النكاح اثبت بىن أو مل ينب، ويعط ي البكر  صداق املثل، والثيب  ربع دينار.املثل، مث رج

قال ابن القاسم: "ومن أعطته امرأة مائة دينار يتزوجها هبا، فإن كانت ثيبا فزادها على ما  إثبات الرجوع:

ال فسخ وأصُل النكاح  أعطته ربع دينار فالنكاح جائز، وإن كانت بكرا ومل ينب هبا فإن أمت هلا الصداق وإ

صحيح، وإن بىن فعليه صداق املثل، مث رجع فقال: النكاح اثبت بىن أو مل ينب، فإن كانت بكرا فعليه أن 

 .1يعطيها من ماله مثل ما أعطته، وإن كانت ثيبا فزادها من ماله ربع دينار مل يكن هلا حجة"

                                       
 .3/418. وانظر أيضا: ابن عرفة، املختصر الفقهي 4/391يل . ابن رشد، البيان والتحص4/469من العتبية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
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البناء عند ابن رشد وابن يونس: كون الفساد يف وجه القول بثبوت النكاح بعد  دليل القول املرجوع عنه:

. قال الدردير: "ألن غري األب اجملرب ليس له عقد بدون صداق 1العقد، ويثبت ذلك بعد البناء بصداق املثل

 .2املثل"

ها هذا القول: "أما الثيب فإن زادها على ما أعطت ربع  دليل القول املرجوع إليه: قال ابن رشد موج  

ها فعطيتها له جائزة، والرضى ابلصداق إليها، فقد رضيت مبا دينار فأكثر ج از النكاح؛ ألهنا مالكٌة أمر  نفس 

، وأما البكر فألهنا موىلًّ عليها، ال جتوز عطيتها، ووجه رجوعها مبثل ما أعطت 3زادها على ما أعطته صداقا

 .4أهنا قد استحقت ما كان أصدقها فوجب أن ترجع عليه مبثله"

 سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف عقد النكاح هل دخله اخللل من قبل العقد أم ال؟ سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن املرأة إن أعطت رجال ماال يتزوجها  معتمد املذهب:

الثيب  رُبع  دينار، وي ردُّ هلما ما به فإن النكاح صحيح بىن أو مل ينب، ويُعط ي الب كر  صداق  مثلها، ويُعط ي 

 .5أخذه منهما

                                       
 .9/207. ابن يونس، اجلامع 4/392ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .2/325الدردير، الشرح الكبري  2
 .4/391ابن رشد، البيان والتحصيل  3
 .4/392ابن رشد، البيان والتحصيل  4
 .4/62خليل . الزرقاين، شرح خمتصر 4/178اجلندي، التوضيح  5
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 املسألة الثانية: صداق زوجة املفقود اليت مل يدخل هبا:

كان مالك يقول يف زوجة املفقود اليت مل ي نْب  هبا: إذا ُحك م  هلا ابلصداق كامال بعد انقضاء  ة املسألة:صور 

أربع سنني وعدة  الوفاة مث رجع الزوج وقد تزوجت فإهنا ترد نصف الصداق، مث رجع عن ذلك وقال: ال تردُّ 

 شيئا.

ي   إثبات الرجوع: وقد تزوجت،  ملزوجته جبميع الصداق قبل البناء مث قدقال ابن املواز: "قال مالك: إذا ُقض 

 .1ر دَّْت نصف ه، مث رجع وقال: ال تردُّ شيئاً"

وجه هذا القول عند خليل: تغليُب شائبة الطالق، بتنزيل طالق القاضي منزلة  دليل القول املرجوع عنه:

. قال ابن املواز: 2طلقة على األولطالقه، فاستحقت الزوجة نصف الصداق، وألن دخول  الثاين هبا يوقع 

 .3"وهذا القول أقيس"

وجه هذا القول عند ابن رشد: أن املرأة قد انتظرت األول وقتا طويال وضيق  دليل القول املرجوع إليه:

. ووجهه عند خليل: تغليب شائبة الوفاة؛ ألهنا اعتدت عدة وفاة، 4عليها، فتستحق بذلك سائر الصداق

 .6ونقل ابن املواز عن ابن القاسم: أن هذا القول استحسان. 5فيتكمَّل الصداق

حتقيق املناط يف طالق القاضي أينزل منزلة طالق الزوج أم ينزل منزلة سبب الرجوع هو  سبب الرجوع:

 الوفاة، ورجع مالك إىل تنزيله منزلة الوفاة.

                                       
 .5/249. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 10/614من املوازية: ابن يونس، اجلامع  1
 .3/260. ومعتمد املذهب أن الطالق قبل البناء يوجب نصف الصداق. اخلرشي، شرخ خمتصر خليل 5/92اجلندي، التوضيح  2
 .10/614ابن يونس، اجلامع  3
 .5/410ابن رشد، البيان والتحصيل  4
 .3/507. ومعتمد املذهب أن موت أحد الزوجني يوجب متام الصداق. احلطاب، مواهب اجلليل 5/92اجلندي، التوضيح  5
 .5/249. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 10/614ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  6
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زوجة املفقود إذا حكم هلا جبميع معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن  معتمد املذهب:

 .1الصداق بعد انقضاء ما تقضيه بعدُه مث رجع األوُل وقد تزوجت، فإهنا ال ترد له شيئا

 املسألة الثالثة: الزواج ابلصداق الغرر

كان مالك يقول يف املرأة إذا تزوجت بصداق غرر: إن هلا قيمة الصداق ابلنظر إىل غرره،  صورة املسألة:

 لك وقال: هلا صداق املثل.مث رجع عن ذ

قلت ]سحنون[: "أرأيت املرأة أليس يكون هلا أن تلزم الزوج جبميع املهر قبل البناء يف قول  إثبات الرجوع:

مالك إذا عقد نكاحها؟ قال: نعم، إن كان مثل نكاح الناس على النقد، فأما ما كان من مهر إىل موت أو 

يدخل هبا. وإن دخل هبا: كان النكاح جائزا. وقال مالك مرة: يقوم فراق، فإن هذا يفسخ عند مالك: إن مل 

 .2املهر املؤخر، بقيمة ما يساوي، إذا بيع نقدا ويُعطاُه، وقال مرة: ترد إىل مهر مثلها، مما ال أتخري فيه"

وحيث وجه القول أبن هلا قيمة مهرها الغرر: أن العقد كان على شيء معني،  دليل القول املرجوع عنه:

 كان الثمن غررا مينع صحة العقد، وجب املصري إىل البدل، وهو قيمة ما تراضيا عليه.

                                       
يف التوضيح، وقال إنه قول سحنون، ونقل عن ابن بطال أن  هذا قول مالك يف العتبية، وجزم به القرايف، وحكى مقابله بقيل، وصدر به خليل 1

 .. .5/92. اجلندي، التوضيح 4/377. القرايف، الذخرية 5/408به القضاء، وأقره على ذلك. ابن رشد، البيان والتحصيل 
قده، ورجع ووجدها قد تزوجت، . وليعلم أن هذا فيما إذا كانت استلمت مجيع الصداق قبل ف5/500املواق، التاج واإلكليل  وانظر أيضا:..

هل ترد له شيئا أم ال؟ أما إذا مل يكن دفع هلا شيئا، أو دفع هلا النصف، فهذه مسألة أخرى خمتلفة ينظر تفصيلها يف كتاب البيان 
 .5/409والتحصيل البن رشد 

له قولني يف املسألة، غري أن عياضا نقل عن ابن . ليس يف هذا النص كوُن مالٍك رجع، وإمنا ذكر يف هذه الرواية أن 2/176سحنون، املدونة  2
: هذه قولة كانت ملالك يف مجيع صداق -تعليقا على هذا النص-عبدوس أن مالكا رجع يف هذه املسألة ويف نظائرها كلها، قال عياض 

  رجع إىل صداق املثل.كان مالك أوالً يقول فيمن تزوج ببعري شارد وشبهه: هلا قيمة ذلك على غرره، مث قال ابن عبدوس:الغرر. 
. والذي يظهر للباحث: أن نسخ املدونة خمتلفة، فالذي نقلُته هنا من النسخة املتداولة، ويف 2/632اليحصيب، التنبيهات املستنبطة 

املدونة  من -واحلالة هذه-نسخة عياض اليت نقل عنها يف تنبيهاته املستنبطة: "كان مالك يقول"، وهذا جيعل توثيق الرجوع أقوى؛ ألنه 
 ال من اجملموعة اليت هي كتاب ابن عبدوس تلميذ سحنون الذي هو تلميذ ابن القاسم.
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وجه القول أبن هلا صداق مثلها: أن العقد على الصداق الغرر غري جائز، يفسخ  دليل القول املرجوع إليه:

 هر، فوجب صداق املثل.به النكاح قبل الدخول، فال يقوَّم؛ ألن املصري إىل قيمة الغرر بقاء على نفس امل

سبب الرجوع هو الرتدد يف طريف القاعدة املذهبية هل يصار إىل القيمة أو البدل عند العقد  سبب الرجوع:

بثمن ممنوع؟ وميكن أن يكون الرتدد يف القاعدة املذهبية األخرى هل النهي يقتضي الفساد؟ فإن اقتضاه يصار 

 إىل صداق املثل، وإن مل يقتضه دفع القيمة.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن املرأة إن تزوجت بصداق غرٍر فلها  معتمد املذهب:

 .1مهر مثلها

 دة طويلةماملسألة الرابعة: أتجيل الصداق 

كان ابن القاسم يقول يف الصداق يؤجل إىل ما يزيد على عشرين سنة: يفسخ نكاحه، مث  صورة املسألة:

 وقال: يفسخ يف األربعني، مث رجع وقال: يفسخ يف اخلمسني والستني.رجع عن ذلك 

، وقال: إمنا الصداق فيما مضى انجز كله، فإن 2قال ابن احلاجب: "وكره مالك املؤجل إثبات الرجوع:

وقع شيء منه مؤخرا فال أحب طوله. وقال ابن القاسم: يفسخ إن كان أكثر من عشرين سنة مث رجع إىل 

 .3ل: مخسني وستني"أربعني، مث قا

وجه كراهة أتجيله عشر سنني وحنوها عند اللخمي: ألنه ال يُدرى كيف تكون  دليل القول املرجوع عنه:

                                       
. وليعلم أن النكاح ابلصداق الغرر يفسخ قبل 3/509. احلطاب، مواهب اجلليل 4/156. اجلندي، التوضيح 2/176سحنون، املدونة  1

ترد الزوجة ما قبضت من الصداق الغرر. انظر: املواق، التاج واإلكليل الدخول ابلزوجة، فإن وقع الدخول مضى النكاح بصداق املثل، و 
5/82. 

 . فقد أحسن رمحه هللا.8/41ولتنظر أدلة مالك على تنجيز الصداق يف: البيان والتحصيل البن رشد  2
احلاجب لوجازة عبارته واختصارها.  . وإمنا نقلُت من خمتصر ابن4/462. وانظر: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 4/173اجلندي، التوضيح  3

. ويف املدونة عن ابن القاسم: "وأما 3/439. ابن عرفة، املختصر الفقهي 8/41وانظر إلثبات الرجوع أيضا: ابن رشد، البيان والتحصيل 
 .2/130إذا كان إىل أجل بعيد فأراه جائزا ما مل يتفاحش بعد ذلك". سحنون، املدونة 
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ذمة الزوج عند انقضاء األجل. ووجه منع العشرين والثالثني: ألهنا مدة يتوقع وقوع املوت فيها لطوهلا، 

، ويف العشر  ين إذا كان كهاًل، ويف العشر إذا كان شيًخا؛ ألن كل فيتعجل الصداق يف الثالثني إن كان شاابًّ

 .1ذلك مما يتوقع فيه البائع املوت وتعجيل الثمن

وجه القول ابلفسخ يف أتجيل الصداق مخسني سنة وما زاد عليها: اعتبارُها  دليل القول املرجوع إليه:

 طوال فاحشا.

. وقد 2ويظهرون أن هنالك صداقا مث تسقطه املرأة"قال خليل: "لئال يتذرع الناس إىل النكاح بغري صداق، 

؛ ألنه بذلك يكون الرجل قد  3قال مالك يف املدونة: إن النكاح يفسخ إن أجل الصداق إىل موت أو فراق

 استحل فرج املرأة دون صداق، فكان التأجيل إىل هذا األمد الطويل مثل التأجيل إىل موت أو فراق.

لرتدد يف إعمال أصل من أصول املذهب العقلية وهو سد الذريعة، وقد سبب الرجوع هو ا سبب الرجوع:

 رجع مالك إىل اعتبارها يف التأجيل مخسني سنة؛ لئال يؤدي إىل النكاح دون صداق.

 4معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الرجل إذا أجل الصداق أو بعضه معتمد املذهب:

 ، ويكون هلا صداق املثل.5لدخول، ويثبت بعدهإىل مخسني سنة فإنه يفسد قبل ا

                                       
 .4/6194اللخمي، التبصرة  1
 .4/173اجلندي، التوضيح  2
 .2/130سحنون، املدونة  3
. 4/174قال خليل: "ال فرق بني مجيع الصداق أو بعضه، والفساد هو مذهب املدونة واملشهور، ووجهه بني للضرر". اجلندي، التوضيح  4

 .4/22لكن يرى البناين أنه إن دفع هلا أكثر من ربع دينار فإن الظاهر صحة النكاح. البناين، حاشية شرح الزرقاين 
. قال اخلرشي: "ما جتب به الفتوى من أن الصداق إذا أجل خبمسني 3/263. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 4/22الزرقاين، شرخ خمتصر خليل  5

خليٍل قوُل خليل ابلفسخ فيما زاد على اخلمسني،  سنة فإن النكاح يفسخ قبل، ويثبت بعد الدخول". وقد أشكل على شراح  خمتصر  
اخلمسني، وقد تقدم يف إثبات الرجوع النقُل عن ابن القاسم أبنه رجع إىل  واحتجوا عليه أبن املنقول عن ابن القاسم كونه رجع إىل

اخلمسني والستني، مما يعين أن عبارة خليل: "فيما زاد على اخلمسني". من أحسن ما يكون لدقتها؛ ألنه فهم من املزج بني اخلمسني 
يدركه شراح املختصر، فلله در هذا اإلمام ما أحسن عبارته  والستني: ما بينهما، فخمس ومخسون مثال مما زاد على اخلمسني، وهذا ما مل

 وأدقها.
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 املبحث الثاين: مسائل الطالق

 املسألة األوىل: الرجل يقول لزوجته إن مل أطأك فأنت طالق

كان ابن القاسم يرى يف الذي حلف لزوجته إن مل يطأها فهي طالق: أنه ُموٍل إن امتنع  صورة املسألة:

 .1مبول، وُتط لَُّق عليهعن الوطء، مث رجع عن ذلك وقال: ليس 

وإن قال: إن مل أطأك فأنت طالق، فهو موٍل، وقاله ابن القاسم، مث ...قال ابن املواز: " إثبات الرجوع:

 .2رجع فقال: ال يكون موليا"

 وجه هذا القول: أنه امتنع عن الوطء، واالمتناع عن الوطء إيالء. دليل القول املرجوع عنه:

. وقال 3وجه هذا القول عند ابن يونس: "أنه ليس عليه ميني متنعه اجلماع" املرجوع إليه:دليل القول 

 ، من هنا مل يكن موليا.4الزرقاين: "ألن بره يف وطئها"

سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف ميني الزوج هل هي إيالء أم أهنا ميني كسائر األميان  سبب الرجوع:

 فتطلق عليه لتعليقه الطالق؟.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من حلف لزوجته إن مل يطأها فهي  تمد املذهب:مع

 .5طالق فهو ليس مبول

                                       
شرح قال الدسوقي: "واعلم أن حمل اخلالف إذا امتنع من الوطء، وإال فال إيالء اتفاقا؛ ألن بره يف وطئها". الدسوقي، حاشية الدسوقي على ال 1

 .2/429الكبري 
 .5/316زيد، النوادر والزايدات . ابن أيب 10/876من املوازية: ابن يونس، اجلامع  2
  .10/876ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  3
 .4/269الزرقاين، شرح خمتصر خليل  4
. الدسوقي، 4/269. وقال الزرقاين: "وهو املذهب". الزرقاين، شرح خمتصر خليل 4/407قال خليل: "وهو الصواب". اجلندي، التوضيح  5

 .2/429 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري
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 املسألة الثانية: اخللع ابلغرر

جيوز  -كالثمرة اليت مل يبد صالحها والبعري الشارد-كان ابن القاسم يقول: إن اخللع ابلغرر   صورة املسألة:

 .2رجع عن ذلك وقال: هو حرام، فإن وقع مضى، مث 1ابتداء

ي ٍة، فإن وقع مضى، وهو آخر قويل   إثبات الرجوع: قال أصبغ: "وال أحب اخللع ابجلنني وال الثمرة غري ُمزه 

 .3ابن القاسم"

ْت ب ه . دليله عند ابن رشد عموم قول هللا تعاىل: ف ال ُجن اح  ع ل ْيه م ا ف يم ا افْ ت د   دليل القول املرجوع عنه:

[. ووجه القول جبواز اخللع على غرر عند خليل: هو كون اخللع طالقا، واألصل يف الطالق 229]البقرة: 

 4عدم العوضية

 .5ومبىن هذا القول عند الرجراجي: على أن اخللع ليس معاملة حمضة فجاز كونه بغرر 

الرجراجي: أن له حكم املعاوضة احملضة، فلم وجه القول مبنع اخللع بغرر عند  دليل القول املرجوع إليه:

 .6جيز فيه الغرر

                                       
قال الباجي ]نقال عن عبد الوهاب[: "إذا ثبت أنه يصح اخللع ابلغرر، فإنه إن سلم وقبضه فهو له على ما هو عليه، وإن تلف فال شيء له  1

 .4/62غريه، والطالق انفذ على حكمه". الباجي، املنتقى شرح املوطأ 
قال مرة: يرجع إىل خلع املثل إن بطل اجلميع، وإن بطل البعض رجع مبا قال خليل: "على التحرمي، فلو وقع، فقال مالك مرة: ال شيء، و  2

 .4/290اثلثا: أنه يرجع بقيمة ما خالع عليه ولو جاز بيعه". اجلندي، التوضيح  -قوال-ينوب ذلك البعض، وحكى بعضهم 
لنوادر: أنه آخر قول ابن القاسم، ولفظ آخر قويل . والذي ا9/475. ابن يونس، اجلامع 5/261من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  3

ملدونة ]ابلتثنية[ يف اجلامع البن يونس، وقد روي عن ابن القاسم قوالن، القول ابجلواز يف املدونة، والقول بعدم اجلواز يف العتبية. انظر: ا
نة ابلعبد اآلبق والبعري الشارد وما أشبه ذلك، . قال ابن رشد: "أجازه ابن القاسم يف املدو 5/339. ابن رشد، البيان والتحصيل 3/386

ومنع منه ابلتزام نفقة الولد أكثر من حويل الرضاع وما أشبه ذلك، فقيل: إنه قد فرق بني املسألتني، وقيل: إنه خالف من قوله". ابن 
ُر ت1/562رشد، املقدمات املمهدات  لميُذه أصبغ، وهو أعرُف أبقواله، . والذي ذكر أن القول بعدم اجلواز هو قول ابن القاسم اآلخ 

 وحيث ثبت ذلك فهو خالٌف من قول ابن القاسم، وإذا عرف أنه آخر قوله، فهو الذي رجع إليه.
 .4/290اجلندي، التوضيح  4
 .4/120الرجراجي، مناهج التحصيل  5
 .4/120الرجراجي، مناهج التحصيل  6

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



265 
 

سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف إحلاق بدل اخللع ابملعاوضة يف البيوع اليت أصلها املماكسة  سبب الرجوع:

 واملشاحة.

كالثمرة -معتمد مذهب مالك هو قول ابن القاسم املرجوع عنه، وهو أن اخللع ابلغرر  معتمد املذهب:

 .1جيوز ابتداء -اليت مل يبُد صالحها، والبعري الشارد

 املسألة الثالثة: املرأة أتذن لزوجها يف الزواج فيتزوج بعد طول

كان مالك يرى يف الرجل يقول المرأته: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك، مث أذنت له، فإن  صورة املسألة:

الرجوع يف ذلك، مث رجع عن ذلك وقال: ليس له أن له أن يتزوج عليها بعد ذلك اإلذن بكثري، وليس هلا 

 يتزوج عليها إبذهنا إال يف الوقت القريب.

قال ابن القاسم: "فإذا قال هلا: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك، فأذنت له قبل أن يريد أن  إثبات الرجوع:

: إن ذلك له. وإن يفعل بكثري وسلَّمت، فلما فعل أرادت الرجوع: إنَّ ذلك ليس هلا، وقول مالك القدمي

أذنت له قبل ذلك بكثري، فلما فعل ذلك مل يكن هلا أن ترجع، إال أن مالكا رجع وقال: أحب إيلَّ أن يكون 

 .2ذلك عندما يريد أن يفعل"

. من هنا 3وجه هذا القول عند ابن رشد: كون مطلق األمر حيمل على الرتاخي دليل القول املرجوع عنه:

 إذن مطلق، فله أن يتزوج عليها ولو طال الوقت بعد إذهنا.فإن إذهنا له يف الزواج 

                                       
. احلطاب، مواهب 4/289. اجلندي، التوضيح 1/562. ابن رشد: وهو املشهور. ابن رشد، املقدمات املمهدات 3/386سحنون، املدونة  1

 .4/116. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 4/22اجلليل 
 .3/473. ابن عرفة، املختصر الفقهي 5/265من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 .4/265والتحصيل  ابن رشد، البيان 3
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. من هنا 1وجه هذا القول عند ابن رشد: كون مطلق األمر حيمل على الفور دليل القول املرجوع إليه:

 فإن إذهنا له يف الزواج يقتضي أن له الزواج عليها ابلقرب من إذهنا.

سبب الرجوع هو االختالف يف طريف القاعدة األصولية يف محل األمر على الفور أم على  سبب الرجوع:

 الرتاخي.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن الزوجة اليت اشرتطت أن أمرها بيدها  معتمد املذهب:

 .2إن تزوج عليها، ليس هلا الرجوع يف شرطها إن تزوج عليها بعد ذلك بكثري

 ة الرابعة: اخللوة ابلرجعية ومؤاكلتهااملسأل

كان مالك يقول: إن الزوج جيوز له الدخول على رجع يَّت ه  ومؤاكلتها إن كان معها من  صورة املسألة:

 حيفظها، مث رجع عن ذلك وقال: ال جيوز له الدخول عليها وال مؤاكلتها وال رؤية شعرها حىت يراجعها.

ت إن طلق امرأته تطليقة ميلك الرجعة هل تزين له وتشوف له؟ قال قلت ]سحنون[: "أرأي إثبات الرجوع:

]ابن القاسم[: كان قوله األول ال أبس أن يدخل عليها، وأيكل معها إذا كان معها من يتحفظ هبا، مث رجع 

 .3عن ذلك فقال: ال يدخل عليها، وال يرى شعرها، وال أيكل معها حىت يراجعها"

وجه هذا القول عند الباجي: أن الزوجة ملا حترم عليه، وكان جيب على هذا  دليل القول املرجوع عنه:

 .4األصل أن يكون االستمتاع هبا رجعة وإن مل ينو ذلك، وإال وقع النظر إليها وااللتذاذ هبا ممنوعا حمظورا

                                       
 .4/265ابن رشد، البيان والتحصيل  1
. واختلف شراح خليل يف قوله: "أو أسقطت شرطا قبل وجوبه". فحمله 4/264قال ابن رشد: إنه املشهور. ابن رشد، البيان والتحصيل  2

شهور أن ليس هلا ذلك، وقالوا: إن احلطاب على اإلبراء من النفقة، ومحله اخلرشي والدردير وعليش على ذات الشرط، وقالوا: إن امل
. 3/277. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 4/160املشهور أن ليس هلا الرجوع، وأن شرطها سقط إبذهنا. انظر: احلطاب، مواهب اجلليل 

ا على زوجها . أما اليت اشرتطت أن أمرها بيدها إن تزوجها إال إبذهنا فإن هل3/466. عليش، منح اجلليل 2/316الدردير، الشرح الكبري 
 أن يستأذهنا كل مرة يتزوج فيها.

 .2/7سحنون، املدونة  3
 .4/103الباجي، املنتقى شرح املوطأ  4
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 .1ووجه هذا القول عند الرجراجي: بناُء هذا القول على أن الذريعة يف مثل هذا ال متنع

ووجه هذا القول عند الباجي: أنه قد حرم عليه االستمتاع برجع يَّت ه ، والتلذذ  دليل القول املرجوع إليه:

 .2بشيء منها، فال جيوز له النظر إليها؛ ألن الطالق قد أفاد حترميها، وإال مل يكن له أتثري كالبائن

ها هذا جيب منعها؛ ألن عدم حتفظه منها ووجه هذا القول عند الرجراجي: أنه مبينٌّ على أن الذريعة يف مثل

 .3يفضي إىل مجاعها، وذلك حرام عليه حىت يراجعها

سبب الرجوع يف هذا القول هو إعمال الدليل األصويل العقلي وهو هنا الذريعة إىل خمالطة  سبب الرجوع:

اعتربها يف هذا الفرع زوجته الرجعية ومجاعها قبل املراجعة، فقد كان يقول بعدم اعتبارها، مث رجع عن ذلك و 

 الفقهي.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الرجعية ليس لزوجها الدخول عليها،  معتمد املذهب:

 .4حىت يراجعها -ولو كان معها من حيفظها–وال رؤية شعرها، وال األكل معها 

                                       
 .4/181الرجراجي، مناهج التحصيل  1
 .4/103الباجي، املنتقى شرح املوطأ  2
 .4/181الرجراجي، مناهج التحصيل  3
. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 4/291. ابن عرفة، املختصر الفقهي 4/473. اجلندي، التوضيح 2/7سحنون، املدونة  4

2/422. 
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 املسألة اخلامسة: املرأة تدعي الطالق وتقيم عليه شاهدا

كان مالك يقول يف املرأة تدعي الطالق وتقيم عليه شاهدا: تطلق على الزوج إن مل حيلف،  املسألة:صورة 

 مث رجع عن ذلك وقال: حيبس حىت حيلف أو يطلق، مث قال: إذا طال سجنه خلي بينه وبينها ووك ل  إىل دينه.

أتت بشاهد واحد، فأىب  ابن القاسم عن مالك: "الذي وجب عليه اليمني يف الطالق، إن إثبات الرجوع:

أن حيلف، حيبس حىت حيلف أو يطلق، ورددانها عليه يف أن ميضي عليه الطالق فأىب. قال ]ابن القاسم[: 

وقد بلغين عنه أنه قال ]مالك[: إذا طال ذلك من سجنه خلي بينه وبينها، قال ]ابن القاسم[: وقال مالك: 

ج إن شاء، فإن مل حيلف سجن حىت حيلف. وقد كان وإذا شهد رجل المرأة أن زوجها طلقها، أحلف الزو 

 .1مالك يقول يف أول قوله: إن أىب أن حيلف طلقت عليه، مث رجع فقال لنا: يسجن حىت حيلف"

أن النيب صلى  4عن جده 3عن أبيه 2دليل هذا القول ما رواه عمرو بن شعيب دليل القول املرجوع عنه:

ها، فجاءت على ذلك بشاهٍد عدٍل، اسُتْحل ف  زوُجها،  هللا عليه وسلم قال: )إذا ادعت املرأة طالق  زوج 

 .5فإن حلف بطلت شهادُة الشاهد ، وإن نك ل  فُنُكوله مبنزلة  شاهٍد آخر، وجاز طالقُه(

                                       
 .451 -96 -2/91. وانظر أيضا: املدونة 4/38سحنون، املدونة  1
ه(، فقيه حمدث، ثقة حيتج به، جل روايته عن أبيه 118عمرو بن شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي )تويف  2

شعيب بن حممد، وروى عن عمته زينب بنت حممد، زينب بنت أيب سلمة، والربيع بنت معوذ، وسليمان بن يسار، روى عنه مجاعة منهم 
ثقه اجلمهور، وضعف عطاء وعمرو بن دينار، والزهري وهشام بن عروة واثبت. قال ابن حجر: "عمرو بن شعيب ضعفه انس مطلقا، وو 

بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسُب، ومن ضعفه مطلقا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فرمبا دلس ما 
يف الصحيفة بلفظ عن، فإذا قال حدثين أيب فال ريب يف صحتها، كما يقتضيه كالم أيب زرعة، وأما رواية أبيه عن جده فإمنا يعين هبا 

 .8/48جلد األعلى عبد هللا بن عمرو، ال حممد بن عبد هللا". ابن حجر، هتذيب التهذيب ا
ه(، اتبعي ثقة، روى عن جده عبد هللا بن عمرو وابن  80شعيب بن حممد بن عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي )تويف بعد  3

 .4/356ر واثبت البناين. ابن حجر، هتذيب التهذيب عباس وابن عمر ومعاوية، وروى عنه مجاعة منهم ابناه عمرو وعم
ه(، فقيه جمتهد، حمدث مكثر، صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أسلم قبل 72عبد هللا بن عمرو بن العاص القرشي السهمي )تويف  4

حديث. ابن عبد الرب، االستيعاب أبيه، وكان أبوه أكرب منه ابثنيت عشرة سنة، كان أحفظ أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لل
3/956. 

. قال عبد احلق اإلشبيلي: "يف إسناده زهري بن حممد سيء احلفظ، ال 2038سنن ابن ماجه، كتاب الطالق، ابب الرجل جيحد الطالق:  5
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. ويرى اللخمي: أنه ملا اجتمع 1رووجه هذا القول عند ابن يونس: أن نكول الزوج يتنزل منزلة شاهد آخ

 .2قول العدل مع النكول، قويت الظنة، ففرق بينهما

وجه هذا القول عند ابن بطال: كونه أشد احتياطًا ىف حتصني الفروج واحلدود؛  دليل القول املرجوع إليه:

ممن ال حيلف ىف مقطع ألنه ال تشاء امرأة تكره زوجها إال ادعت عليه طالقها، ال سيما إذا علم أن الزوج 

. من هنا مل حيكم عليه بطالقها عند النكول، وحبس حىت يطول 3احلقوق، فكثري من الناس يتجنب ذلك

 حبسه.

: "أبن الشاهد والنكول أضعف من الشاهد واليمني، فلما مل حيكم  ووجَّه ابن يونس حبس ه حىت حيلف 

 .4كول أوىل"بشاهٍد ومينٍي يف الطالق، كان عدم احلكم ابلشاهد والن

 سبب الرجوع هو االحتياط يف حتصني الفروج وحفظها. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الزوجة إن أشهدت امرأتني أو رجال  معتمد املذهب:

ن على طالقها توجَّه اليمني إىل الزوج إن أنكر، فإن حلف مل يلزمه الطالق، وإن نكل حيال بينهما ويسج

ي  بينهما ووكل الزوُج إىل دينه
 .5حىت حيلف، فإن طال سجنه ُخل  

                                       
لقطان، بيان الوهم . وقد اتبعه ابن القطان يف حكمه على زهري بن حممد. انظر: ابن ا3/356حيتج به". اإلشبيلي، األحكام الوسطى 

 .3/257واإليهام يف كتاب األحكام 
 .10/740ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  1
 .12/5495اللخمي، التبصرة  2
 .8/57ابن بطال، شرح صحيح البخاري  3
 .10/740ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  4
. وقد اختلف يف 8/488. عليش، منح اجلليل 7/328خمتصر خليل . الزرقاين، شرح 7/553. اجلندي، التوضيح 4/38سحنون، املدونة  5

حد الطول، قال ابن بطال: "وطول السجن عنده سنة"، بينما نقل ابن انجي فيه ثالثة أقوال: يسجن سنة، وقيل: ابجتهاد احلاكم، وقيل 
هو الذي اقتصر عليه ابن عرفة، فكأنه  يسجن أبدا. ونقل ابن انجي عن املتيطي أن القول األول هو الذي عليه العمل. وهذا القول

. ابن عرفة، املختصر الفقهي 2/358. ابن انجي، شرح منت الرسالة 8/55معتمد املذهب. انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري 
9/384 . 
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 املسألة السادسة: ما غلب الزوجان على فسخه من النكاح

، ومل يكن هلما أو ألحدمها 1كان ابن القاسم يقول: إن كل نكاح غلب الزوجان على فسخه صورة املسألة:

فال  2رجع عن ذلك اإلمجال وفصَّل  فقال: ما اتفق على فسادهأو للويل إقراراه أو فسخه: فال طالق فيه، مث 

 .3طالق فيه، وما اختلف فيه ففيه الطالق

قال ابن شاس: "آخر قول ابن القاسم: أن كل ما نص هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم  إثبات الرجوع:

 ،زته ورده، فالفسخ فيه بطالقوكل ما اختلف الناس يف إجا ،على حترميه ال خيتلف فيه، فإنه يفسخ بغري طالق

وأول قوله: أن كل نكاح للويل أو ألحد الزوجني أو لغريمها إمضاؤه، وله فسخه، فإن فسخه له بطالق، وكل 

 .4ما كاان مغلوبني على فسخه، وما فسخ قبل البناء وبعده، فإنه يفسخ بغري طالق"

املختلف فيه: كونه اعترب أن النكاح  وجه جعل الفسخ بدون طالق يف النكاح دليل القول املرجوع عنه:

ُه الرجراجي أبنه:  مل يقع أصال، وحيث مل يقع العقد فال يتصور وقوع الطالق؛ ألنه مل يصادف حمال، ووجَّه 

 .5"بناء على عدم مراعاة من قال جبواز النكاح املختلف فيه"

املختلف فيه: مراعاة قول العلماء الذين وجه جعل الفسخ بطالق يف النكاح  دليل القول املرجوع إليه:

 .7. وجعل عبد الوهاب ذلك من ابب: االحتياط يف الفروج6أجازوه

                                       
قد بغري صداق". سحنون، قال سحنون: "مثل نكاح الشغار ونكاح احملرم ونكاح املريض، وما كان صداقه فاسدا فأدرك قبل الدخول والذي ع 1

 .2/119املدونة 
قال اللخمي: "فاجملمع عليه: النكاح يف العدة، ونكاح األخت على األخت، واملرأة على عمتها أو على خالتها، ونكاح البنت على األم قبل  2

 .4/1844أن يدخل ابألم". اللخمي، التبصرة 
 .2/120أة تزوج نفسها". سحنون، املدونة قال ابن القاسم: "مثل املرأة تتزوج بغري ويل أو املر  3
 . وإمنا اخرتُت عبارة ابن شاس لوجازهتا ووضوحها.120 -2/119. وانظر أصل الرجوع يف: املدونة 2/469ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة  4
 .3/365الرجراجي، مناهج التحصيل  5
 .4/1844اللخمي، التبصرة  6
 .728عبد الوهاب، املعونة ص 7
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ووجهه ابن القاسم أبنه: لو تزوجت امرأة دون ويل مث أقر الويل ما فعلت وحكم قاض يرى ذلك به، فإنه 

 .1ن الطالق يلزمه فيه"من اخلطإ فسخ ذلك النكاح من قاض ال يراه. قال ابن القاسم: "فكذلك يكو 

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة مراعاة خالف العلماء. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن النكاح املختلف فيه يفسخ بغري  معتمد املذهب:

 .2طالق

 عدهتاال تعلم فتتزوج بعد هي املسألة السابعة: يطلق املرأة مث يردها و 

كان مالك يقول يف الرجل يطلق زوجته طالقا رجعيا مث يردُّها زوُجها وهي ال تعلم فتتزوج  صورة املسألة:

آخر  بعد انقضاء عدهتا من األول: إنَّ زوجها الثاين أحقَّ هبا، مث توقف فيها، مث رجع وقال: األوُل أحقُّ هبا، 

 دخل الثاين هبا أو مل يدخل.

]سحنون[: "واملرأة يطلقها زوجها، فتعلم ابلطالق، مث يراجعها يف العدة وقد غاب قلت  إثبات الرجوع:

عنها، فلم تعلم ابلرجعة حىت تنقضي العدة فتتزوج! قال ]ابن القاسم[: وأما املرأة اليت طلقت ومل تعلم ابلرجعة، 

إن مالكا وقف قبل موته فإنه قد كان مالك يقول مرة: إذا تزوجت ومل يدخل هبا زوجها، فال سبيل إليها، مث 

 .3بعام أو حنوه يف امرأة املطل  ق إذا أتى زوجها، فقال مالك: زوجها األول أحق هبا"

                                       
 .2/121سحنون، املدونة  1
. 2/53قال العدوي يف النكاح بغري صداق: "والراجح كما قرر أنه ليس بطالق؛ ألنه خمتلف فيه". العدوي، حاشية كفاية الطالب الرابين  2

. وقوُل األكثر  هو املشهور على بعض 120 -2/119وهذا القول املرجوع عنه عليه أكثر الرواة، وهو اختيار سحنون كما يف املدونة 
ختتار  تفسريات املشهور، وقد رأيُت ع ل  يشا اعترب املشهور قول  أكثر الرواة يف مسألة األمة تعتق وهي حتت زوجها العبد ، فذكر أنَّ هلا أن

ل هو املشهور؛ ألنه قول األكثر، ومع نفسها بطلقة ابئنة، قال: وهو قول األكثر، أو هلا اختيار نفسها بطلقتني، فذكر أن القول األو 
ذلك فالقول الثاين يف مسألته تلك هو قول املدونة وهو الذي رجع إليه مالك، فهذا دليل بني على كون قول األكثر هو املشهور؛ ألنه 

الكتاب. وقد جزم ابن عرفة  ترك ألجله قول مالك الذي رجع إليه، وترك ألجله أيضا قول املدونة، وقد علمت  أهنا األم اليت مبثابة فاحتة
أبن فاسد النكاح يفسخ بطالق إن قويت شبهته وإال فال، وبذلك افتتح حبثه يف املسألة، وبقول األكثر ُيص د  ُر أهل املذهب يف حكايتهم 

 .4/31. ابن عرفة، املختصر الفقهي 3/410للقولني، وهذا مؤذن برجحانه عندهم. وهللا أعلم. انظر: عليش، منح اجلليل 
. هذه املسألة ال ختلو من إشكال، وذلك أن الذي يف املدونة أن القول املرجوع إليه: كوُن دخول  الثاين ال يفيت الزوجة 2/29سحنون، املدونة  3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



272 
 

يرى الباحث أن وجه أحقية الثاين هبا هو تقصري األول يف إعالمها برجعته،  دليل القول املرجوع عنه:

الرجراجي أن وجه أحقية الثاين هبا مطلقا: هو ويرى  ،فحيث مل يُ ْبل ْغه ا ذلك يعدُّ مقصرا يتحمل تبعة ما صنع

 .1قياسها على مسألة املفقود

وجه القول أبن الزوج األول أحق بزوجته اليت طلقها مث ارجتعها ومل تعلم ووجدها  دليل القول املرجوع إليه:

 : أنه مل يكن يف قضيته هذه  حكُم قاٍض، فوجب أن يكون األوُل أحقَّ -كما قال اللخمي–قد تزوجت 

خبالف امرأة املفقود فقد وقع فيها حكم قاض وتربٌُّص لرجوع املفقود. قال الرجراجي:  ،2بزوجته من الثاين

 .3"ألن الرجعة هدمت حكم الطالق، فال تباح لألزواج، وصارت مبنزلة  امرأٍة ذات زوٍج"

قاعدة مراعاة احلال أو ما يظهر، فما سيظهر بعد العلم سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف  سبب الرجوع:

 أهنا كان زوجة لألول يوم زواج الثاين، واحلال أهنا ابقية على الطالق بسبب عدم إطالعها على الرجعة.

                                       
 على األول، بل ترجع إليه ولو دخل هبا الثاين، لكن اللخمي قال: إن مالكا سوى بني زوجة -اليت ارجتعها زوجها ومل تعلم حىت تزوجت-

املفقود واليت مل تعلم ابلرجعة، وذلك أن مالكا حتدث عن املسألتني معا وأمجل يف حكمهما، فقال اللخمي: "إن مالكا قال: إن الدخول 
فيهما فوت"، ويف بعض نسخ التبصرة أفرد مسألة املفقود فقال: "إن الدخول فيها فوت"، فريتفع اإلشكال، مث رأيُت الرجراجي ذكر أن 

الزوج مطلقا استقر ئ من املدونة، وأنه مقيس على مسألة النصرانية ُتسل م وزجها غائب، وقد أسلم قبلها أو بعدها يف العدة، القول أبحقية 
وذكر الرجراجي أن الذي استقرأ ذلك بعُض املتأخرين، وقد أخَّر  الرجراجي هذا القول عن بقية األقوال، وعزاه لعبد امللك نقال عن أيب 

حث لذلك أشد العجب؛ إذ كيف يسوى بني قولني خمتلفني، ومالك نفسه يف املدونة بعد هذه املسألة يقول: "وليس حممد، ويعجب البا
. وقد يكون سبب هذا 2/29استحالل الفرج بعد اإلعذار من السلطان مبنزلة عقد النكاح وقد جاء زوجها، ومل ميت ومل يطلق". املدونة 

ران اإلشكال هو مرجع الضمري يف نص املدونة : "وأرى أان فيهما مجيعا أن زوجامها إذا أدركامها قبل أن يدخل هبما زوجامها هؤالء اآلخ 
فاألوالن أحق، وإن دخال فاآلخران أحق". فإن قلنا: إن القول املالك فهو يسوي بني املسألتني يف كون دخول الزوج الثاين مفوات، وإن 

ني، وذلك األقرب عندي؛ ألن ابن القاسم هو املتكلم يف املدونة إال إذا أحال إىل القول قلنا إنه ابن القاسم فمالك ال يسوي بني املسألت
. وانظر أيضا: ابن يونس، 227 -4/221. الرجراجي، مناهج التحصيل 5/2231اإلمام، فليتأمل ذلك. انظر: اللخمي، التبصرة 

 .10/612اجلامع ملسائل املدونة 
د علمت  أن قول مالك األول الذي رجع عنه هو كون الزوج الثاين أحق ابملرأة مطلقا دخل أو مل . وق4/241الرجراجي، مناهج التحصيل  1

يدخل، فلعل هذا هو الذي يقصده الرجراجي، لكنه قياس مع الفارق؛ ألن الزوجة يف حالة املفقود قد حكم هلا القاضي ابلرتبص أربع 
 تعلم ابلرجعة، فهذا قياس مع الفارق. سنني مع عدة الوفاة، وذلك ما مل يقع يف مسألة اليت مل

 .5/2232اللخمي، التبصرة  2
 .4/241الرجراجي، مناهج التحصيل  3
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معتمد مذهب مالك هو قول ابن القاسم وهو غري قويل مالك ]املرجوع إليه واملرجوع  معتمد املذهب:

اليت طلقها زوجها مث ارجتعها ومل تعلم مث اعتدت وتزوجت: يفيتها دخول زوجها الثاين  عنه[، وذلك أن املرأة

 .1غري العامل برجعة األول، فإن أدركها زوجها األول قبل دخول الثاين كانت للزوج األول

 املسألة الثامنة: ميلكها زوجها أمرها مث ينفض اجمللس

زوجها أمرها: إن هلا القضاء يف أمرها ما داما يف اجمللس، مث كان مالك يقول فيمن ملكها  صورة املسألة:

 .2رجع عن ذلك، وقال: هلا القضاء بعد اجمللس

قال ابن القاسم: "...وإمنا أفتاه وهو يقول يف التمليك بقوله األول؛ إذ كان يقول: إن هلا  إثبات الرجوع:

إن هلا أن تقضي، وإن قامت من جملسها. أن تقضي ما قامت يف جملسها. قال: وإمنا رجع إىل هذا القول: 

يف آخر عام فارقناه، وكان قوله قبل ذلك: إذا تفرقا فال قضاء هلا، إذا كان قد أمكنها القضاء يف ذلك قبل 

 .3قيام زوجها"

وجه هذا القول عند الباجي: أنه جملس تعارض وتفاوض، والفور يف األخذ يف  دليل القول املرجوع عنه:

فإذا طال اجمللس، وزاد الزايدة البينة اليت يعلم هبا اخلروج األمر وترك النظر فيه بطل ما أعطي مثل هذا معتاد، 

                                       
. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 4/258. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 3/547. اجلندي، التوضيح 2/29سحنون، املدونة  1

2/422. 
لس فيها أن يقعد معها قدر ما يرى الناس أهنا ختتار يف مثله، فإن وثب حني ملكها: يريد قطع ذلك ونقل البناين عن ابن عرفة أن قدر اجمل 2

 .4/239عنها، مل ينفعه. البناين، حاشية البناين على شرح الزرقاين 
 أمرها بعد اجمللس، وقال . والذي عليه املتقدمون من املالكية أن ما رجع إليه مالك هو: أن هلا القضاء يف273 -2/251سحنون، املدونة  3

. 5/216أشهب يف اجملموعة: "وإمنا قال مالك إن ذلك هلا بعد اجمللس مرة مث رجع عنه، إىل أن مات". ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 
عنه، واستدل وقد حاول الباجي حل هذا اإلشكال معتربا أن مالكا كان يرتجح يف هذا األمر، فمرة يرجع إىل القول األول، ومرة يرجع 

لذلك أبن حيىي بن حيىي الليثي روى القول األول يف املوطأ، وهو من آخر تالميذ مالك، وقد شهد وفاته. قال الباجي: "وهذا يدل على 
اح . وصرح أكثر شر 4/26أن مالكا كان يرتجح فيه يف أوقات الفتوى وأبقى يف املوطأ قوله األول فلم يغريه". الباجي، املنتقى شرح املوطأ 

 .4/239خليل أبن مالكا رجع إىل قوله األول بعدما رجع عنه. انظر: الزرقاين، شرح خمتصر خليل 
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 .1هلا من القبول، كما لو قامت من اجمللس

 .2ووجهه ابن رشد بقوله: "رأى مالك مواجهته هلا ابلتمليك، كالما يقتضي اجلواب يف اجمللس، كاملبايعة"

ذا القول عند الباجي: أن اجمللس وإن طال، فإهنا ابقية على ما هي عليه وجه ه دليل القول املرجوع إليه:

. ووجهه ابن رشد 3من التمليك مل تنتقل عنها، وقد حيتاج التفكر يف أمرها إىل ما يزيد على قدر اجمللس املعتاد

زوجة، وإن بقوله: "رأى ]مالك[ أن التمليك أمر خطري، حيتاج فيه إىل النظر والروية، فجعل األمر بيد ال

 .4انقضى اجمللس، خبالف البيوع"

 سبب الرجوع حتقيق املناط يف تقدير اجمللس وتصور القرب والبعد. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن من قال المرأته ملكتك أمرك فإن  معتمد املذهب:

اجمللس فليس هلا ذلك، إال إذا مل ميُ ك  ن ْه ا من الفصل يف هلا القضاء يف أمرها ما داما يف اجمللس، فإن انقطع 

 .5أمرها ابجمللس

                                       
 .4/21الباجي، املنتقى شرح املوطأ  1
 .5/213ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 .4/21الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
 .5/214ابن رشد، البيان والتحصيل  4
. احلطاب، 4/263. ابن عرفة، املختصر الفقهي 4/444. اجلندي، التوضيح 2/588عبد الرب، الكايف . ابن 2/273سحنون، املدونة  5

 .4/239. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 4/97مواهب اجلليل 
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 املبحث الثالث: مسائل العدد

 املسألة األوىل: النفقة على احلامل قبل ظهور محلها

كان مالك يقول يف املرأة تدعي احلمل: إنه ال ينفق عليها حىت تضع محلها، مث رجع وقال:  صورة املسألة:

رُّك ه.ينفق   عليها عند ظهور  احلمل  وحت 

قال ابن رشد: "ويف خمتصر ابن شعبان عن مالك: أنه ال ينفق على املرأة تدعي احلمل  إثبات الرجوع:

أن النفقة تلزمه بتبنيُّ  -ما يف خمتصر عبد هللا-حىت تضع، فيحسب ذلك هلا، وتعطاه، قال: مث رجع إىل 

 .1احلمل"

ه هذا القول عند مالك: أن احلامل قد ينفش محلها فيطلب منها ما أعطاها وج دليل القول املرجوع عنه:

 .2فال جيد عندها شيئا

فاستحقت وقد ظهر حتقق وقوعه،  عندوجه هذا القول: أن احلمل جتب نفقته  دليل القول املرجوع إليه:

، فقوله [6]الطالق:  {نَّ هُ ل  مح ْ  ن  عْ ض   ي  ىتَّ ح   نَّ ه  يْ ل  ع   واْ قُ نف  أ  ٍل ف  مح ْ ت   ال  وْ نَّ أُ ن كُ إ  و  : }النفقة. وقد قال هللا تعاىل

 .حىت يضعن محلهن يدلُّ على أن الوضع غاية لشيء له بداية

بني حالتني ومها احلمل  يف أول احلمل مرتددة املرأة ناملناط؛ أل حتقيق وسبب الرجوع ه سبب الرجوع:

 ظهر.ابحلامل اعتبارا مبا ي مرة وعدمه، فأحلقها مرة ابحلائل؛ ألن احلمل ال يظهر يف الشهر والشهرين، وأحلقها

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن مدعية احلمل ال أتخذ نفقة محلها  معتمد املذهب:

 .3حىت يتبني محلها

                                       
 .5/27. ابن عرفة، املختصر الفقهي 5/387ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .5/366ابن رشد، البيان والتحصيل  2
. وإمنا يثبت احلمل بشهادة امرأتني، وال يظهر 5/143. اجلندي، التوضيح 5/386املشهور. ابن رشد، البيان والتحصيل قال ابن رشد: وهو  3

. وقال ابن عرفة: ال يتحرك 4/452احلمل يف أقل من ثالثة أشهر، وال يتحرك يف أقل من أربعة أشهر. انظر: الزرقاين، شرح خمتصر خليل 
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 الثانية: املستربأة من زان ينكحها الرجل هل تتأبد حرمتها عليه؟املسألة 

كان ابن القاسم يقول يف املستربأة من زان ينكحها الرجل: إهنا ال حترم عليه، مث رجع عن  صورة املسألة:

 ذلك وقال: حترم عليه حترميا مؤبدا إن كانت حامال.

زان فتزوجت ودخل هبا، فقيل: حترم. وقيل: ال حترم، قال اللخمي: "إذا كانت يف عدة من  إثبات الرجوع:

سواء ]هي[ حامل أم ال، قاله ابن القاسم، إال يف عدة التزويج خاصة، مث رجع ابن القاسم فقال: إن كانت 

 .1حاماًل حرمت وإال فال"

م االسترباء وجه هذا القول عند خليل: أن الزاين ال يلحق به الولد، والوطء يف أاي دليل القول املرجوع عنه:

 .2ال يدخل اشتباها يف الولد، فلم يكن لتأبيد التحرمي وجه

وجه هذا القول عند خليل: أن وطء املستربأة من زان م ن تعجل الشيء قبل  دليل القول املرجوع إليه:

 .3أوانه، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب حبرمانه

 .4قال القرايف: "وألن احلمل قد يطرأ على احلمل اندرا"

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة هل حيرم احلرام احلالل أم ال حيرمه. سبب الرجوع:

                                       
 .7/27بن عرفة، املختصر الفقهي يف أقل من أربعة أشهر وعشر. ا

. القول 3/269. ابن عرفة، املختصر الفقهي 4/195. القرايف، الذخرية 4/463. ابن رشد، البيان والتحصيل 5/2227اللخمي، التبصرة  1
إال مل حترم. وقال ابحلرمة ملالك، والقول إهنا ال حترم هو قول ابن القاسم األول، مث رجع إىل التفصيل، فقال: إن كانت حامال حرمت و 

ال ابن رشد: "ويف هذه التفرقة البن القاسم نظر، وال حيملها القياس، وإمنا قال هبا لرواية يرويها ابن وهب عن مالك جمردة يف احلمل إنه 
أن بعض  يتزوجها، والقياس أن يكون ابلعكس ألن يف تزوجيها يف االسترباء اختالط األنساب، وليس ذلك يف تزوجيها حامال، أال ترى

أهل العلم قد أجاز ملن زنت زوجته وهي حامل منه ظاهرة احلمل أن يطأها قبل الوضع ألمنه من اختالط األنساب". ابن رشد، البيان 
 .4/463والتحصيل 

 .4/26اجلندي، التوضيح  2
 .4/26اجلندي، التوضيح  3
 .4/195القرايف، الذخرية  4
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معتمد مذهب مالك غري هذين القولني، وهو أن املستربأة من زان إذا وطئت بنكاح أايم  معتمد املذهب:

 .1االسترباء فإهنا حترم على واطئها أبدا، سواء كانت حامال أم ال

 الثالثة: اعتبار كسر اليوم وإلغاؤه يف العدداملسألة 

كان مالك يقول فيمن تعتد ابلشهور: إهنا حتسب من الساعة اليت ابتدأت فيها إىل مثل  صورة املسألة:

، حىت تتم شهورها بعدد ما فيها من الساعات، مث رجع عن ذلك وقال: -عند انتهاء العدة-تلك الساعة 

 فيه، وحيسب من اليوم الذي يليه.بل يلغى كسر اليوم الذي ابتدأت 

قال العتيب: "مسألة قال ]ابن القاسم[: وقد كان من قول مالك يف عدة الوفاة من الالئي  إثبات الرجوع:

يئسن من احمليض، والالئي مل يبلغن احمليض: أن تعتد املرأة منهن إىل مثل الساعة اليت تويف فيها زوجها أو 

 .2أن يلغى بقية ذلك اليوم" طلقت فيها، مث قال بعد ذلك: أرى

وجه هذا القول عند ابن رشد: أن يف ذلك إمتام ما أمرها هللا به من االعتداد  دليل القول املرجوع عنه:

أربعة أشهر وعشرا، وحيث كان واجبا عليها االعتداد فور موت زوجها أو عند طالقها، دون انتظار مبدإ 

 .3الساعة اليت تنتهي فيها مدهتاالنهار أو منتهاه، كان مناسبا أن حتل يف 

                                       
البيان، وبه صدَّر خليل يف التوضيح، وعليه اختصر خليل يف خمتصره الفقهي وتبعه شراحه، وبه  هذا قول مالك، واختاره مطرف وابن رشد يف 1

. الزرقاين، شرح خمتصر 4/26. اجلندي، التوضيح 4/364صدَّر ابن عرفة يف خمتصره الفقهي كذلك. انظر: ابن رشد، البيان والتحصيل 
طاب: "إن كانت مستربأة من زان غريه ففيه قوالن، والقول ابلتأبيد ملالك، . قال احل3/269. ابن عرفة، املختصر الفقهي 3/294خليل 

وبه أخذ مطرف، وجزم به يف الشامل، وهو الذي يؤخذ من كالم املصنف، والقول بعدم التأبيد البن القاسم وابن املاجشون، وأما إن 
ها بعد االسترباء، ونقله الربزيل عنه وعن ابن احلاج". كانت مستربأة من زانُه فذكر ابن رشد يف األجوبة أهنا ال حترم، ويصح نكاح

 .3/413احلطاب، مواهب اجلليل 
. وقد استثمر القرايف 10/563. ابن يونس، اجلامع 5/27. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 5/356من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  2

قال القرايف:  نفيسة: "إذا تعارضت اإلشارة والعادة قدمت العادة؛ ألهنا األصل".قاعدة هذا الرجوع استثمارا أصوليا جيدا، فصاغه يف 
. 5/495"وهو وقول ابن القاسم، وإليه رجع مالك يف إلغاء بعض اليوم، يف العدد واألميان، ويتخرج الكراء على ذلك". القرايف، الذخرية 

 ليه، فاملروي رجوعه يف الع د د  ال غري.وما ذكره القرايف من رجوع مالك يف األميان مل أوفق للوقوف ع
 .5/357ابن رشد، البيان والتحصيل  3
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وجه هذا القول عند ابن رشد: أن اليوم يطلق على حيز زماين معروف حمدد  دليل القول املرجوع إليه:

وبناء على مبدؤه ومنتهاه، وال يقع فيه التلفيق، فال ميكن صوم آخر اليوم وتلفيقه بصدر اليوم الذي يليه، 

 .1جوب جتنب ما تتجنبه املعتدة للتعبد فيهاألغيت بقية اليوم يف العدد، مع و  ذلك

 سبب الرجوع يف ذلك االختالف يف طريف قاعدة إذا اختلفت اإلشارة والعبارة أيهما يقدم؟. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من كانت عدهتا ابلشهور فإهنا  معتمد املذهب:

 .2يه زوجها فال حتسبه يف العدة، غري أنه يلزمها فيه ما يلزم املعتدةتلغي اليوم الذي طلقت فيه أو مات ف

 املسألة الرابعة: عدة املرأة اليت حتيض ستة أشهر وتطهر مثلها

كان مالك يقول يف املرأة حتيض ستة أشهر وتطهر ستة أشهر: إهنا إذا اعتدت عدة وفاة  صورة املسألة:

 االنتظار حىت حتيض، مث رجع عن ذلك وقال: تكفيها عدة الوفاة. يف الفرتة اليت ال حتيض فيها فإنه يلزمها

: "وإذا كانت ال حتيض إال من ستة أشهر -يف العتيبة من رواية ابن القاسم-قال مالك  إثبات الرجوع:

إىل مثلها، أو من سنة إىل مثلها، فانقضت عدهتا يف الوفاة ومل أيت فيها وقت حيضتها املعتادة فقد حلت 

. قال ابن املواز: قال أشهب: وقد قال مالك البن 3قرب وقت حيضتها، إال أن تراتب حبس البطنوإن 

كنانة يف هذه اليت حتيض من ستة أشهر إىل مثلها، فإن مل أيت وقت حيضتها يف شهور العدة: أهنا تقيم 

 .4حىت حتيض، مث رجع إىل ما ذكر"

                                       
 .5/357ابن رشد، البيان والتحصيل  1
: هذا القول هو املرجوع إليه، وبه يصد  ر األئمة املعتمدون يف خمتصراهتم، وتبعهم على ذلك الشراح احملققون، فكأنه معتمد املذهب. انظر 2

. ويف شراح خليل: أن يوم الطالق والوفاة إن سبقا ابلفجر 4/152 -4/144. احلطاب، مواهب اجلليل 5/22اجلندي، التوضيح 
 .4/139. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 4/359حسبا. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 

. وليعلم أن العتيب مل حيك رجوعا، فاملعزو إليه هنا هو القول املرجوع إليه دون ذكر للرجوع أصال، 387 -5/332ابن رشد، البيان والتحصيل  3
والذي نقل الرجوع هو ابن املواز. وإمنا ذكرته ألين نقلت الرجوع من النوادر والزايدات، ومع ذلك فقد روى العتيب القول املرجوع إليه 

 ملرجوع عنه يف موضعني خمتلفني.وا
 .1/509. ابن رشد، املقدمات املمهدات 5/332. ابن رشد، البيان والتحصيل 5/28من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



279 
 

لوفاة معقولة املعىن، وأهنا ملا كانت لبيان براءة الرحم وجه هذا القول: أن عدة ا دليل القول املرجوع عنه:

 .1من احلمل، وكانت املرأة من ذوات احليض وجب انتظار حيضتها حىت تتبني براءهتا من احلمل

وجه هذا القول عند ابن رشد: أن املرأة قد أكملت العدة اليت فرض هللا عليها،  دليل القول املرجوع إليه:

 .2ن حتل ملا متت عدهتاوال ريبة هبا، فوجب أ

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة التعبد واملعقولية يف عدة الوفاة. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن املدخول هبا اليت حتيض ستة أشهر  معتمد املذهب:

تنتظر احليض ولو قرب وقته، إال إذا ُعل م  وتطهر مثلها: تكفيها عدة الوفاة إذا اعتدت أايم طهرها، وال 

 .3محُلها

                                       
 .5/332وقد وصف ابن رشد هذا القول ابلشذوذ قائال: "وهذا شذوذ من القول". ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .5/332البيان والتحصيل ابن رشد،  2
. وقال اللخمي: "وهذا 5/332قال ابن رشد: "هذا هو املشهور يف املذهب، املعلوم من قول مالك وأصحابه". ابن رشد، البيان والتحصيل  3

. وهناك صورة 4/369. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 5/29. اجلندي، التوضيح 5/2202القول هو األحسن". التبصرة، اللخمي 
ى: وهي اليت مل أيهتا احليض أايم عادهتا ووافق ذلك عدة الوفاة، وال سبب مينع احليض من مرض أو رضاع، فقد قال ابن رشد: "إن أخر 

 .5/332مشهور املذهب إهنا تنتظر احليض". ابن رشد، البيان والتحصيل 
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 املسألة اخلامسة: عدة املستحاضة

: إهنا جتلس سنة، فإن انقطع الدم  1كان ابن القاسم يقول يف اليت تطلق وهي مستحاضة صورة املسألة:

: تبين على قبل انقضاء السنة استأنفت سنة أخرى ولو بقي من السنة األوىل شهٌر، مث رجع عن ذلك وقال

 ما مضى من السنة، وتكمل السنة األوىل إن انقطع الدم قبل انقضائها.

قال أصبغ: "وقد كان قال ابن القاسم يف اليت تطلق وهي مستحاضة مث ينقطع الدم: إنَّ  إثبات الرجوع:

السنة حبيضة السنة من يوم انقطعت االستحاضة قبل متام السنة، ولو مل يبق منها إال شهر. وإمنا تنقطع 

مستقيمة قبل السنة، فهذه تبتدي سنة من بعد احليضة، فأما إن انقطع مع االستحاضة بال حيضة فالسنة 

 .2من يوم الطالق، انقطع ذلك الدم أو مل ينقطع، وإىل هذا رجع ابن القاسم"

فال ووجه ذلك عند الباجي: أن االستحاضة ليست من جنس انقطاع الدم  دليل القول املرجوع عنه:

يلفقان، كذلك فإن عدة االسرتابة ينبغي أن تكون من جنس ما ترتفع به ريبتها، فلما كان ريبتها ابالستحاضة 

 .3منع أن تكون عدهتا ابرتفاع الدم

وجه هذا القول عند الباجي: أنه ملا كان كل من ارتفاع الدم واالستحاضة  دليل القول املرجوع إليه:

. ووجهه عند اللخمي: أن املستحاضة مراتبة بتأخر 4هو مدة اعتداد املراتبة ريبتني، لفق منهما العام الذي

 .5احليض، والسنة مل تكن لوجود دم االستحاضة، وإمنا كانت لعدم دم احليض فما زاد دم االستحاضة شيئا

                                       
فهي اليت جتلس سنة، ووجه ذلك عند الباجي: أنه نوع من الريبة؛ مشهور املذهب أن املستحاضة إذا ميزت فإهنا تعتد ابألقراء، أما اليت مل متيز  1

. الباجي، املنتقى 4/138ألن املستحاضة ال قرء هلا تربأ به، فكانت مراتبة كاليت ال ترى الدم. انظر: اخلرشي، شرح خمتصر خليل 
4/109. 

 فقهي . ابن عرفة، املختصر ال5/37من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2
 .4/110الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
 املرجع نفسه. 4
 .5/2198اللخمي، التبصرة  5
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سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف إمكانية التلفيق بني نوعني خمتلفني مها دم احليض  سبب الرجوع:

 واالستحاضة ابعتبار كل منهما ريبة.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن املستحاضة إذا انقطعت استحاضتها  معتمد املذهب:

 .1ى من السنةبغري احليض، مل تستأنف سنة جديدة، وإمنا تبين على ما مض

 املسألة السادسة: أقصى أمد احلمل

كان مالك يقول: إن أقصى أمد احلمل ما يشبه أن تلد له النساء، مث رجع عن ذلك إىل  صورة املسألة:

 التحديد وقال: أقصى أمد احلمل ثالث سنني، أو أربع سنني، أو مخس سنني.

الك إذا جاءت ابلولد يف ثالث سنني، أو أربع قال ]ابن القاسم[: "يلزمه الولد يف قول م إثبات الرجوع:

سنني، أو مخس سنني، قال ابن القاسم: وهو رأيي يف اخلمس سنني، قال ]ابن القاسم[: كان مالك يقول: 

 .2ما يشبه أن تلد له النساء، إذا جاءت به يلزم الزوج"

اء: كونُه أمرا ظاهرا يعرف وجه القول أبن أقصى أمد احلمل ما تلد ملثله النس دليل القول املرجوع عنه:

 .3ابلعلم والتجربة فرجع إليهما فيه

                                       
كالباجي وخليل وابن عرفة،   -عند نقلهم للقولني-هذا القول هو املعتمد فمع كونه املرجوع إليه فقد صوبه اللخمي، وصدَّر  به أئمة املذهب  1

. ابن 5/21. اجلندي، التوضيح 5/2198. اللخمي، التبصرة 4/110لباجي، املنتقى وهو قول أصبغ، وإليه رجع ابن القاسم. انظر: ا
 .4/411عرفة، املختصر الفقهي 

. مل أر من حكى هذا الرجوع ملالك، وإمنا اعتمدت يف اعتباره نصَّ املدونة، فقول ابن القاسم كان مالك، مع ذكره 2/24سحنون، املدونة  2
وله الذي كان يقول به، وقد يقول قائل: إن القول ابلتحديد تفسري لقوله األول فال رجوع، لكنه لقول آخر يدل على كونه رجع عن ق

ليس كذلك فهي أقوال مستقلة، وقد رأيُت خليال يف توضيحه عتب على ابن احلاجب حيث مل يقدم قول مالك األول، قال خليل: 
 .5/26ندي، التوضيح "كان األليق ابملصنف أن يقدم هذا القول ملا ذكر اخلالف". اجل

ويرى حممد بن عبد احلكم أن أقصى أمد احلمل تسعة أشهر، وهو قول عمر بن اخلطاب، ورجحه ابن حزم. انظر: ابن حزم، احمللى ابآلاثر  3
 بريوت.-، نشر دار الفكر10/133
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يُظ نُّ أنَّ وجه القول ابلتحديد يف أقصى أمد احلمل: الرجوع إىل حوادث معينة  دليل القول املرجوع إليه:

 .1لثالث سنني، أو أربع سنني، أو مخس سننيولدن فيها النساء 

 يف طرد نتائج استقراء بعض احلاالت يف سائر النساء.ط املناسبب الرجوع هو حتقيق  سبب الرجوع:

 .2معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن أقصى احلمل مخس سنني معتمد املذهب:

 املسألة السابعة: امرأة املفقود تتزوج مث يرجع زوجها

سنني مث اعتدت عدة وفاة أبمر اليت انتظرت أربع -كان مالك يقول يف امرأة املفقود  صورة املسألة:

تتزوُج فريجُع زوجها األول: هي للثاين دخل هبا أو مل يدخل، مث رجع عن ذلك وقال: هي لألول  -القاضي

 إن مل يدخل هبا الثاين.

قلت ]سحنون[: "وامرأة املفقود تعتد أربع سنني أبمر السلطان مث أربعة أشهر وعشرا  إثبات الرجوع:

القاسم[: وأما امرأة املفقود فإنه قد كان مالك يقول مرة: إذا تزوجت ومل يدخل هبا زوجها، فتنكح! قال ]ابن 

فال سبيل إليها. قال ]ابن القاسم[: ومسعت أان منه يف املفقود أنه قال: هو أحق هبا ما مل يدخل هبا زوجها 

 .3الثاين"

وجه القول أبن زوجة املفقود يُف يتُ ه ا العقُد: أن عقد الثاين وقع بعد حكم  دليل القول املرجوع عنه:

                                       
قال أيضا: وجه اعتبار اخلمس أن ذلك قد وجد قال القاضي عبد الوهاب: "قال أصحابنا: كان نساء املاجشون يلدن يف املدينة ألربع سنني. و  1

 .924وذكر عن ابن عجالن وجوده". عبد الوهاب، املعونة ص
 هذا هو قول ابن القاسم يف املدونة، وقول سحنون أيضا، وعليه اختصر الربادعي املدونة، وقال ابن عبد الرب: إنه األصح، وقال زروق: إنه 2

. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 2/24كر أن القضاء على هذا القول. انظر: املدونة املشهور، وقال البناين: إن املتيطي ذ 
. 4/365. البناين، حاشية شرح الزرقاين على خمتصر خليل 2/703. زروق، شرح منت الرسالة 2/620. ابن عبد الرب، الكايف 2/425

ة املذهب، فقد صححه اجلالب، وقال: إنه األظهر. وصححه ابن القصار، وقد ش هَّر  القول  أبن أقل احلمل أربع سنني غري واحد من أئم
. البناين، حاشية شرح الزرقاين على 924. عبد الوهاب، املعونة ص2/67وقال القاضي عبد الوهاب: إنه املشهور. ابن اجلالب، التفريع 

 .4/365خمتصر خليل 
 .2/29سحنون، املدونة  3
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القاضي، فال يرجع إليها األول. قال اللخمي: "ألن احلاكم أابح هلا األزواج مع إمكان حياته، وما كشف 

 .1الغيُب شيئا أكثر  م ن  الذي كان يُظ نُّ"

الطالق وقع على الزوج األول للضرر الذي يلحق الزوجة ونقل اللخمي عن األهبري وغريه من البغداديني أن 

 .2من عدم الوطء. قال اللخمي: "وعلى هذا ال يكون الزوج األول أحق هبا، ولو مل تتزوج بعده"

وجَّه  ابن يونس كون الدخول من الثاين يفيت زوجة املفقود دون العقد: أبن  دليل القول املرجوع إليه:

ه، طرأ على نكاح صحيٍح تقدمه، فاقتضى ذلك أال يفيتها جمرد العقد  إال إذا ُضمَّ عقد الثاين عقُد خمتل ف في

. كما أن النكاح الثاين مع كونه نكاحا صحيحا مل يدخل فيه، بينما األول نكاٌح 3إليه دخوٌل، كنكاح الوليني

لثاين استوت مزيتهما، صحيٌح دخل فيه، فزاد النكاح األول مزيَّة الدخول على الثاين، فكان أوىل، وإن دخل ا

 .4وزاد عليه الثاين احليازة فكان أوىل

سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف أرجحية أحد الزوجني على اآلخر مبا يقوي جانبه من سبب الرجوع: 

 املرجحات والقرائن.

زوجها املفقود معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن زوجة املفقود إذا رجع  معتمد املذهب:

بعد ضرب األجل وعدة الوفاة ووجدها قد تزوجت فإهنا ترجع لألول إن مل يكن دخل هبا الثاين، فإن دخل 

 .5هبا الثاين فاز هبا

                                       
د اللخمي: أن حياة الزوج األول كانت مظنونة عند احلكم، وقد ظهر كونُه حيا، فلم يظهر شيٌء أكثر . ومقصو 5/2231اللخمي، التبصرة  1

 من املظنون الذي هو حياته، فال يتغري احلكم.
 املرجع نفسه. 2
ذا أشار إىل املرأة يكون هلا وليان يف درجة واحدة كأخوين أو عمني، أو وكلت اثنني، فزوجها كل منهما من زوج، فإهنا ألسبقهما عقدا إال إ 3

 .3/540دخل هبا الثاين وهو غري عامل ابلعقد األول فإنه يفوز هبا. انظر تفصيل املسألة يف: اجلندي، التوضيح 
 .10/613املدونة  ابن يونس، اجلامع ملسائل 4
 .4/157. احلطاب، مواهب اجلليل 5/91. اجلندي، التوضيح 2/29سحنون، املدونة  5
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 املسألة الثامنة: استرباء النصرانية

كان مالك يقول: إن النصرانية تستربأ حبيضة، مث رجع عن ذلك وقال: تستربأ بثالث  صورة املسألة:

 ت.حيضا

قال ]ابن القاسم[: "يف النصرانية يطلقها زوجها النصراين فتحيض حيضة فيتزوجها مسلم:  إثبات الرجوع:

 .1ال أفسخ نكاحه ذلك، دخل هبا أو مل يدخل؛ ألن مالكا قد كان يقول قدميا جتزيها حيضة"

مرأة من أهل احلرب دليل هذا القول ما رواه ابن عباس قال: "كان إذا هاجرت ا دليل القول املرجوع عنه:

. ووجه هذا القول عند ابن رشد: أن الكفار غري 2مل ختطب حىت حتيض وتطهر، فإذا طهرت حل هلا النكاح"

 .3خماطبني بفروع الشريعة؛ لذلك ك ف ت ْه ا حيضة واحدة تستربئ هبا رمحها

بفروع الشريعة، لذلك تعتد وجه هذا القول عند ابن رشد: أن الكفار خماطبون  دليل القول املرجوع إليه:

 .4بثالث حيضات كاملرأة املسلمة

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة خماطبة الكفار بفروع الشريعة. سبب الرجوع:

 .5معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن النصرانية تعتد بثالث حيضات معتمد املذهب:

                                       
. وقال ابن رشد: إن مالكا رجع إىل ما يف املدونة بناء على هذا النص. انظر قول مالك يف 5/472من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  1

 .4/402ابن عرفة، املختصر الفقهي . وانظر أيضا إلثبات الرجوع: 2/8املدونة 
 .5286صحيح البخاري، كتاب الطالق، ابب نكاح من أسلم من املشركات وعدهتن:  2
 .5/472ابن رشد، البيان والتحصيل  3
 .5/472ابن رشد، البيان والتحصيل  4
 .4/142. احلطاب، مواهب اجلليل 5/10. اجلندي، التوضيح 2/8سحنون، املدونة  5
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 تزوجها مريض مث ماتاملسألة التاسعة: عدة اليت 

كان ابن القاسم يقول يف املريض يتزوج مث ميوت: إن عدة زوجته عدة وفاة، مث رجع عن  صورة املسألة:

 ذلك وقال: عدهتا ثالثة قروء.

قال ابن املواز: "وإذا تزوج املريض وبىن مث مات فعدهتا ثالث قروء، وإليه رجع ابن القاسم،  إثبات الرجوع:

 .1وفاة"وكان يقول: عدة ال

وجه القول أبن عدة الوفاة يف نكاح املريض أربعة أشهر وعشر: اعتباره نكاحا  دليل القول املرجوع عنه:

 صحيحا؛ ألنه ملا مل يقع فسخه قبل املوت عومل معاملة النكاح  الصحيح.

نكاحا  وجه القول أبن عدة الوفاة يف نكاح املريض ثالثة قروء: هو اعتباره دليل القول املرجوع إليه:

 .2فاسدا، والنكاح الفاسد إن كان مما يفسخ بعد البناء ووقع البناء فيه فعدة الوفاة فيه ثالث حيض

 سبب الرجوع يف الرتدد بني طريف قاعدة اقتضاء النهي الفساد وعدم اقتضائه ذلك. سبب الرجوع:

املريض إذا تزوج وبىن مث مات، معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن  معتمد املذهب:

 .3فعدة زوجته ثالثة قروء

                                       
وهذه املسألة ترجع إىل أصل ثبت رجوع ابن  .5/416. ابن رشد، البيان والتحصيل 4/560ة: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات من املوازي 1

القاسم عنه، وهو أن النكاح الفاسد الذي يفسخ بعد البناء كان رأُي ابن القاسم أن عدة وفاته عدة وفاة، مث رجع عن ذلك وقال: عدته 
ال على حنو مسألتنا هذه مما يغين عن إعادته، أما املعتمد املذهيب فال يستقيم إطالقه يف أصل من األصول؛ ثالث حيض. وتوجيه األقو 

. وقد 5/41إذ تندرج حتته مسائل كثرية، وإمنا ينضبط ذلك يف آحاد املسائل، وإلثبات الرجوع ينظر يف: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 
 .5/6. اجلندي، التوضيح 10/627لرجوع هو ثالث حيضات. ابن يونس، اجلامع ابن يونس ذكر أن املعتمد يف هذا ا

 .5/416ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 إمنا اعتربتُه معتمد مذهب مالك؛ ألنه قول ابن القاسم الذي رجع إليه، وألنه قول أشهب وأصبغ، وقال أصبغ: إن غريه خطأ. انظر: ابن أيب 3

. وجزم خليل أبن كل نكاح فاسد يفسخ بعد البناء عدة وفاته 5/416. ابن رشد، البيان والتحصيل 4/560زيد، النوادر والزايدات 
 .5/6بىن الزوج. اجلندي، التوضيح  ثالث حيضات إذا
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 املبحث الرابع: مسائل متفرقة

 املسألة األوىل: لنب الفحل من وطء حرام

كان مالك يقول: إن الوطء الذي ال يلحق فيه الولد ال ينشر لبنه حرمة الرضاع بني الفحل  صورة املسألة:

 لبنه احلرمة بينهما.والرضيعة، مث رجع عن ذلك وقال: ينشر 

قال ابن حبيب: "وقد كان مالك يرى أن كل وطء ال يلحق فيه الولد فال حترم عليه بلبنه.  إثبات الرجوع:

 .1، مث رجع إىل أنه حيرم"-يريد: من قبل فحله-

 وجه هذا القول عند ابن املاجشون: أنه ملا يلحق به الولد من الوطء احلرام فال دليل القول املرجوع عنه:

. ووجهه عند الباجي: أن وطء الزىن ليس له من القوة ما ينشر النسب فال تتعدى حرمته إىل 2تنتشر احلرمة

 .3األب مثل حرمة الوطء من النكاح

. أمرها 4دليله قول النيب صلى هللا عليه وسلم لسودة: )احتجيب منه اي سودة( دليل القول املرجوع إليه:

بعتبة. قال ابن العريب: "وهذا يدل على أن الزان يتعلق به من حرمة الوطء ابالحتجاب منه؛ ملا رأى من شبهه 

 .5ما يتعلق ابلنكاح الصحيح"

. ونقل ابن أيب زيد عن الفقهاء السبعة: 6ووجهه عند الباجي: "أن للوطء أتثريا فوجب أن ينشر احلرمة"

 .7"وما حرَّمه احلالل، فاحلرام أشدُّ حترميا"

                                       
 .5/82من الواضحة: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
 .4/431الزرقاين، شرح خمتصر خليل  2
 .4/150الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
 .1457. صحيح مسلم، كتاب الرضاع، ابب الولد للفراش، وتوقي الشبهات: 6817صحيح البخاري، كتاب احلدود، ابب للعاهر احلجر:  4
 .917ابن العريب، القبس ص 5
 .4/150الباجي، املنتقى شرح املوطأ  6
 .5/82ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  7

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



287 
 

. ولفظ الرضاعة يشمل ما كان من ماء حالل 1م من الرضاعة ما حيُرم من الوالدة(ويستدل له حبديث: )حيرُ 

 وحرام.

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة احلرام هل حيرم احلالل أم ال حيرمه. سبب الرجوع:

يلحق معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن لنب الفحل من وطء حرام ال  معتمد املذهب:

 .2فيه الولد ينشر احلرمة بني الفحل وبني الرضيعة

 املسألة الثانية: تناكر الزوجني يف وطء الدخول

: إن القول قوُل الزائر منهما، فإن زارها 3كان مالك يقول يف تناكر الزوجني يف أمر الوطء صورة املسألة:

 وقال: القول قوُل املرأة مطلقا.يف بيتها كان القول قوهلا، وإن زارته كان القول قوهلا، مث رجع، 

قال ابن عبد الرب: "قال مالك: أرى ذلك يف املسيس إذا دخل عليها يف بيتها فقالت: قد  إثبات الرجوع:

مسين، وقال: مل أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه يف بيته فقال: مل أمسها صدقت عليه. وروى يونس 

عن ابن وهب عن مالك: أنه رجع عن هذا القول، وقال: إذا خال هبا حيث كان فالقول  4بن عبد األعلى

 .5قول املرأة"

                                       
. صحيح مسلم، كتاب الرضاع، 2645دة على األنساب، والرضاع املستفيض، واملوت القدمي: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، ابب الشها 1

 .1447ابب حترمي ابنة األخ من الرضاعة: 
ومل يقل بعدم نشره للحرمة بني الرضيعة والفحل من املالكية غري عبد امللك بن املاجشون، قال سحنون: "وهذا خطأ صراح، ما علمت من  2

. ابن انجي، شرح منت 5/116. وانظر أيضا: اجلندي، التوضيح 5/82معه". انظر: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات قاله من أصحابنا 
 .4/180. احلطاب، مواهب اجلليل 2/18الرسالة 

 أي يف إنكار الوطء وإثباته. 3
منهم ابن عيينة وابن وهب والشافعي ه(، حمدث حافظ، مقرئ إمام، روى عن مجاعة 264-ه170يونس بن عبد األعلى الصديف املصري ) 4

وأشهب، وأخذ عنه مجاعة منهم مسلم والنسائي وابن ماجه وبقي بن خملد وأبو زرعة وأبو حامت وابن خزمية. ابن حجر، هتذيب التهذيب 
11/440. 

. وقال ابن رشد: 9/443نة . ابن يونس، اجلامع ملسائل املدو 7/522. ابن بطال، شرح صحيح البخاري 5/433ابن عبد الرب، االستذكار  5
 .5/118إن القول املرجوع إليه هو قول مالك الثاين. ابن رشد، البيان والتحصيل 
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وجه تصديق الزائر منهما عند ابن يونس: أن مرجع مثل هذا إىل العرف، والعرف  دليل القول املرجوع عنه:

 .1ذلك إن كان يف بيته على أن املرء ينقبض عن اجلماع يف بيت أهل الزوجة أول األمر، وأنه ال يرتك

: "مضى اخللفاء الراشدون املهديون 2دليل هذا القول العمل، قال زرارة بن أوىف دليل القول املرجوع إليه:

. ووجهه كما قال عبد الوهاب: "أن الغالب من 3أنه من أغلق اباًب، أو أرخى سرتًا فقد وجب املهر والعدة"

. 4اً سليما أنه يطأ، فكان القول قول من يشهد له العرف"حال الرجل إذا خال بزوجة جديدة وكان صحيح

ووجه ذلك عند ابن يونس: سلمت ومكنت وليست مفرطة برتك التوثيق ابإلشهاد لعسره، فلو مل تصدق 

 .5عليه ألدَّى ذلك أال يثبت وطء إال ابعرتاف الزوج، ويف ذلك إضاعة للمهور

سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة هل تنزل خلوة االهتداء مقام الدخول أم ال؟،  سبب الرجوع:

 وقد رجع مالك إىل عمل أهل املدينة.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن القول يف إنكار الوطء وإثباته: قوُل  معتمد املذهب:

 .6الزائر من الزوجني

                                       
 .9/443ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  1
باس، وعمران ه(، حمدث فقيه، ثقة، قاضي البصرة، روى عن أيب هريرة، وعبد هللا بن سالم، وابن ع93زرارة بن أوىف العامري احل ر شي )تويف  2

 .3/322بن حصني، وروى عنه قتادة، وداود بن أيب هند، وهبز بن حكيم وعوف، وأيوب. ابن حجر، هتذيب التهذيب 
 .7/522ابن بطال، شرح صحيح البخاري  3
 .2/721عبد الوهاب، اإلشراف  4
 .9/444ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  5
. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 3/507. احلطاب، مواهب اجلليل 4/217 . اجلندي، التوضيح2/229سحنون، املدونة  6

. وقال ابن احلاجب: "واملذهب أن القول قوهلا يف الوطء إذا خال هبا خلوة االهتداء". قال خليل: "أي إذا خال بينه وبني امرأته، 2/302
. وقال ابن رشد: "إن قول مالك 4/216 إغالق ابب". اجلندي، التوضيح وهو مراد علمائنا إبرخاء السرت، وليس املراد إرخاء سرت وال

. والفرق بني مطلق اخللوة 1/540مل خيتلف يف أن القول قول املرأة إذا ادعت الوطء يف خلوة االهتداء". ابن رشد، املقدمات املمهدات 
ق اخللوة فهي ليست مقصودة للبناء، فقد حيصل فيها وقد ال وخلوة االهتداء أن خلوة االهتداء هي خلوة البناء املقصودة لذلك، أما مطل

 حيصل.
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 نياملسألة الثالثة: زواج املريض

كان مالك يقول يف املريض واملريضة إذا تزوجا: إنه يفسخ نكاحهما ولو صحا، مث رجع  صورة املسألة:

 وقال: إذا صحا يقر نكاحهما.

قلت ]سحنون[: "أرأيت املرأة تتزوج وهي مريضة، أجيوز تزوجيها أم ال؟ قال ]ابن القاسم[:  إثبات الرجوع:

على نكاحه، ولقد كان مالك مرة يقول: يفسخ، مث عرضته عليه قد اختلف فيه وأحب قوله إيل أن يقيم 

 .1فقال: احمه"

وجه هذا القول عند ابن يونس: أن الفساد يف أصل العقد، فلم يصح الثبوت  دليل القول املرجوع عنه:

 .2عليه ولو صحا

الزوجان فزالت  وجه هذا القول عند ابن يونس: أن الفساد حلق الورثة، وقد صح دليل القول املرجوع إليه:

 .3حقوق الورثة فوجب إقرارمها على النكاح

 سبب الرجوع يف الرتدد بني طريف قاعدة اقتضاء النهي الفساد وعدم اقتضائه ذلك. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن املريض واملريضة إذا تزوجا فإنه يقر  معتمد املذهب:

 .4نكاحهما إن صحا

                                       
. وليعلم أن الذي رجع عنه مالك هو فيما إذا عثر عليهما بعد صحتهما، أما نكاح املريضني ابتداء فهو حمرم، ومل 2/170سحنون، املدونة  1

 يرجع عنه مالك.
 .9/260ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2
 املرجع نفسه. 3
. قال الرجراجي: "وقد اختلف يف العلة املانعة 3/482. احلطاب، مواهب اجلليل 4/105. اجلندي، التوضيح 2/170سحنون، املدونة  4

وإىل هذه العلة مال مجهور  -قال الرجراجي: -لنكاح املريضني على قولني: القول األول: هو أن العلة يف املنع هي استدخال وارث، 
ول الثاين: هو أن العلة الغرر احلاصل يف الصداق؛ إذ ال يدري هل يصح من مرضه فيكون الصداق من رأس املال أو متفقهة الزمان. والق

ميوت فيكون من الثلث؟ فإذا صرف إىل الثلث ال يدري ما حيمل الثلث منه هل كله أو بعضه؟ وهذا غاية ما يكون من الغرر". الرجراجي، 
 .496-3/495مناهج التحصيل 
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 املسألة الرابعة: الزواج على أن اخليار ألحدمها أو لغريمها

كان مالك يقول يف املرأة تتزوج على أن اخليار للزوج يومني أو ثالثة، أو أن ذلك للمرأة  صورة املسألة:

أو للويل أو غريمها: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، مث رجع عن ذلك وقال: يفسخ قبل الدخول، ويقر 

 بعده.

يف تزويج اخليار أنه يفسخ دخل هبا أو مل يدخل  1قال سحنون: "هذه املسألة قولة كانت له ت الرجوع:إثبا

 .2وكان يقول: ألن فساده من قبل عقده، مث رجع فقال: إذا دخل جاز، ويفسخ قبل الدخول"

 يتواراث، قال عند مالك: أهنما لو ماات مل -ابلفسخ قبل البناء وبعده-وجه القول دليل القول املرجوع عنه:

فكأهنما اشرتطا عدم التوارث يف العقد، ، 3مالك: "وإمنا رأيت فسخه ألين رأيته نكاحا ال يتوارثون عليه أهله"

 وهذا مما يفسد العقد.

ُه ابن يونس: أبن الفساد يف أصل العقد  فال يستقيم العقد ابلدخول. 4ووجَّه 

الدخول خوفا من موت أحد الزوجني،  قبلإمنا منع اإلقرار على هذا النكاح  دليل القول املرجوع إليه:

وقد قال اللخمي: "إن مراعاة املوت يف خيار الثالثة األايم من النادر، والنادر ال حكم له، وأيًضا فإن النكاح 

 .5غري منعقد حىت ميضي؛ فلم يضر عدم املرياث"

                                       
 لضمري هو مالك بن أنس؛ ألنه آخر من ذكر يف نص املدونة املقتبس.مرجع ا 1
. وما يف األم هو الصواب؛ 4/548. ونقل ابن أيب زيد: أن هذا الرجوع البن القاسم. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 2/130سحنون، املدونة  2

 ألنه هو ما قرره األئمة من بعُد.
 .2/130سحنون، املدونة  3
 .9/126س، اجلامع ملسائل املدونة ابن يون 4
.  قال ابن رشد: "والتعليل أبنه لو مات أحدمها مل يتواراث ضعيف؛ ألن األغلب األمُن من املوت فيما قرب مثل 4/1861اللخمي، التبصرة  5

 .4/479اليوم واليومني وحنومها". ابن رشد، البيان والتحصيل 
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 اعتبار النوادر ومراعاهتا وعدم ذلك.سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة  سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الزواج على اخليار ألحد الزوجني  هب:معتمد املذ

 .1أو غريمها يومني أو ثالثة يثبت بعد الدخول ويفسخ قبله

 أم حترم عليه؟ ى زوجتهعل املسألة اخلامسة: من زان أبم زوجته أيقيم

كان مالك يقول فيمن زان أبم امرأته: إن له أن يقيم على زوجته، مث رجع عن ذلك وقال:  صورة املسألة:

 ليس له ذلك، ويفارق زوجته.

قلت ]سحنون[: "أرأيت إن زىن أبم امرأته أو ابنتها، أحترم عليه امرأته يف قول مالك؟ قال  إثبات الرجوع:

قال اللخمي:  .2"أوطامل]ابن القاسم[: قال لنا مالك يفارقها وال يقيم عليها، وهذا خالف ما قال لنا مالك يف 

وأفىت دهره حىت مات أنه  ،املوطأ"وقال يف كتاب ابن حبيب: حيرم. قال ]ابن حبيب[: ورجع مالك عما يف 

 .3حيرم"

وجه هذا القول عند ابن بطال: أنه ملا ارتفع يف الزان الصداق والعدة واملرياث  دليل القول املرجوع عنه:

 .4وحلوق الولد، ووجب احلد ما كان أن حيكم فيه حبكم النكاح اجلائز

 .5احلاللووجه هذا القول عند ابن عبد الرب: أن الزان ال حيرم كحرمة النكاح 

 .6ويرى عبد الوهاب أن النسب أقوى من الصهر، فلما مل يثبت النسب كان عدم ثبوت الصهر أوىل

                                       
 .3/195. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 3/444. احلطاب، مواهب اجلليل 3/576. اجلندي، التوضيح 2/129سحنون، املدونة  1
 .2/197سحنون، املدونة  2
 . وقوله: حيرم. أي حيرم احلرام احلالل.5/2074اللخمي، التبصرة  3
 .7/210ابن بطال، شرح صحيح البخاري  4
 .5/346ابن عبد الرب، االستذكار  5
 .2/704عبد الوهاب، اإلشراف  6
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وجه هذا القول عند عبد الوهاب: أن كل حترمي تعلق ابلوطء احلالل تعلق  دليل القول املرجوع إليه:

 .1ابحلرام، كالتحرمي يف الوطء بشبهة نكاح فاسد

 الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة احلرام هل حيرم احلالل أم ال حيرمه.سبب  سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن الرجل إذا زان أبم زوجته فإن له  معتمد املذهب:

 .2املقام على زوجته

                                       
 .2/704عبد الوهاب، اإلشراف  1
اجلزم ابعتماد قول من هذين القولني أمر ال خيلو من اخلطر، وذلك أن ظاهر املدونة يقتضي أن من زىن أبم زوجته وجب عليه فراق امرأته،  2

مة واختصاره املدونة على ذلك، وقال خليل يف توضيحه: فاختصرها الربادعي على احلرمة، وتعقبه بعض أئمة املذهب بسبب جزمه ابحلر 
"إن األكثر على احلرمة"، وجزم ابن احلاجب ابملفارقة، وتعقب البناين قول خليل قائال: "إنه غري ظاهر". ونقل ابن انجي عن عياض: أن 

يف املوطأ، وقال به ابن أيب زيد يف الرسالة، وقال  األكثر على الكراهة، أما القول أبن احلرام ال حيرم احلالل يف هذه املسألة فهو قول مالك
ه سحنون يف املدونة: "إن عليه كافة أصحاب مالك"، بل قال ابن عبد الرب يف الكايف: "إنه األصح وعليه فقهاء املدينة". قال البناين: "وب

مشهور مذهب مالك هو عدم نشر احلرمة. تعلم أن املعتمد هو عدم التحرمي من غري كراهة". وقد نقل خليل عن ابن عبد السالم أن 
. ابن 2/230. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 2/197من هنا فإن معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه. انظر: املدونة 

، حاشية شرح . البناين2/21. ابن انجي، شرح منت الرسالة 4/15. اجلندي، التوضيح 2/542عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة 
. أما رجوع مالك فقد رواه ابن حبيب يف الواضحة كما نقل اللخمي وابن انجي، وقد طعن فيه العدوي قائال: "إن ابن 3/368الزرقاين 

حبيب مل يدرك مالكا، وأنه انفرد بنقل الرجوع لذلك مل يعتربوه"، وما ذكره العدوي مطعون فيه؛ ألن ابن حبيب روى عن مجاعة من 
. 3/209الك، ومجع يف كتابه الواضحة من علم مالك ما مل جيتمع عند غريه. العدوي، حاشية شرح اخلرشي على خمتصر خليل تالميذ م

أنه قيل ملالك: "أفال متحو األول من كتابك؟ أي: ما  -نقال عن كتاب كشف الغطا للمازري-ومما يعضد رجوع  مالك ما ذكره خليل 
 .4/16". اجلندي، التوضيح ىف املوطأ، فقال: سارت به الركبان
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 املسألة السادسة: مبارأة غري األب عن الصغرية

عن الصغرية ليست ألحد غري األب، مث رجع وقال: للوصي  1يقول: املبارأةكان ابن القاسم  صورة املسألة:

 أن يبارئ عنها.

قال عيسى يف كتاب املدنيني: "رجع ابن القاسم إىل أن مبارأة الوصي والسلطان جائزٌة  إثبات الرجوع:

 .2على الصغرية إذا كان ذلك حسن نظر"

اجي: بناؤه على أن اخللع كالنكاح، فحيث مل جيز وجه هذا القول عند الرجر  دليل القول املرجوع عنه:

 .3للوصي أن يعقد للبكر الصغرية مل جتز له املباراة عنها

يرى اللخمي أن وجه جواز مباراة الوصي عن البكر الصغرية: كونه انظرا هلا،  دليل القول املرجوع إليه:

لى أن اخللع ميتنع قياسه على النكاح، . ووجه هذا القول عند الرجراجي: بناؤه ع4ومن شأنه مراعاة مصلحتها

 .5فجاز للوصي املباراة عن الصغرية البكر

 سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف تنزيل الوصي منزلة الويل اجملرب يف املباراة عن البكر. سبب الرجوع:

الصغرية إال معتمد مذهب مالك هو تقييد للقولني، وهو أن الوصي ال يباري عن البكر  معتمد املذهب:

 .6برضاها

                                       
ات قال ابن رشد: "واملبارأة ترك ما هلا عليه من احلق على الطالق، أو ترك كل واحد منهما ما له على صاحبه على الطالق". ابن رشد، املقدم 1

 .1/560املمهدات 
 .4/130. الرجراجي، مناهج التحصيل 6/2550من املدنية: اللخمي، التبصرة  2
 .4/130ج التحصيل الرجراجي، مناه 3
 .6/2551اللخمي، التبصرة  4
 .4/130الرجراجي، مناهج التحصيل  5
شهر خليل يف توضحيه القول أبن الوصي ال يباري عن البكر مطلقا، ومن قبله قال الباجي: إنه مشهور قول ابن القاسم، وقال خليل: إن  6

ية ابن انفع، وقال: "إن سحنوان أنكرها وأسقطها عند السماع"، ونقل عن مقابل املشهور أن للوصي املباراة عن البكر الصغرية، وهي روا
أنه القاضي عياض: أهنا رواية معتمدة اثبتة يف األمسعة، بل قال ابن لبابة: إهنا األحسن، وقال: "إنه مل ير أحدا تعجبه رواية ابن القاسم 
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 ابُنها ي أن صبيعِ املسألة السادسة: الرجل يدَّ 

كان ابن القاسم يقول يف الرجل يدعي أن الصيب ابنه: القول قول الرجل حيث ثبت أن أم  صورة املسألة:

يتبنيَّ الصيب كانت عند أبيه بنكاح، وأشبه أن يكون ولده، مث رجع وقال: القول قوُل الرجل ويُلحُق به ما مل 

 .1كذ بُه

قال ابن يونس: "إذا ادعى رجل يف صيب أنه ابنه. فذهب أكثر أهل املدينة ومجهورهم: إىل  إثبات الرجوع:

أن النسب ال يثبت، واالستلحاق ال يصلح، إال أن تكون أم الصيب كانت يف ملك املستلحق بنكاح أو ملك 

عد خروج األم من يديه مبا خيرج به مثلها إىل مثل ميني وكان أصل احلمل ابلصيب يف ملكه وولد يف يده أو ب

ما يلحق فيه األنساب وهو مخس سنني فدوهنا، ومل حيز الولد نسب معروف، وهو أحد قويل ابن القاسم، مث 

رجع ابن القاسم إىل أن قول املستلحق مقبول، والنسب اثبت، وإن مل يعرف لألم خرب إذا صدقه الولد، أو 

 .2رب عن نفسه إال أن يتبني كذبه، فال يقبل قوله"صغرياً يف حوزة ال يع

وجه هذا القول: أنَّ إثبات  النكاح شرٌط يف صحة إحلاق الولد، فما مل يثبت  دليل القول املرجوع عنه:

 النكاح فال نسب؛ إذ ال يلحق ولد الزان، من هنا اشرتطوا إثبات نكاح سابق يولد يف مثله.

                                       
يل على أنه ليس للوصي غري اجملرب أن يبارئ عن البكر إبذهنا أو الوصي ال يباري عن البكر الصغرية إال برضاها". وقد أطبق شراح خل

بدون إذهنا، لكن ابن عرفة واحملققني املتأخرين من حمشي شروح خليل كالبناين والعدوي والدسوقي رجحوا كون الوصي يباري عن البكر 
. الدردير، الشرح الكبري 4/116خمتصر خليل  . الزرقاين، شرح4/100. ابن عرفة، املختصر الفقهي 4/282الصغرية برضاها. التوضيح 

. وما ذكروا أنه املعتمد مستشكل من الباحث؛ إذ كيف يكون رضا البكر الصغرية معتربا، 4/13. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 2/348
يس له ذلك. انظر: املدونة وهي ال متيز مصلحتها من مضرهتا، ويف املدونة أن للوصي أن يباري عن يتيمته البالغة برضاها، أما الصغرية فل

2/253. 
وليعلم أهنم اشرتطوا يف استلحاق الولد كونه جمهول النسب، وأن العقل ال يكذب حلوقه، كمن يدعي ولدا وبينهما سبع سنني، وأن يكون ممن  1

 .3/412ال تنفيه العادة، كمن يستلحق ولدا أبرض بعيدة ال ميكن وصول مثله إليها. انظر: الدردير، الشرح الكبري 
 .9/314. القرايف، الذخرية 21/537ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2
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ذا القول: أن املسلمني مصدقون يف أنساهبم، ويرى الدسوقي: أهنم اكتفوا وجه ه دليل القول املرجوع إليه:

 .1يف هذا الباب ابإلمكان فقط؛ ألجل تشوف الشارع للحوق األنساب، ما مل يقم دليل على الكذب

 سبب الرجوع هو مراعاة االحتياط يف السرت على املسلمني. سبب الرجوع:

القول املرجوع إليه، وهو أن الرجل إذا ادعى أن صبيا ابنه فالقول معتمد مذهب مالك هو  معتمد املذهب:

 .2قوله ما مل يظهر كذبه، وال يلزم إبثبات نكاح سابق بينه وبني أمه

 املسألة السابعة: نكاح التحكيم

: ويقول: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، مث -3كان ابن القاسم يكره نكاح التحكيم صورة املسألة:

 قال: جبوازه وثبوته قبل الدخول.رجع عن ذلك و 

قلت ]سحنون[: "أرأيت إن تزوجها على حكمه أو على حكمها أو على حكم فالن؟  إثبات الرجوع:

قال ]ابن القاسم[: أرى أن يثبت النكاح، فإن رضي مبا حكمت، أو رضيت مبا حكم، أو رضيا مجيعا مبا 

هلا عليه شيء، مبنزلة التفويض إذا مل يفرض هلا صداق حكم فالن، جاز النكاح وإال فرق بينهما، ومل يكن 

مثلها، وأبت أن تقبله، فرق بينهما، ومل يكن هلا عليه شيء. قال ابن القاسم: وقد كنت أكرهه حىت مسعت 

 .4من أثق به يذكره عن مالك، فأخذت به وتركت رأيي فيه

التفويض رخصة، والرخصة ال يقاس وجه هذا القول عند سحنون: أن نكاح  دليل القول املرجوع عنه:

 .5عليها

                                       
 .3/412الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  1
. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 4/239. احلطاب، مواهب اجلليل 6/446. اجلندي، التوضيح 2/543سحنون، املدونة  2

3/412. 
 .3/493قال ابن عرفة: "ونكاح التحكيم ما عقد على صرف قدر مهره حلكم حاكم". ابن عرفة، املختصر الفقهي  3
 .2/167سحنون، املدونة  4
 .9/246. وانظر أيضا: ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 2/168ه املرجع نفس 5
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 .2وقياٌس عليه 1وجه هذا القول عند ابن يونس: أنه اعتباٌر بنكاح التفويض دليل القول املرجوع إليه:

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة القياس على الرخصة. سبب الرجوع:

القول جبواز نكاح التحكيم وثبوته قبل معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو  معتمد املذهب:

 .3الدخول

 املسألة الثامنة: انتفاء نسب ولد اليت صدقت زوجها يف قذفها

قتُه يف أن الولد  صورة املسألة: كان مالك يقول فيمن قذف زوجته ابلزان قائال: إن الولد ليس منه، وصدَّ

 وقال: ينتفي دون لعان.ليس منه: ال ينتفي ولدها إال بلعان الزوج، مث رجع عن ذلك 

قال ابن املواز: "ومن أنكر محل امرأته وادعى أنه رآها تزين فصدقته، فقول مالك قدميا أنه  إثبات الرجوع:

 .4ال ينفي إال بلعان"

ُمون  رْ ي    ين  والذ  : }وجه كونه ال ينتفي إال بلعان الزوج: عموم آية اللعان دليل القول املرجوع عنه:

ُهْم.و  أزْ  رفع احلد عن نفسها. تإمنا  لعاهنا[. وألجل حق الولد يف النسب؛ ألن الزوجة ب6=1ية ]النور: اآل .{اج 

 .5قال خليل: "ألن املرأة إمنا تلتعن لدفع حد الزان، ال لنفي الولد"

وجه القول ابنتفائه بغري لعان عند اللخمي: أنه ق يس  على ملك اليمني، وذلك  دليل القول املرجوع إليه:

                                       
 .3/482قال ابن عرفة: "ونكاح التفويض: ما عقد دون تسمية مهر، وال إسقاطه، وال صرفه حلكم أحد جائر". ابن عرفة، املختصر الفقهي  1
 .9/246ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2
 .3/514. احلطاب، مواهب اجلليل 4/201. اجلندي، التوضيح 1/404ب، التفريع . ابن اجلال2/167سحنون، املدونة  3
. قال ابن عبد الرب: روى املصريون عن مالك أنه رجع إىل أن الزوجة إن أقرت أهنا اغتصبت 5/335من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4

. فزاد اعرتافها ابالغتصاب، لكين مل أجد حكاية الرجوع على 2/615، الكايف ونفى الزوج الولد أنه ينتفي عنه دون لعان. ابن عبد الرب
هذا النحو عند أحد من أهل املذهب سواه، وأخاف أن يكون التباسا، أو أنه حسب اختالف األقوال رجوعا، أو تبع غريه يف حكاية 

مدت حكايته للرجوع، ولو مل حيك ذلك غريه، ويف املدونة الرجوع، أما كتاب ابن املواز فهو من أصول كتب املذهب وأمهاته، من هنا اعت
 .2/359إشارة إىل هذا الرجوع الذي اعتمده الباحث، فلتنظر: املدونة 

 .4/579اجلندي، التوضيح  5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



297 
 

أنه ملا كان النفي حلق   الولد وليس إللزام الزوجة أبميان اللعان، كان القول قول الزوج بغري لعان إذا ُحد ت 

 .1الزوجة ابعرتافها

ولد من الزان هل يقوم مقام لعان الزوج سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف إقرار الزوجة أبن ال سبب الرجوع:

 يف نفي الولد أم ال؟

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن الزوجة اليت أقرت ابلزان وأبن الولد  معتمد املذهب:

 .2ليس من الزوج: ال ينتفي ولدها إال بلعان الزوج

                                       
 .5/2450اللخمي، التبصرة  1
 .4/275. عليش، منح اجلليل 4/338. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 4/578. اجلندي، التوضيح 2/359سحنون، املدونة  2
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 : املعامالت املاليةثالثالفصل ال

املسائل اليت رجع عنها مالك وابن القاسم يف املعامالت املالية، وجمموعها اثنان يتناول هذا الفصل 

 ومخسون قوال، ملالك منها أربعة وثالثون قوال، والبن القاسم منها مثانية عشر قوال.

 املعتمد من األقوال املرجوع عنها ثالثة عشر قوال، ملالك منها ستة أقوال، والبن القاسم سبعة.

من األقوال املرجوع إليها فهو تسعة وثالثون قوال، مثانية وعشرون قوال ملالك، وإحدى عشر أما املعتمد 

 قوال منها البن القاسم.

 املبحث األول: مسائل البيوع

 املطلب األول: مسائل بيع الثمار

 املسألة األوىل: بيع الثمرة اليت بدا صالحها قبل قبضها

الرجل يبتاع جزءا من مثرة بعد بدو صالحها: حيرم عليه بيعها حىت كان مالك يقول يف : صورة املسألة

 يقبضها، مث رجع عن ذلك وقال: جيوز بيع جزء الثمرة املشرتاة بعد بدو صالحها قبل قبضها.

قال ابن القاسم: "وقال مالك: من اشرتى نصف مثرة بعدما بدا صالحها، فال أرى ببيعها : إثبات الرجوع

قال ابن القاسم: وتفسري ذلك أن مالكا كان يقول قدميا: إذا اشرتى جزءا من مثرة فليس أبسا قبل أن جيدها؛ 

 .1له أن يبيعها حىت يستوفيها، فسألناه عن ذلك فأخربان هذا"

                                       
 .6/38. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 7/297من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  1
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وجه هذا القول عند ابن رشد: أن نصف الثمرة ال يتعني إال ابلقسمة، فأشبه  دليل القول املرجوع عنه:

أن النيب صلى هللا  -رضي هللا عنهما-، وهذا ممنوع؛ ملا رواه ابن عمر 1عه قبل قبضهمن ابتاع طعاما مث أراد بي

 .2عليه وسلم قال: )من ابتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيه(

دليل هذا القول هو عمل أهل املدينة، وقد عرب عنه مالك بقوله: "وعلى ذلك  دليل القول املرجوع إليه:

وقال ابن رشد: إنه املوافق للقياس. ووجه ذلك أن ما اشرتاه من الثمرة داخل يف ضمانه بنفس  3من أدركُت"

 .4العقد كما لو كان اشرتى الثمرة كلها

سبب الرجوع هو اختالف احلديث وعمل أهل املدينة، وقد رجع مالك إىل عمل أهل  سبب الرجوع:

 املدينة ملوافقته للقياس.

املشرتاة بعد -مالك هو القول املرجوع إليه، وهو جواز بيع جزء الثمرة معتمد مذهب  معتمد املذهب:

 .5قبل قبضها -بدو   الصالح

                                       
 .7/297ابن رشد، البيان والتحصيل  1
. صحيح مسلم، كتاب البيوع، ابب بطالن بيع 2136الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك: صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب بيع  2

 .1526املبيع قبل القبض: 
 .6/38نقله ابن أيب زيد عن ابن املواز، انظر: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  3
 .7/297. ابن رشد، البيان والتحصيل 6/38ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
ذا القول هو الذي رجع إليه مالك، وهو الذي يصدر به األئمة مما يدل على أنه معتمد املذهب، وقال ابن رشد: إنه مقتضى القياس. ونظريه ه 5

. اجلندي، التوضيح 7/297بيع اجلزاف قبل قبضه، وقد قال خليل: إن مشهور املذهب جواز بيع اجلزاف قبل قبضه. ابن رشد، البيان والتحصيل 
 .1/590الدمريي، الشامل  .5/530
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 املسألة الثانية: بيع الثمر املستثىن قبل قبضه

: أكره بيع 1كان مالك يقول: يف شخص ابع مثر حائطه مث استثىن منه ما جيوز له استثناؤه صورة املسألة:

 رجع عن ذلك وقال: جيوز بيع املستثىن قبل قبضه.املستثىن قبل قبضه، مث 

قال ابن املواز: "ومن ابع مثر حائطه، واستثىن منه كيال، جيوز أن يستثنيه: قد كره مالك  إثبات الرجوع:

 .2بيعه قبل قبضه، مث رجع فأجازه"

، 3ره من الكيلوجه هذا القول: أن البائع املستثين  صار شريكا للمشرتي مبقدا دليل القول املرجوع عنه:

 ، فلم جيز بيعه قبل قبضه.4فلم جيز له بيعه قبل تعيني قسطه. ووجهه عند الباجي: أن املستثىن مبيع

، فجاز بيعه 5وجه هذا القول عند عبد الوهاب: أن املستثىن ُمب  قًّى مل يتم بيعه دليل القول املرجوع إليه:

 قبل قبضه؛ ألنه غري مبيع.

 سبب الرجوع يف الرتدد بني طريف القاعدة الفقهية هل املستثىن مبقى أم مبيع؟. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن املستثىن من مثر احلائط جيوز بيعه  معتمد املذهب:

 .6قبل قبضه

                                       
 .4/283معتمد مذهب مالك أمنا جيوز استثناؤه هو الثلث فأقل. احلطاب، مواهب اجلليل  1
. ما فهمه أهل املذهب من لفظ الكراهة هنا هو املنع. انظر: ابن 4/280. الباجي، املنتقى 6/39من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2

. ويف التبصرة أن الرجوع البن القاسم، وما وقفت عليه من كتب املذهب ينسبون 6/223. الرجراجي، مناهج التحصيل 2/96اجلالب، التفريع 
 .7/3075الرجوع ملالك. اللخمي، التبصرة 

 .970عبد الوهاب، املعونة ص 3
 .4/280الباجي، املنتقى شرح املوطأ  4
 .970عبد الوهاب، املعونة ص 5
. وقال اللخمي: وهو أحسن. اللخمي، التبصرة 7/321وهو قول مالك يف العتبية. ابن رشد: وهو أظهر. ابن رشد، البيان والتحصيل  6
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 املسألة الثالثة: إابر الشجر عند خروج نواره أم عند خروج مثره؟

مالك يقول: إنَّ إابر  الشجر الذي يُور ُد خروج نوار ه ، مث رجع عن ذلك وقال: إابرُُه  كان صورة املسألة:

 .1لقاُحُه، واللقاح خروُج الثمر

قال ابن رشد: "كان مالك يقول: إن النوار فيما يورد من الشجر مبنزلة اإلابر يف النخل،  إثبات الرجوع:

 .2مث رجع إىل أن اللقاح فيها كاإلابر يف النخل"

وجه هذا القول: أن خروج النوار فيما يورد من الشجر دليل على الثمرة، فقام  دليل القول املرجوع عنه:

 الدليل عليها مقامها، من هنا كان النوار يف الشجر املور د  كاإلابر يف النخل.

ها من وجه هذا القول: أن الثمرة ال يتحقق خروجها حىت خترج، فكان خروج دليل القول املرجوع إليه:

 األشجار مبنزلة اإلابر يف النخل.

الثمرة هل يتحقق خروج الثمرة ابلنوار، أم أنه ال يتحقق ذلك إال إذا خرجت لرجوع سبب ا سبب الرجوع:

 وعوينت؟بنفسها 

                                       
 .4/283. احلطاب، مواهب اجلليل 6/75. ابن عرفة، املختصر الفقهي 5/530. اجلندي، التوضيح 7/3075
النخل أيبرها أبرًا، والتلقيح: هو أن يؤخذ طلع ذكور النخيل فيدخل بني ظهراين طلع قال ابن بطال: قال اخلليل: األبر: لقاح النخل أبر  1

فاللقاح  اإلانث. وأما معىن اإلابر ىف سائر األشجار فإن ابن القاسم يراعى ظهور الثمرة ال غري. وقال ابن عبد احلكم: كل ما ال يؤبر من الثمار
. وقال ابن عبد الرب: واللقاح أن تنور الشجرة ويعقد فيسقط منه ما 6/324حيح البخاري فيها مبنزلة اإلابر ىف النخل. ابن بطال، شرح ص

. وقال ابن شاس: ويف معىن املأبورة 6/300يسقط ويثبت ما يثبت فهذا هو اللقاح فيما عدا النخيل من األشجار. ابن عبد الرب، االستذكار 
 .2/728الثمينة  كل مثرة انعقدت وظهرت للناظرين. ابن شاس، عقد اجلواهر

 .6/165. ابن عرفة، املختصر الفقهي 7/370ابن رشد، البيان والتحصيل  2
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معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن إابر  الشجر الذي يورُد لقاُحُه،  معتمد املذهب:

 .1الثمرواللقاح خروج 

 املسألة الرابعة: بيع العرية ابخلرص

إال إذا كانت عنبا أو مترا، مث رجع  3ال يشرتيها املعر ي خبرصها 2كان مالك يقول: إن العرية صورة املسألة:

 .4عن ذلك وقال: كل عرية تيبس وتدخر جيوز للُمعر ي شراؤها خبرصها

ملالك: فالرجل يعري ابلتني والزيتون وشبهه، مث قال ابن يونس: "قال ابن وهب: قيل  إثبات الرجوع:

يشرتيه كما يشرتي التمر؟ قال: أرى أن بيع العرية جائز إذا كان كله مما ييبس ويدخر. قال ابن املواز: وقد 

 .5كان من قول مالك: ال يشرتى مما أعرى خبرصه إال العنب والنخل"

ودليله  .ردت يف العنب والتمر فتقصر عليهماوجه هذا القول: أن الرخصة و  دليل القول املرجوع عنه:

ابلرطب،  ة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )رخص بعد ذلك يف بيع العري6زيد بن اثبت اهرو  كذلك ما

                                       
. ابن عرفة، املختصر الفقهي 5/552. اجلندي، التوضيح 7/369قال ابن رشد: هذا املشهور املعلوم من املذهب. ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .5/325ح خمتصر خليل . الزرقاين، شر 2/765. زروق، شرح منت الرسالة 6/165
ت املستنبطة قال عياض: العرية أن مينح الرجل إىل اآلخر مثرة خنلة، أو خنالت من خنله، العام  أو العام ني، أيكلها هو وعياله. اليحصيب، التنبيها 2
3/1431. 
. وخرص 112مشكالت موطأ مالك صقال البطليوسي: واخلرص يف اللغة: التخمني واحلزر والتقدير: الذي ليس معه يقني. البطليوسي،  3

 .3/331النخل إمنا يكون خنلة خنلة كما قرروه يف الزكاة. انظر: اجلندي، التوضيح 
ابلطعام إىل قال الرجراجي: بيع العرية خبرصها مستثىن من أربعة أصول ممنوعة حمرمة: أوهلا: املزابنة وهي شراء الرطب ابلتمر. اثنيها: بيع الطعام  4

 .7/58بيع الطعام من جنسه متفاضال. رابعها: الرجوع يف اهلبة. الرجراجي، مناهج التحصيل أجل. اثلثها: 
. وقال خليل: وملالك يف املوازية: ال يشرتي خبرصه إال التمر والعنب، مث رجع إىل ما يف املدونة. 13/1098ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  5

 .4/229روايتني ومل يذكر رجوعا. الباجي، املنتقى شرح املوطأ . واعتربمها الباجي 5/567اجلندي، التوضيح 
ه(، فقيه جمتهد، عامل إمام، جامع القرآن، وصاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 45زيد بن اثبت بن الضحاك األنصاري النجاري )تويف  6

عمر وعثمان على املدينة غري مرة. ابن عبد الرب، اسُتْصغ ر  يوم بدر، وشهد أحدا وما بعدها، وكان كاتب أيب بكر وعمر، استخلفه 
 .2/537االستيعاب 
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هني عن املزابنة، واملزابنة بيُع الثمر ابلتمر كيال، فيه  قوله مل يرخص يف غريهف. 1يرخص يف غريه( ومل أو ابلتمر،

 .2الكرم ابلزبيب كيالوبيُع 

وجه هذا القول عند الباجي: أن علة جواز بيع العرية من التمر والعنب هي  دليل القول املرجوع إليه:

 .3اليبس واالدخار، فجاز ذلك يف كل ما ييبس

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة القياس على الرخصة. سبب الرجوع:

القول املرجوع إليه، وهو أن املعر ى إذا كان مما ييبس ويدخر معتمد مذهب مالك هو : معتمد املذهب

 .4فإنه جيوز للُمعر ي شراؤه خبرصه

                                       
. صحيح مسلم، كتاب 2184صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب بيع املزابنة، وهي بيع الثمر ابلتمر، وبيع الزبيب ابلكرم، وبيع العرااي:  1

 .1539البيوع، ابب حترمي بيع الرطب ابلتمر إال يف العرااي: 
القاهرة. ومعىن هذا أنه استثىن بيع العرية من املزابنة اليت هي -، نشر دار إحياء الرتاث العريب6/132طرح التثريب يف شرح التقريب العراقي،  2

رااي:  يف العبيُع الرطب ابلتمر، وبيع الكرم ابلزبيب كيال. وتفسري املزابنة مبا تقدم يف صحيح مسلم، كتاب البيوع، ابب حترمي بيع الرطب ابلتمر إال
1542. 

 .4/229الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
. وليعلم أن بيع العرية جيوز بعشرة شروط ستة 5/338. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 5/567. اجلندي، التوضيح 3/290سحنون، املدونة  4

كون املشرتي هو املعر ي أو من يقوم مقامه كوارث منها متفق عليها، وأربعة منها خمتلف فيها: أما الستة املتفق عليها فهي كالتايل: األول: أن ي
ذلك، وليس  أو موهوب له. الثاين: أن يبدو صالح الثمرة املعراة. الثالث: كوهنا ابخلرص أي التقدير واحلزر إن كان بيعها ابلتمر أو الزبيب أو حنو

كان الثمن طعاما. اخلامس: أن يكون الثمن مؤخرا إىل اجلذاذ. مقصوده أنه ال جيوز بيعها بعرض أو فلوس. الرابع: أن يشرتي العرية بنوعها، إن  
ول: أن السادس: أن يكون العرض يف ذمة املعري، فال جيوز تعيني حائطه. أما األربعة املختلف فيها فهي كالتايل: واملثبت فيها هو املشهور: األ

أن تكون العرية مما ييبس، وليس ذلك خاصا ابلتمر والعنب. الرابع:  يشرتي مجلة العرية ال بعضها. الثاين: أن يكون مخسة أوسق فأقل. الثالث:
. الزرقاين، 7/59. الرجراجي، مناهج التحصيل 5/565أن تكون بلفظ العرية، فال جيزئ ما كان بلفظ اهلبة والعطية وحنوه. اجلندي، التوضيح 

 .5/338شرح خمتصر خليل 
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 باملطلب الثاين: بيع املغيَّ 

 املسألة األوىل: بيع الشاة واستثناء أرطال منها

بيع كان مالك يرى منع بيع الشاة واستثناء أرطال منها، مث رجع عن ذلك وقال: جيوز  صورة املسألة:

 الشاة واستثناء أرطال منها.

قال ابن يونس: "روى ابن وهب عن مالك: ...أنه كان ال جييز االستثناء من حلمها وزانً  إثبات الرجوع:

 .1وال جزافاً مث رجع فقال: ال أبس به يف األرطال اليسرية مثل الثالثة فأدىن"

ىن مشرتى فال جيوز استثناء أرطال من وجه هذا القول عند خليل: أن املستث دليل القول املرجوع عنه:

 ، ال تعرف جودته وسالمته.2الشاة؛ ألنه شراء حلم مغيب

وجه هذا القول عند خليل: أن املستثىن مبقى فيكون ما عداه مشرتى، وحيث  دليل القول املرجوع إليه:

 .3كان مبقى مل يشرتط فيها ما يشرتط يف املبيع، وتسومح فيه

 يف الرتدد بني طريف القاعدة الفقهية هل املستثىن مبقى أم مبيع؟. سبب الرجوع سبب الرجوع:

 .4معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو جواز بيع الشاة واستثناء أرطال منها معتمد املذهب:

                                       
 .5/118. ابن عرفة، املختصر الفقهي 13/1061ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  1
 .5/226اجلندي، التوضيح  2
 .5/226اجلندي، التوضيح  3
 .4/281. احلطاب، مواهب اجلليل 5/226. اجلندي، التوضيح 3/317سحنون، املدونة  4
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 املسألة الثانية: البيع على الربانمج

-على أن فيه عددا معينا من األثواب- 1الربانمجكان مالك يقول فيمن اشرتى كيسا على  صورة املسألة:

، مث وجده زائدا بثوب: إن البائع يشرتك مع املشرتي يف مجيع األثواب، فيكون له جزء من كل ثوب حبسب 

 الزائد على ما اشرتاه، مث رجع عن ذلك وقال: له أن أيخذ الزائد على ما يف الربانمج.

عداًل بربانجمه على أن فيه مخسني ثواًب فوجد فيه إحدى  قال الربادعي: "ومن اشرتى إثبات الرجوع:

، مث قال: 2ومخسني، قال مالك: يكون البائع شريكاً معه يف الثياب جبزء من إحدى ومخسني جزءاً من الثياب

 .3يرد منها ثوابً كعيب وجده فيه"

وقيمتها، فرأى البائع شريكا للمشرتي وجه هذا القول: كون الثياب ختتلف أمثاهنا  دليل القول املرجوع عنه:

.  جبزء من كل ثوب حبسب عدد األثواب اليت يف الكيس أو الع ْدل 

 -املبيع على الربانمج-وجه هذا القول عند مالك: أن الزايدة على ما يف الكيس  دليل القول املرجوع إليه:

 .4عيب، فكان للمشرتي أن خيتار ثواب منها يرده إىل البائع

                                       
ا العرب( املراد هبا الدفرت املكتوب فيه صفة ما يف العدل. اجلندي، التوضيح : )لفظة فارسية استعملته-بفتح الباء وكسر امليم-الربانمج  1
5/246. 
 .3/1189قال عياض: "فإذا بيعت الثياب أخذ جزءاً من الثمن، وإىل هذا ذهب ابن لبابة". اليحصيب، التنبيهات املستنبطة  2
صريح، غري أين اعتمدت لفظ الربادعي الختصاره. انظر: سحنون، . وأصل املسألة يف املدونة، والرجوع فيها 3/229الربادعي، التهذيب  3

. وقد قيل إن القولني ليسا خبالف، وأول ذلك على أن قصد اإلمام كون البائع له جزء من كل ثوب بقدر عدد األثواب يف حال 3/258املدونة 
ألكثر على أنه خالف حمتجني بقول ابن القاسم: والقول األول اختالف أمثان األثواب، أما إذا احتدت أمثاهنا فإن له ثواب منها. قال عياض: وا

. وقد أتول الذين 5/139أعجب إيل. قال ابن عرفة معلقا عليه: حكامها اللخمي روايتني وحنوه نقل التونسي عنها. ابن عرفة، املختصر الفقهي 
. 3/1190عياض عن أيب عمران. اليحصيب، التنبيهات املستنبطة قول ابن القاسم: أعجب إيل، مبعىن أفسر وأبني. نقله  -وهم األقل-رأوه وفاقا 

 وهذا التأويل مرجوح ملن أتمل.
. وقد ذكر عياض أقواال يف طريقة الثوب، فذكر عن بعضهم أنه يرد ثواب ابلقرعة، وعن ابن لبابة أنه خيتار منها الثوب 3/258سحنون، املدونة  4

املشرتي يرد أيها شاء، كأن البائع ابعه واحدا ومخسني خيتار منها مخسني ويرد الثوب الزائد. اليحصيب، الذي تسبق إليه يده إليه، وأليب عمران أن 
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 سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف حماولة التوصل لقسمة عادلة بني البائع واملشرتي. ع:سبب الرجو 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن من اشرتى كيسا على الربانمج على  معتمد املذهب:

حىت  -يشارك بذلك املشرتي-أن فيه مخسني قطعة فوجد فيه قطعة زائدة: فإن للبائع جزءا من كل قطعة 

 .1يتمم مثن قطعته الزائدة

                                       
 .3/1190التنبيهات املستنبطة 

 .3/365. وقال ابن رشد: وهو األظهر. ابن رشد، البيان والتحصيل 3/258قال ابن القاسم: وهو أعجب إيل. سحنون، املدونة  1
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 الوكيل وموكلهاختالف و  ،املطلب الثالث: اختالف املتبايعني

 املسألة األوىل: اختالف املتبايعني يف قدر الثمن

كان مالك يقول يف اختالف املتبايعني يف الثمن: إنَّ القول  قوُل املشرتي إن كان قبض  صورة املسألة:

 .1عن ذلك وقال: يتحالفان ويرتادان إن كانت قائمةالسلعة وذهب هبا، مث رجع 

قال ابن القاسم: "كان مالك مرة يقول: من اشرتى سلعة من السلع فقبضها وابن هبا:  إثبات الرجوع:

 .2إنَّ القول  قوُل املشرتي إن كانت قائمة، مث رجع عن ذلك فقال: أرى أن يتحالفا ويرتادا إذا مل تفت"

وجه اعتبار القبض عند عبد الوهاب: "أن اليمني يف األموال جتب على أقوى  :دليل القول املرجوع عنه

املتداعيني سبباً، واملشرتي قد صار ابلقبض أقوى سبباً من البائع؛ ألنه ملا دفع إليه السلعة ائتمنه عليها إذا مل 

 .3يتوثق منه، فوجب أن يكون القول قوله"

 املتبايعني عند عبد الوهاب: "أهنما قد استواي يف احلال، فليس وجه الرتاد   بني دليل القول املرجوع إليه:

 .4أحدمها أرجح من اآلخر"

املتداعيني سببا، فمن رأى استواءمها قال ابلرد، سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف أقوى  سبب الرجوع:

 ومن قال أبرجحية أحدمها اعترب القول  قوله.

                                       
دأ يف احللف، قال الرجراجي: يبدأ البائع على مذهب املدونة، وبدء املشرتي ابحللف هو مذهب العتبية، فإن حتالفا فسخ وقد اختلف أيهما يب 1

 .6/151البيع بتمام التحالف كما هو مذهب سحنون وظاهر املدونة. الرجراجي، مناهج التحصيل 
 .2/575. التهذيب يف اختصار املدونة 2/489سحنون، املدونة  2
 .2/575عبد الوهاب، اإلشراف  3
 .1079عبد الوهاب، املعونة ص 4
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القول املرجوع إليه، وهو أن املتبايعني إذا اختلفا يف قدر الثمن معتمد مذهب مالك هو  معتمد املذهب:

 .1فإهنما يتحالفان ويردُّ كلٌّ منهما لآلخر شيئُه، ما مل تفت السلعة

 املسألة الثانية: اختالف اآلمر والوكيل يف املشرتى املأمور به

وكيٍل اشرتى شعريا ملوكله فقال املوك  ُل: أمرته كان ابن القاسم يقول: إنَّ القول  قوُل اآلمر  يف  صورة املسألة:

 بقمح، وقال الوكيل: أمرين بشعري، مث رجع عن ذلك وقال: القول قوُل املأمور.

قال ابن القاسم: "...فيمن اشرتى له شعريا وقال به أمرتين، وقال اآلمر: بقمح: إن اآلمر  إثبات الرجوع:

 .2: إن القول قول املأمور"-بقول أشهب-اسم، وقال مصدق، ويضمن املأمور، وقد رجع عنه ابن الق

، وال 3وجه هذا القول: أن األمر مستفاد من جهة اآلمر فاعترب قوله دون غريه دليل القول املرجوع عنه:

 مصلحة له يف ادعاء غري ما أمر به.

راء، فكان قال اللخمي موجها هذا القول: "...ألن الرسول مؤمتن على الش دليل القول املرجوع إليه:

ُم اإلنسان على أن يشرتي غري ما أمر  القول قوله: أنه مل يتعد؛ ألن الغالب أن الصدق يف جهته، وليس يُ ت َّه 

ُر إذا أاته مبا فيه خسارة أو حدث فيه فساد أو ضياع" ُم اآلم   .4به؛ ألن ذلك ال يفيده شيئا، ويُ ت َّه 

                                       
. إن فاتت السلعة بتغري قيمتها يف السوق 3/188. الدردير، الشرح الكبري 5/538. اجلندي، التوضيح 3/405 -2/489سحنون، املدونة  1

 .5/315فالقيمة سواء كانت مقومة أو مثلية كما قرره: عليش، منح اجلليل 
. وقد ذكر ابن رشد أن اختالف قول ابن القاسم 233 -8/183. ابن رشد، البيان والتحصيل 7/227د، النوادر والزايدات ابن أيب زي 2

 ورجوعه: نقله أصبغ يف نوازله.
 .1993بريوت، سنة -، نشر دار املعرفة19/47هذا التعليل مستفاد من املبسوط للسرخسي  3
 .10/4644اللخمي، التبصرة  4
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 مر واملأمور، واعتبار أمانة املأمور.سبب الرجوع هو تنقيح املناط يف صدق اآل سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو املرجوع إليه، وهو أن املوك  ل  والوكيل إذا اختلفا يف صفة البضاعة  معتمد املذهب:

 .1املشرتاة، فقال املوك  ُل أمرتك بقمح، وقال الوكيل: أمرتين بتمر، فالقول قول الوكيل مع ميينه

                                       
. ونقل خليل عن ابن القاسم يف املدونة أن القول قول الوكيل مع ميينه. وهو قول ابن القاسم يف العتبية كذلك. قال: 3/281نة سحنون، املدو  1

. قال احلطاب: وهو مذهب 8/183. من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل 6/416القول قول املبضع معه وحيلف. اجلندي، التوضيح 
 .5/213جلليل املدونة. احلطاب، مواهب ا
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 املأمور يدعي الوديعة واآلمر يقول أرسلته آلخراملسألة الثالثة: 

كان مالك يقول يف الرجل يدعي أنه مرسل ابملال لدفعه إىل آخر، والدافع يقول بل هو  صورة املسألة:

، مث رجع عن ذلك وقال: يصدَُّق الدافع ويضمن املود ُع إن مل أيت  ببينة تثبت أن  وديعة: القول قول املود ع 

 خر.املال مبعوث معه آل

: "ومن دفع إىل رجل ألفا، فقال القابض: أمرتين بدفعها إىل فالن. 1قال أمحد بن ميسر إثبات الرجوع:

 .2وقال رهبا: مل آمرك بشيء فرهبا مصدق مع ميينه، وإىل هذا رجع مالك"

 ال ببينة.وجه هذا القول: أن الرسول مؤمتٌن برتك ه يغيب على املال، فال خيوَُّن إ دليل القول املرجوع عنه:

وجه هذا القول: أنَّ املال  حمموٌل على الوديعة؛ ألهنا القدر املشرتك املتفق عليه  دليل القول املرجوع إليه:

 بينهما، وكون املال مرسال آلخر دعوى فيحتاج إثباهتا دليال.

فيحمل املودع على اخليانة سبب الرجوع هو تنقيح املناط وتصور حالة املال أهو وديعة  سبب الرجوع:

 بصرفه يف غري وجهه، أم أنه مال مؤمتن عليه برتك املود ع يغيب عليه فيصدق فيما ادعى؟.

دفوع معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أنَّ القول قول الدافع إال إذا أتى امل معتمد املذهب:

، والدافُع يقول: بل هو وديعة ل  معه آلخر   .3له ببينة: وذلك فيما إذا ادعى املدفوع له أن املال أُْرس 

                                       
ه(، فقيه حمقق، عامل إمام، انتهت رائسة املالكية مبصر بعد ابن املواز، أخذ عن ابن املواز 339أمحد بن خالد بن ميسر اإلسكندري )تويف  1

 .1/120وابن مطروح وسعيد بن جملون وابن شاكر، ألف كتاب اإلقرار واإلنكار. ابن خملوف، شجرة النور الزكية 
 .7/223النوادر والزايدات ابن أيب زيد،  2
 .7/28. عليش، منح اجلليل 260 -5/259. احلطاب، مواهب اجلليل 4/441سحنون، املدونة  3
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 املسألة الرابعة: هل يكفي مطلق النفي يف رد دعوى الدين أم يلزم نفي السبب؟

جيزئه إذا نفى ذلك كان مالك يقول: إن الرجل إذا ادعى عليه آخر حقا من سلف أو بيع  صورة املسألة:

بقوله: وهللا ما لك علي حق، أو ما يقوم مقامها، مث رجع عن ذلك وقال: ال جيزئه ذلك حىت ينفي عني ما 

 ادعاه عليه الطالب.

قال الباجي: "قال ابن سحنون عن أبيه عن مالك: وإن ادعى رجل أنه أسلفه أو ابع منه  إثبات الرجوع:

لك عندي حىت يقول مل تسلفين ما تدعيه أو مل تبع مين شيئا مما ذكرت مل جيزه من اجلواب أن يقول ال حق 

 .1وكان رمبا قبل منه يف اجلواب قوله ما له علي حق، وإىل القول األول رجع آخرا مالك"

جمزئ يف  ،وجه هذا القول عند الباجي: أن قول املدعى عليه: ما لك علي حقٌّ  دليل القول املرجوع عنه:

 .2حيتج لنفي السببإبراء الذمة، فلم 

وجه هذا القول عند الباجي: أن النفي جيب أن يطابق الدعوى، كما لو قال  دليل القول املرجوع إليه:

 .3قضيتك حقك، فال يقبل من البائع: يل عليك حق

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة هل يرتفع احلق مبطلق النفي أم مبطابقة الدعوى؟.  سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من ادعى حقا على آخر من سلف  معتمد املذهب:

 .4فال ينفيه عنه إال حلفه أنه ما أسلفه بذكر سبب احلق، وال جيزئه مثل: ما لك علي حق

                                       
. 11/10. القرايف، الذخرية 8/34. ابن احلاجب، جامع األمهات )مع شرحه التوضيح( 5/237من كتب حممد بن سحنون: الباجي، املنتقى  1

. وقد خالف املتقدمني ابن أيب زيد يف النوادر وابن 7/408البناين، حاشية البناين على الزرقاين  .9/505ابن عرفة، املختصر الفقهي 
يونس يف اجلامع فنسبوا الرجوع لسحنون، فلعله رجع كما رجع مالك، أو أنه خطأ مطبعي، وهللا أعلم. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 

 .17/531. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 8/159-160
 .5/237الباجي، املنتقى شرح املوطأ  2
 املرجع نفسه. 3
، التوضيح قال ابن احلاجب: إنه املشهور، وأقره خليل عليه وقال: إن مقابله شاذ. وقال الزرقاين: إنه املشهور كذلك، وأقره البناين عليه. اجلندي 4
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 طلب الرابع: الرد ابلعيبامل

 هل تفوت السلعة املعيبة؟ 1املسألة األوىل: جمهلة الثمن

 بثمن السلعة املعيبة ال يُفو  ُت السلعة، مث نيكان ابن القاسم يقول إنَّ جهل  ورثة املتبايع صورة املسألة:

 رجع عن ذلك وقال: إنَّ اجلهل ابلثمن عيٌب يفوت املبيع  املعيب.

قال ابن املواز: "قال ابن القاسم فيمن اشرتى عبدا فمات البائع واملبتاع فُوجد ابلعبد عيب  الرجوع:إثبات 

يرد به كان عند البائع، والبينة على ذلك، وجهل الورثة الثمن: يرد العبد، ويكون لورثة مشرتيه الوسط من 

يرجع بقيمة العيب منها، مث رجع قيمته، وكذلك لو فات مبا ال يقدر على رده جعل مثنه أوسط القيمة مث 

 .2فقال: جمهلة الثمن فوت، ويرجع بقيمة العيب من وسط قيمته فات العبد أو مل يفت"

وجه جعل جمهلة الثمن غري فوت: أن العيب حني حُتُق  ق  قدُمه ال مينع من رد  دليل القول املرجوع عنه:

 اخلربة والدراية.املعيب جهُل الثمن؛ إذ من املمكن املصري إىل تقدير أهل 

وجه هذا القول عند ابن رشد: أنَّ عدم جعل  جمهلة  الثمٍن فوات ظلٌم لورثة البائع؛  دليل القول املرجوع إليه:

ألهنم خرج من يد موروثهم مثُن السلعة ورجعت إليه سلعٌة معيبٌة، فكان ما خرج من يده أكرب مما رجع إليهم، 

 .3املبتاع إذا كانت السلعُة من  ْت عندهم، فريجع أليديهم أقلُّ مما أعط واكما أنَّ يف ذلك ظلما لورثة  

                                       
 .408-7/407. الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل 8/34

، جمهلة الثمن أو جتاهل الثمن مصطلح يطلقه أهل املذهب املالكي على دعوى كل من املتبايعني أو ورثة املتبايعني أنه ال يعرف مثن املبيع 1
فيفوت ذلك املبيع على قول؛ ألنه عند جهل مثنه ال ميكن رده جلهل ما سيؤول إليه أحدمها وهو البائع أو وارثه فيفوت البيع بسبب ذلك. 

 .5/358شرح الزرقاين على خمتصر خليل  ينظر
. وحكامها ابن رشد على أهنما 9/4397. اللخمي، التبصرة 6/294. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 14/20من املوازية: ابن يونس، اجلامع  2

 .8/303قوالن ومل يذكر رجوعا. ابن رشد، البيان والتحصيل 
 .8/304ابن رشد، البيان والتحصيل  3
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 سبب الرجوع هو يف اختالف طريف قاعدة جمهلة الثمن هل تعترب فوات أم ال؟. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن جهل الثمن من ورثة املتبايعني يعدُّ  معتمد املذهب:

 .1فواات للمبيع

 املسألة الثانية: رد نصيب أحد مشرتيني رضي صاحبه ابلعيب

كان مالك يقول: إن املشرتيني إذا وجدا عيبا فليس ملن يرض ابلعيب ردُّ حظه من الصفقة  صورة املسألة:

ون الواحدة على البائع دون الذي رضي ابلعيب، مث رجع عن ذلك وقال: ألحد املشرتيني الرد على البائع د

 املشرتي اآلخر.

قال الربادعي: "وإذا ابتاع رجالن عبداً فوجدا به عيباً، قال مالك: فلمن شاء منهما أن  إثبات الرجوع:

 .2يرد أو حيبس دون اآلخر، وكان يقول أواًل: للبائع مقال"

الشيء وجه هذا القول عند عبد الوهاب: أن رد أحدمها دون اآلخر يبعض  دليل القول املرجوع عنه:

الواحد يف الصفقة الواحدة، وفيه إضرار ابلبائع، كما لو كان املشرتي واحدا وأراد ردَّ بعض الصفقة فال ميكن 

. "وألنه رد ملبيع وجب جلماعة عن عقد بيع، فوجب أن ال ميلك أحدهم رد ما خيصه إال برد 3من ذلك

 .4نفرد أحدهم ابلرد دون اآلخرين"الباقني، أصله إذا ابتاع ابخليار شيئا فمات، فليس لورثته أن ي

                                       
. ونقل عليش عن 5/197. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 5/585. وقال خليل إنه هو املشهور. اجلندي، التوضيح 3/406سحنون، املدونة  1

 .5/321مصطفى الرماصي: "فظهر كون التجاهل فوات، وأن ما قاله ابن عبد السالم ومن تبعه صواب". عليش، منح اجلليل 
. وأصل الرجوع صريح يف املدونة، وإمنا اخرتت لفظ الربادعي الختصاره ووجازته. انظر: 3/293الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة  2

 .3/345سحنون، املدونة 
 .2/552عبد الوهاب، اإلشراف  3
 .1054عبد الوهاب، املعونة ص 4
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وجه هذا القول عند ابن القاسم: أنه لو فلس أحد املبتاعني فإن البائع يتبعه  دليل القول املرجوع إليه:

ووجهه عند عبد الوهاب: أن هذا العقد يف حكم العقدين،  .1ألنه إمنا ابع لكل منهما نصفا بنصف الثمن؛

إذا تناول شيئاً بثمن معلوم فالثمن مقابل اجلملة، وأجزاؤه تقسط على أجزاء نظرا لتعدد املبتاع، "وألن العقد 

 .2املبيع، فيصري كأن كل واحد مشرت بقدر حصته منفرد هبا"

 تتعدد الصفقة بعدد الشركاء؟ سبب الرجوع هو الرتدد بني قاعدة هل سبب الرجوع:

وهو أن املبتاعني إذا اطلعا عيب فللذي مل معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه،  معتمد املذهب:

 .3يرض به رد نصيبه ابلعيب دون املشرتي اآلخر، وال كالم للبائع

 املسألة الثالثة: البيع على الرباءة

من العيوب ينفع يف بيع املرياث وبيع السلطان أموال   4كان مالك يقول إن البيع على الرباءة صورة املسألة:

 املفلسني، مث رجع عن ذلك، وقال: البيع على الرباءة غري انفع.

قال ابن القاسم: "كان مالك يقول: بيع املرياث مثل بيع الرباءة يربءون له مما مل يعلموا،  إثبات الرجوع:

ومن بيع املرياث، مث مسعت أان رجوعه عن بيع الرباءة  وأخربت أنه قال: بيع السلطان أشد من بيع الرباءة،

 .5وبيع املرياث"

                                       
 .3/345سحنون، املدونة  1
 .2/551عبد الوهاب، اإلشراف  2
 .5/269. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 5/479. اجلندي، التوضيح 3/345سحنون، املدونة  3
 يعلم قال احلطاب: قال ابن عبد السالم: ومعىن الرباءة التزام املشرتي للبائع يف عقدة البيع أن ال يطالبه بشيء من سبب عيوب املبيع اليت مل 4

 .4/439ة: والرباءة ترك القيام بعيب قدمي. احلطاب، مواهب اجلليل هبا كانت قدمية، أو مشكوكا فيها. وقال ابن عرف
 .3/372سحنون، املدونة  5
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دليل هذا القول عند ابن القاسم: أنه أمر جائز ابملدينة معروف هبا، قضى به  دليل القول املرجوع عنه:

، وع م ُل 2. وذكر اللخمي أنه حكُم عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، ومروان بن احلكم1عثمان وغريه

 .3د هللا بن عمرعب

وجه هذا القول عند مالك: أن الرباءة مما ال ميكن معرفته فال ينتفع هبا. قال  دليل القول املرجوع إليه:

ابن رشد معلقا عليه: "ومعىن ذلك أنه ملا كان بيع الرباءة إمنا جاز من أجل أنه يلزمه أن يبني ما علم وال يربأ 

ابلرباءة ما جيهل عيوبه، ورأى عيوب الثياب املبيعة على هذه الصفة مما خيفى على إال مما مل يعلم، كره أن يبيع 

. ووجه هذا القول عند خليل: أن الرباءة توجب غررا، 4البائع، وال تدرك معرفتها، فكره الرباءة فيها لذلك"

 .5فال تنفع

 ه مما يعترب أم ال؟سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة الغرر هل هذه الدرجة من سبب الرجوع:

 .6معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الرباءة ال تنفع يف البيوع معتمد املذهب:

                                       
 .6/238من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
مان، ووايل ه(، امللك أبو امللوك، له رواية، كان كاتب أمري املؤمنني عث65-ه2مروان بن احلكم بن أيب العاص القرشي، من بين عبد مناف ) 2

 .7/207ابمللك سنة أربع وستني، وكانت واليته تسعة أشهر ومثانية عشر يوما. الزركلي، األعالم له املدينة ملعاوية، بويع 
 .9/4435اللخمي، التبصرة  3
 .8/262ابن رشد، البيان والتحصيل  4
 .5/449اجلندي، التوضيح  5
. وليعلم أن معتمد مذهب مالك، وهو 5/135. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 450 -5/449. اجلندي، التوضيح 3/372سحنون، املدونة  6

مل أتعرض هلا، وقد الثابت يف الرواية أن القول املرجوع إليه هو اعتبار الرباءة يف الرقيق، ولكون مسائل الرقيق مل تعد مطروحة يف الواقع املعاش اليوم 
أن مالكا رجع عن الرباءة يف الرقيق، ذكر ذلك ابن أيب زيد وابن عبد الرب وابن عرفة. ذكرت ذلك يف منهجي يف البحث أوله. مث إنه قد حكي 

، وهذا نص مهم يف -ذكرها ابن أيب زيد يف النوادر-ويف النوادر أيضا أن مالكا كان يقصد ابحليوان الرقيق، وقد رويت عنه عبارة "امح احليوان"، 
. ابن عرفة، املختصر الفقهي 2/713. ابن عبد الرب، الكايف 241 -6/239يد، النوادر والزايدات رجوعه عن الرباءة يف الرقيق. انظر: ابن أيب ز 

5/433. 
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 املطلب اخلامس: بيع اخليار

 املسألة األوىل: الشراء على مشاورة أجنيب

وقال: جيوز الشراء كان ابن القاسم يرى منع الشراء على مشاورة فالن، مث رجع عن ذلك  صورة املسألة:

 على مشاورة شخص آخر.

قال عياض: "...ومل يرتدد قوله يف الكتاب: أن اشرتاط الرضى لفالن جائز. وهو صحيح  إثبات الرجوع:

مذهبه، وعلقت من كتاب ابن عتاب خبطه: روى سحنون أن ابن القاسم كان يقول: ال جيوز. وهو من 

 .1بغ عن ابن القاسم"املخاطرة، مث رجع إىل هذا. وقد روى مثله أص

؛ إذ ال يعرف رأي  2وجه هذا القول عند عياض: أن هذا العقد غرر وخطر دليل القول املرجوع عنه:

 الذي اشرتط رضاه.

 .3ووجهه كذلك: أن خيار أحد املتبايعني رخصة، والرخصة ال يقاس عليها

صة تتعدى فيقاس البيع بشرط وجه هذا القول عند عياض والرجراجي: أن الرخ دليل القول املرجوع إليه:

 .4رضى أحد غري املتبايعني على بيع اخليار

                                       
. وذكر الرجراجي: أن املنع رواية سحنون عن ابن القاسم يف غري املدونة. 5/417. اجلندي، التوضيح 3/1251اليحصيب، التنبيهات املستنبطة  1

 .6/390الرجراجي، مناهج التحصيل 
 .3/1251ليحصيب، التنبيهات املستنبطة ا 2
 .6/390املرجع نفسه. وانظر أيضا: الرجراجي، مناهج التحصيل  3
 .6/390. الرجراجي، مناهج التحصيل 3/1251اليحصيب، التنبيهات املستنبطة  4
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 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة القياس على الرخصة.سبب الرجوع: 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو جواز الشراء على مشاورة شخص آخر  معتمد املذهب:

 .1بشرط قربه

                                       
 .4/412. احلطاب، مواهب اجلليل 5/416. اجلندي، التوضيح 3/213سحنون، املدونة  1
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 مسائل الراباملبحث الثاين: 

 املطلب األول: مسائل الراب يف األطعمة

 املسألة األوىل: بيع العجني ابلدقيق

كان ابن القاسم يكره بيع العجني ابلدقيق ولو حُتُر  ي  فيه، ويقول: إنه ال خري فيه، مث رجع  صورة املسألة:

 عن ذلك وقال: إنه جيوز إن بيع على التحري.

العتيب: "وسئل ابن القاسم عن العجني ابلدقيق فقال: ال خري فيه على وجه من قال  إثبات الرجوع:

: وإن حترى؟ قال ال خري فيه وإن حترى، فرددته مرارا، فقال: إن حترى فال  1الوجوه. قلت ]عيسى بن دينار[

 .2أبس به"

ناقل، وأن التحري وجه ابن رشد هذا القول بعدة أوجه: "منها أن العجن ليس ب دليل القول املرجوع عنه:

غري ممكن يف العجني ابلدقيق، وأن الدقيق أصله الكيل، والعجني أصله الوزن، وال يباع ما أصله الوزن ابلكيل، 

 .3وال ما أصله الكيل ابلوزن، وال يتحرى ما أصله الكيل، إمنا يتحرى ما أصله الوزن"

يف بيع الدقيق ابلعجني، وأنه أقرب وسيلة وجه هذا القول: أن التحري ممكن  دليل القول املرجوع إليه:

 لوقوع املماثلة فجاز البيع ابعتباره.

 سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف اعتبار إمكان التحري يف بيع الدقيق ابلعجني وعكسه. سبب الرجوع:

                                       
 .6/7ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
 .7/166من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 .107 -7/106ابن رشد، البيان والتحصيل  3
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على معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن بيع الدقيق ابلعجني جيوز  معتمد املذهب:

 .1التحري

 املسألة الثانية: التفاضل بني أنواع القطاين

، مث رجع عن ذلك وقال: مينع التفاضل 2كان مالك يرى جواز التفاضل بني أنواع القطاين صورة املسألة:

 بني أنواع القطاين.

ما تفاضٌل، قال ]ابن القاسم[: "ولقد رأيت مالكا غري سنٍة ك ر ه  القطنية بعضها ببعض بينه إثبات الرجوع:

ويف قوله الذي رجع إليه أخريا: أنه كره التفاضل بينهما، فاملبلول من القطنية ال يصلح بشيء من القطنية 

 .3اليابسة؛ ألنه نوع واحد"

وجه هذا القول عند سند: هو اختالف صور القطاين وأمسائها ومنافعها،  دليل القول املرجوع عنه:

على اختالف احلقائق والتغاير، وألن املرجع يف اختالف األصناف إىل العرف، واختالف األمساء واملنافع دليل 

 .4والقطاين يف العرف أصناف

                                       
 هذا هو املعتمد، فقد صدَّر ابن رشد ابجلواز وقال: إنه قول ابن حبيب يف الواضحة. وهذا القول هو الذي مشى عليه ابن احلاجب يف خمتصره 1

شد، الفقهي وتبعه خليل يف التوضيح، واعتمده خليل يف املختصر وتبعه الشراح عليه، وجزم العدوي ابجلواز يف حاشيته على شرح الرسالة. ابن ر 
. الدسوقي، 5/126. الرهوين، حاشية الرهوين على شرح الزرقاين على خمتصر خليل 5/333. اجلندي، التوضيح 7/106البيان والتحصيل 

. ومذهب ابن القاسم يف املدونة الكراهة، وقال 2/145. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين 3/53حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 
 .2/80. ابن اجلالب، التفريع 3/152ال جيوز حبال. سحنون، املدونة ابن اجلالب إنه 

 القطاين هو اسم يطلق على سبعة أنواع من احلبوب، مجعها الناظم بقوله: 2
 بسيلُة اجللباُن فوٌل عدُس ... واللوبيا ومحٌص وترمُس.

ز فيها التفاضل. انظر: ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة . والقول املرجوع عنه هو أن القطاين أنواع خمتلفة جيو 3/154سحنون، املدونة  3
11/641. 

 .4/248احلطاب، مواهب اجلليل  4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



320 
 

وجه هذا القول عند مالك: هو كون القطنية جنسا واحدا، الندراجها حتت  دليل القول املرجوع إليه:

 مسمى واحد، فيمنع التفاضل بني أجناسها.

 .1نية ال يصلح بشيء من القطنية اليابسة ألنه نوع واحد"قال ابن القاسم: "املبلول من القط

سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف أنواع القطاين هل تعترب جنسا واحدا ابعتبار تقارب  سبب الرجوع:

 منافعها، أم أهنا أجناس بسبب اختالف أمسائها وتعددها؟.

 .2نواع القطاين جيوز التفاضل بينهامعتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن أ معتمد املذهب:

                                       
 .3/154سحنون، املدونة  1
. وليعلم أن القطاين يف الزكاة صنف واحد. قال ابن 4/348. احلطاب، مواهب اجلليل 5/321. اجلندي، التوضيح 3/154سحنون، املدونة  2

والقطنية أصناف يف البيوع واخلف فيها قول مالك ومل خيتلف قوله يف الزكاة أهنا صنف واحد. انظر: زروق، شرح منت الرسالة  أيب زيد يف الرسالة:
2/728. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



321 
 

 املسألة الثالثة: بيع اللحم الينء ابلقديد

كان مالك جييز بيع اللحم الينء ابلقديد متفاضلني أو مثال مبثل، ابلتحري أو الوزن، مث  صورة املسألة:

 .1رجع إىل القول حبرمة ذلك مطلقا

اللحم الينء ابلقديد واحد ابثنني أو مثال مبثل؟ قال قلت ]سحنون[: "ما قول مالك يف  إثبات الرجوع:

]ابن القاسم[: قال مالك: ال خري فيه واحد بواحد وال بينهما تفاضل. قال ]ابن القاسم[: فقلت ملالك وإن 

أجازه يف  -فيما ذكر عنه بعض الناس: أنه-حترى؟ قال ]مالك[: فال خري فيه وإن حترى. وقد كان مالك 

 .2عنه، وأقام على الكراهية فيه غري مرة وال عام"أول زمانه مث رجع 

وجه هذا القول عند الباجي: أن القديد والينء مل يفرق بينهما صنعة خترجهما،  دليل القول املرجوع عنه:

 .3أو خترج أحدمها عن أصله الذي هو اللحم، فمنع بيع أحدمها مبثله لعسر التماثل بينهما

ا القول عند مالك: أن اللحم الينء ابلقديد مما يعسر معرفة التماثل وجه هذ دليل القول املرجوع إليه:

 .4فيه؛ ألن هذا جاف وذاك ينء رطب

سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف اعتبار إمكان التماثل يف بيع اللحم الينء ابلقديد  سبب الرجوع:

 وعكسه.

                                       
. 5/11نص مالك على كراهيته، ويقصد مالك بلفظ الكراهة احلرمة كثريا، وقد فسره ابحلرمة الباجي واملازري وخليل. انظر: الباجي، املنتقى  1

. 5/259. وترك ابن عرفة لفظ الكراهية على ظاهره. ابن عرفة، املختصر الفقهي 5/329. اجلندي، التوضيح 2/299ي، شرح التلقني املازر 
 .3/154ومما يرجح معىن احلرمة قول مالك: ال خري فيه. سحنون، املدونة 

 .3/154سحنون، املدونة  2
 .4/245الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
 .3/154ة سحنون، املدون 4
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حرمة بيع اللحم الينء ابلقديد متماثلني معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو  معتمد املذهب:

 .1أو متفاضلني

 املسألة الرابعة: شراء القمح بشرط أن يطحنه البائع

كان مالك يكره شراء القمح على شرط أن يطحنه البائع، ويقول: ال خري فيه، مث رجع  صورة املسألة:

 عن ذلك وقال: جيوز ذلك.

قمحاً على أن يطحنه لك، قال مالك مرة: ال خري فيه،  قال الربادعي: "وإن ابتعت منه إثبات الرجوع:

 .2واستخفه بعد أن كرهه، وكان وجه ذلك عنده مكروهاً، وجل قوله يف ذلك التخفيف"

وجه هذا القول: هو اجتماع البيع واإلجارة يف عقدة واحدة، وقد هنى النيب  دليل القول املرجوع عنه:

 .3بيعة صلى هللا عليه وسلم عن اجتماع بيعتني يف

وجه هذا القول عند مالك: أن خروج الدقيق من القمح أمٌر قريب ال حيتاج إىل  دليل القول املرجوع إليه:

 .كبري عمل، وأن حجم الدقيق اخلارج من القمح مما هو معروف متيقن

وجه ما قال ابن القاسم: كأين رأيته ]يقصد مالكا[ يرى أمر الطحن أمرا قريبا، ويرى أن القمح قد عرف 

 .4خيرج منه

 

                                       
 .4/359. احلطاب، مواهب اجلليل 5/329. اجلندي، التوضيح 3/154سحنون، املدونة  1
 . والرجوع صريح يف املدونة، وإمنا آثرت لفظ التهذيب ألنه أوجز وأوضح.3/272الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة  2
سنن الرتمذي، أبواب البيوع، ابب ما جاء يف النهي عن بيعتني يف بيعة: . 3461سنن أيب داود، كتاب البيوع، ابب من ابع بيعتني يف بيعة:  3

 .4632. قال الرتمذي بعده: حديث حسن صحيح. سنن النسائي، كتاب البيوع، ابب بيعتني يف بيعة: 1231
 .13/1080. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 3/320سحنون، املدونة  4
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إعمال قاعدة املصاحل فهل يعترب ذلك خفيفا قريبا مما تراعى فيه مصاحل سبب الرجوع هو  سبب الرجوع:

 الناس والتيسري هلم، أم أنه مما ال يراعى فيه ذلك.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو جواز شراء القمح على شرط أن يطحنه  معتمد املذهب:

 .1البائع

                                       
 .5/396. احلطاب، مواهب اجلليل 154 -7/145توضيح . اجلندي، ال3/320سحنون، املدونة  1
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 املطلب الثاين: مسائل الراب يف النقدين

 املسألة األوىل: نقد دينار يف درهم وسلعة مؤخرين

كان مالك يقول يف الرجل يشرتي السلعة بدينار إال درمها: جيوز له نقد الدينار وأتخري  صورة املسألة:

 .1الدرهم والسلعة، مث رجع عن ذلك ومنعه

د: "وذكر عبد هللا بن عبد احلكم: أنه ]أي مالك[ أجاز أن يشرتي ثواب قال ابن أيب زي إثبات الرجوع:

 .2بدينار إال درمها، الدينار نقدا، والثوب والدراهم إىل أجل، قال ابن القاسم: كرهه بعد ذلك"

 .3وجه هذا القول عند الباجي: أن الصرف اليسري مع البيع له حكم البيع دليل القول املرجوع عنه:

 .4رجراجي: هو تغليب شائبة البيع على شائبة الصرفووجهه عند ال

 .5وجه هذا القول عند الباجي: هو تغليب احلظر على اإلابحة دليل القول املرجوع إليه:

 .6ووجهه عند الرجراجي هو تغليب شائبة الصرف على شائبة البيع

 سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف اعتبار تغليب شائبة البيع على الصرف أو عكسه. سبب الرجوع:

                                       
 .5/282الوجهان اجلائزان يف هذه الصفقة مها نقد اجلميع، أو تقدمي السلعة وأتجيل النقدين. انظر: اجلندي، التوضيح  1
يح املدونة، وعبارهتا: "ال يصلح . لفظ الكراهة هنا معناه املنع كما هو صر 4/265. الباجي، املنتقى 5/383ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2

 .3/14ذلك عند مالك" وما ال يصلح أقرب إىل املنع منه إىل الكراهة االصطالحية. انظر: سحنون، املدونة 
 .4/265الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
 .6/43الرجراجي، مناهج التحصيل  4
 .4/265الباجي، املنتقى  5
 .6/43الرجراجي، مناهج التحصيل  6
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معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الرجل إذا اشرتى سلعة بدينار إال  معتمد املذهب:

 .1درمها ال جيوز له نقد الدينار وأتخري الدرهم والسلعة

 يتأخر قبضهاملسألة الثانية: فسخ الدين فيما 

كان مالك يكره فسخ الدين فيما ال يقبض كله دفعة واحدة، ويكرهه فيما يتأخر قبضه،  صورة املسألة:

 مث رجع عن ذلك وقال: جيوز ذلك.

قال العتيب: "قال ابن القاسم: وسئل مالك: عن الرجل يتكارى بدينار ونصف فيعطي  إثبات الرجوع:

ا أرى بذلك أبسا. قال ابن القاسم: وقد كان ثقله، مث رجع إىل الكري دينارين وأيخذ منه نصفا، قال: م

 .2هذا"

، ووجُههُ أيضا: أن قبض 3وجه هذا القول عند ابن بطال: أنه فسخ دين يف دين دليل القول املرجوع عنه:

 .األوائل ليس بقبض لألواخر، فاستالم الدابة ليس استيفاء للكراء والركوب

 .4لتأخر ركوب الدابة" قال ابن رشد: "ألنه صرف متأخر

                                       
 .4/315. احلطاب، مواهب اجلليل 5/282. اجلندي، التوضيح 3/14سحنون، املدونة  1
. قال ابن رشد: "هذه مسألة وقعت يف بعض الرواايت وليست على أصل ابن القاسم يف أن 9/89من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  2

والذي أييت على أصله هذا أن ذلك ال جيوز ألنه صرف متأخر لتأخر ركوب من كان له على رجل دين فال جيوز له أن أيخذ منه به دابة يركبها، 
 الدابة، وإمنا أييت على مذهب أشهب الذي يرى أن قبض الشيء املكرتى ليستوىف منه الكراء قبض جلميع الكراء". ابن رشد، البيان والتحصيل

6/471. 
 .8/101ابن بطال، شرح صحيح البخاري  3
 .6/471حصيل ابن رشد، البيان والت 4
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وجه هذا القول: أن قبض األوائل قبض لألواخر، قال ابن بطال: "ألن ما كان  دليل القول املرجوع إليه:

 .1أوله مقبوًضا وأتخر قبض سائره فهو كاملقبوض"

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة قبض األوائل هل هو قبض لألواخر أم ال؟. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن الرجل حيرم عليه أن يفسخ الدين  معتمد املذهب:

 .3، وجيوز ذلك للضرورة2فيما يتأخر قبضه، أو فيما ال ميكن قبضه دفعة واحدة

 الثالثة: دفع درهم يف حلم ودرهم صغرياملسألة 

كان مالك يكره أن يدفع الرجل درمها يف حلم ودرهم صغري أو شيء من الفضة، مث رجع  صورة املسألة:

 عن ذلك وقال: جيوز إن كان ببلد ليس فيه فلوس.

درمها قال العتيب: "قال ابن القاسم: وسئل مالك عمن أخذ بدرمهه بنصفه حلما وبنصفه  إثبات الرجوع:

صغريا، فقال: قد كنا نكرهه وما نرى اليوم به أبسا. قيل له: أرأيت إن كان مبصر فأخذ بنصفه فلوسا، 

 .4وبنصفه درمها صغريا؟ فقال: ما أحبه، ولو أخذ حنطة ما رأيت به أبسا"

                                       
 .8/101ابن بطال، شرح صحيح البخاري  1
. الزرقاين، شرح خمتصر 2/165. ابن انجي، شرح منت الرسالة 2/113. ابن اجلالب، التفريع 397 -194 -3/193سحنون، املدونة  2

. وقال الدردير: إن القول املرجوع عنه هو الراجح، لكن األول صحح، وقد علق عليه الدسوقي أبن عليا األجهوري كان يعمل 5/146خليل 
قول إنه قول أشهب، ويقول: إن املتأخرين قد صححوه، وأن ابن رشد كان يفيت به. الدسوقي، حاشية الدسوقي على ابلقول املرجوع إليه وي

 .3/62الشرح الكبري 
قال احلطاب انقال رواية ابن القاسم عن مالك: "مثل كونه يف صحراء ال جيد فيها كراء وال شراء، وخياف هالك نفسه إن مل أيخذ منه دابة  3

 .4/368ا". احلطاب، مواهب اجلليل يتبلغ عليه
عند أهل -. وقد ذكر احلطاب أن هذه املسألة تلقب 4/319. احلطاب، مواهب اجلليل 6/485من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  4

 مبسألة الرد يف الدرهم. -املذهب
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وجه هذا القول عند العدوي: أن السلعة تقدر من جنس ما صاحبته، وقد  دليل القول املرجوع عنه:

 .1ب السلعة درهم صغري أو فضة، فيؤدي ذلك للتفاضلصاح

؛ ألن البلد ملا كان ال فلوس فيه  2وجه هذا القول عند مالك: هو ضرورة الناس دليل القول املرجوع إليه:

 .جاز للرجل أن أيخذ بدل  نصف  درمه ه درمها صغريا، أو شيئا من الفضة، حىت ال تذهب أموال الناس هدراً 

مثل هذا سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة الضرورات، ودليل تنقيح املناط يف اعتبار  سبب الرجوع:

 ضرورة جيب رفعها.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو جواز دفع درهم يف حلم ودرهم صغري  معتمد املذهب:

 .3أو شيء من الفضة يف بلد ليس به فلوس

                                       
 .5/44العدوي، حاشية العدوي على شرح خمتصر خليل  1
 .4/931احلطاب، مواهب اجلليل  2
. 4/319. قال احلطاب: وهو املشهور من املذهب. احلطاب، مواهب اجلليل 5/285. اجلندي، التوضيح 6/485ابن رشد، البيان والتحصيل  3

رهم، نقل خليل عن الرجراجي وأيب احلسن مثانية شروط جلواز الرد يف الدرهم: األول: أن يكون الرد يف الدرهم الواحد، فال يكون يف أكثر من د
 يف دينار. الثاين: أن يكون يف بيع وما يف معناه، فال يكون يف القرض. الثالث: أن يكوان مسكوكني. الرابع: أن يكون املردود النصف فما وال

دون. اخلامس: أن ينقد اجلميع. السادس: أن تكون السكة واحدة. السابع: أن يكون وزهنما معروفا. الثامن: أن يكون ذلك يف بلد ال فلوس 
 .5/286اجلندي، التوضيح  فيها.
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 املسألة الرابعة: احمللى ابلنقدين هل يباع مبا حلي به إن كان أقل من الثلث؟

جيوز بيعه ابألقل منهما  -ثلثواألقلُّ منهما حنو ال-كان مالك يقول: إن احمللى ابلنقدين  صورة املسألة:

 نقدا، مث رجع عن ذلك وقال: ال جيوز ذلك، وإمنا يباع بع رٍض أو فلوس.

قال ابن القاسم عن مالك: "وما حلي بذهب وفضة، فليبع أبقلهما إن كان الثلث فدون،  إثبات الرجوع:

 .1بذهب، وال بورق على حال"يدا بيد، وإن تقاراب ب يع  ابلعرض أو الفلوس، مث رجع مالك، فقال: ال يباع 

وجه هذا القول: أن الثلث فأقل يلحق ابلثلثني فيكون اتبعا له، وهو من ابب  دليل القول املرجوع عنه:

 إعطاء احلكم لألكثر، وإعطاء حكم التابع ملتبوعه.

أصال وجه هذا القول عند مالك: أن الذهب والورق ملا كان كلُّ واحد منهما  دليل القول املرجوع إليه:

يف نفسه، مضبوط القيمة؛ إذ مها أصول األشياء، وقيم املتلفات، مل يكن أحدمها تبعا لصاحبه، وإن كان أقل 

من الثلث، من أجل أن قيمته مضبوطة، والغرض فيهما مجيعا سواء، إال أن يكون الذي مع الفضة من 

 .2كون تبعا لهالذهب أو مع الذهب من الفضة الشيء اليسري الذي ال يؤبه له، فحينئذ ي

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة إعطاء حكم الكل لألكثر وعكسه. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن احمللى ابلنقدين واألقل منهما حنو  معتمد املذهب:

 .4منهما نقدا أو نسيئة، وإمنا يباع بعرض أو فلوس 3الثلث ال جيوز بيعه ابألقل

                                       
 .6/440. من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل 5/391من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
 .6/440ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 .5/291أما بيعه ابألكثر فال جيوز اتفاقا. اجلندي، التوضيح  3
 .5/97. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 5/912. اجلندي، التوضيح 3/23سحنون، املدونة  4
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 املسألة اخلامسة: شراء إانء حناس بنحاس

كان مالك يقول جبواز شراء إانء النحاس ابلنحاس يدا بيد وإىل أجل، مث رجع عن ذلك  صورة املسألة:

 وقال: جيوز يدا بيد، ومينع إىل أجل.

التور املصنوع من النحاس ابلفلوس أو النحاس، فاختلف فيه قال ابن رشد: "وأما شراء  إثبات الرجوع:

على أقوال: أحدها: أن ذلك جيوز يدا بيد، وإىل أجل، وهو قول مالك يف إحدى رواييت ابن وهب عنه. 

والثاين: أن ذلك جيوز نقدا، وإن مل يتبني الفضل بينهما، وال جيوز إىل أجل، وهو ظاهر قوله يف املدونة: وال 

 .1النحاس ابلنحاس نقدا. وإىل هذا رجع مالك يف رواية ابن وهب عنه" أبس ابلتور

وجه هذا القول عند ابن رشد: أن الصنعة خترج إانء النحاس إىل صنف آخر،  دليل القول املرجوع عنه:

 .2فجاز شراؤه ابلنحاس يدا بيد وإىل أجل

املسألة على شراء ثوب الصوف وجه هذا القول عند ابن رشد هو قياس هذه  دليل القول املرجوع إليه:

 ابلصوف وثوب الكتان ابلكتان.

 .3قال ابن رشد: "ألنه جعل ذلك يف املدونة كالصوف بثوب الصوف، والكتان بثوب الكتان"

                                       
 .5/277. ابن عرفة، املختصر الفقهي 7/303ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .7/303ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 .3/150. وانظر أيضا: املدونة 7/303ابن رشد، البيان والتحصيل  3
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سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة املصنوع من شيء هل تنقله الصنعة، أم أهنا ال  سبب الرجوع:

 تنقله ألنه قد يرد إىل أصله؟.

 .1معتمد املذهب هو القول املرجوع إليه، وهو جواز شراء آنية النحاس ابلنحاس نقدا معتمد املذهب:

                                       
 .5/143خمتصر خليل  . الزرقاين، شرح5/338. اجلندي، التوضيح 3/150سحنون، املدونة  1
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 املبحث الثالث: مسائل السلم

 خروج العطاءاملسألة األوىل: السلم إىل 

 كان مالك يرى حرمة السلم إىل خروج العطاء، مث رجع إىل جوازه إن كان وقته معروفا. صورة املسألة:

قال ابن القاسم: "سألت مالكا عن الذي يبيع إىل العطاء، قال مرة: كان ذلك جائزا؛ ألن  إثبات الرجوع:

بعد ذلك يقول: فيه مرفق للناس، وال جيوز،  العطاء كان معروفا، مث حتول فال يعرف، وال يعجبين. مث مسعته

 .2. وقال مالك أيضا: وإن كان العطاء له وقت معروف فالبيع إليه جائز"1أعجب إيل أن يكون معروفا

وجه هذا القول عند مالك: هو جهالة وقت العطاء، وألنه مل يعجب مالكا مع  دليل القول املرجوع عنه:

لديه وجها آخر، ولذلك وجه ابن رشد الكراهة: "بكون السلم انضباط وقت خروج العطاء، فيظهر أن 

 .3املتأخر  مثنه: يؤدي إىل دين بدين"

دليل هذا القول عمل أهل املدينة، ففي العتبية: "عن سامل بن عبد هللا، قال:  دليل القول املرجوع إليه:

شرتط عليهم أن ندفع الثمن إىل كنا نبتاع اللحم من اجلزارين بسعر معلوم، أنخذ بكل يوم رطلني أو ثالثة ن

. قال ابن رشد: "وكان معلوما عندهم مشهورا من فعلهم، والشتهار ذلك من فعلهم مسيت: بيعة 4العطاء"

 .5أهل املدينة"

                                       
 .4/121سحنون، املدونة  1
. وقال مالك أيضا: قال: وأان أرى ذلك حسنا. قال مالك: وما أرى به أبسا. وذلك إذا كان الطعام معروفا، وإن 3/196سحنون، املدونة  2

د معلقا عليه: وقوله يف هذه الرواية: وأان . قال ابن رش17/207كان الثمن إىل أجل فال أرى به أبسا. من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل 
 أرى ذلك حسنا، معناه: وأان أجيز ذلك استحساان اتباعا لعمل أهل املدينة. وإن كان القياس خبالفه.

 . 17/208ابن رشد، البيان والتحصيل  3
 .17/208من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  4
 .17/208ابن رشد، البيان والتحصيل  5
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الرتدد يف تقدير املصلحة مث رجع مالك جلوازه؛ ملا فيه من الرفق ابلناس، سبب الرجوع هو  سبب الرجوع:

 املدينة القدمي.ولكونه من عمل أهل 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو جواز البيع إىل العطاء إن انضبط  معتمد املذهب:

خروجه بزمن معني، وزاد األصحاب شرطني: أن يكون أصل املسلم فيه عند املسلم إليه، وأن يشرع املسل ُم 

 .1يف أخذ ما أسلم فيه

 ابنهاملسألة الثانية: أسلم يف شيء ففاته إ

كان مالك يقول فيمن أسلم يف فاكهة ينقضي زمنها، مث انقضى زمنها ومل أيخذها: ينتظر   صورة املسألة:

السنة املقبلة وأيخذ فاكهته، مث رجع عن ذلك وقال: هو خمري بني أخذ ما بقي من رأس ماله، واالنتظار إىل 

 العام القابل ألخذ املسلم فيه.

أيت من سلف يف إابن الفاكهة واشرتط األخذ يف إابهنا فانقضى إابهنا قلت ]سحنون[: "أر  إثبات الرجوع:

قبل أن يقبض ما سلف فيه. ما قول مالك يف ذلك؟ قال ]ابن القاسم[: كان مالك مرة يقول: يتأخر الذي 

له السلف إىل إابهنا من السنة املقبلة، مث رجع عن ذلك فقال ]مالك[: ال أبس أن أيخذ بقية رأس ماله إذا 

 .2يقبض ذلك يف إابنه" مل

                                       
 .4/538. احلطاب، مواهب اجلليل 40 -6/28. اجلندي، التوضيح 17/208. ابن رشد، البيان والتحصيل 3/196سحنون، املدونة  1
. قوله: بقية رأس ماله مشكل؛ إذ ما يفهم من لفظ الرواية اليت أوردان أن املسل م  مل يقبض شيئا مما أسلم فيه، فكيف 3/62سحنون، املدونة  2

: أن له أن يؤخر أو يعجل، وكذلك رواه ابن حبيب -وهللا أعلم-ويرتك منه شيئا دون مقابل، وقد فسر الباجي ذلك بقوله: يقبض بقية ماله 
عن مالك، مث اطلعت على الرواية بلفظ آخر عند ابن عبد الرب يف االستذكار، فقد جاء فيه ما نصه: "سلم يف فاكهة فانقضى أايمها قبل أن 

ا" وقوله "قبل أن يستويف" حيل هذا اإلشكال الذي أوقعت فيه عبارة "بقية رأس ماله" مما يعين أن املسل م  استلم بعض ما يستويف ما أسلم فيه منه
 .6/340. ابن عبد الرب، االستذكار 5/73أسلم فيه، وبقيت له بقية، فيناسب ذلك الرواية اليت عندان من أخذه بقية رأس ماله. الباجي، املنتقى 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



333 
 

وجه هذا القول عند القرايف: أن فيه فسخ دين يف دين، وأن املسل م يتضرر من  دليل القول املرجوع عنه:

؛ بسبب حبس ماله ومثره حوال ال ميكنه التصرف فيهما، وقد تكون حاجته انقضت من الثمر،  1أتخريه عاما

 فال يفيده يف العام القابل.

وجه هذا القول وهو التخيري بني االنتظار إىل العام القابل أو احملاسبة عند خليل:  دليل القول املرجوع إليه:

 ر أي ذلك يشاء.، فهو على اخليار خيتا 2"هو كون احلق للمبتاع"

 سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف حتقيق مصلحة املسل م وإنصافه أبكمل سبيل. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من أسلم فيما ينقضي زمنه، ومل  معتمد املذهب:

ماله، وبني انتظار زمن املسلم فيه يف يستلم شيئا حىت انقضى زمن املسلم فيه، فهو خمري بني أخذ ما بقي من 

 .3العام القابل

 املسألة الثالثة: أتخري العني رأس مال السلم

كان ابن القاسم يقول: إن رأس مال السلم إن أتخر إىل أجل السلم يفسد السلم إن كان  صورة املسألة:

 خري.رأس مال السلم عينا، مث رجع عن ذلك وقال: ال يفسد السلم إن مل يشرتط التأ

قال ابن القاسم: "وإذا أتخر رأُس مال  السلم إىل حمل   األجل وهو عني مل جيز، مث رجع  إثبات الرجوع:

 .4فقال: ال يفسد السلم بذلك، إال أن يشرتط ذلك"

                                       
 .5/277ذخرية القرايف، ال 1
 .6/34اجلندي، التوضيح  2
 .5/393. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 6/34. اجلندي، التوضيح 3/62سحنون، املدونة  3
 .4/300. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 2/416. ابن أيب زيد، اختصار املدونة 6/68من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
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وجه هذا القول عند الباجي: هو اعتبار املآل والذريعة، وقد آل العقد إىل الدين  دليل القول املرجوع عنه:

 .1ابلدين فقضي بفساده؛ ألنه ذريعة إىل التعاقد على الدين ابلدين

وجه هذا القول عند الباجي: أن العربة مبا تعاقدا عليه، وحيث مل يشرتطا التأخري  دليل القول املرجوع إليه:

ل فال عربة مبا آل إليه العقد دون شرط، وقد سلم عقدمها من الدين ابلدين، والسلم ال يفسده التفرق قب

 .2القبض

 سبب الرجوع هو الرتدد بني قاعدة الواقع واملآل، فإن اعترب املآل فسد وإال فال؟ سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن رأس مال السلم إن كان عينا وأُخ  ر   معتمد املذهب:

 .3إىل أجل السلم فإن السلم فاسد

 املتبايعني يف قدر رأس مال السلم وقدر املسلم فيهاملسألة الرابعة: اختالف 

كان ابن القاسم يقول يف اختالف املسلم واملسلم إليه يف قدر رأس املال وقدر املسلم فيه:  صورة املسألة:

 إهنما حيمالن على الوسط املعروف من سلم الناس، مث رجع عن ذلك وقال: يتحالفان ويفسخ السلم.

                                       
 .4/300املوطأ  الباجي، املنتقى شرح 1
 املرجع نفسه. 2
. قال ابن بشري وهو املشهور، 6/4. قال خليل: قيل وهو الصحيح، وهو ظاهر املدونة يف السلم. اجلندي، التوضيح 3/88سحنون، املدونة  3

. عليش، 4/515وأقره احلطاب وعليش، بل قال احلطاب: إن خليال كان يكفيه لو اقتصر على هذا القول. انظر: احلطاب، مواهب اجلليل 
 .5/334منح اجلليل 
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يف اختالف املسلم واملسلم إليه يف قدر الثمن واملسلم فيه بعد -ونس وخليل قال ابن ي إثبات الرجوع:

: "وقد اختلف يف ذلك قول ابن القاسم يف األسدية فقال مرة: حيمالن على الوسط من -قبض رأس املال

 .1سلم الناس يومئذ، مث رجع إىل أهنما يتحالفان ويتفاسخان"

د املازري: أن معرفة الوسط يف قدر رأس مال السلم وقدر وجه هذا القول عن دليل القول املرجوع عنه:

 ؛ لذلك اعترب الوسط فيهما عند االختالف. 2املسلم فيه مما يضبطه التجار ويعرفونه

وجه هذا القول: قياس السلم على البيع، فحيث قبض الثمن وغاب عليه  دليل القول املرجوع إليه:

 .3يتفاسخاناملشرتي ومل يدع أحد منهما األشبه فإهنما 

 سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف إمكان تقدير الوسط من رأس مال السلم. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن املسلم واملسلم إليه إذا اختلفا يف  معتمد املذهب:

 .4ويتفاسخانقدر الثمن واملسلم فيه بعد قبض رأس املال، فإهنما يتحالفان 

                                       
. واللفظ البن يونس يف اجلامع، إال أن ابن يونس جعل اختالف 5/598. اجلندي، التوضيح 11/266ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  1

قول ابن القاسم ورجوعه يف اختالف املتبايعني حول أجل السلم موضعه، والذي يف التوضيح هو االختالف حول قدر رأس مال السلم وقدر 
ا االختالف يف قدر املسلم فيه فهو الذي ذكر املازري أن الرجوع جرى فيه، وذكر القرايف القولني يف ذخريته دون ذكر للرجوع، املسلم فيه. أم

. القرايف، الذخرية 2/51وجعلها يف قدر املسلم فيه، ويف قدر رأس مال السلم أيضا، وهذا الذي عليه أكثر كتب املذهب. املازري، شرح التلقني 
5/327. 
 .2/51ملازري، شرح التلقني ا 2
 .5/364انظر مسألة البيع يف: الزرقاين، شرح خمتصر خليل  3
. ونقل خليل ذلك وأقره عليه. 2/50قال املازري: واملشهور عنه أهنما على الوسط من سلم الناس من يوم تعاقدا السلم. املازري، شرح التلقني  4

 .5/598اجلندي، التوضيح 
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 املبحث الرابع: مسائل الضمان واحلمالة والتعدي

 املطلب األول: الضمان

 املسألة األوىل: ضمان املبيع على الصفة يتلف قبل القبض

كان مالك يقول: إن الضمان من البائع، يف املبيع على الصفة أو الرؤية السابقة يتلف قبل  صورة املسألة:

ببينة له على تلف املبيع بعد الصفقة، فيكون الضمان من املشرتي. وإن مل تكن للبائع القبض، إال إذا أتى 

بينة، وادعى أن املشرتي يعلم بتلفها بعد الصفقة: حيلف املشرتي حبسب علمه أهنا مل تتلف بعد الصفقة، 

 ويكون الضمان من البائع، مث رجع مالك عن كل ذلك وقال: إن الضمان من البائع مطلقا.

قلت ]سحنون[: "أرأيت إن اشرتيت سلعة قد كنت رأيتها أو سلعة موصوفة فماتت قبل  ات الرجوع:إثب

أن أقبضها فادعى البائع أهنا ماتت بعد الصفقة وادعى املشرتي أهنا ماتت قبل الصفقة. قال ]ابن القاسم[: 

فإن مل تكن له بينة حلف  يف قول مالك األول: هي من البائع إال أن أييت ابلبينة أهنا ماتت بعد الصفقة،

املبتاع على علمه أهنا مل متت بعد وجوب البيع إذا ادعى البائع أن املبتاع قد علم أهنا ماتت بعد وجوب البيع، 

 .1فإن مل يدع البائع أن املبتاع قد علم أهنا ماتت بعد وجوب البيع فال ميني للبائع على املبتاع وهي من البائع"

، فيكون 2وجه هذا القول عند ابن شاس: أن األصل السالمة إىل حني العقد :دليل القول املرجوع عنه

 الضمان من املشرتي.

                                       
 .3/426سحنون، املدونة  1
 .2/628ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة  2
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وجه هذا القول عند ابن شاس: أن األصل انتفاء الضمان عن املشرتي، فال  دليل القول املرجوع إليه:

 .1ينتقل إىل ضمانه إال أبمر حمقق

 سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف معرفة األصل ليتمسك به. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الضمان من البائع يف تلف السلعة  معتمد املذهب:

 .2الغائبة املشرتاة على الوصف أو الرؤية السابقة عند التنازع بني املشرتي والبائع يف تلفها قبل الصفقة

 نية: شرط ضمان السلعة الغائبة املبيعة ابلوصفاملسألة الثا

كان مالك يقول يف ضمان السلعة الغائبة املشرتاة ابلوصف: إنه من املبتاع إال أن يشرتطه  صورة املسألة:

 على البائع، مث رجع عن ذلك وقال: إن ضماهنا من البائع إال أن يشرتطه على املشرتي.

القاسم: وما ثبت هالكه من السلعة الغائبة بعد الصفقة وقد كان  قال الربادعي: "قال ابن إثبات الرجوع:

يوم الصفقة على ما وصف للمبتاع، أو على ما كان رأى، فهي من البائع إال أن يشرتط أهنا من املبتاع، وهو 

آخر قويل مالك، وكان مالك يقول: إهنا من املبتاع إال أن يشرتط أهنا من البائع حىت يقبضها، مث رجع إىل 

 .3هذا"

                                       
 املرجع نفسه. 1
 .3/28. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 5/252. اجلندي، التوضيح 3/264سحنون، املدونة  2
 .. وإمنا اخرتت لفظ الربادعي لوجازته3/256. وأصل الرجوع يف املدونة 3/228الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة  3
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دليل هذا القول: ما روته عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )اخلراج  دليل القول املرجوع عنه:

 .2. قال ابن بزيزة: وجه االستدالل به: "أن اخلراج قبل القبض للمشرتي، فكان الضمان منه"1ابلضمان(

املبيع متميزا عن ملك البائع ال يتعلق ووجه هذا القول عند عبد الوهاب: "أن األصل السالمة، مع كون 

 .3به حق توفية، فكان ضمانه من املشرتي وذلك إذا علم أن الصفقة صادفته حيا سليما مث تلفت من بعد"

وجه هذا القول عند عبد الوهاب: "أن على البائع توفية املشرتي ما اشرتاه، فما  دليل القول املرجوع إليه:

 .4، والتلف منه؛ ألن املشرتي مل يقبضه، ومل تثبت عليه يده"مل يوفه مل يستحق عليه العوض

سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف السلعة الغائبة عن الطرفني املبيعة على الوصف هل يقدر  سبب الرجوع:

 قبضها عند البيع أم ال يعترب القبض إال عند حتققه؟.

إليه، وهو أن الضمان على البائع يف السلعة معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع  معتمد املذهب:

 .5الغائبة اهلالكة بعد الصفقة، إال إذا اشرتط أهنا من املبتاع

                                       
. سنن الرتمذي، أبواب البيوع، ابب ما جاء فيمن 3508سنن أيب داود، كتاب البيوع، ابب من اشرتى عبدا فاستعمله مث وجد به عيبا:  1

. وقال الرتمذي بعده: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا احلديث من غري هذا الوجه. 1285يشرتي العبد ويستغله مث جيد به عيبا: 
 .2243. سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، ابب اخلراج ابلضمان: 4490ب البيوع، اخلراج ابلضمان: سنن النسائي، كتا

 .2/917ابن بزيزة، روضة املستبني  2
 .980عبد الوهاب، املعونة ص 3
 .980عبد الوهاب، املعونة ص 4
. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 5/251ح . اجلندي، التوضي2/628. ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 260 -3/256سحنون، املدونة  5
. وحيث كان الضمان من البائع فإن الصفقة تنتقض، وعلى القول أبهنا من املشرتي يصح البيع. انظر: ابن رشد، املقدمات املمهدات 5/286
2/79. 
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 املسألة الثالثة: اجلائحة يف قصب السكر

كان ابن القاسم يقول: إن يف قصب السكر جائحة، مث رجع عن ذلك وقال: ليست فيه  صورة املسألة:

 .1ائحةجائحة، فال يوضع منه شيء يف اجل

قال أصبغ: "قيل البن القاسم: أيف قصب السكر جائحة؟ قال: ال، هو ال يباُع حىت يت م.  إثبات الرجوع:

 .2قيل: فإن مت ما بيع، أتوضع فيه اجلائحة؟ قال: عسى به. وكأنه مل يوجبها. وقال بعد ذلك: ال جائحة فيه"

عند ابن يونس: أن القصب احللو مما حيتاج وجه وضع اجلائحة يف القصب احللو  دليل القول املرجوع عنه:

 .3للسقي، وأنه جيمع شيئا فشيئا كالثمار

وجه عدم وضع اجلائحة يف القصب احللو عند مالك: هو كونه مما ال يباع حىت  دليل القول املرجوع إليه:

للبقاء يف أصوله دون قطف ، فال حيتج 4يتم، وليس مما خيرج بطنا بعد بطن، وجعله مالك مثل الزرع بعد يبسه

 وحصاد.

 سبب الرجوع هو حتقيق مناط قصب السكر وتصور حالة نضجه ومب يلحق. سبب الرجوع:

 .5معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن قصب السكر ال توضع جائحته معتمد املذهب:

                                       
وكان مثله حيتاج إىل البقاء يف أصوله -واملقصود ابجلائحة وضعها، وذلك فيما إذا اشرتى رجل من آخر مثرا بدا صالحه على رؤوس الشجر،  1

، أو لبقاء رطوبته ونضارته، ففسد ثلث الثمر فأكثر، فمذهب مالك أن البائع يسقط عن املشرتي ما فسد من الثمر، أما -لتمام طيبه وصالحه
 .4/233. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 321-6/319د أقل من الثلث فال يوضع. انظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري إذا فس

 .6/208من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2
 .14/336ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  3
 .3/587سحنون، املدونة  4
. الدسوقي، حاشية الدسوقي على 5/350. الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل 5/575توضيح . اجلندي، ال3/587سحنون، املدونة  5

 .3/187الشرح الكبري 
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 املطلب الثاين: احلمالة

 ل عن داننري املسألة األوىل: دفع احلميل دراهم بعد األج

كان ابن القاسم يقول: إن الذي ضمن مدينا عليه داننري جيوز له أن يدفع عنه دراهم بعد  صورة املسألة:

 ، مث رجع عن ذلك وقال: ليس له دفُع غري  الداننري.األجل

عنه قال الباجي: "...إن كان أدى عنه غري ما عليه مثل أن يكون الديُن داننري فيدفع  إثبات الرجوع:

احلميل دراهم، فإن ذلك ال جيوز قبل األجل؛ ملا فيه من أتخري أحد عوضي الصرف، وأما بعد األجل ففي 

 .1كتاب ابن املواز: أن ذلك جائز، وفيه أنه غري جائز، وإليه رجع ابن القاسم"

من ابب وجه القول ابجلواز عند ابن عبد السالم: كون قضاء الدين واقتضائه  دليل القول املرجوع عنه:

 .2املعروف، فجاز فيه قضاء دراهم عن داننري وعكسه

قال الباجي: "وجه املنع ما احتج به حممد ]ابن املواز[ من أن الغرمي يكون خمريا  دليل القول املرجوع إليه:

 .3بني أن يدفع ما كان عليه، أو ما دفع عنه فيدخله اخليار يف الصرف وفسخ دين يف دين"

سبب الرجوع هو اعتبار قاعدة مراعاة احلال واملآل، فإن اعترب املآل حرمت املعاملة ملا  سبب الرجوع:

 تؤدي إليه من الراب، وإن اعترب حاهلا جازت.

                                       
. وعلى قول ابن القاسم األول جبواز دفع الغرمي أو 141= 10/139. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 6/89من املوازية: الباجي، املنتقى  1

عكس ذلك، فقد اختلف قول ابن القاسم فيما يدفعه الغرمي للضامن إن دفع عنه الضامن خالف ما للطالب عليه،  ضامنه داننري عن دراهم أو
املسألة فقوله األول أن الغرمي خمري فيما يدفعه للضامن، مث رجع عن ذلك وقال: ال يدفع له إال ما كان للطالب عليه أول األمر. والبحث يف هذه 

 .18/77. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 10/141انظر: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  كالبحث يف املسألة أعاله.
 .6/309اجلندي، التوضيح  2
 .6/89الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
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معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن الضامن له دفع دراهم عن داننري  معتمد املذهب:

 .1على املدين الذي ضمنه أو عكس ذلك

 الثانية: مطالبة احلميل ابلدين واملدين مليء حاضر املسألة

كان مالك يقول: إن لطالب الدين أن يطالب حبقه احلميل  أو صاحب  الدين، ينزل على  صورة املسألة:

 أيهما شاء، مث رجع عن ذلك وقال: له أن أيخذ املدين وحده، إال إن كان مال املدين ال يويف بدينه.

[: "أرأيت إن حتملت برجل أو مال على رجل، أيكون للذي له الدين أن قلت ]سحنون إثبات الرجوع:

أيخذين ابحلق الذي حتملت، وصاحيب الذي حتملت به مليء ابلذي عليه يف قول مالك؟ قال: قال مالك: 

ليس ذلك له، ولكن أيخذ حقه من الذي عليه الدين. فإن نقص من حقه شيء أخذه من مال احلميل، إال 

ليه الدين مدايان وصاحب احلق خياف إن قام عليه حاصه الغرماء، أو غائبا فله أن أيخذ أن يكون الذي ع

احلميل ويدعه. وقد كان مالك يقول قبل ذلك، للذي له احلق: إن شاء أن أيخذ احلميل، وإن شاء الذي 

 .2عليه احلق، مث رجع إىل هذا القول الذي أخربتك"

عند ابن يونس: أن الضامن كالغرمي يف املطالبة ألنه أقام نفسه وجه هذا القول  دليل القول املرجوع عنه:

 .3مقام الغرمي يف مطالبته يف إشغال ذمته ابحلق

                                       
. ومل جيزم شراح املختصر يف هذه املسألة بشيء، وإمنا هم تبع ملن تقدم، فال يزيدون 6/309. اجلندي، التوضيح 4/108سحنون، املدونة  1

 على نقل القولني ابجلواز واملنع.
 .100 -4/99سحنون، املدونة  2
 .18/34ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  3
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وجه هذا القول عند ابن يونس: "أن الضمان يف العادة إمنا هو حلفظ احلق من  دليل القول املرجوع إليه:

املطالبة، فإذا صح ذلك مل تكن له املطالبة إال على الضياع، ومل يوضع ألن يكون الضامن كالغرمي يف أصل 

 الوجه الذي دخل عليه الضامن".

: وجه ذلك: "أن احلميل إمنا أخذ ذلك توثيقة، فأشبه الرهن، 1وقال ابن يونس أيضا: قال بعض أصحابنا

 .2املطلوب"فلما كان ال سبيل إىل الرهن إال عند عدم املطلوب، فكذلك ال سبيل على الكفيل إال عند ُعدم 

 سبب الرجوع يف تنقيح مناط الضامن هل يتنزل منزلة الغرمي أم ال؟ سبب الرجوع:

معتمد مذهب هو القول املرجوع إليه، وهو أن الدائن ليس له أن يطالب احلميل  واملديُن  معتمد املذهب:

 .3حاضٌر مليٌء، أو له ماٌل حاضرٌ 

                                       
. وصاحب النكت هو عبد احلق بن هارون الصقلي، تويف سنة أربعمئة 6/310لنكت. اجلندي، التوضيح قال خليل: وهذا التوجيه لصاحب ا 1

 .8/74وستة وستني، وقد تقدمت ترمجته. انظر: اليحصيب، ترتيب املدارك وتقريب املسالك 
 .18/35ابن يونس، اجلامع  2
 .6/53ل . الزرقاين، شرح خمتصر خلي6/300. اجلندي، التوضيح 4/100املدونة  3
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 املطلب الثالث: التعدي

 أفسد شيء غريه فسادا مل يتلفهاملسألة األوىل: من 

كان مالك يقول فيمن أفسد شيء  غري ه فسادا مل يتلفه: إنه يغرم ما نقصه، مث رجع عن  صورة املسألة:

ذلك وقال: يغرم ما نقص يف الفساد اليسري، وخُي ريَُّ املتعدى عليه يف الفساد الكثري: إن شاء أخذ شيئ ُه وما 

 .1قيمته كله ويبقى الشيُء عند املتعد  ينقصه بسبب الفساد، وإن شاء أخذ 

قال الربادعي: "ومن تعدى على صحفة، أو عصا لرجل بعينه فكسرها، أو خر ق ثوابً،  إثبات الرجوع:

فإن أفسد ذلك فساداً كثرياً خري ربه يف أخذ قيمة مجيعه، أو أخذه بعينه، وأخذ ما نقصه من املتعدي، وإن 

املتعدي للثوب. وقد كان مالك يقول: يغرم  2ه وإمنا له ما نقصه بعد رفءكان الفساد يسرياً فال خيار لرب

 .3ما نقصه، وال يفصل بني قليل وال كثري، مث قال هكذا"

وجه القول بدفع قيمة ما نقص بعد إصالح املتعدي ما أفسده: أنَّ ذلك جمزئ  دليل القول املرجوع عنه:

 كلَُّف زايدة على ذلك.يف جرب النقص الذي حصل إبفساد املتعدي، فال يُ 

                                       
وليعلم أن املتعدي جيب عليه إصالح الشيء الذي تعدى عليه مطلقا، وبعد ذلك يدفع قيمة ما نقصه بعد إصالحه؛ ألن قيمته قبل اإلصالح  1

. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 558أكرب من قيمته بعد اإلصالح، فال جيمع للمتعدي بني إصالح الشيء ودفع قيمة النقص. اجلندي، التوضيح 
6/282. 
 .6/558رفو الثوب: خياطته. اجلندي، التوضيح  2
. وأصل الرجوع صريح يف املدونة، وإمنا اخرتت لفظ التهذيب الختصاره ووجازته. املدونة 4/79الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة  3
تقدمني أنه كان يقول بقول مالك األول، مث رجع . وليعلم أيضا أن ابن القاسم تردد يف هذه املسألة، فقد نقل عنه ابن أيب زيد من امل4/179

يب زيد، إىل قوله الثاين، وبناء على ذلك فما ورد يف مسألتنا أعاله يرد هنا، فال داعي إلفراد رجوع ابن القاسم يف مسألة مستقلة. انظر: ابن أ
. اجلندي، التوضيح 3/875اجلواهر الثمينة  . ابن شاس، عقد18/269. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 10/332النوادر والزايدات 

6/557. 
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دون املتعد  ي عند مالك:  -يف الفساد الكثري-وجه القول بتخيري املتعدى عليه  دليل القول املرجوع إليه:

كوُن هذا ليس بيعا من البيوع، وإمنا هو جناية من اجلناايت، فاستحق اجملين عليه التخيري دون اجلاين ولو 

 .1أضر ذلك ابجلاين؛ لتعديه على مال غريه

 سبب الرجوع هو تنقيح مناط حق املعتدى عليه أيتحقق جبرب النقص أم أبخذ القيمة. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من أفسد شيء غريه فسادا كثريا  معتمد املذهب:

قيمة شيئه، ويبقى فإن صاحب الشيء خيري بني أخذ شيئه مع ما نقصه بعد إصالحه من املتعدي، أو أخذ 

 .2الشيء عند املتعدي

 املسألة الثانية: ما أنفقه الغاصب على املغصوب

كان ابن القاسم يقول: إن الغاصب يُعوَُّض ما أنفقه على املغصوب من غلة املغصوب اليت  صورة املسألة:

 استغل منه ال من نتاجه، مث رجع عن ذلك وقال: ال شيء للغاصب، وال يعوض شيئا.

قال ابن القاسم ]يف الغاصب[: "ويعطى ما أنفقه أبخذه من غلتها، وكذلك رعاية الغنم  إثبات الرجوع:

ونفقتهم فمن غلتها ال من نتاجها، مث رجع فقال: أيخذ مجيع غلتها، وال شيء للغاصب يف نفقته وعالجه، 

 .3كان ذلك خنال أو دورا أو حيواان"

                                       
 .4/169سحنون، املدونة  1
 .3/460. الدردير، الشرح الكبري 6/557. اجلندي، التوضيح 4/169سحنون، املدونة  2
 .10/404من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  3
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ل عند خليل: "أن الغاصب وإن ظلم فال يظلم، وألن الغلة إمنا وجه هذا القو  دليل القول املرجوع عنه:

 .1نشأت عن عمله"

وجه هذا القول: أن الغاصب أخذ املال بغري حقه، وال شبهة له فيه، وألنه  دليل القول املرجوع إليه:

ابلعقوبة وأوىل حبس املال عن صاحبه، فلم يكن له شيء منه. وقد تقرر عند أهل املذهب أن الظامل أحقُّ 

 .2أبن حيمل عليه

سبب الرجوع هو تنقيح املناط يف تقدير عقوبة الظامل هل يزاد عليه بسبب أصل ظلمه  سبب الرجوع:

 وحبسه للحق، أم أن  له ما اكتسب من حق بسبب حفظه املغصوب؟.

ق على معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن الغاصب يعوَُّض ما أنف معتمد املذهب:

املغصوب من غلته، ال من نتاجه، فإن زادت نفقته على الغلة مل يكن له أكثر من الغلة، وإن مل تكن 

 .3للمغصوب غلة فال شيء للغلة

                                       
 .6/538اجلندي، التوضيح  1
 مكة املكرمة.-، حتقيق أمحد بن محيد، نشر مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى2/483د املقري، حممد بن أمحد، القواع 2
 .6/261. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 6/538قال خليل: هذا مذهب ابن القاسم يف املدونة، وهو أظهر. اجلندي، التوضيح  3
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 املسألة الثالثة: مفسد الصياغة أيلزمه دفع قيمة احللي أم دفع ما نقص؟

لني من الذهب، مث يكسرمها: إنه كان ابن القاسم يقول يف الرجل يرهتن سوارين أو خلخا صورة املسألة:

يلزمه ما نقصهما من الصياغة، مث رجع وقال: تلزمه قيمتهما من الذهب مصوغني، وميلك املرهتن اخللخالني 

 .1املكسورين

قال الربادعي: "وكان ابن القاسم يقول: إذا كسر اخللخالني فإمنا عليه ما نقص الصناعة،  إثبات الرجوع:

 .2قيمتها، ويكوانن له"مث رجع إىل أن يغرم 

وجه هذا القول عند ابن القاسم أن الرجل إمنا أفسد الصياغة، أما الذهب فهو  دليل القول املرجوع عنه:

 .قائم العني مل يفسد، فوجب تعويض الناقص من الرهن، وهو الصياغة

ألنه إمنا أفسد  قال ابن القاسم مسوغا القول بدفع قيمة الصياغة: "أرى عليك قيمة ما أفسدت. مث قال:

 .3عليه صياغته، فليس عليه إال تلك الصياغة"

وجه هذا القول: أن الصياغة ال يتصور انفرادها قائمة بذاهتا عن الذهب؛ ألجل  دليل القول املرجوع إليه:

 ذلك غرم اجلاين قيمتهما وملكهما.

 ص أم أبخذ القيمة.سبب الرجوع هو تنقيح مناط حق املعتدى عليه أيتحقق جبرب النق سبب الرجوع:

                                       
ع عند شخص أمني، فإذا حل األجل ومل أيخذ املرهتن حقه أخذ منها ماله. ما نقص من قيمة الصياغة أو قيمة اخللخالني خيتم عليها وتوض 1

 .4/151انظر: املدونة لسحنون 
 .4/151. هذا لفظ الربادعي يف التهذيب، وإمنا اخرتته لوجازته، ولينظر أصل الرجوع يف املدونة 4/64الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة  2
 .4/186سحنون، املدونة  3
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معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن املرهتن إذا كسر حلي الرهن فإنه  معتمد املذهب:

 .1يدفع احللي لصاحبه مع قيمة ما نقصه بسبب الكسر

                                       
. قال العدوي نقال عن الشربخييت: املذهب املرجوع عنه وهو أن ما عليه ما نقصت 6/512. اجلندي، التوضيح 4/186سحنون، املدونة  1

ملذهب، . وقد عزا العدوي للحطاب اعتماد القول املرجوع عنه، وكونه هو ا6/140الصياغة. العدوي، حاشية شرح اخلرشي على خمتصر خليل 
 ومل أجد ذلك عند احلطاب، فلريجع إليه.
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 املبحث اخلامس: مسائل الوديعة والشفعة

 املطلب األول: الوديعة

 وديعَتُه؟املسألة األوىل: هل للمودَع أن ُيسلف 

كان مالك يكره للرجل أن يسلف الوديعة اليت بيده، مث رجع عن ذلك وقال: جيوز له أن  صورة املسألة:

 يسلفها إن أشهد على ذلك، وكان بيده مال آخر يفي بتلك الوديعة.

قال العتيب: "وسئل ]مالك[: عمن بيده مال ليس له، أله أن يسلفه؟ قال: ترك ذلك أحب  إثبات الرجوع:

، وقد أجازه بعض الناس. فروجع فيها، فقال ]مالك[: إن كان له مال فيه وفاء، وأشهد على ذلك، فال إيل

 .1أبس به"

وجه هذا القول عند مالك: أنه خياف أن يفلس أو ميوت فيتلف املال، وُيض ي  ع   دليل القول املرجوع عنه:

إليه؛ ليحفظها ال لينتفع هبا ويصرفها، فليس له أن ووجهه عند عبد الوهاب: أن صاحبها إمنا دفعها  .2أمانته

 . 3خيرجها عن احلال الذي قبضها عليه، وهو حفظها

وجه هذا القول عند الباجي: أن الداننري والدراهم ال تتعني؛ ألنه ال مضرة يف  دليل القول املرجوع إليه:

 .4أن حيتفظ ابلداننري املودعة لديه ويدفع غريها انتفاع املودع هبا إذا رد مثلها، ودليل كوهنا ال تتعني أن للمود ع  

 

                                       
 .10/434. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 15/292من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .5/279الباجي، املنتقى شرح املوطأ  2
 املرجع نفسه. 3
 املرجع نفسه. 4
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سبب الرجوع هو القاعدة الفقهية هل تتعني الداننري أم ال؟ وميكن أن يقال: إن سبب  سبب الرجوع:

 الرجوع هو هل يتنزل ضمان املودع وذمته منزلة التملك أم ال؟

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن من بيده مال مودع يكره له أن  معتمد املذهب:

ه مال آخر يفي به، وزاد أهل املذهب شروطا أخرى يف الكراهة، وهي ُيْسل ف ُه إن أشهد على ذلك، وكان ل

 .3فيمنع ذلك اتفاقا 2، أما إذا كانت مقومة1كون الوديعة مثلية

                                       
 ثله مقامه.املثلي هو النقد واملكيل واملوزون، ومسي املثلي؛ ألنه يقوم م 1
 املقوم هو ما ال يقوم مثله مقامه كالثياب واجلواهر واحليوان. 2
. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح 2/1143قال ابن بزيزة: "إن الكراهة إن كان مليئا: هي مشهور املذهب". ابن بزيزة، روضة املستبني  3

ئا هو املعتمد؛ ألنه صدَّر  به، وحكى الكراهة بقيل. انظر: اجلندي، التوضيح . ويرى ابن احلاجب أن القول ابجلواز إن كان ملي3/421الكبري 
 . وليعلم أن ذلك حمله إذا مل يعلم كراهة املود ع  االستالف  من وديعته، فإذا علم ذلك من أمره كان االستالف منها حراما.6/469

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



350 
 

 الشفعة املطلب الثاين:

 املسألة األوىل: الشفعة يف النقض يشرتى على القلع مث تشرتى أرضه فتستحق

الرجل يشرتي خنال أو نقضا على أن يقلعه، مث يشرتي األرض كان ابن القاسم يقول يف  صورة املسألة:

اليت هو هبا، فتستحق األرض: إن املستحق له حق الشفعة يف األرض فقط، مث رجع عن ذلك وقال: له حق 

 الشفعة يف األرض والنخل والنقض مجيعها.

و نقضا على القلع مث قال ابن املواز: "قال ابن القاسم: ومن اشرتى خنال على القلع أ إثبات الرجوع:

اشرتى األرض فأخذ ذلك مث استحق رجل نصف اجلميع قال: له الشفعة فيهما بنصف مثن اجلميع، قال 

 .1أصبغ: وإىل هذا رجع ابن القاسم"

وجه هذا القول: أن شراء املشرتي للنخل والنقض على القلع خيرجهما عن  دليل القول املرجوع عنه:

 قبل شرائه األرض، فلما اشرتامها على القلع ُقد  ر ا وكأهنما غرُي موجودين.شفعة الشفيع؛ ألنه اشرتامها 

وجه هذا القول عند ابن يونس: أنَّ املشرتي صار كأنه اشرتى كل ما اشرتاه  دليل القول املرجوع إليه:

 ، من هنا استحق الشفيع الشفعة يف النخل واألرض.2مجلة واحدة

 سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف تقدير ملك املبيعات يوم البيع واالستحقاق. سبب الرجوع:

                                       
 .6/222. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 20/176اجلامع ملسائل املدونة . ابن يونس، 11/123من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
 .20/176ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2
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معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الرجل إذا اشرتى نقضا أو خنال  معتمد املذهب:

على القلع مث اشرتى األرض فاستحق نصف اجلميع: فإن الشفعة للمستحق يف مجيع ما اشرتي من النخل 

 .1واألرض والنقض

 املسألة الثانية: الشفعة يف املناقلة

ال شفعة فيها، إن أريد هبا السكىن ومل يقصد هبا البيع، مث  2كان مالك يقول: إن املناقلة صورة املسألة:

 رجع عن ذلك وقال: فيها الشفعة.

غريه من قال ابن القاسم: "وقد كان يبلغنا من بعض إخواننا أنه كان من قول مالك و  إثبات الرجوع:

أنه إذا علم أنه أراد املناقلة والسكىن ومل يرد وجه البيع ومل يكن يرضى أن خيرج من داره ويقعد ال -املدنيني 

: أنه ال شفعة يف ذلك، فكلمنا مالكا وحاججناه بوجه السكىن، وإمنا أراد املناقلة ومل يكن ذلك منه -دار له

 .3عنه، وقال: الشفعة فيه"على وجه البيع فلم يره شيئا، وكأنه قاله ورجع 

وجه كون املناقلة ال شفعة فيها عند ابن القاسم: أنه حيث علم أن املناق ل  أراد  دليل القول املرجوع عنه:

فاملناقلة على هذا مبادلة وليست  4املناقلة والسكىن ومل يرد البيع، وإمنا كره البقاء دون منزل، مل يكن ذلك بيعا

 ببيع، فال شفعة فيها.

                                       
. وقال ابن املواز: "إنه الصواب، وعليه أصحابنا". وأقره عليه ابن أيب زيد وابن يونس. انظر: ابن أيب زيد، النوادر 4/242سحنون، املدونة  1

 .20/176. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 11/123والزايدات 
 .7/315قال خليل: املناقلة بيُع ربع يف آخر. اجلندي، التوضيح  2
 .11/117. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 12/55عتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل من ال 3
 .12/55من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  4
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. 1قال ابن القاسم: كأنه قاله ورجع عنه، واتبع احلديث، ورآه بيعا من البيوع ل القول املرجوع إليه:دلي

فلما اعترب املناقلة بيعا، مشلها حكم الشفعة وهو ما رواه جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )الشفعُة 

 .2يف كل مال مل يقسم(

 سبب الرجوع كما قال ابن القاسم هو اطالع مالك على احلديث واتباعه. سبب الرجوع:

 .3معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن املناقلة لغرض السكىن فيها الشفعة معتمد املذهب:

 املسألة الثالثة: األخذ ابلشفعة من أحد شركاء يف صفقة واحدة

يف  4يقول: إن للشفيع أن أيخذ ابلشفعة من أحد شركاء اشرتوا أشقاصاكان ابن القاسم  صورة املسألة:

 صفقة واحدة، مث رجع وقال: أيخذ منهم مجيعا، أو يدعهم مجيعا.

قال ابن يونس: "وإن ابتاع ثالثة من واحد أو من ثالثة يف صفقة والشفيع واحد، فليس  إثبات الرجوع:

ع أو يدع. وقيل: له أن أيخذ من أحدهم، وقاله ابن له أن أيخذ من أحدهم دون اآلخر، وليأخذ اجلمي

 .5القاسم مرة، مث رجع عنه"

وجه هذا القول عند ابن راشد: أن الشفيع حيث أخذ ابلشفعة من أحد ذوي  دليل القول املرجوع عنه:

؛ لذلك جاز له أن أيخذ من أحدهم ويرتك  6أشقاص، يف صفقة متحدة، فإن صفقة املأخوذ منه مل تتبعض

                                       
 .12/55من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .1608الشفعة:  . صحيح مسلم، كتاب املساقاة، ابب2213صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب بيع الشريك شريكه:  2
. قال خليل: قال ابن رشد: وهو الصحيح. اجلندي، 12/55ويف العتبية عن ابن القاسم: وهو رأيي وهو الشأن. ابن رشد، البيان والتحصيل  3

 .6/310. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 6/573التوضيح 
 .3/1822طة قال عياض: ومعىن الشقص بكسر الشني: النصيب. اليحصيب، التنبيهات املستنب 4
. ابن عرفة، املختصر 7/347. القرايف، الذخرية 3/887. ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 85 -20/84ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  5

 .7/378الفقهي 
 .6/592اجلندي، التوضيح  6
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 اآلخرين.

ونقل ابن يونس عن بعض الفقهاء أن وجهه: كون املأخوذ منه ال ضرر عليه؛ إذ قد أخذ منه مجيع ما يف 

 ، وحيث أخذ منه مجيع ما يف يديه فإن الصفقة مل تتبعض يف حقه.1يديه

: كون الصفقة وقعت واحدة. وكل صفقة وقعت وجه هذا القول عند ابن القاسم دليل القول املرجوع إليه:

 .2واحدة، فليس للشفيع أن أيخذ بعضها ويرتك بعضها؛ ألن الصفقة واحدة، وإن تعدد املشرتي

 تتعدد الصفقة بعدد الشركاء؟ سبب الرجوع هو الرتدد بني قاعدة هل سبب الرجوع:

الشفيع ليس له أن أيخذ ابلشفعة معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن  معتمد املذهب:

 .3من أحد شركاء اشرتوا أشقاصا ويدع اآلخرين، فإما أن أيخذ منهم مجيعا أو يدعهم مجيعا

                                       
 .20/85ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  1
 .4/221سحنون، املدونة  2
. القول املرجوع عنه هو معتمد مذهب مالك ألنه نص ابن القاسم يف املدونة وجرى 6/335. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 4/220املدونة  3

صح": عليه خليل يف خمتصره لكن خليال أشار إىل قوة القول الثاين بقوله: كتعدد املشرتي على األصح. قال الزرقاين تعليقا على عبارة "على األ
مقابلة ابلتبعيض: ألشهب وسحنون، واختاره اللخمي، والتونسي، وقال ابن راشد: إنه األصح؛ ألن املأخوذ من يده مل تبعض عليه صفقته، لقوة 

. 6/592. ولقوة هذا القول فقد مال خليل إليه يف التوضيح. انظر: اجلندي، التوضيح 6/335واستظهره التونسي. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 
بن غازي على خليل بسبب عبارة "على األصح" ألنه ملا اعتمد مذهب املدونة كان األوىل به حذف مثل هذه العبارة، لكن املصنف وقد عتب ا

، حتقيق مركز جنيبويه للمخطوطات 2/888أتى هبا لإلشعار بقوة القول اآلخر. ابن غازي، حممد بن أمحد، شفاء الغليل يف حل مقفل خليل 
 .2008، الطبعة األوىل القاهرة-وخدمة الرتاث
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 املبحث السادس: مسائل اهلبة واإلقرار

 املطلب األول: اهلبة

 املسألة األوىل: األب يهب ملن ال حيوز له مث ميوت قبل قبض الولد

مالك يقول إن األب إذا وهب البنه أو للغائب الذي ال حيوز له ضيعة أو دارا، ومل كان  صورة املسألة:

يقبضها حىت مات الواهب، فإن اهلبة صحيحة إذا مل يفرط يف اخلروج حلوز اهلبة، مث رجع عن ذلك وقال: 

 .1اهلبة ابطلة إذا مات الواهب دون حيازة، ولو جدَّ املوهوب له يف حوزها

قال ابن حبيب: "قال يل مطرف: ومن تصدق على ابن له كبري بضيعة له غائبة فلم يقبض  الرجوع:إثبات 

حىت مات األب، فذلك ابطل عاجله موت األب عن القبض، أو أمهله، فرط، أو مل يفرط. وقال ابن 

و مل يعلم إذا املاجشون: إذا مل يفرط يف اخلروج، فالصدقة اتمة، قبض بعد موت األب، أو قبله، علم مبوته، أ

مل يفرط يف اخلروج. وأخربين أصبغ عن ابن القاسم ابلقولني عن مالك أهنا تصح له إذا مل يفرط يف اخلروج. مث 

 .2رجع إىل أن ذلك ابطل، إال ابلقبض"

وجه هذا القول عند الباجي: أن اهلبة قد وجد طرفاها من اإلجياب والقبول ومل  دليل القول املرجوع عنه:

 .3هما يف قبضها يبطل حكمها فوجب أن تصح كما لو أنفذها املعطي إىل املعطىيوجد تفريط

                                       
حمل هذا حيث مل مينع الواهب حوزها، فإن منعه أو تلكأ يف ذلك واملوهوب له جاد يف األخذ فإن اهلبة صحيحة. الزرقاين، شرح خمتصر خليل  1
7/180. 
القولني ملالك عند ابن رشد  . ومل أجد حكاية الرجوع عند غري ابن أيب زيد، ووجدت12/143من الواضحة: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2

. ومها أيضا عن عياض يف التنبيهات املستنبطة نقال عن واضحة ابن حبيب. اليحصيب، التنبيهات املستنبطة 14/11يف البيان والتحصيل 
3/1997. 
 .6/98الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
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 .1وجه هذا القول عند الرجراجي: أن اإلشهاد وعدم التفريط يقوم مقام احلوز

وجه هذا القول عند الباجي: أن للمعطي قبل القبض أن يبطل هبة الغائب  دليل القول املرجوع إليه:

 .3القول عند الرجراجي: أن اإلشهاد وعدم التفريط ال يقوم مقام احلوز، ووجه هذا 2كاحلاضر

سبب الرجوع هو اختالف طريف القاعدة هل اإلشهاد على اهلبة يتنزل منزلة القبض واحلوز  سبب الرجوع:

 أم ال؟

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن املوهوب له الغائب من ابن كبري أو  معتمد املذهب:

أجنيب إذا مل يقبض الدار أو الضيعة قبل موت الواهب وكان جادا يف أخذها فإن اهلبة له، وسعيه ذلك يف 

 .4مقام احلوز

                                       
 .9/375الرجراجي، مناهج التحصيل  1
 .6/98الباجي، املنتقى شرح املوطأ  2
 .9/375الرجراجي، مناهج التحصيل  3
هذه املسألة مشكلة، وبيان معتمد املذهب فيها أشد إشكاال؛ إذ مل أجدها صرحية يف املدونة رغم البحث وقصر ابب اهلبة يف املدونة، ومع  4

قبل حوزها من األجنيب أو االبن  ذلك فقد ذكر ابن أيب زيد والربادعي يف خمتصريهما للمدونة أن احلكم هو بطالن اهلبة اليت مات صاحبها
الكبري، ولو سعى املوهوب له يف أخذها، وقال بذلك أيب زيد يف الرسالة، والقاضي عبد الوهاب يف التلقني، أما خليل فقد اعتمد صحة هذه 

وب له مقرتن ابمتناع الواهب، اهلبة واعترب السعي اجلاد يف حوزها قائما مقام احلوز، ومع ذلك فإن شراحه شرحوا املسألة على أن سعي املوه
وهذه مسألة أخرى، ويف رأي الباحث فإن مسألة خليل على خالف ما يف الشراح، مث رأيت النفراوي قال مثل ذلك، وهذا نصه: ظاهر كالمه 

من أنه إن جد وسارع يف بطالن اهلبة وما معها مبجرد املوت، ولو ج دَّ املوهوب له يف حوزها وهو قول ضعيف، واملذهب ما عليه العالمة خليل 
. ابن أيب زيد، الرسالة 4/349. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 3/742حوزها فمات مل تبطل. انظر: ابن أيب زيد، اختصار املدونة 

ذه على النحو . وقد اعتمد ابن احلاجب صحة احلوز يف مسألتنا ه2/155. النفراوي، الفواكه الدواين 2/216. عبد الوهاب، التلقني 117ص
. واتباع خليل البن احلاجب يف التوضيح يقوي الفهم الذي فهمه النفراوي من مسألة 7/333الذي بيناه، وتبعه خليل عليه. اجلندي، التوضيح 

 خمتصر خليل.
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 الثانية: األب يهب البنه الصغري جزءا من غنمه مث ميوت قبل إقباضهاملسألة 

)دون تعيني  -نصف غنمه أو دارا من دوره  1كان مالك يقول فيمن وهب البنه الصغري صورة املسألة:

مث مات ومل حيزه عند أجنيب: إن اهلبة أو الصدقة صحيحة، مث  - الشيء املوهوب ابإلشارة إليه أو بصفته(

 رجع عن ذلك وقال: تبطل اهلبة.

 قال مالك: "ومن تصدق على ابنه مبائة شاة من غنمه، ومبائة دينار من ماله، ومل يفرز إثبات الرجوع:

ذلك من غنم أو مال وأشهد به واالبن صغري، فإن وسم الغنم، وعرفت أبعياهنا حىت يشهد على عينها وإال 

: وقد -قال أصبغ يف كتاب ابن املواز وابن حبيب-فهي ابطلة. وكذلك الداننري إن مل تعرف فهي ابطلة. 

هذا بشيء، قد رجع عنه  كان يقول: إذا ذكر عدة من غنمه أو خيله، وترك ذلك شريكه فهو جائز، وليس

ا، أو ينسب م ه   .3مبا تعرف به أعياهنا، فيجوز" 2هو وأصحابه، فقالوا: ال جيوز حىت يس 

دليل هذا القول عند أهل املذهب كون عمل أهل املدينة عليه، واستدل خليل  دليل القول املرجوع عنه:

 .4على ذلك ابتفاق اخللفاء األربعة وابن عمر وابن عباس

وجه هذا القول: هو االحتياط للورثة، فحيث مل حيز ما وهبه حملجوره عند أجنيب  ل املرجوع إليه:دليل القو 

 كان ذلك سببا ضعيفا يف متلك االبن له، فال خيرج املال عن الورثة بغري حق.

                                       
ه أم ال، قال خليل متعقبا أصل املسألة يف أمهات املذهب: فيمن أعطى ابنه الصغري، لكن األئمة اعتربوا حمجوره داخال يف ذلك سواء كان ابن 1

ابن احلاجب: وختصيصه الصغري واألب ليس بظاهر؛ ألن السفيه يف هذا كالصغري والوصي ومقدم القاضي سيان كاألب، إال أن يقال: إمنا 
 .7/330خصصهما؛ ألنه حمل الدليل أعين موافقة علماء املدينة. اجلندي، التوضيح 

 ية من تسمية املواشي ومعرفة أنساهبا، فيهبه نسل فالنة وفالنة من املاشية مثال.يعين بذلك ما هو معروف عند أهل الباد 2
. الباجي، املنتقى 14/82. العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل 12/172من املوازية والواضحة والعتبية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  3
6/106. 
 .7/330اجلندي، التوضيح  4
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سبب الرجوع هو الرتدد بني عمل أهل املدينة واالحتياط للورثة، وقد رجع مالك لالحتياط  سبب الرجوع:

للورثة، وقد يكون سبب الرجوع يف االختالف بني طريف القاعدة هل تتنزل يد األب منزلة يد االبن الصغري 

 يف املعدود واملوزون واملكيل؟

يه، وهو أن الرجل إذا وهب البنه الصغري شيئا معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إل معتمد املذهب:

 .1من ماله املعدود أو املوزون أو املكيل، ومات ومل حيزه له عند أجنيب فإن هبته ابطلة، ويرجع ذلك إىل الورثة

 املسألة الثالثة: الشفعة يف هبة الثواب

 ذلك وقال: ال شفعة فيها.كان مالك يقول: إن اهلبة بغري ثواب فيها الشفعة، مث رجع عن  صورة املسألة:

قال ابن عبد الرب: "قد كان مالك يف صدر من عمره يرى يف اهلبة الشفعة وإن كانت لغري  إثبات الرجوع:

ثواب؛ ألنه انتقال ملك، مث رجع عن ذلك ومل ير ]يف[ اهلبة لغري ثواب شفعة. ذكر ذلك عنه ابن عبد 

 .2احلكم"

القول ما روى جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )الشفعة يف دليل هذا  دليل القول املرجوع عنه:

 .3كل مال مل يقسم(

                                       
. الزرقاين، شرح خمتصر 331 -7/330ذ املصريون وغريهم، وبه جرى العمل وهو مذهب الرسالة". اجلندي، التوضيح قال خليل: "وبه أخ 1

. ما ذكر يف لزوم حوز املعطى للمحجور عند أجنيب إمنا هو يف غري املواشي، أما املواشي فتكفي فيها السمة أو تسميتها أو تعيينها 7/185خليل 
 أبلواهنا.

. مل أجد هذا الرجوع عند غري ابن عبد الرب، ومع ذلك فقد اعتمدته؛ ألنه مؤمتن يف نقله، مث إنه قد عزا الرجوع 7/71االستذكار  ابن عبد الرب، 2
فعة البن عبد احلكم، فلعله وقف عليه يف بعض كتبه، أو رواه عنه يف بعض األجزاء. مث رأيُت القاضي عبد الوهاب نقل روايتني عن مالك يف الش

 .2/635ثواب فيها، وهذه قرينة مهمة. انظر: عبد الوهاب، اإلشراف اليت ال 
 .1608. صحيح مسلم، كتاب املساقاة، ابب الشفعة: 2213صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب بيع الشريك شريكه:  3
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ووجهه عند عبد الوهاب: أن املهدى له ملك اهلبة ابختياره فوجب تعلق الشفعة به كالبيع، وبذلك فارق 

 .1املرياث املقسوم

فيما ملكه الشخص مبعاوضة، فيخرج وجه هذا القول: أن الشفعة إمنا تكون  دليل القول املرجوع إليه:

 .2اإلرث وهبة غري الثواب

سبب الرجوع هو تنقيح املناط يف اهلبة هل تتنزل منزلة املعاوضة جبامع انتقال امللك، وميكن  سبب الرجوع:

 أن يكون السبب هو هل الشفعة حق يف كل ما انتقل إىل مالك جديد أم أهنا خمتصة مبا ملك عن معاوضة؟.

 .3معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أنه ال شفعة يف اهلبة بغري ثواب املذهب:معتمد 

                                       
 .2/636عبد الوهاب، اإلشراف  1
 .6/595اجلندي، التوضيح  2
 .5/315. احلطاب، مواهب اجلليل 6/595قال خليل: وهذا مذهب املدونة، وهو املشهور. اجلندي، التوضيح  3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



359 
 

 : اإلقرارايناملطلب الث

 املسألة األوىل: تعدد اإلقرار مبثل احلق كتابًة يصرف للتأكيد أم يصرف للتأسيس؟

دينار مث يكتب له كتااب مثل آخر كان مالك يقول يف الرجل يكتب آلخر أنَّ له عليه مئُة  صورة املسألة:

مبئة دينار: إنَّ له عليه مئتني، مث رجع عن ذلك وقال: له عليه مئة واحدة إذا حلف على  -مثل األول-

 ذلك.

قال سحنون: "قال أصحابنا مجيعا يف إقراره يف مواطن مبائة إنه ال يلزمه إال مائة واحدة  إثبات الرجوع:

ه يف صكٍ  مبائة ويف صكٍ  آخر مبائة لزمه مائتان، قال ابن سحنون: قول خبالف أذكار احلقوق، فلو شهد ل

 .1مالك اضطرب يف هذا وآخر قوله: أن حيلف املقر ما ذلك إال مال واحد وال يلزمه إال مائة"

وجه هذا القول: أن تكرار الكتابة دون ذكر األسباب وذكر كونه للتأكيد  دليل القول املرجوع عنه:

 .2ق؛ "ألنَّ األذكار  أمواٌل"يقتضي تعدد احل

وجه هذا القول: أنَّ تكرار  الكتابة  دون ذكر األسباب حيتمل التأكيد، ويتبني  دليل القول املرجوع إليه:

 ذلك حبل ف املطلوب أنه ما أراد غري التأكيد وأنَّ احلقَّ واحٌد.

 سبب الرجوع يف إعمال القاعدة األصولية يف محل الكالم على التأسيس أو التأكيد. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن الرجل إذا كتب آلخر وثيقة أن له  معتمد املذهب:

 .3عليه مئة دينار، مث كتب له وثيقة أخرى مثلها مبئة دينار، لزمته مئتا دينار

                                       
 .6/434. ابن احلاجب، جامع األمهات )مع شرحه التوضيح( 86 -9/116موعة: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات من اجمل 1
 .6/96اخلرشي، شرح خمتصر خليل  2
مقتضى كالم خليل يف توضيحه يفيد أن القول املعتمد يف املذهب هو القول املرجوع إليه؛ لتصديره به، وهو الذي اعتمد يف خمتصره، وقد  3
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 الرجل حياز ملكه وهو غائب على حنو ثالثة أايم ويعلم بذلك ويسكت املسألة الثانية:

كان ابن القاسم يقول يف الرجل حياز ملكه وهو على مسافة ثالثة أايم وحنوها: إنه إن علم  صورة املسألة:

حبيازة ماله ومل أيت أو يُ و ك  ْل خرج من ملكه حىت يثبت عذره، مث رجع عن ذلك وقال: هو على ملكه مىت 

 دم، وال حيتاج إلثبات العذر.ق

العتيب عن ابن القاسم: "يف الغائب على مثل مخسة أايم وستة إن علم مبا حيز عليه فلم  إثبات الرجوع:

يقدم، وال وكل حىت طال الزمن: فهو كاحلاضر إال أن يكون له عذر، فيكون على حقه أبدا، مث رجع ابن 

أو أربعة معذورا، وإن مل يظهر عذره، ورب معاذير للمرء ال  القاسم وقال: أرى الغائب على مثل ثالثة أايم

 .1تعرف"

وجه هذا القول: أن الغائب على بعد ثالثة أايم إن علم فهو يف حكم احلاضر  دليل القول املرجوع عنه:

 لقربه؛ إذ ميكنه احلضور فإن تعذر عليه وكَّل غريه، من هنا اعترب قعوده عن احلضور إقرار للحائز.

وجه هذا القول عند ابن القاسم: أن من األعذار ما يظهر فيطالب املرء إبثباته،  قول املرجوع إليه:دليل ال

 ومنها ما خيفى فيتعذر عليه إثباته، وهذا معىن قوله املتقدم: "ورب معاذير للمرء ال تعرف".

 

                                       
قول خالفه شراح املختصر، فذكروا أن املذهب هو القول املرجوع عنه، وقالوا إنه قول ابن القاسم، وأصبغ، بل نقل ابن أيب زيد عن سحنون أنه 

هب ذ"أصحابنا مجيعا"، قال اخلرشي: "وقيل يلزمه املئتان وهو املذهب" وتبعه حمشيه العدوي. وقال الدردير: "وما مشى عليه املصنف ضعيف، وامل
ر املئتني" وتبعه حمشيه الدسوقي على ذلك. وقال البناين: "واملذهب يف هذا لزوم املئتني خالف ظاهر املصنف". انظر: ابن أيب زيد، النواد

. البناين، حاشية 3/408. الدردير، شرح خمتصر خليل 6/96. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 6/434. اجلندي، التوضيح 9/116والزايدات 
 .6/180شرح الزرقاين على خمتصر خليل  البناين على

 .180 -11/179. ابن رشد، البيان والتحصيل 9/16من العتبية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
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 سبب الرجوع هو تنقيح املناط يف الغائب القريب العامل هل يقدر عذره أم ال يقدر؟. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن حوز مال الغائب على ثالثة أايم  معتمد املذهب:

 .1ال خيرجه عن ملكه إن علم ومل حيضر أو يوكل، بل يبقى على ملكه مىت قدم

                                       
. 11/13هذا القول هو معتمد مذهب مالك فهو القول املرجوع إليه وهو الذي يصدر به األئمة يف كتبهم وجيزمون به. انظر: القرايف، الذخرية  1

 .6/222. احلطاب، مواهب اجلليل 8/44ندي، التوضيح اجل
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 مسائل اإلجارة: سابعاملبحث ال

 املسألة األوىل: الشرط الطارئ على العقد يف املساقاة

كان ابن القاسم يقول: إن اشرتط رب احلائط إخراج عمال أو دواب كانوا يف احلائط وقت  صورة املسألة:

 املساقاة، ووافقه العامل فإن للعامل مساقاة مثله، مث رجع عن ذلك وقال: للعامل أجُر مثله.

قال الباجي: "...فإنَّ شر ط ربُّ احلائط إخراج من فيه من الرقيق، والدواب   ففي املوازية:  الرجوع:إثبات 

إْن عم ل على هذا فللعامل أجُر مثله. وروى عيسى عن ابن القاسم يف املزنية: له مساقاة مثله، قال حممد بن 

 .1املواز: قد كان يقوله، مث رجع إىل أجر مثله"

وجه هذا القول: أن اشرتاط إخراج العمال والدواب من احلائط زايدة ختالف  وع عنه:دليل القول املرج

 مقتضى العقد، ال تقتضي الفساد، فاستحق العامل مساقاة مثله دون حظه مما أييت من احلائط.

وجه هذا القول عند ابن القاسم: أن اشرتاط إخراج العمال والدواب من احلائط  دليل القول املرجوع إليه:

 .2زايدة يف العقد تفسده، وحيث قيل بفساد العقد فاملصري إىل أجرة املثل

هل يرد فاسد املساقاة ألجرة املثل سبب الرجوع هو االختالف بني طريف القاعدة الفقهية  سبب الرجوع:

 .أم يرد ملساقاة املثل؟

                                       
. والفرق بني األمرين أمنا كانت 15/543. ابن يونس، اجلامع 7/304. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 5/139من املوازية: الباجي، املنتقى  1

 .6/114لوقوف عليه. انظر: القرايف، الذخرية فيه مساقاة املثل فإنه ال يفسخ، أما الذي فيه أجرة املثل فهو عقد فاسد يفسخ عند ا
 .3/563سحنون، املدونة  2
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اشرتاط رب احلائط إخراج عماله معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن  معتمد املذهب:

 .1ودوابه زايدة تقتضي فسخ عقد املساقاة، فإن مل يعثر عليه حىت أمت العمل كان للعامل أجرة مثله

 املسألة الثالثة: تقدمي جزء من الكراء املضمون إىل أجل معني

الثلث أو الثلثني كان مالك يقول: إن الكراء املضمون إىل أجل معني ال جيوز دون تقدمي  صورة املسألة:

 فيه، مث رجع عن ذلك وقال: جيوز بتقدمي اليسري كالداننري وحنوها.

قال مالك: "من تكارى كراء مضموانً إىل أجل مثل احلج يف غري إابنه فال جيوز أن يتأخر  إثبات الرجوع:

لكراء يف مثل هذا النقد، ولكن يعجل مثل الدينارين وحنومها، وكان يقول: ال ينبغي إال أن ينقد مثل ثلثي ا

املضمون إىل أجل، مث رجع فقال: قد اقتطع األكرايء أموال الناس فال أبس أن يؤخروهم ابلنقد ويعربنوهم 

 .2الدينار وشبهه"

؛ إذ تعمر ذمة كل واحد منهما 3وجه هذا القول عند اللخمي: أن فيه دينا بدين دليل القول املرجوع عنه:

 ثلثي الكراء فكأنه دفعه كله؛ ألن األقل يتبع األكثر.بدين لآلخر، أما إذا دفع 

وجه هذا القول عند مالك: أنه صيانة ألموال الناس بعد ظهور خيانة األكرايء  دليل القول املرجوع إليه:

 .4وهروهبم أبموال الناس. قال مالك: "قد قطع األكرايء أموال الناس فال أبس بتأخري النقد"

                                       
 .6/229. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 7/109. اجلندي، التوضيح 3/563سحنون، املدونة  1
 .7/92. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 16/36من املوازية: ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2
 .11/5128 - 9/4208اللخمي، التبصرة  3
 .7/92من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
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. ووجهه القرايف قائال: "ألن قبض األوائل كقبض 1ه أتخري الثمن هلذه الضرورة"قال ابن يونس: "فأجاز في

 ، وحيث أخذ املكري شيئا ولو قل فقد شرع يف قبض ما له.2األواخر ابجلملة"

 سبب الرجوع هو مراعاة االحتياط يف أموال الناس وصيانتها. سبب الرجوع:

املرجوع إليه، وهو أن الرجل إذا اكرتى كراء مضموان إىل معتمد مذهب مالك هو القول  معتمد املذهب:

 .3أجل معني كاحلج، جاز له أن يؤخر أجرة الكراء ويقدم الداننري اليسرية منها

 املسألة الرابعة: إجارة احللي

 .4كان مالك يقول جبواز إجارة احللي مث رجع عن ذلك وكرهه صورة املسألة:

إن استأجرت حلي ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أجيوز هذا أم  قلت ]سحنون[: "أرأيت إثبات الرجوع:

ال؟ قال ]ابن القاسم[: ال أبس بذلك يف قول مالك، وقد أجازه مالك مرة، واستثقله أخرى، وقال ]مالك[: 

 .5لست أراه ابحلرام البني"

كها، وهذا وجه هذا القول: أن اإلجارة عقد على االنتفاع ابلذات دون استهال  دليل القول املرجوع عنه:

 حاصل يف إجارة احللي، فكانت جائزة كاإلجارة على احللي املعد للكراء.

                                       
 .16/36ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  1
 .7/141ذا التوجيه للقاضي عبد الوهاب. انظر: اجلندي، التوضيح . وعزا خليل ه5/387القرايف، الذخرية  2
هذا القول هو قول مالك املرجوع إليه، وهو الذي اعتمده أئمة املذهب يف خمتصراهتم وشروحهم، ومل أقف على ترجيح القول اآلخر. انظر:  3

 .7/440. عليش، منح اجلليل 5/394. احلطاب، مواهب اجلليل 7/141اجلندي، التوضيح 
قال اللخمي: من كان شأنه أن يشرتي هذه األشياء ويوقفها للكراء جاز، وكذلك من مل يكن شأنه ويكريه ملن يطيل استخدامه حىت ينقصه،  4

 .10/4952واختلف إذا كان االستعمال األمد اخلفيف مما ال ينقص فيه فأجيز وكره. اللخمي، التبصرة 
 .3/428سحنون، املدونة  5

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



365 
 

 دليل القول املرجوع إليه:

. قال ابن يونس: "ألهنم كانوا يرون 1وجه هذا القول عند مالك: أن إجارة احللي ليست من أخالق الناس

 .2زكاة احللي أن يعار فلذلك كرهوا أن يكرى"

الرتدد بني عمل أهل املدينة والقياس، وقد رجع مالك إىل عمل أهل سبب الرجوع هو هل  سبب الرجوع:

 املدينة يف ذلك.

 .3معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو كراهة إجارة احللي معتمد املذهب:

 املسألة اخلامسة: ما أنتجته أصول الزرع بعد انتهاء أجل إعارة احلائط

ابن القاسم يقول فيمن أعار رجال أرضا له فزرع فيها قطنا وأمثر فجناه وبقيت أصوله كان  صورة املسألة:

فأمثرت عامها الثاين: إن القطن لرب األرض إن كان القطن حيتاج الزرع كل عام، مث رجع عن ذلك وقال: 

، فال يلزمه إن القطن ملن غرسه. وعليه كراء ما شغل القطن من األرض، إال أن يكون الكراء أكثر من القطن

 ما زاد على القطن.

قال ابن القاسم: "من أعطى رجال أرضا له عارية فزرع فيها قطنا فأمثر يف عامه، وجناه  إثبات الرجوع:

وبقيت أصوله فنما وأمثر يف عام قابل فتنازعاه، قال: إن كان القطن يف البلد يزرع كل عام كالزرع فحكمه 

                                       
 .3/428نة سحنون، املدو  1
. قال البناين: تعليل كراهته: أبن االستعمال ينقصه، فيدخله ذهب بذهب، أو فضة إىل أجل. 15/422ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2

بناين، حاشية أصله البن العطار، وتعقبه ابن الفخار: أبنه كالم غري معقول، واملشاهرة تبعده؛ ألن احللي من اجلامدات، فال يؤثر فيه االنتفاع. ال
 .7/34شرح الزرقاين على خمتصر خليل 

ن. القول ابلكراهة هو معتمد مذهب مالك، فهو القول الذي رجع إليه مالك يف املدونة، واعتمده خليل يف خمتصره، وتبعه عليه الشراح واحملشو  3
. واعتمد ابن القاسم القول املرجوع إليه واختاره، 4/17. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 7/34انظر: الزرقاين، شرح خمتصر خليل 

 .7/290. الرجراجي، مناهج التحصيل 3/428وقال الرجراجي: إنه املشهور من قول مالك. سحنون، املدونة 
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لقطن من األرض، حكم الزرع وهو لرب األرض. مث قال بعد ذلك: إن القطن ملن غرسه، وعليه كراء ما شغل ا

 .1إال أن يكون الكراء أكثر من القطن، فال يلزمه أكثر منه، وثبت على هذا"

وجه هذا القول: أن صاحب الزرع استوىف حقه يف العام الذي أعريت له فيه،  دليل القول املرجوع عنه:

 فما جاء منها بعد ذلك مل يكن له حق فيه.

أن صاحب الزرع حيث زرع يف األرض أصوال إبذن من رهبا وجه هذا القول:  دليل القول املرجوع إليه:

كانت له شبهة فيما خرج من تلك األصول يف العام الثاين، وإلزامه الكراء إن مل يزد على ما خرج من األرض 

 من ابب الغرم ابلغنم، وألن رب األرض ملا ترك األصول قائمة فكأنه أبقى إذنه للزارع.

 من ملك ظهر األرض هل ميلك بطنها؟رتدد بني طريف قاعدة سبب الرجوع هو ال سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من زرع أرضا أعريت له فجىن ما  معتمد املذهب:

فنبت عاما آخر، فإن القطن ملن غرسه، وعليه كراء ما استغل من  2زرع، وكان ما زرع له أصول كالقطن

 .3األرض، إال أن يكون أكثر من القطن فال يلزمه أكثر من ذلك

                                       
 .7/162. من العتبية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 9/50من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  1
على نوعني، فمنه ما له أصول، ومنه ما ال أصول له، والكالم هنا عن الذي له أصول منه. انظر: ابن يونس، اجلامع  ملسائل وليعلم أن القطن  2

 .15/584املدونة 
هذا القول هو املرجوع إليه، وحيث مل أيت نص ابعتماد أحد القولني ينبغي أن يكون هو املعتمد، ومل جيد الباحث من رجحه أو من رجح  3

األول، والذي يظهر أنه حيث ال ترجيح فاألرجح هو القول املرجوع إليه، كيف ال وقد ذكر القولني غري واحد من األئمة وسكت دون  القول
م ترجيح، وقريب من هذه املسألة مسألة أشار إليها خليل يف خمتصره، وهي فيمن اكرتى أرضا مث تركها وهبا زرع أخضر، فذكر أن رب األرض ملز 

 .5/473. وانظر أيضا: القرايف، الذخرية 4/49كراء ذلك الزرع. انظر: الدردير، الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي برتكه وأخذ  
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 املبحث الثامن: مسائل الشهادة

 املسألة األوىل: الشهادة على اخلط

شهادة اليت فيه جازت كان مالك يقول: إن الرجل إذا ع ر ف  خطَّه ومل يذكر ما تتضمُنه ال صورة املسألة:

له الشهادة على خط نفسه إن كان الكتاب نقيا ال حمو فيه وال ريبة، مث رجع عن ذلك وقال: ال يشهد حىت 

 يذكر مضمون شهادته، وال يشهد على خطه.

قال ابن حبيب: "قال مطرف عن مالك: إن عرف خطه ومل يذكر الشهادة وال شيئا منها،  إثبات الرجوع:

الكتاب حمو وال ريبة، فليشهد هبا، وإن كان الرق طلسا أو مغسوال أو فيه حمو، فال يشهد، فإن مل يكن يف 

 .1مث رجع فقال: ال يشهد وإن ع ر ف  خطَُّه حىت يذكر الشهادة أو بعضها، أو ما يدل منها على أكثرها"

ثبت والتحقق وجه هذا القول عند ابن رشد: أن الرجل قد يكتب شهادته للت دليل القول املرجوع عنه:

مما يشهد عليه وليعرف من أشهده ابلعني واالسم، خمافة أن ميوت أو يغيب فُيشه د  على خطه، فأشبه ذلك 

من مسع رجال يؤدي شهادته عند احلكم، أو من مسع رجال ُيشه د غري ه على شهادته فإن له أن يشهد على 

 .2شهادته مبا مسع منه

القول عند أيب عبد هللا الرجراجي: كثرة وقوع تزوير اخلطوط وقوة وجه هذا  دليل القول املرجوع إليه:

 .3احتماله

 حتقيق املناط يف تقدير األحوط يف حفظ أموال الناس وصيانتها.سبب الرجوع هو  سبب الرجوع:

                                       
 .9/350.  ابن عرفة، املختصر الفقهي 10/150. القرايف، الذخرية 8/267من الواضحة: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
 .9/440ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 .5/130الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب  3
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معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الشاهد ال تنفعه الشهادة على خطه  معتمد املذهب:

 .1نسي مضمون الشهادةإذا 

 املسألة الثانية: توبة شاهد الزور بعد العثور عليه

كان ابن القاسم يقول: إن شاهد الزور إذا عثر عليه مث اتب تقبل توبته، مث رجع عن ذلك  صورة املسألة:

 وقال: إن عثر عليه ال تقبل توبته أبدا.

اتب وانتقل إىل خري وصالح، فقال حممد قال اللخمي: "...واختلف إذا ظهر عليه، مث  إثبات الرجوع:

ر: أال تقبل شهادته إذا اطلع عليه"  .2]ابن املواز[: قول ابن القاسم اآلخ 

وجه هذا القول: أن توبته دليل رجوعه عن شهادة الزور، فحيث حسن حاله  دليل القول املرجوع عنه:

  على صدقه ورجوعه.وظهرت توبته وجب قبوهلا، ابعتبار حسن احلال وظهور التوبة قرينتني

جبامع إخفاء أمره، فلم يؤمن رجوعه ملا  3وجه هذا القول: قياسه على الزنديق دليل القول املرجوع إليه:

 كان عليه من الفسق والتزوير من قبُل.

سبب الرجوع هو الرتدد يف إعمال الدليل األصويل العقلي يف اإلحلاق ابلزنديق جبامع خفاء  سبب الرجوع:

 األمر وإبطان خالف الظاهر.

                                       
 .4/193. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 7/534. اجلندي، التوضيح 4/13سحنون، املدونة  1
ُر قويل ابن القاسم: ال يقبل. ابن عرفة، 12/5539اللخمي، التبصرة  2 . ونْقُل ابن  أيب زيد 9/130املختصر الفقهي . وقال ابن عرفة: آخ 

 .8/390يقتضي كوهنما قولني دون ذكر منه للرجوع. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 
عند املالكية؛ ألهنا مما ال ميكن حتققه خلبثه. زروق، شرح زروق على منت الرسالة  -وهو من يظهر اإلسالم ويسر الكفر-ال تقبل توبة الزنديق  3
2/872. 
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معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن شاهد الزور إذا عثر عليه قبل توبته  معتمد املذهب:

 .1مل تقبل شهادته أبدا

 ن عن شهادهتما فيما يقتل فيهاملسألة الثالثة: رجوع الشاهدي

كان ابن القاسم يقول: إن الشاهدين على ما يقتل فيه إن رجعا عن شهادهتما بعد احلكم  صورة املسألة:

 فإن احلكم ينفذ، مث رجع عن ذلك وقال: ال ينفذ احلكم وتلزم الدية.

ودفعه إىل أولياء املقتول،  قال ابن يونس: "ولو شهدا أنه قتله عمداً، فحكم اإلمام بقتله، إثبات الرجوع:

فذهبوا به ليقتلوه، فرجعا وأقرا ابلزور قبل أن يقتل، قال ابن القاسم: ينفذ عليه القتل ابحلكم األول، وال يرد 

 .2برجوعهما، مث رجع ابن القاسم فقال: أقف عن قتله، وكذلك القطع وشبهه، وأرى فيه العقل أحب إيل"

هذا القول عند ابن القاسم: رجوع الشهود جرح هلما، وأن احلكم قد أبرم وجه  دليل القول املرجوع عنه:

 .3بشهادهتما، فلم يضر رجوعهم عن شهادهتم؛ ألهنما اآلن ممن ال تقبل شهادته؛ إلكذاهبما نفسيهما

، قال اللخمي:  4وجه هذا القول عند ابن القاسم: هو االحتياط يف حرمة القتل دليل القول املرجوع إليه:

 .5رجوعهم شبهة وال يُدرى هل صدقوا فيما رجعوا عنه أم ال" "ألن

                                       
. وقال ابن رشد: وهو األظهر. ابن رشد، املقدمات 12/5539. قال اللخمي: واملنع هاهنا أحسن. اللخمي، التبصرة 4/58سحنون، املدونة  1

 .8/303. عليش، منح اجلليل 10/230. القرايف، الذخرية 2/288املمهدات 
 .8/519بن أيب زيد، النوادر والزايدات . من املوازية: ا17/607من املوازية: ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2
 .8/519ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  3
 .8/519ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
 .13/6186اللخمي، التبصرة  5
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 سبب الرجوع هو اعتبار أصل االحتياط حفظا لدماء الناس وصيانتها. سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن الشاهدين إذا رجعا عن شهادهتما  معتمد املذهب:

 .1االستيفاء فإن القتل أو القطع الزميف القتل أو القطع بعد احلكم وقبل 

                                       
ين: "ومشى هذا هو معتمد مذهب مالك؛ ألن ابن القاسم قال: وهو القياس، وصدر به ابن احلاجب، واعتمده خليل يف خمتصره، قال الزرقا 1

. اجلندي، 8/519املصنف على قول ابن القاسم األول وإن رجع عنه؛ ألنه قول مالك كما يف املتيطي". انظر: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 
 .13/6186. واختار اللخمي قول ابن القاسم الثاين. اللخمي، التبصرة 7/362. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 7/571التوضيح 
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 : مسائل اجلناايت واحلدود والوصية والرتكةرابعالفصل ال

يتناول هذا الفصل املسائل اليت ثبت فيها رجوع مالك وابن القاسم عن ابجلناايت واحلدود والوصية 

 بن القاسم مثانية أقوال.والرتكة، وجمموع تلك األقوال ثالثة وعشرون قوال، مخسة عشر قوال منها ملالك، وال

 املعتمد من األقوال املرجوع عنها سبعة أقوال، ستة أقوال منها ملالك، والبن القاسم قول واحد.

 أما األقوال املرجوع إليها فهي مخسة عشر قوال، مثانية أقوال منها ملالك، وسبعة أقوال البن القاسم.

 املبحث األول: مسائل اجلناايت

 األوىل: األعور يفقأ مماثلة عينه السليمةاملسألة 

مماثلة عينه السليمة من آخر: إن للمجين عليه  1كان مالك يقول يف األعور يفقأ عمدا صورة املسألة:

ليس له إال القصاص مث رجع عن ذلك وقال: له القصاص من األعور أو دية عينه املفقوأة وهي نصف الدية 

 أن يقتص أو أيخذ دية عني األعور السليمة، وهي دية شرعية كاملة. الشرعية، مث رجع عن ذلك وقال: له

قال ]ابن القاسم[: "سألنا مالكا عن األعور يفقأ عني الصحيح، فقال: إن أحب الصحيح  إثبات الرجوع:

أن يقتص اقتص وإن أحب فله دية عينه، مث رجع بعد ذلك فقال: إن أحب أن يقتص اقتص وإن أحب فله 

 .3. وقال ابن املواز: "وكان ملالك قول: ليس له إال القصاص"2ألف دينار" دية عني األعور

وجه كونه ليس له إال القصاص: أن ذلك عمد فوجب به القصاص، وقال ابن  دليل القول املرجوع عنه:

 .4أيب زيد: إنه املوافق للقياس

                                       
 .7/83فقأها خطأ فليس للمجين عليه إال دية عينه مخسمئة دينار أاي كانت العني املفقوأة. الباجي، املنتقى شرح املوطأ  وأما لو 1
 .4/581. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 4/637سحنون، املدونة  2
 .14/17ت . ابن أيب زيد، النوادر والزايدا7/83من املوازية: الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
 .14/19ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
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أهنا عن العني اليت فقأ فال يدفع دية : -يف رأي الباجي-ووجه كون الدية دية عني واحدة ]مخسمئة دينار[ 

 .1اجلاين فوق جنايته

: -يف رأي الباجي-وجه كون الدية دية عن عني األعور الباقية ]ألف دينار[  دليل القول املرجوع إليه:

أن األعور يدفع عن نفسه العمى، ودية البصر ألف دينار، فوجب عليه دفعها بدل اخلمسمئة ليسلم له 

 .2بصره

 سبب الرجوع هو حتقيق مناط احلكم هل هو حمل اجلناية أو نوعها؟. ع:سبب الرجو 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن األعور إذا فقأ مماثلة عينه السليمة  معتمد املذهب:

 .3من آخر، فإن للمجين عليه فقأ عني األعور أو أخذ دية عني األعور السليمة وهي دية شرعية كاملة

                                       
 .7/83الباجي، املنتقى شرح املوطأ  1
 املرجع نفسه. 2
. وليعلم أن ابن القاسم حصل له رجوع 8/34. الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل 8/98. اجلندي، التوضيح 4/637سحنون، املدونة  3

أنه رجع إىل أن اجملين عليه ليس له إال القصاص وهو قول مالك القدمي، روى ذلك عنه عيسى مضطرب يف هذه املسألة، فقد روي عنه 
بن دينار كما يف النوادر، وبعد ذلك بسطور ذكر ابن أيب زيد أن ابن القاسم رجع إىل قول مالك اآلخر. انظر: ابن أيب زيد، النوادر 

 .18-14/17والزايدات 
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 املسألة الثانية: حتمل دية اجلراح العمد اليت ال قصاص فيها

 2كاملأمومة  1كان مالك يقول: إن اجلاين العامد يتحمل دية اجلراح اليت ال قصاص فيها صورة املسألة:

 .4، مث رجع وقال: ديتها على العاقلة3واجلائفة

عمدا، أمها يف مال اجلاين أم على قلت ]سحنون[: "أرأيت املأمومة واجلائفة إذا كانتا  إثبات الرجوع:

يقول: هي يف ماله إن كان له مال، فإن مل يكن له مال  -مرة  -العاقلة؟ قال ]ابن القاسم[: كان مالك 

 .5وهو مما حتمله العاقلة" -فعلى العاقلة، مث رجع فرأى أنه على العاقلة، وإن كان له مال 

املذهب: أن العاقلة ال تتحمل العمد، وإمنا يتحمله  وجه هذا القول عند أهل دليل القول املرجوع عنه:

 .6اجلاين

وجه هذا القول عند خليل: أنه ملا انتفى القصاص يف مثل هذه اجلراح أشبهت  دليل القول املرجوع إليه:

 .7اخلطأ فكانت ديتها على عاقلة اجلاين

سبب الرجوع هو إعمال الدليل األصويل العقلي وهو قياس على اجلائفة واملأمومة على  سبب الرجوع:

 القتل العمد، فهل تلحق به جبامع العمد أم أهنا ختتلف عنه بسبب امتناع القياس فيها؟.

                                       
يها هي اجلراح اليت ال ينضبط أمرها، فمىت ما اقتص من اجلاين كانت حياته مهددة فيلحق به من الضرر فوق املقصود ابجلراح اليت ال قصاص ف 1

 .8/166جنايته. اجلندي، التوضيح 
 .3/2157املأمومة خمتصة ابلرأس، وهي اليت تفضي إىل أم الدماغ، وأم الدماغ جلدته. انظر: اليحصيب، التنبيهات املستنبطة  2
 .3/2157صة ابجلوف، وهي الضربة اليت أفضت إليه. اليحصيب، التنبيهات املستنبطة اجلائفة خمت 3
التفريع قال ابن اجلالب: "العاقلة هي العصبة قربوا أم بعدوا". وقال ابن عبد الرب: "والعاقلة العصبة والقبيلة والبطن والرهط". ابن اجلالب،  4

 .8/68. ابن عبد الرب، االستذكار 2/196
 .4/567. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 4/572املدونة سحنون،  5
 .8/166اجلندي، التوضيح  6
 املرجع نفسه. 7
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معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن دية اجلراح العمد اليت ال قصاص : معتمد املذهب

 .1املأمومة واجلائفة تتحملها العاقلةفيها ك

 : عدد أانمل اليداملسألة الثالثة

كان مالك يقول: يف اإلهبام أمنلتان، فيدي اجلاين نصف دية األصبع لكل أمنلة، مث رجع  صورة املسألة:

 وقال: فيها ثالث أانمل، ففي كل أمنلة ثلث دية األصبع.

كنانة عن مالك: أن يف اإلهبام ثالث أانمل، قال مالك: يف قال ابن سحنون: "وروى ابن   إثبات الرجوع:

 .2كل أمنلة ثلث دية األصبع، وإليه رجع مالك"

وجه هذا القول عند أشهب: أنه لو كان ما يف اليد من اإلهبام أمنلة للزم أن  دليل القول املرجوع عنه:

، وهو غري موجود. ووجه ذلك 4مل، فيكون يف األصابع األخرى أربع أان3يكون له مماثل يف سائر األصابع

 ، وما مل ينب من األصبع فليس أمنلة.5عند اللخمي أن ما دخل اليد من اإلهبام غري ابئن منها كأانمل األصابع

وجه هذا القول عند اللخمي: أن ما يف داخل اليد من اإلهبام وإن كان غري  دليل القول املرجوع إليه:

 .6فكان أمنلة من اإلهبام كسائر األصابع واألانمل ابئن إال أن اإلهبام هو الذي حيركه

 سبب الرجوع هو حتقيق مناط احلكم وهو اإلهبام هل هي أمنلتان أم ثالث أانمل؟. سبب الرجوع:

                                       
 .8/76. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 8/166. اجلندي، التوضيح 4/572سحنون، املدونة  1
. 13/6387. اللخمي، التبصرة 7/92. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 13/411من كتب حممد بن سحنون: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2

 .10/100ابن عرفة، املختصر الفقهي 
 .7/92الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
 .7/56ابن العريب، املسالك يف شرح موطأ مالك  4
 .13/8763اللخمي، التبصرة  5
 املرجع نفسه. 6
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معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن اإلهبام أمنلتان فدية األمنلة منه  معتمد املذهب:

 .1احلكومة اليد من اإلهبامنصف دية األصبع، وما دخل 

 : القصاص يف اجلراح يكون ابلنسبة أم ابحلجم؟املسألة الرابعة

كان ابن القاسم يقول يف الرجل جيرح آخر يف عضو من أعضائه: إنه يقتص من اجلاين  صورة املسألة:

اجلاين حبسب النسبة، بطول اجلرح إال إذا خرج ذلك عن العضو، فال يزاد عليه، مث رجع وقال: يقتص من 

 فإن كان جرحه بقدر ثلث اجملين عليه جرح ثلث رأس اجلاين، ولو كان اجلرح أطول أو أقصر.

قال ابن املواز: "قال أشهب: وكذلك إن أوضحه يف رأسه فأخذ ما بني قرنيه، فإن أخذت  إثبات الرجوع:

شق حىت يؤخذ يف رأس اجلارح نصف رأسه أخذ نصف رأس اآلخر، وقول ابن القاسم قدميا: إنه يقاس ال

بطول الشق، وإن استوعب رأسه املستقاد منه ومل يف ابلقياس فليس عليه غري ذلك، وقد رجع ابن القاسم 

 .2عن ذلك يف كتبه، وبقول أشهب يقول"

وجه هذا القول عند الباجي: أن العربة يف اجلراح ابلصفات، فيقتص من موضحة  دليل القول املرجوع عنه:

. ووجهه عند ابن رشد: أن عظم األمل بقدر عظم 3ويقتضي ذلك اعتبار الطول والقصر يف اجلرحمبوضحة، 

]املائدة:  {اصٌ واجلُروُح ق ص  } اجلرح، فوجب أن يكون بقدر طوله وعمقه، وذلك مقتضى قول هللا تعاىل:

45]4. 

                                       
 .8/70. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 151 -8/150. اجلندي، التوضيح 4/566سحنون، املدونة  1
. ابن العريب، املسالك يف شرح موطأ مالك 7/129. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 46 -14/45من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2

. حكاية الرجوع على هذا النحو هي املعروفة يف كتب أئمة املذهب املتقدمني واملتأخرين 16/110حصيل . ابن رشد، البيان والت7/98
عن سحنون أن قول ابن القاسم املرجوع إليه هو املرجوع عنه، فيعكس  -وتبعه عليش-ممن تقدمت كتبهم يف التوثيق، ونقل ابن عرفة 

 .9/43. عليش، منح اجلليل 10/44ن عرفة، املختصر الفقهي الرجوع، وما تقدم من توثيق الرجوع أرجح وأوىل. اب
 .7/129الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
 .16/110ابن رشد، البيان والتحصيل  4
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ابلعضو ولو كان أحدمها أكرب من وجه هذا القول: أنه مثلما يقطع العضو  دليل القول املرجوع إليه:

اآلخر، فكذلك اجلرح، فإن كان بنصف الرأس اقتص من اجلاين بشق نصف رأسه، دون النظر إىل كرب رأسه 

 1من صغره.

سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف القاعدة هل العربة يف اجلراح املماثلة يف القدر أم حبسب  سبب الرجوع:

 النسبة من العضو اجملين عليه.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن اجلاين جبرح غريه يقتص منه حبسب  معتمد املذهب:

 .2طول اجلرح وعمقه إال إذا زاد ذلك على العضو اجملروح فيتوقف

 : القسامة فيمن قتل بني الصفنياملسألة اخلامسة

الصفني وإن شهد شاهد على قتله أو كان ابن القاسم يقول: ال قسامة فيمن قتل بني  صورة املسألة:

 على قتله أو إقراره. 3إقراره، مث رجع عن ذلك وقال: فيه القسامة إن شهد شاهد

قال ابن يونس: "سحنون عن ابن القاسم: ال قسامة فيه وإن شهد شاهد على قتله أو  إثبات الرجوع:

يقتل ابلقسامة من ادعى عليه املقتول، قال حممد بن املواز: رجع ابن القاسم عن هذا إىل أنه  ،4على إقراره

 .5وكذلك إن شهد شاهد على قتله بعينه"

                                       
 .16/109انظر: العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .8/27. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 8/92. اجلندي، التوضيح 4/655سحنون، املدونة  2
الزرقاين: "وقيد ]ابن رشد[ يف البيان ]والتحصيل[ الشاهد بكونه من غري الطائفتني ال من إحدامها ولو من طائفة املدعى عليهم ابلقتل  قال 3

 .8/93لعدم عدالته حبصول البغي". الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل 
 .15/518من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  4
. ابن رشد، البيان 7/115. الباجي، املنتقى 14/78. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 23/891ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  من املوازية: 5

 .15/453والتحصيل 
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وجه هذا القول عند الرجراجي: هو اشتباه األمر يف القتال، فقد يقتل الرجل  دليل القول املرجوع عنه:

 ، فلم تثبت القسامة يف مثل هذه الدعوى.1صاحبه خطأ، فكم رام رمى عدوه فأصاب بعض أصحابه

وجه هذا القول عند اللخمي: أن هتمة القتل من العدو أقوى من هتمة فئته  القول املرجوع إليه:دليل 

 ، فكانت يف دعواه القسامة لذلك.2وقومه

 سبب الرجوع هو االحتياط يف دماء الناس وحصانتها. سبب الرجوع:

الصفني قسامة إن معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن فيمن قتل بني  معتمد املذهب:

 .3شهد شاهد على قتله أو إقراره

                                       
 .10/270الرجراجي، مناهج التحصيل  1
 13/6471اللخمي، التبصرة  2
 هذا القول هو املرجوع إليه، وسبب اختالف قول ابن القاسم ما ورد يف املدونة: "ليس فيمن قتل بني الصفني قسامة"، فقد فسره ابن القاسم 3

يف قوله املرجوع إليه أبنه ال قسامة فيه عند عدم دعوى امليت دمه عند أحد، وهبذا قال أشهب ومطرف وابن املاجشون وابن عبد احلكم 
خطأ ابن املواز ابن  القاسم يف محله الرواية على اإلطالق، وذلك قوله الذي رجع عنه، وقد استظهر خليل القول األول املرجوع وأصبغ، و 

نقال عن -عنه يف توضيحه وأن على كل طائفة العقل يف قتلى الطائفة األخرى، وسوَّى خليل بني القولني يف خمتصره، وعتب عليه البناين 
. 4/650بب تسويته بينهما قائال: إنه كان األوىل به االقتصار على القول املرجوع إليه؛ ألنه أتويل األكثر. املدونة بس -مصطفى الرماصي
 .8/93. البناين، حاشية البناين على شرح الزرقاين 8/197اجلندي، التوضيح 
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 : تغليظ دية شبه العمد على أهل الذهب والورقاملسألة السادسة

ال تغلظ على أهل الذهب والورق يف النفس واجلراح،  1كان مالك يقول إن دية شبه العمد صورة املسألة:

 مث رجع عن ذلك وقال: تغلظ عليهم.

قال ابن أيب زيد: "قال ابن عبد احلكم: وقد كان ملالك بعض الوقوف، يف التغليظ على  إثبات الرجوع:

 .2أهل الذهب، مث رجع فقال: تغلظ يف النفس واجلراح. وكان ال يغلظ يف اجلراح"

وجه هذا القول عند الباجي: أن اإلبل غلظت فيها الدية ملا فيها من التفاوت  املرجوع عنه:دليل القول 

واختالف األسنان؛ إذ املطلوب يف الدايت منها أعلى األنواع وأجودها، أما الدراهم والداننري فال تفاوت 

 .3فيها

متعذر يف الدراهم والداننري  وجه هذا القول عند الباجي: أن التغليظ ابلصفة دليل القول املرجوع إليه:

فوجب املصري إىل التغليظ ابلزايدة يف العدد، فيزاد منهما بقدر ما تزيد به دية شبه العمد من اإلبل على دية 

 .4اخلطأ من صفات اإلبل وأسناهنا

                                       
خصا على وجه اخلطأ كرميه حبجر أو دفعه يف حفرة ال وجتب على من قتل شاألول: دية اخلطأ تنقسم الدية عند املالكية إىل ثالثة أقسام:  1

يقتل مثلها، فتدفع عاقلة اجلاين مئة من اإلبل على أهل اإلبل، وألف دينار على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق، 
ون ابن لبون، ذكرا وعشرون وتدفع دية اخلطأ على ثالثة أقساط يف ثالث سنوات، مخسة عشرون بنت خماض، وعشرون بنت لبون، وعشر 

وجتب على من قتل شخصا مبحدد يقتل مثله كرميه بسيف أو سكني وحنوه مما يقتل، فيدفع  الثاين: دية العمدحقة، وعشرون جذعة. 
 اجلاين من ماله مئة من اإلبل حالة عليه، إال إذا قبل منه ويل امليت تقسيطها، مخس وعشرون بنت خماض، -إن عفا عنه ويل امليت-

ومخس وعشرون بنت لبون، ومخس وعشرون حقة ومخس عشرون جذعة، وأهل الذهب والورق يدفعون مثل دية اخلطأ، وخيتلف األمر 
العمد وهي فيما إذا رمى أحد  دية شبه الثالث:بينهما يف أن دية العمد يدفعها اجلاين من ماله خبالف دية اخلطأ فتدفعها العاقلة. 

وحنوه فمات، فإن اجلاين يدفع من ماله ثالثني حقة وثالثني جذعة وأربعني خلفة يف بطوهنا أوالدها، األصول االبن مبحدد من سيف 
معجلة حالة، أما أهل الذهب والورق فإهنا تغلظ عليهم فيدفعون الفرق بني تقومي دية اخلطأ ودية شبه العمد من اإلبل، إضافة إىل الفرق 

 .8/133. اجلندي، التوضيح 435-15/434شد، البيان والتحصيل الواقع بني التأجيل واحللول. انظر: ابن ر 
 . 13/477من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2
 .7/107الباجي، املنتقى شرح املوطأ  3
 املرجع نفسه. 4
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سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة هل التغليظ صفة الزمة لإلبل أم أهنا زايدة مستقلة  سبب الرجوع:

 تتحقق يف الدراهم والداننري كما تتحقق يف اإلبل.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن دية شبه العمد تغلظ يف النفس  معتمد املذهب:

 .1واجلراح على أهل الذهب والورق

 لة السابعة: الدية املغلظة هل تعجل على القاتل أم تقسط على العاقلة؟املسأ

املغلظة مقسطة على العاقلة، مث رجع عن ذلك  2كان ابن القاسم يقول: إن دية شبه العمد صورة املسألة:

 وقال: إهنا حالة معجلة على القاتل.

فقيل حالٌَّة يف مال القاتل غري مؤجلة، وهو قال ابن رشد: "وأما الدية املغلظة شبه العمد  إثبات الرجوع:

، وقد كان ابن القاسم يقول: إهنا على العاقلة كهيئة دية -يف املدونة وروايته عن مالك-مذهب ابن القاسم 

. وقال ابن أيب زيد: "قال أصبغ: آخر قويل ابن القاسم: أن تكون معجلة 3اخلطأ حكى ذلك عنه ابن حبيب"

 .4عدمه وكان يقول على العاقلة منجمة" على األب، يف مالئه، أو

، 5وجه كون دية شبه العمد املغلظة مقسطة عند الرجراجي: تغليب شائبة اخلطأ دليل القول املرجوع عنه:

وقد علم أن دية اخلطأ منجمة مقسطة، ودليل كوهنا على العاقلة ما وري: "أن رجال من بين مدجل يقال له 

على عمر بن اخلطاب  6ه فنزا يف جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشمقتادة حذف ابنه بسيف، فأصاب ساق

                                       
 .8/52. الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل 8/134. اجلندي، التوضيح 4/558سحنون، املدونة  1
مية الدية املغلظة بشبه العمد مما أنكره مالك، فقال: "ال أعرف شبه العمد". وقال خليل: "وال يقال يف املغلظة شبه العمد". املدونة تس 2

. ومع ذلك فقد جرى التعبري عنها بشبه العمد عند أهل املذهب، وهي عند مالك خاصة بقتل 8/132. اجلندي، التوضيح 4/558
 .8/133أهل املذهب بقية األصول عليه. اجلندي، التوضيح  االبن من طرف أبيه، وقاس

 .15/435ابن رشد، البيان والتحصيل  3
 .13/478ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
 .10/129الرجراجي، مناهج التحصيل  5
ه(، له صحبة، ألبسه عمر بن اخلطاب سواري كسرى واتجه ومنطقته حتقيقا لنبوءة 24سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي الكناين )تويف  6
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فذكر ذلك له، فقال عمر اعدد يل على ماء قديد عشرين ومائة بعري حىت أقدم عليك فلما قدم إليه عمر بن 

وهو كبري -. فطلب الدية من سراقة 1اخلطاب أخذ من تلك اإلبل ثالثني حقة وثالثني جذعة وأربعني خلفة"

 .2ون اجلاين دليل على كوهنا على العاقلةد -القوم

دليل كون الدية املغلظة حالة معجلة: ما وري أن عمر بن اخلطاب قال لسراقة:  دليل القول املرجوع إليه:

اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعري. فقد أمره بدفع الدية حالة معجلة. ووجه كوهنا على اجلاين: أن 

ملا فيها من القتل مبحدد ال يقصد مبثله التأديب، وأمر  3غلبت هنا شائبة العمدالعاقلة ال حتمل العمد، وقد 

عمر لسراقة ليجمع إبل الدية من مال اجلاين لكونه رئيس القوم، وألنه هو الذي جاء إىل عمر وأخربه اخلرب 

 دون اجلاين.

 د أو حكم اخلطأ؟.سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف دية شبه العمد هل أتخذ حكم العم سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن دية شبه العمد املغلظة حالة، ويف  معتمد املذهب:

 .4مال اجلاين دون غريه

                                       
 .2/581رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووعده له. ابن عبد الرب، االستيعاب 

 .01موطأ مالك، كتاب العقول، ابب ما جاء يف مرياث العقل والتغليظ فيه:  1
 .129-10/128الرجراجي، مناهج التحصيل  2
 .10/129املرجع نفسه  3
ابنه حبديدة أو  -أو غريه من األصول-. وشبه العمد عند أهل املذهب: رمي الوالد 8/133. اجلندي، التوضيح 4/558سحنون، املدونة  4

 .8/51سيف أراد به أداًب أو مل يرد شيًئا فضابطه أن ال يقصد إزهاق روحه. الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل 
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 املسألة الثامنة: نكول مدعي اجلرح ولديه شاهد

حيلف ويربأ، فإن كان مالك يقول يف نكول مدعي اجلرح العمد ولديه شاهد: إن اجلارح  صورة املسألة:

مل حيلف اجلارح كان ذلك منه اعرتافا فيقتص منه، مث رجع عن ذلك وقال: يسجن اجلارح عند نكوله حىت 

 حيلف.

قال ابن أيب زيد: "قال ابن القاسم عن مالك يف قوله يف القصاص من اجلراح بشاهد وميني:  إثبات الرجوع:

 .1حىت حيلف، وكان يقول: يقتص منه، مث رجع" فإن نكل ]اجملروح[ حلف اجلارح وبرئ، فإن نكل سجن

وجه هذا القول: أن نكول املدعى عليه عن اليمني اعرتاف منه جبرمه، فوجب  دليل القول املرجوع عنه:

 عليه القصاص.

وجه هذا القول: أن املدعي أضعف دعواه بنكوله عن اليمني، وأن املدعى عليه  دليل القول املرجوع إليه:

استظهارا، ال لدفع شيء ثبت عليه، وألن نكوله شبهة يف التهمة، فكان األنسب حسبه حىت إمنا حيلف 

 حيلف.

 أم ال؟ عرتافسبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة هل ينزل النكول منزلة اال سبب الرجوع:

بشاهد معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن مدعي اجلرح العمد إذا أتى  معتمد املذهب:

 .2عدل ونكل عن اليمني، ونكل اجلارح فإنه يسجن حىت حيلف

                                       
. غري أن خليال نسب الرجوع البن القاسم، بينما نسبه ابن 8/209. اجلندي، التوضيح 14/214لنوادر والزايدات من املوازية: ابن أيب زيد، ا 1

أيب زيد ملالك، والظاهر أنه ملالك؛ ألن ابن القاسم نقل يف املدونة عن مالك قوله األخري الذي رجع إليه، وتبعه على ذلك أهل املذهب، 
 .4/643البن القاسم فيما اطلعت عليه. انظر: املدونة ومل أجد نسبة القولني أو أحدمها 

: وإن طال -نقال عن ابن القاسم-. وزاد خليل 6/183. احلطاب، مواهب اجلليل 8/209. اجلندي، التوضيح 4/643سحنون، املدونة  2
شرح الزرقاين على خمتصر حبسه ومل حيلف عوقب وأخرج من السجن إن مل يكن متمردا، واعتمد ذلك أهل املذهب. انظر: الزرقاين، 

 .8/102خليل 
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 املسألة التاسعة: قسامة عصبة امليت على دعواه أنه قتل خطأ

كان مالك يقول فيمن ادعى عند موته أن فالان قتله خطأ: ال تقبل دعواه، مث رجع عن  صورة املسألة:

 ورثته دية اخلطأ.ذلك وقال: حتلف عصبته أميان القسامة ويستحق 

قال ابن القاسم: "قال مالك: فيمن قال عند موته قتلين فالن خطأ إنه يقسم عصبته مع  إثبات الرجوع:

قوله ويستحق الدية وال يتهم؛ ألنه لو قال قتلين عمدا أقسم مع قوله وقتل، قال ابن القاسم: وقد أخربين من 

قوله؛ ملوضع التهمة أن يكون إمنا أراد غناء ولده، فسئل عن ذلك أثق به أنه كان قوله قدميا أنه ال يقبل 

 .1فرجع، فقال أرى أن يُ ْقس م  مع قوله  ويستحق الدية"

وجه هذا القول عند مالك: أن القسامة على قتل اخلطأ مال، فاهتم القتيل؛ إذ  دليل القول املرجوع عنه:

، وألنه يشبه قوله عند املوت: يل على 2رثه ابلديةقد يكون موته بسبب آخر واهتم من اهتم ألجل إغناء وا

 .3فالن كذا وكذا

وجه هذا القول عند الباجي: أن دعوى امليت القتل  العمد معىن يوجب القسامة  دليل القول املرجوع إليه:

 .4فأوجبها يف اخلطأ كالشاهد العدل

 سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف القسامة هل مال ملآهلا إليه أم ال؟ سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الرجل إذا اهتم آخر  بقتله خطأ،  معتمد املذهب:

 .5فإن ورثته يستحقون دية اخلطأ إن حلفت عصبته أميان القسامة

                                       
 .14/165. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 15/522من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  1
 .15/522من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 .8/85الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل  3
 .7/63الباجي، املنتقى شرح املوطأ  4
 .8/85. الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل 8/190اجلندي، التوضيح  .4/640سحنون، املدونة  5
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 نفس من اجلراحاملسألة العاشرة: شهادة النساء فيما دون ال

كان ابن القاسم يقول: إن النساء تشهدن فيما دون النفس من اجلراحات مث رجع عن  صورة املسألة:

 ذلك وقال: ال جتوز شهادهتن فيه.

قال الباجي: "قال سحنون: اختلف قول ابن القاسم يف شهادة النساء فيما دون النفس،  إثبات الرجوع:

 .1ن ذلك ال جيوز"قال: والذي رجع إليه ابن القاسم أ

وجه هذا القول عند سحنون: أن كلما جاز فيه اليمني والشاهد جتوز فيه شهادة  دليل القول املرجوع عنه:

، وشهادة النساء يف 3يف جراح اخلطأ والعمد الشاهد واليمني؛ ألهنا قد تؤول إىل املالذلك ، وجيوز 2النساء

 املال جائزة.

ال ُكْم : }دليل هذا القول عند مالك هو قوله تعاىل دليل القول املرجوع إليه: ْن ر ج  ْين  م  و اْست ْشه ُدوا ش ه يد 

ن    [.282]البقرة:  {ف إ ْن مل ْ ي ُكوان  ر ُجل نْي  ف  ر ُجٌل و اْمر أ ات 

، 4قال مالك: "ال جتوز إال حيث ذكرها هللا يف الدين، أو ما ال يطلع عليه أحد إال هن للضرورة إىل ذلك"

واخلليفتني من بعده،  -صلى هللا عليه وسلم  -: "مضت السنة من رسول هللا 5وى سحنون عن ابن شهابور 

 .6أنه ال جتوز شهادة النساء يف النكاح والطالق واحلدود"

                                       
 .10/116. ابن رشد، البيان والتحصيل 17/412. ابن يونس، اجلامع 5/215من اجملموعة وكتاب ابن سحنون: الباجي، املنتقى  1
 .10/115من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  2
ول إىل املال هو جراح اخلطأ وجراح العمد اليت ال قصاص فيها، أما جراح العمد اليت فيها القصاص فإهنا ال تؤول إىل املال، لكن مالكا ما يؤ  3

أحلقها جبراح اخلطأ من حيث اإلثبات بشاهد وميني، وقد اسُتشكل ذلك عليه، فقال: "إنه لشيء استحسناه وما مسعنا فيه شيئا" وذكر 
. احلطاب، مواهب اجلليل 4/643ن مالكا اتبع فيه أهل املدينة، فهو إذن من عملهم الذي هو حجة عنده. املدونة ابن القاسم أ

6/183. 
 .4/26سحنون، املدونة  4
ه(، إمام فقيه، حمدث حافظ، أول من دوَّن احلديث، كتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله: 124-ه58حممد بن مسلم بن شهاب الزهري ) 5

 .7/97اببن شهاب فإنكم ال جتدون أحدا أعلم ابلسنة املاضية منه". الزركلي، األعالم "عليكم 
 .4/25سحنون، املدونة  6
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الدليل األصويل النقلي و  (القياس)هو الرتدد بني الدليل األصويل العقلي سبب الرجوع  سبب الرجوع:

 املدينة(، وقد رجع ابن القاسم إىل إعمال عمل أهل املدينة.)عمل أهل 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن النساء ال جتوز شهادهتن فيما دون  معتمد املذهب:

 .1النفس من اجلراحات عمدا كانت أو خطأ

                                       
 .7/322. الزرقاين، شرح الزرقاين على خمتصر خليل 7/470. اجلندي، التوضيح 2/243. ابن اجلالب، التفريع 4/25سحنون، املدونة  1
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 املبحث الثاين: مسائل احلدود

 بلوغ اإلماماملسألة األوىل: العفو يف احلدود بعد 

كان مالك يقول جبواز العفو يف حدود هللا بعد إبالغ اإلمام، مث رجع عنه وقال: ال قيمة  صورة املسألة:

 للعفو بعد بلوغ اإلمام.

قال الربادعي: "واختلف يف العفو يف حد القذف بعد بلوغ اإلمام، فأجازه مالك مرة، مث  إثبات الرجوع:

 .1رجع عنه"

القذف حق للمخلوق فيجوز إسقاطه  حدَّ  وجه هذا القول عند الرجراجي: أنَّ  املرجوع عنه:دليل القول 

من املقذوف بعد بلوغ اإلمام، أو أن فيه حقني، حق هلل وحق للمخلوف، لكن حق املخلوق فيه هو 

 .2الغالب

له، فرفعه إىل النيب أن رجال سرق بردة  3أميةبن دليل هذا القول ما رواه صفوان  دليل القول املرجوع إليه:

صلى هللا عليه وسلم، فأمر بقطعه فقال: اي رسول هللا، قد جتاوزت عنه، فقال: )أاب وهب أفال كان قبل أن 

 .4أتتينا به(، فقطعه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

                                       
. وأصل املسألة يف املدونة، غري أن هبا خطأ يغري املعىن، وذلك أهنم استبدلوا كلمة "بعد" بكلمة 4/414ة الربادعي، التهذيب يف اختصار املدون 1

"قبل" وهذا تغيري خيل ابملعىن، وقد نقل الرجراجي وخليل عن املدونة فأثبتا "بعد" وهو املروي عن مالك، كما يف سائر كتب املذهب 
 .8/277. اجلندي، التوضيح 10/103لرجراجي، مناهج التحصيل . ا4/530املالكي. انظر: سحنون، املدونة 

 .10/103الرجراجي، مناهج التحصيل  2
ه(، له صحبة، من الكرام األجواد املعروفني، شهد مع النيب صلى هللا عليه وسلم حنينا 42صفوان بن أمية بن خلف القرشي اجلمحي )تويف  3

 .2/718عبد الرب، االستيعاب والطائف وهو كافر، مث أسلم وحسن إسالمه. ابن 
سنن النسائي، كتاب قطع السارق، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن أييت به اإلمام، وذكر االختالف على عطاء يف حديث صفوان  4

 .4878بن أمية فيه: 
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ووجه هذا القول عند الرجراجي: أن حد القذف حق للخالق فال ميضي إسقاط املقذوف له بعد بلوغ 

اإلمام، أو أن للمخلوق فيه حقا كما للخالق فيه حقا، لكن حق اخلالق أرجح وأغلب فلم ميض  إسقاطه 

 .1لذلك

 سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف احلد هل هو حق للمخلوق أم هو حق للخالق؟. سبب الرجوع:

العفو يف احلدود،  معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن بلوغ اإلمام يفوت معتمد املذهب:

وقد استثنوا من ذلك أن يريد املقذوف السرت على نفسه؛ خلوفه من حديث الناس، أو خوفه من ثبوت األمر 

 .3، فيسقط عفوه احلد بعد بلوغ اإلمام2عليه

                                       
 .10/103الرجراجي، مناهج التحصيل  1
 .9/289عليش، منح اجلليل  2
ابن احلاجب بقيل، ومل يقوه خليل يف التوضيح غري أنه اعتمده يف املختصر، وقال النفراوي والدسوقي: إنه  . وحكاه4/488سحنون، املدونة  3

. العدوي، حاشية العدوي على 2/217. النفراوي، الفواكه الدواين 8/277املشهور. وقال العدوي: هو املعتمد. اجلندي، التوضيح 
. ويعرف اإلمام أن املقذوف أراد السرت على 2/462الدسوقي على الشرح الكبري . الدسوقي، حاشية 2/336كفاية الطالب الرابين 

نفسه بسؤال الناس سرا، وليعلم أمنا يذكرونه من جواز العفو بعد بلوغ اإلمام للسرت حمله حد القذف، أما حد السرقة فال يتأتى ذلك؛ 
، فإشاعة كون الشخص ذي اهليئة زانيا مما يؤذيه ويضره، كما ألن عدم قطع السارق ال يتأتى فيه ما ذكر من السرت، خبالف حد القذف

أن العفو ألجل السرت بعد بلوغ اإلمام خاص ابلشخص املقذوف، فلو كان املقذوف هو والد الطالب وكان ميتا فإنه ال جيوز عفوه عن 
رس مبثابة اإلمام، فحيث وقع يف أيديهم . ويعترب مالك أن الشرط واحل8/277القاذف؛ ألنه حق والده امليت. انظر: اجلندي، التوضيح 

 .4/488القاذف كان ذلك مبنزلة بلوغ اإلمام فال تنفع فيه الشفاعة أو العفو. سحنون، املدونة 
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 املسألة الثانية: اإلمام يقطع يسرى السارق خطأ

اليسرى خمطئا: جيزئه ذلك وال تقطع ميينه، مث كان مالك يقول يف الرجل يقطع يد السارق  صورة املسألة:

 رجع وقال: ال جيزئه ذلك، بل تقطع ميينه، ودية يساره يف مال من أخطأ يف قطع يده.

قال ابن املواز: قال مالك: "ولو قطعت يسار السارق غلطا، أجزأه وال يعاد القطع". ونقل  إثبات الرجوع:

سارق ويكون عقل يساره يف مال اإلمام خاصة إن كان هو ابن املواز عن ابن املاجشون: "قطع ميني ال

 .1"املخطيء أو يف مال الذي قطعه يف بيته، وإىل هذا رجع مالك

وجه هذا القول عند القرايف: أن البدء ابليمني مستحب، من هنا فإن القاطع  دليل القول املرجوع عنه:

أيضا: أن العضوين مستواين وقد قطعت اليسرى . ووجه هذا القول 2إذا أخطأ فقطع اليسرى أجزأه ذلك

 خطأ، واخلطأ معفو عنه، فال يظلم السارق إبتالف يديه معا.

وجه هذا القول عند ابن املاجشون: أن قطع اليد اليسرى خطأ ال يزيل القطع  دليل القول املرجوع إليه:

القرايف: أن البدء ابليمني واجب؛ ألن ، ووجه هذا القول عند 3من اليد اليت أمر هللا بقطعها وهي اليد اليمىن

 .4فعل النيب صلى هللا عليه وسلم وقع بياان للقرآن

سبب الرجوع هو الرتدد يف اعتبار االجتهاد اخلاطئ ممن هو أهله، وهو هنا اإلمام، فإن  سبب الرجوع:

 ارق.اليسرى، وقطعت ميىن الساعترب خطؤه أجزأ ذلك يف قطع السارق، وإال دفع دية يد السارق 

                                       
 .10/264. ابن عرفة، املختصر الفقهي 13/6107. اللخمي، التبصرة 14/444ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  1
 .12/184القرايف، الذخرية  2
 .14/444ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  3
 .12/184القرايف، الذخرية  4
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معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن السارق إن قطعت يسراه غلطا،  معتمد املذهب:

 . 1فإهنا جتزئه، وال تقطع ميينه، وال شيء على القاطع

 املسألة الثالثة: السارق يرمي املتاع يؤخذ قبل اخلروج

يرمي املتاع من احلرز ملن أيخذه  -2وقد أخذ قبل خروجه-كان مالك يرى قطع السارق  صورة املسألة:

 خارج احلرز، مث رجع عن ذلك وتوقف يف املسألة.

ذ  قبل أن خيرُج  هو، فقد شك مالك فيه أن  إثبات الرجوع: قال ابن القاسم: "وإن رمى ابملتاع خارجا فُأخ 

 .3يقطع، وقال يل مالك قبل ذلك: يقطع، مث توقف عنه"

قول عند مالك: أن القطع على من أخرج املتاع املسروق، وقد وجه هذا ال دليل القول املرجوع عنه:

 .4أخرجه السارق الداخل برميه له خارج احلرز

                                       
هذا القول الذي اختاره أئمة املذهب، قال ابن حبيب: وبه أقول، قال ابن أيب زيد: وإليه ذهب املصريون، بل إن ابن حارث زعم االتفاق  1

ه عليه، وومهَّ ُه ابن عرفة يف ذلك؛ إذ كيف يتفق عليه وهو القول املرجوع عنه، وإن كان غرضه هو كونه املتفق على العمل به أو الفتوى ب
ه ذلك، وهذا القول هو املرجوع عنه هو الذي اعتمده ابن احلاجب وصدر به تبعا البن شاس، وقد رأى خليل يف التوضيح أن سلم ل

عنه يف خمتصره وتبعه شراحه. انظر: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات األقرب هو القول املرجوع إليه، بينما اعتمد خليل القول املرجوع 
. الزرقاين، 10/264. ابن عرفة، املختصر الفقهي 8/315. اجلندي، التوضيح 3/1171جلواهر الثمينة . ابن شاس، عقد ا14/444

. مجيع ما تقدم يف حال قطع يد السارق خطأ أو إذا حصل ذلك تدليسا من السارق، أما إذا قطع اإلمام 8/162شرح خمتصر خليل 
لقود من القاطع، وال يسقط احلد عن السارق، وإن وقع اخلطأ يف قطع أو القاطع يد السارق اليسرى بدل اليمىن عمدا فإن للسارق ا

الرجل بدل اليد فإن ذلك ال يسقط احلد، وللسارق ديته يف مال املخطئ، والذي يعترب خطؤه يف مجيع ذلك هو اإلمام أو مأموره، أما 
 .163 -8/162خليل  األجنيب فعليه الدية وال يسقط ذلك القطع عن السارق. انظر: الزرقاين، شرح خمتصر

أما لو أخذ السارق بعد خروجه من احلرز فقد جزم مالك بقطعه، ولو رماه على وجه اإلتالف كذلك لزمه تعويضه وال يقطع. انظر: ابن  2
. ولو رماه فانكسر بعد سقوطه يرى اللخمي أن األحسن قطعه؛ ألنه انكسر بعد خروجه من احلرز ساملا. 22/143يونس، اجلامع 

 .13/6070، التبصرة اللخمي
 .4/432. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 4/532سحنون، املدونة  3
 .14/392ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
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وجه التوقف عند الرجراجي: هو تردد مالك يف سبب القطع أهو مطلق إخراج  دليل القول املرجوع إليه:

 .1السارق للمتاع أم خروجه به خارج احلرز

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة هل ينزل املتسبب منزلة الفاعل أم ال؟ سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن السارق الداخل يقطع إن رمى املتاع  معتمد املذهب:

 .2من احلرز آلخر خارجه -وأخذ قبل خروجه-

 داخل واآلخر خارجاملسألة الرابعة: الرجالن خيرجان املسروق حببل أحدمها 

كان مالك يرى قطع الرجلني خيرجان املسروق حببل وأحدمها داخل احلرز، واآلخر خارجه  صورة املسألة:

 جيذب احلبل، مث رجع عن ذلك وتوقف فيها.

قال ابن القاسم: "...رجالن دخال بيتا لرجل، فكان أحدمها داخال يف البيت، فربط املتاع  إثبات الرجوع:

ره حىت أخرجه، قال مالك: ال أحب أن أتكلم فيه بشيء. وقد مسعته قبل ذلك يقول يف حببل، وآخر جي

 .3صاحيب احلبل: إهنما يقطعان مجيعا"

وجه هذا القول عند ابن املواز: أن ربط الداخل وجذب اخلارج تعاون على  دليل القول املرجوع عنه:

 .4حدمها عن اآلخرإخراج املتاع؛ ألن إخراجه ابلربط واجلذب معا، ال يستغين أ

                                       
 .10/55الرجراجي، مناهج التحصيل  1
بني. اللخمي، التبصرة . وهو قول أشهب وابن عبد احلكم أيضا، وقال اللخمي: إن القطع أ4/532هذا قول ابن القاسم يف املدونة  2

  .3/1168. ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 22/142. وانظر أيضا: ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 13/6069
 .4/532سحنون، املدونة  3
 .14/391ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
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مل خيرج املتاع، واملعونة من داخل وجه هذا القول: أن الذي ربط املتاع من داخل  دليل القول املرجوع إليه:

، ومن جهة أخرى فإن ربطه املتاع ابحلبل يقوم مقام املناولة، 1ال يستحق صاحبها القطع إن مل خيرج املتاع

 .2قطعهما معاواالشرتاك يف احلمل، فأوجب ذلك 

 سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة هل ينزل املتسبب منزلة الفاعل أم ال؟ سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو قطع السارقني إن ربطا املسروق حببل  معتمد املذهب:

رُه عند صاحبه خارج احلرز  .3رأسه عند أحدمها داخل احلرز، وآخ 

 املسألة اخلامسة: أشل اليد اليمىن أو فاقدها يسرق

كان مالك يقول: إن أشلَّ اليد اليمىن أو فاقدها إذا سرق تقطع يده اليسرى، مث رجع  صورة املسألة:

 وقال: تقطع رجله اليسرى.

له قال ابن القاسم: "قول مالك قدميا يف الرجل يسرق وهو أشل اليد اليمىن: أنه تقطع رج إثبات الرجوع:

 .4اليسرى، واليمىن آخر القطع، مث رجع فقال: أرى أن تقطع يده اليسرى"

وجه هذا القول عند ابن رشد: أن رجله اليسرى كانت هي اليت ستقطع بعد  دليل القول املرجوع عنه:

 ، فلما كانت اليد اليمىن مفقودة أو شالء، انتقل احلكم إىل الذي يليها وهو الرجل اليسرى.5يده اليمىن

                                       
 .13/6069اللخمي، التبصرة  1
 .10/55الرجراجي، مناهج التحصيل  2
 .4/344. الدردير، شرح خمتصر خليل 8/284. اجلندي، التوضيح 3/1168. ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة 4/532سحنون، املدونة  3
ح. انظر: سحنون، املدونة . واملسألة يف املدونة، وإمنا عدلت إىل لفظ العتبية ألنه أمجع وأوض16/249من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  4

4/539- 543. 
 .16/246ابن رشد، البيان والتحصيل  5
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وا عُ ط  اقْ ف   ةُ ق  ار  السَّ و   قُ ار  والسَّ : }يرى ابن القاسم أن مالكا أتوَّل قول هللا تعاىل دليل القول املرجوع إليه:

فلم ير العدول عن قطع األيدي مع وجودها إىل قطع األرجل. ويرى اللخمي: . 1[38]املائدة:  ا{م  هُ ي   د  يْ أ  

 .2لك؛ ألن اليد هي اليت جنت، فناسب ذلك قطعهاأن القرآن إمنا بدأ ابأليدي، وأن القياس يقتضي ذ

هو حتقيق املناط يف األحكام اليت يراعى فيها الرتتيب عند انعدام األصل هل سبب الرجوع  سبب الرجوع:

 يصار فيها إىل البدل أم يعترب الرتتيب؟

ميناه مفقودة أو معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو أن السارق إذا كانت  معتمد املذهب:

 .3هو رجله اليسرى قطعمشلولة فإن الذي ينتقل إليه حكم ال

 رجوع من سوى األربعة يف شهادة اجلماعة على الزان: سادسةاملسألة ال

 -قبل االستيفاء أو بعده-كان ابن القاسم يقول: إن رجع من سوى األربعة من شهود الزان  صورة املسألة:

 وقال: ال حيدون.حيد الراجعون، مث رجع 

قال ابن املواز: "ولو رجع من سوي األربعة بعد إقامة احلد مل يغرموا شيئا، وقال ابن القاسم:  إثبات الرجوع:

 .4حيدون، مث رجع إىل هذا"

وجه هذا القول عند خليل: أهنما حيدان العرتافهما ابلقذف برجوعهما عن  دليل القول املرجوع عنه:

 .5شهادهتما

                                       
 .4/544سحنون، املدونة  1
 .13/6105اللخمي، التبصرة  2
. قال الدردير: "واملعتمد ما حماه". الدردير، 8/161. قال الزرقاين: "وهو املذهب". الزرقاين، شرح خمتصر خليل 4/544سحنون، املدونة  3

 .4/332ر خليل شرح خمتص
 .14/241من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  4
 .7/576اجلندي، التوضيح  5
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وجه هذا القول عند الزرقاين: أن شهادة األربعة على املقذوف تصريه غري   القول املرجوع إليه:دليل 

 .2، فال حيد الراجعان من ستة شهود، وغري العفيف ال حيد لقذفه1عفيف

سبب الرجوع هو حتقيق مناط احلكم يف تصور املقذوف هل يبقى عفيفا بعد شهادة  سبب الرجوع:

 الشهود األربعة الذين يثبت هبم الزان؟ فإن اعترب عفيفا لزم من قذفه احلد ابعتباره قاذفا وإال فال.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن من سوى األربعة إذا رجعوا عن  معتمد املذهب:

 .3هادهتم يف الزان مل حيدواش

                                       
 .7/364الزرقاين، شرح خمتصر خليل  1
 .8/271اجلندي، التوضيح  2
ملدونة. ابن أيب زيد، النوادر هذا القول هو الذي رجع إليه ابن القاسم وقال به أشهب، واختاره حممد ابن املواز، وقال الرجراجي: إنه ظاهر ا 3

. 7/364. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 7/576. اجلندي، التوضيح 10/90. الرجراجي، مناهج التحصيل 14/241والزايدات 
 .4/208الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



393 
 

 ة: رجوع أحد األربعة بعد إقامة حد الزانبعاملسألة السا

كان ابن القاسم يقول إن رجع أحد شهود الزان األربعة عن شهادته بعد إقامة احلد على  صورة املسألة:

 .1املقذوف: حيد الشهود مجيعهم، مث رجع وقال: حيدُّ الراجع وحده

ابن القاسم: "وال ينقض احلكم برجوع من رجع من الشهود، واحلكم ماض، وعليهم قال  إثبات الرجوع:

غرم ما أتلفوا، وقد كان ذكر عنه أنه قال: إن رجع واحد منهم أنه حيد هو ومن مل يرجع، مث رجع فقال: وال 

 .2حيد غري الراجع وحده"

هد من أربعة جيعل الثالثة الباقني وجه هذا القول عند الرجراجي: أن رجوع الشا دليل القول املرجوع عنه:

 .3قذفة؛ ألهنم دون النصاب

، وحيد الراجع من 4وجه هذا القول عند خليل: أن احلكم مضى بشهادة أربعة دليل القول املرجوع إليه:

 أربعة؛ ألنه اعرتف على نفسه ابلقذف.

سبب الرجوع هو حتقيق مناط احلكم يف تصور املقذوف هل يبقى عفيفا بعد شهادة  سبب الرجوع:

 الشهود الذين ثبتوا على شهادهتم؟ فإن اعترب عفيفا لزم من رجع احلد ابعتباره قاذفا وإال فال.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن شهود الزان األربعة إذا رجع أحدهم  معتمد املذهب:

 .5شهادته بعد إقامة احلد على املقذوف حيد الراجع وحده دون بقية الشهود عن

                                       
شهادهتم حيدون كما حيد الراجع؛ ألن الشهادة مل تكتمل. انظر: أما إذا كان رجوع أحد الشهود األربعة قبل االستيفاء فإن الثالثة الباقني على  1

 .7/221اخلرشي، شرح خمتصر خليل 
 .6189 -13/6188. اللخمي، التبصرة 8/535من املوازية: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  2
 .10/90الرجراجي، مناهج التحصيل  3
 .7/576اجلندي، التوضيح  4
 7/363. الزرقاين، شرح خمتصر خليل 7/576. اجلندي، التوضيح 4/506سحنون، املدونة  5
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 املسألة الثامنة: الذمي يغتصب املسلمة

كان ابن القاسم يقول يف الذمي يغتصب احلرة املسلمة إنه ال يقتل حىت يثبت عليه وطؤها  صورة املسألة:

 .1بشاهدين، مث رجع إىل ثبوته عليه أبربعة شهود

قال سحنون: "وسئل ابن القاسم عن النصراين يغتصب احلرة املسلمة فيطؤها فيجب عليه  إثبات الرجوع:

بذلك القتل أجيزي يف ذلك شهادة رجلني؟ فقال ابن القاسم: ال يقتل حىت يشهد عليه بذلك الفعل أربعة 

ال ابلوطء، وال يثبت إال أبربعة شهود أهنم رأوه كاملرود يف املكحلة مثل الزان سواء؛ ألنه ال يستوجب القتل إ

 .2شهداء، قال سحنون: وقد كان ابن القاسم يقول: جيزئ يف ذلك شهادة رجلني، مث رجع إىل هذا"

وجه هذا القول: أن الذمي يقتل إبكراهه للحرة املسلمة، واإلكراه يثبت  دليل القول املرجوع عنه:

 .3بشاهدين

القول عند سحنون: أن الذمي إمنا يقتل ابغتصاب احلرة املسلمة، وجه هذا  دليل القول املرجوع إليه:

 .4والوطء ال يثبت إال أبربعة شهود

سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة هل هذا احلكم من ابب الشهادة أم هو من ابب  سبب الرجوع:

 الرواية؟.

 إذا اغتصب احلرة املسلمة فال معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الذمي معتمد املذهب:

                                       
يفرق أهل املذهب بني احلرة واألمة يف هذه املسألة، فلو اغتصب الذمي األمة املسلمة فال يكون ذلك نقضا لعهده، وهذا ظلم ال يرتضيه  1

ك يف احلالتني، أما اليوم فال عرض بقي وال حرمة حفظت لضياع أمر املسلمني، الشرع وال يقره؛ الجتماعهما يف اإلنسانية، ووقوع االنتها
 فإان هلل وإان إليه راجعون.

. 5/271. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 14/258. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 331 -16/330من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  2
 .6/343الك ابن العريب، املسالك يف شرح موطأ م

 .6/343ابن العريب، املسالك يف شرح موطأ مالك  3
. ويرى الباحث أن الوجه هلذا القول هو اجتماع اإلكراه والزان؛ ألهنم قرروا أن زان الذمي ابحلرة املسلمة 5/271الباجي، املنتقى شرح املوطأ  4

 .2/204وهي طائعة ال ينقض عهده وال يستحق به القتل. انظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 
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 .1يقتل حىت يثبت عليه وطؤها أبربعة شهود

 املسألة التاسعة: شرب النبيذ إن خلط مبا يشده ويسرع إليه السكر

كان مالك يرى جواز شرب النبيذ إن ُخل ط  مبا يشدُّهُ وُيس ر  عُ السكر  إليه، مث رجع عن ذلك  صورة املسألة:

 وكرهه.

قلت ]سحنون[: "أرأيت النبيذ إذا انتبذته، أيصلح يل أن أجعل فيه عجينا أو دقيقا أو  الرجوع:إثبات 

سويقا أو ما يشبه، ليشتد به النبيذ قليال أو ليعجل به النبيذ؟ قال ]ابن القاسم[: سألت مالكا عنه فأرخص 

 .2فيه وقال: ال أرى به أبسا، مث سألته بعد فنهى عنه"

وجه هذا القول: أن اخلليط الذي أضيف إىل النبيذ ال جيعله مسكرا يف احلال،  عنه:دليل القول املرجوع 

 فانتفت احلرمة.

وجه هذا القول عند مالك: أن املضاف إىل النبيذ وإن مل يكن مسكرا إال أنه  دليل القول املرجوع إليه:

 .3إجازة احلرام"يسرع يف جعله مسكرا فمنع للذريعة، وذلك معىن قول مالك: "يريدون هبا 

سبب الرجوع هو الرتدد يف إعمال الدليل األصويل العقلي وهو الذريعة، فإن مل يعترب سدها  سبب الرجوع:

 رخص فيه وإال فال.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع عنه، وهو جواز وضع ما يسرع يف تغري النبيذ  معتمد املذهب:

 .4واشتداده ما مل يسكر

                                       
ه ابن القاسم، واعتمده سحنون وقال به، وكالم خليل يف التوضيح يومئ إىل اعتماده، وقال الدردير: هو املعتمد، هذا القول هو الذي رجع إلي 1

. الدردير، شرح خمتصر خليل 8/256. اجلندي، التوضيح 14/258وقال عليش: هو الراجح. انظر: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 
 .3/225. عليش، منح اجلليل 8/256

 .4/500. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 4/523املدونة  سحنون، 2
 .4/523سحنون، املدونة  3
اللخمي هذا القول وإن كان هو القول املرجوع عنه إال أنه اختيار ابن القاسم يف املدونة وعليه اختصرها الربادعي ونقله ابن يونس وأقره، أما  4
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 الثالث: مسائل الوصية والرتكةاملبحث 

 التوارث بني أهل املللاملسألة األوىل: 

فيما بينهم، مث رجع وقال:  -من غري املسلمني-كان ابن القاسم يقول: يتوارث أهل امللل  صورة املسألة:

 يتوارث أهل كل ملة فيما بينهم.

فر، هل يتوارثون ابلنسب، مثل أن قال العتيب: "قيل ألصبغ: أرأيت أهل امللل من أهل الك إثبات الرجوع:

يهلك اليهودي وله ابن نصراين، أو ما أشبه هذا من اختالف أهل األداين؛ قال: كان ابن القاسم يقول: 

 .1يتوارث أهل امللل، مث رجع فقال: ال يتوارثون"

واحدا يف مقابل دليل هذا القول عموم اآلايت اليت جتعل األداين األخرى دينا  دليل القول املرجوع عنه:

 نك  ع   ىض  رْ ن ت   ل  و  : }اإلسالم، فدلَّ ذلك على أن أهلها يتوارثون فيما بينهم، ومن تلك اآلايت قوله تعاىل

[. 6]الكافرون:  {ين   د  يل   و   مْ كُ ينُ د   مْ كُ ل  : }[. وقوله تعاىل120]البقرة:  {مْ هُ ت   لَّ م   ع  ب  تَّ  ت   ىتَّ ى ح  ار  ص  النَّ و   ودُ هُ ي   الْ 

 .2فجعل ما سوى اإلسالم دينا واحدا، وملة واحدة

دليل هذا القول ما رواه جابر بن عبد هللا وغريه عن النيب صلى هللا عليه وسلم:  دليل القول املرجوع إليه:

 ، وهذا نص يف منع التوارث بني أهل امللل.3)ال يتوارُث أهُل م لَّت نْي (

                                       
. ابن يونس، اجلامع 4/500. الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة 4/523املدونة  فقد اختار قول مالك املرجوع إليه. سحنون،

 .4/1620. اللخمي، التبصرة 22/508ملسائل املدونة 
. وقد وهم عليش يف نسبته هذا الرجوع ملالك. عليش، منح 9/4160. اللخمي، التبصرة 14/344من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  1

 .9/694اجلليل 
 .5/370انظر: ابن عبد الرب، االستذكار  2
. 2108. سنن الرتمذي، أبواب الفرائض، ابب ال يتوارث أهل ملتني: 2911سنن أيب داود، كتاب الفرائض، ابب هل يرث املسلم الكافر؟:  3

ئض، ابب مرياث أهل اإلسالم . سنن ابن ماجه، كتاب الفرا6348السنن الكربى للنسائي، كتاب الفرائض، سقوط املوارثة بني امللتني: 
. قال ابن امللقن: "قوي  بشواهده، و إ ن ك ان  يف  ب  ْعضه ا ض ْعف فينجرب ابآلخر ال  جرم"، ونقل ابن امللقن عن ابن 2731من أهل الشرك: 

قيق مجاعة، نشر دار ، حت7/224الصالح أن له درجة احلسن. ابن امللقن، البدر املنري يف ختريج األحاديث الواقعة يف الشرح الكبري 
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 سبب الرجوع هو حتقيق مناط مورد النص يف قوله صلى هللا عليه وسلم "..أهل ملتني". سبب الرجوع:

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن غري املسلمني من أهل امللل ال  معتمد املذهب:

 .1يتوارثون مع بعضهم، وإمنا يتوارث أهل كل ملة فيما بينهم

 املسألة الثانية: مرياث دية اجلنني

اليت جتب من اجلنني تضرب أمه على بطنها فيسقط ميتا: يرثها  2كان مالك يقول يف الغرة صورة املسألة:

وقال: تقسم الغرة عن ذلك أحدمها ميتا ورثها احلي، مث رجع  كان  ، وإن3لألب الثلثان ولألم الثلث ،أبواه

 .4على ورثة اجلنني

املاجشون: قال ابن شهاب: الغرة موروثة على كتاب هللا تعاىل، قال ابن "بن حبيب: ا إثبات الرجوع:

وقال ابن هرمز: هي لألبوين خاصة؛ على الثلث والثلثني، فإن مل يكن إال أحدمها؛ فجميعها له. وقال هذا 

 .5مالك مرة، ورجع مالك إىل قول ابن شهاب"

                                       
 .2004الرايض، الطبعة األوىل -اهلجرة

. هذا القول هو ظاهر املدونة، واعتمده ابن احلاجب يف جامع األمهات، وتبعه خليل 8/614. اجلندي، التوضيح 2/598سحنون، املدونة  1
، وأن ابن مرزوق اعتمده، ملدونة واألمهاتيف التوضيح، وقال الفاكهاين: إنه مذهب مالك، وقد ذكر البناين أن هذا القول هو ظاهر ا

. البناين، حاشية 4/547وقال الدسوقي إن األمري يف جمموعه اعتربه مشهور املذهب، وأقر الدسوقي ذلك. الفاكهاين، رايض األفهام 
 .4/486. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 8/401شرح الزرقاين على خمتصر خليل 

من غرة الوجه، كما تسمى أيضًا انصية، ورأساً، وقد  -وهللا أعلم  -ة عند أهل اللغة النسمة عبدا كانت أو أمة، وأصله قال عياض: "الغر  2
. ونقل ابن 3/2163تكون من احلسن، واإلنسان أحسن الصورة، والغرة عند العرب أحسن ما ميلك". اليحصيب، التنبيهات املستنبطة 

أو مثاين سنني. وقد استحسن مالك دفع قيمة الغرة؛ ألهنا أضبط، وذلك أنه سئل عمن دفع عبدا أو  رشد أن الغرة تكون ابنة سبع سنني
 أمة قيمته دون مخسني دينارا أو ستمئة درهم، فذهب إىل أنه ال يقبل منه إال إذا قبله اجملين عليه. انظر: ابن رشد، املقدمات املمهدات

 .4/574تهذيب يف اختصار املدونة . الربادعي، ال4/631. سحنون، املدونة 3/298
 .13/6437قال اللخمي: فإن كان له إخوة فلألم السدس والباقي لألب. اللخمي، التبصرة  3
وليعلم أن اجلنني ال يورث ماله حىت يستهل صارخا، أما الغرة فهي عوض عن ذات اجلنني وليست ماال له. انظر: الزرقاين، شرح خمتصر خليل  4

8/57. 
. 23/077. ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة 7/80. الباجي، املنتقى شرح املوطأ 13/468من اجملموعة: ابن أيب زيد، النوادر والزايدات  5

ونقل ابن بطال عن ابن حبيب أن مالكا قال مرة أبن الغرة لألم وحدها دون غريها، ووجه ذلك أهنا عضو من أعضائها تستحق ديته 
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أهنا جناية كاجلناية على العضو، فيعوض املتضرر منها وهو  وجه هذا القول: دليل القول املرجوع عنه:

 الوالدان.

 .1وجه هذا القول عند الباجي: أهنا دية فتورث على فرائض هللا كسائر الدايت دليل القول املرجوع إليه:

سبب الرجوع هو حتقيق مناط تعويض التعدي هل يعترب من ابب اجلناية على العضو لكونه  سبب الرجوع:

 من أمه أو يعترب دية لكونه قتل نفس؟. جزءاً 

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه، وهو أن الغرة ]دية اجلنني[ تقسم على ورثته : معتمد املذهب

 .2على قسمة املرياث اليت فرض هللا

                                       
دون غريها. وقال ابن عبد الرب: "وحجتهم أن الغرة عن اجلنني ال عن عضو من أعضاء األم؛ ألهنم قد أمجعوا أهنا لو قطع يدها خطأ 

لليد دية، ودخلت يف النفس ولو ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا مث ماتت من الضربة وجبت الدية والغرة، ومل  فماتت من ذلك مل تكن
تدخل الغرة يف الدية، فدل ذلك على أن اجلنني منفرد حبكمه دون أمه، فوجب أن تكون ديته موروثة عنه كسائر الدايت". ابن عبد الرب، 

 .8/554لبخاري . ابن بطال، شرح صحيح ا8/80االستذكار 
 .7/80الباجي، املنتقى شرح املوطأ  1
 .8/57. احلطاب، مواهب اجلليل 8/181. اجلندي، التوضيح 4/632سحنون، املدونة  2
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 املسألة الثالثة: الوصية ألهل الذمة

 .1عن ذلك وكره الوصية هلمكان مالك جييز الوصية ألهل الذمة مث رجع  صورة املسألة:

 .2قال ابن القاسم: "وكره مالك الوصية لليهود والنصارى، وكان قبل ذلك جييزه" إثبات الرجوع:

وجه هذا القول: أن الوصية ألهل الذمة من ابب اإلحسان إليهم، وقد قال هللا  دليل القول املرجوع عنه:

وحلديث أمساء بنت أيب بكر ملا  .[8اآلية. ]املمتحنة:  {..مْ وكُ لُ ات  ق  ي ُ  مل ْ  ين  الذ   ن  ع   هللاُ  مُ اكُ ه  ن ْ  ي   ال  : }تعاىل

جاءهتا أمها املشركة فاستأذنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اإلحسان إليها، فقال هلا النيب صلى هللا 

 .3(ك  مَّ ي أُ ل  عليه وسلم: )ص  

األجانب املسلمني أوىل ابلوصية من األقارب وجه هذا القول عند ابن رشد: أن  دليل القول املرجوع إليه:

 ؛ ألجل ذلك كره مالك الوصية هلم دون املسلمني.4الذميني

سبب الرجوع هو الرتدد بني طريف قاعدة هل الوصية حق لألقارب أم هي خاصة ابملسلمني  سبب الرجوع:

 منهم؟.

                                       
ن أما الوصية للمحاربني فإهنا ال جتوز، وال تصرف إىل الصدقة بل ترجع ألهل املرياث، وخالف عبد الوهاب املذهب فأجاز الوصية للحريب. اب 1

 .2/1015. عبد الوهاب، اإلشراف 12/478البيان والتحصيل  رشد،
. وقد تبع خليٌل ابن  شاس وابن  احلاجب يف 11/280. ابن أيب زيد، النوادر والزايدات 12/477من العتبية: ابن رشد، البيان والتحصيل  2

أيب زيد وابن يونس، وأنه أرجح من فهم جعل رجوع مالك هذا يف الوصية ابلنظر ]أي جعل الذمي وصيا[، واحتج أبن ذلك فهم ابن 
ابن رشد، ونص العتبية الذي نقله ابن أيب زيد وابن يونس يدعم فهم ابن رشد للمسألة، ففي العتبية أن ذلك جيوز إن كان من ابب 

ىل، وقد استدل ابن وهب الصلة، والصلة إمنا تكون ببذل املال ال ابلتولية على احلقوق، وإن قبل كوهنا تقع لذلك فالوجه اآلخر أقرب وأو 
لذلك ابحللة اليت كساها عمر أخا له مشركا مبكة، فدل ذلك على أن املسألة هي يف الوصية له ابملال وليس  -فيما نقل عنه ابن رشد-

 .19/708. ابن يونس، اجلامع 555 -8/554توليته وصيا على املسلمني. انظر: اجلندي، التوضيح 
. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، ابب فضل النفقة 2620ضلها والتحريض عليها، ابب اهلدية للمشركني: صحيح البخاري، كتاب اهلبة وف 3

 .1003والصدقة على األقربني والزوج واألوالد، والوالدين ولو كانوا مشركني: 
 .12/477ابن رشد، البيان والتحصيل  4
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إن  1وهو أن الوصية للذمي جتوزمعتمد مذهب مالك تقييد ابن القاسم لقويل مالك، : معتمد املذهب

 .2كانت على وجه الصلة للقريب منهم، كأن يوصي ألبيه أو أخيه أو أخته

 ني مبا يضيق عنه الثلث فمات أحدمها قبل املوصياملسألة الرابعة: أوصى الثن

كان مالك يقول: إن أوصى لرجل مبئة وآلخر مبئة، والثلث مئة، فمات أحدمها قبل موت  صورة املسألة:

املوص ي، فإن علم  املوصي مبوته استحق الباقي الثلث كامال، وإن مل يعلم املوصي مبوت الرجل استحق الباقي 

من أهل الوصية نصف الثلث ويرجع النصف الباقي لورثة املوص ي، مث رجع مالك عن ذلك وقال: الثلث 

ال: للباقي نصف الثلث ولورثة للباقي من الرجلني وال عربة بعلم امليت مبوت أحدمها، مث رجع عن ذلك وق

ي النصف الباقي، وال عربة بعلم املوص ي.  املوص 

قال الربادعي: "وإن أوصى لفالن بعشرة، ولفالن بعشرة، والثلث عشرة، فمات أحدمها  إثبات الرجوع:

قبل موت املوصي، فكان مالك يقول: إن علم املوصي مبوته فالعشرة للباقي، وإن مل يعلم حوصص بينهما، 

فيصري للحي مخسة، وترجع اخلمسة اليت وقعت للميت لورثة املوصي مريااثً، مث قال مالك: تكون العشرة 

للباقي علم املوصي مبوته أم ال. مث قال آخر زمانه: أرى أن حياص هبا الباقي، علم املوصي مبوت اآلخر أم 

 .3ال"

علم املوصي مبوت أحد من أوصى هلما وجه هذا القول عند ابن يونس: أن  دليل القول املرجوع عنه:

، وإن مل يعلم مبوته مل تصادف وصيته حمال فريجع نصف الثلث إىل ورثة 4إقرار منه ابستحقاق الباقي ثلث ماله

                                       
 .2/1431ابن بزيزة، روضة املستبني  1
هو الذي يصدر به أهل املذهب ويعتمدونه، وقال أشهب جبواز الوصية للذمي قريبا كان أو أجنبيا. ابن رشد، البيان قول ابن القاسم أو تقييده  2

 .8/170. اخلرشي، شرح خمتصر خليل 8/486. اجلندي، التوضيح 10/504. ابن عرفة، املختصر الفقهي 12/477والتحصيل 
والرجوع صريح يف املدونة، وإمنا عدلت عنها إىل التهذيب إلجياز عبارته واختصارها.  .290 -4/289الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة  3

 .379 -4/378انظر: سحنون، املدونة 
 .19/928ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  4
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 .املوصي

وجه هذا القول: أن العربة ابلوصية احلياة عند موت املوصي، فمن صادف ذلك  دليل القول املرجوع إليه:

تحقاق الباقي من الرجلني الثلث كامال عند ابن يونس: أنه ملا مات شريكه فكأن استحق الوصية، ووجه اس

 .1املوصي  مل يوص بوصية امليت منهما فاستحق الباقي الثلث كامال

أن املوصي ملا أوصى للرجل األول مبئة  :وجه هذا القول عند ابن يونس دليل القول املرجوع إليه آخرا:

حقهما معا مئة بنص الوصية، أما املئة األخرى فإهنا حتتاج موافقة الورثة وللثاين مبئة وثلثه مئة، كان 

 .2وإمضاءهم

سبب الرجوع هو حتقيق املناط يف التوصل ملا هو أقوم سبيال لقسمة احلقوق بني أهل  سبب الرجوع:

 الوصية.

معتمد مذهب مالك هو القول املرجوع إليه آخرا، وهو أن من أوصى لرجل مبئة وآلخر  معتمد املذهب:

والنصف اآلخر مبئة وثلث مال املوصي مئة، مث مات أحد الرجلني قبل املوصي فإن الباقي أيخذ نصف الثلث 

 .3لورثة املوص ي سواء علم املوصي مبوت الرجل أو مل يعلم

                                       
 .19/929املرجع نفسه  1
 .19/929ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة  2
اختيار ابن القاسم يف املدونة، وهو مقتضى قول مالك يف املدونة ببطالن الوصية للميت، وهبذا  هذا القول هو الذي رجع إليه مالك، وهو 3

ي القول صدَّر القرايف واحلطاب، وال يضر عدم علم املوصي؛ ألن العربة مبا يف الواقع، وحيث بطلت الوصية فإن املال يرجع إىل ورثة املوص
صحة الوصية  -كما عند خليل يف توضيحه-اهنا إشكال، وهو أن مشهور مذهب مالك ال إىل املوصى له الباقي بعد موت صاحبه، وه

للميت إن علم املوصي مبوته، ويصرف ذلك إىل ديونه وكفاراته وزكاته، فإن مل يكن ذلك صرف لورثته، وهذا خيالف ما يف هذه املسألة. 
 .6/367احلطاب، مواهب اجلليل  .8/486اجلندي، التوضيح . 7/135. وانظر أيضا: القرايف، الذخرية 4/379انظر: سحنون، املدونة 
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 اخلامتة

 )تتضمن عرضا للبحث ونتائجه وتوصياته(

دراسة موضوع الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي، وحصر األقوال اليت  -حبمد هللا-متت 

رجع عنها إماما املذهب مالك بن أنس وتلميذه عبد الرمحن بن القاسم، وقد اعتمدمها الباحث دون غريمها؛ 

ذهب املالكي هو رواية ابن القاسم ألهنما إماما املذهب املعتمد قوهلما، واملعتمد اليوم يف أقطار األرض من امل

ثالثة العتقي دون غريه من أصحاب مالك، وقد جاءت الدراسة يف اببني اثنني، أما الباب األول فقد جاء يف 

التمهيدي فقد اشتمل على التعريف مبصطلحات العنوان، مبينا أنواع الرجوع عن األول أما الفصل ، فصول

 ثايندرس الباحث يف الفصل الو  قوال اليت رجع عنها مالك وابن القاسم،القول الفقهي، واملصادر املعتمدة لأل

أمهية مراجعة  املوضوع من الناحية األصولية ممهدا لذلك ببيان مشروعية الرجوع عن القول الفقهي، ومبينا

ىل املفيت واحلاكم الجتهاداهتم، وضرورة رجوعهم عن أخطائهم إىل الصواب، أو رجوعهم عن القول املرجوح إ

حجية القول املرجوع عنه  ثاينما هو أصوب وأحسن، وقد تناول الباحث يف املبحث األول من الفصل ال

ذاكرا أقوال فقهاء املالكية وأصولييهم، مبينا حججهم مع مناقشتها والرتجيح فيها، وقد تعرض املبحث الثاين 

يه رجوعه عن قوله، إضافة إىل نقض لبيان أثر الرجوع عن القول الفقهي وتبعاته، مما يتعلق إبعالن الفق

االجتهاد املرجوع عنه، ورجوع املقلد عن فتوى املفيت، حيرر الباحث يف كل ذلك األقوال  املالكية، مناقشا 

حججها مبينا املعتمد الراجح منها، أما املبحث الثالث فقد ُخص  ص  للمباحث األصولية املتعلقة ابلرجوع عن 

املصيب وانفراده، والتخريج الفقهي، وتكرار السؤال عند تكرار النازلة، حيرر  القول الفقهي، كقاعدة تعدد

الباحث يف كل مسألة أقوال املالكية، مبينا حججهم مع املناقشة والرتجيح، وبيان العالقة اليت تربط املسألة 

 .ابلرجوع عن القول الفقهي
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القول الفقهي يف املذهب املالكي مع  من الباب األول ليتناول أسباب الرجوع عن لثوجاء الفصل الثا

التمثيل لكل سبب من األسباب مبسألة أو مسألتني، ليكون ذلك داعيا إىل فهمه واستيعابه، وبذلك اكتملت 

 الدراسة النظرية.

الباحث يف أربعة فصول حصر  بسطهأما اجلانب التطبيقي من الرسالة فقد جاء يف الباب الثاين، وقد 

يف املسائل املرجوع عنها عند مالك وابن القاسم، ومنهُج الباحث  -طالعه وجهدهحبسب ا-فيها الباحث 

عرضها أنه يعطي تصورا دقيقا للمسألة ليستوعبها القارئ، مث يوثق الرجوع بنص أئمة املذهب وقوهلم دون 

ذهب املالكي من تصرف فيه، كما يبني أدلة القولني املرجوع عنه واملرجوع إليه، إضافة إىل بيان املعتمد يف امل

، وما يلحق القولني، وقد غطى الباحث بذلك أرابع الفقه األربعة من عبادات ومناكحات وبيوع وجناايت

 .كال من تلك األبواب

 وزبدة البحث ونتائجه كما يلي:

تعريف الرجوع عن القول الفقهي األصوب فإن من خالل دراسة املوضوع ونقاش التعريفات السابقة  -1

 "عود اجملتهد عن رأيه أو اختياره بعد تبني موجب الرجوع".هو : 

 ألفاظ الرجوع عن القول الفقهي اليت هي املفاتيح البحثية تنقسم إىل قسمني: -2

ما هو صريح مشتق من مادة الرجوع مثل: وإليه رجع، رجع عنه، رجع عن، رجع إىل، مث رجع فقال، -أ

 املرجوع إليه. مث رجع وقال، وإىل هذا رجع، املرجوع عنه،

وتوصل الباحث إىل أن مادة الرجوع هي األكثر استخداما يف املصادر املالكية؛ ألجل ذلك اعتمدها 

الباحث يف عنوان البحث دون لفظ الرتاجع الذي استخدمه بعض الباحثني من قبُل، وتوصل الباحث إىل 

 كي.أن لفظ الرتاجع مل يرد استخدامه هبذا املعىن يف كتب املذهب املال
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ما يشعر ابلتقدم الزماين أو التأخر مثل: كان أوال يقول، قاله مث توقف، وكان قبل ذلك، آخر -ب

قوليه، آخر قوله، آخر أقواله، قوله اآلخر، قوله األول، مات عليه، وثبت عليه، أول زمانه، مث كرهه، مث 

 استثقله، مث حماه، احمه.

الزماين، بل قد يقصد هبا الرتتيب يف حكاية األقوال، عبارة القول اآلخر ال تعين مطلقا التأخر  -3

فتجُد الفقيه يعرض قولني ملالك، مث يقول وبقوله األول أقول، وهو إمنا يعين األول يف ذكر األقوال وحكايتها 

 ال األولية الزمانية، والقول يف عبارة "آخر قوليه " وحنوها مثل ذلك.

ا رجوع مالك فقد توصل الباحث إىل صحة دعوى أيب من خالل استقراء األقوال اليت ثبت فيه-4

 إسحاق األبياري من أن رواية عبد الرمحن بن القاسم يف املدونة هي قول مالك اآلخر غالبا.

اختالف األقوال والرواايت من أحد اإلمامني ال يعين رجوعه عن أحد القولني؛ ألن اختالف القول  -5

حيتمل الرجوع، ومنه ما مرجعه إىل اختالف احلال، وهذا قد يفوت منه ما مرجعه إىل التعارض، وهذا الذي 

النقلة املتأخرين فيحسبونه من اختالف القول وهو ليس منه، ومن اختالف القول ما مرجعه إىل التخيري 

 والتوسيع.

 تصريح املتقدم ابلرجوع ال يرفعه أتويل املتأخر، ال سيما إذا كان املتقدم من طلبة مالك املالصقني -6

له املصاحبني له، فإذا صرح ابن القاسم برجوع مالك، فال ينفع أتويل املتأخر كابن رشد، وذلك أبن يقول 

إن قول مالك الذي فيه رجوع ليس اختالفا من القول وإن مرجعه إىل قول واحد؛ ألن الرجوع نص، والنص 

إال إذا أثبت املتأخر ابألدلة الواضحة ال حيتمل التأويل، والتلميذ املالصق أعلم بشيخه من املتقدم املتأخر، 

 أن مالكا مل يرجع عن قوله، وبني ضعف الرواية اليت تنص على الرجوع.
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، فقد روي عن مالك فيها رواايت، قال ابن القاسم التلبية مسألة توقيت قطع احلاجومن أمثلة ذلك 

فيما نقل عنه -الشمس، وقد حاول ابن خالد إنه ثبت على قطع التلبية عند الرواح إىل الصالة بعد زوال 

اجلمع بني أقوال مالك، وإرجاعها إىل قول واحد، قال ابن انجي معلقا عليه: "وهذا فيه تكلف؛  -ابن انجي

 ألن قول ابن القاسم وثبت على هذا، يضعها فال يتشاغل جبمعها".

بصفة جازمة، ومنه رجوع إىل الرجوع عن القول الفقهي عند اإلمامني أنواع، منه رجوع إىل قول -7

توقف، ومنه رجوع عن الرجوع، وقد يكثر هذا الرجوع فريجع اإلمام عن رجوعه، وقد يرجع عن قول مث يرجع 

رجعت عن  :عن القول الذي رجع إليه إىل قول آخر غري القول األول، ومنه رجوع مرتدد، كأن يقول اإلمام

 هذا القول وما هو ابلبني.

املتأخرة يف حكاية الرجوع من أسباب اخللل، من هنا ينبغي اعتماد املصادر لنقل  اعتماد املصادر -8

الرجوع عن القول الفقهي يف املذهب املالكي، وإمنا يعتمد املتأخر إذا نقل عن املتقدم، كأن يروي عن إمام 

تأخرون وتوصل متقدم اطلع على بعض كتبه املفقودة أو يف حكم املفقود، كما أن الرجوع إذا أطبق عليه امل

 الباحث إىل أنه مل يقلد فيه بعضهم بعضا كان واجبا اعتماده.

من أسباب اخللل عند من حكوا الرجوع من املتأخرين اعتمادهم أقواال هي من املخرج على قول  -9

 اإلمام وليست من قوله الذي قاله.

د واملرأتني يستواين عند ما نقله ابن فرحون من: أن ابن القاسم كان يرى أن الشاهومن أمثلة ذلك 

وقد تعقبه الرتجيح مع الشاهدين إذا استووا يف العدالة، قال: مث رجع ابن القاسم عن ذلك إىل قول أشهب، 

 ابن عرفة أبن هذا القول مل يثبته اللخمي نقال عن ابن القاسم، وإمنا جاء به خمرجا على قول ابن القاسم.

ى وأمهية الرجوع عن اخلطأ إىل الصواب، وترك ما هو مرجوح التأكيد على ضرورة التأين يف الفتو  -10

 إىل ما هو أرجح منه وأحسن وأصوب.
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مطلقا، فمن األقوال الفقهية املرجوع عنها ما اعتمد يف  ىغً لْ القول الفقهي املرجوع عنه ليس مُ  -11

 مذهب مالك، ومنه ما خرج عليه، واعتمد القول اجلديد املخرج.

مطلقا، وهو غري صاحل للعمل بعد نسخه؛ ألن  ىغً لْ القول املرجوع عنه ليس كاملنسوخ، فاملنسوخ مُ -12

ا هو جمتهد مسدد، وكال اجتهاديه ظين، إال إذا الشارع واضع رافع، أما الفقيه فليس برافع وال واضع، وإمن

كان األول مصادما إلمجاع أو نص قاطع أو خمالفا لقاعدة أو قياس جلي، وكما ورد على اجملتهد ما يرجعه 

عن اجتهاده األول، فقد يرد عليه ما يرجعه عن اجتهاده الثاين، بل إنه قد يرجع عن االجتهاد الثاين إىل 

 أول األمر، وقد وقع ذلك ملالك أكثر من مرة. االجتهاد الذي قال به

من فوائد االطالع على رجوع اجملتهد معرفة أطواره اليت مر هبا، وتطوره العلمي، إضافة إىل معرفة -13

 آخر أقواله اليت ثبت عليها، واستقر على القول هبا.

 شروط العمل ابلقول الفقهي املرجوع عنه اثنان:-14

للقطع خبطئه، كأن يكون خمالفا لنص قاطع أو قاعدة شرعية )كإمجاع أهل  أن ال يكون الرجوع عنه-أ

 املدينة( أو إمجاع أو قياس جلي.

أن يكون القول املرجوع عنه املعمول به موافقا ألصول املذهب، ويلزم العامل به أو املفيت به أن -ب

به معتمدا على من يتصف  يكون عارفا أبصول املذهب، وأبصول اإلمام الذي رجع عنه، أو يكون العامل

 بتلك الصفة، حىت ال ينسب إىل املذهب ما ليس منه.
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من أهم أسباب اعتماد قول ابن القاسم املرجوع عنه وفاقه لقول مالك، ألنه دليل على كونه من -15

مالك مجلة املذهب، موافق ألصوله؛ لقول مالك به قبل ابن القاسم، وألن ابن القاسم يرجع أحياان إىل قول 

 إن خالفه دون علمه بقوله.

جيب على العامل إعالن رجوعه إذا تبني له خطؤه أبن خيالف نصا قاطعا، أو قاعدة شرعية، أو -16

إمجاعا، أو قياسا جليا، وجيب عليه أن إعالم من أفتاه أو حكم له أو عليه حبسب طاقته وجهده؛ ألن خطأه 

 اجلهد.يف احلكم والفتوى دليل تقصريه يف بذل 

يستحب للعامل إعالن رجوعه إذا غري رأيه ملا هو أصوب أو أحسن، وال جيب عليه ذلك؛ ألن -17

 كال القولني صواب.

معتمد مذهب مالك هو وجوب نقض  احلاكم حكم  نفسه إذا تغري رأيه ملا هو أحسن وأصوب، -18

كم بعدم النقض أقوم وأصوب؛ وعلى ذلك أكثر أئمة املذهب وفقهائه، ويرى الباحث أن قول ابن عبد احل

إذ لو فتح ذلك الباب ملا استقر حكم حلاكم، وهو مدعاة إىل اختالط أمور الناس وارتباكها، أما إذا تغري 

 رأيه بسبب اخلطإ يف قوله األول، فإنه ينقض قوله األول اتفاقا.

ريه، لكنه قد يكون القول الفقهي املرجوع عنه ال يكون قوال للراجع، ألنه رجع عنه وتركه إىل غ-19

مذهبا له إن وافق أصوله وقواعده؛ ألن إحلاقه مبذهبه من ابب التخريج على قواعده وأصوله، وهو الزم قوله 

 الذي مل يرجع عنه، ومع ذلك جيب أن ال ينسب للراجع أو مذهبه دون بيان رجوعه عنه.

افع و دمن جتديد النظر، و اإلمجايل لرجوع اإلمامني عن قوهلما هو التطور العلمي، و  لدافعا-20

جملتهد لتجديد النظر مناقشة طالبه النبهاء ومطارحاهتم وإيراداهتم، أما أسباب الرجوع التفصيلية فإن لكل ا

عند كل رجوع، غالبا قول سببه، ويعسر حصر األسباب يف نقاط معينة؛ ألن اجملتهدين ال يصرحون أبسباهبم 

 أسباب: مخسة القول الفقهي نأسباب الرجوع عإىل أن الباحث  توصلوقد 
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فريجع ، دلة القولية والعملية، واملقصود هبا األحاديث وعمل أهل املدينةاختالف األالسبب األول: 

كما أنه قد يرجع إىل احلديث الذي يعضده القياس أو ،  اإلمام إىل احلديث األقوى سندا، ويدع قوله األول

مقيدا املطلق، وخمصصا العموم، ومن ذلك ترجيحه عمل أهل عمل أهل املدينة، أو يرجع إىل املطلق واخلاص 

املدينة على مثيله ابعتبار كثرة العاملني، أو بسبب موافقة بعضه للقياس، ومن ذلك ترجيح قول الصحايب 

 على نظريه بسبب موافقة القياس.

املصلحة دليل شرعي ملصلحة املرسلة، وبيان ذلك أن مثل ا، إعمال األدلة األصوليةالسبب الثاين: 

 .أصلي عند مالك، فرتجح عنده مصلحة معينة، مث يرى غريها أرجح، فريجع عن قوله

 ومن أمثلة ذلك مسألة اجلهاد مع الوالة اجلائرين، فقد كان يرى منع اجلهاد معهم، مث رجع عن ذلك

 ملا رأى مصلحة القتال معهم أرجح.

اخلالفية هي اليت أتيت غالبا  ذهبيةية، والقاعدة املاخلالف ذهبيةإعمال القاعدة املالسبب الثالث: 

بصيغة االستفهام، وهذه القواعد نوعان، فمنها ما هو عام، ومنها ما هو خاص بباب من األبواب كالزكاة 

 .مثال

ة مراعاة الطوارئ، الطوارئ هل تراعى؟ وقاعدة نوادر الصور، هل يعطى هلا حكم قاعد تهاومن أمثل

 ومن القواعد اخلاصة مثال قاعدة اعتبار اللفظ والقصد يف اليمني.اندرها أو غالبها؟ 

، فريجع اإلمام إىل ما رأى أنه أبلغ يف حتصيل االحتياط، سواء كان يف االحتياطالسبب الرابع: 

Univ القرابت والفروج واألرواح.يف صيانة العبادات، أو األنكحة أو اجلناايت، مبالغة 
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، وهذا الدليل هو النص الشرعي دليل مل يكن اجملتهد على علم بهاالطالع على السبب اخلامس: 

 أو القياس يف حق اجملتهد املطلق كمالك، ونص اإلمام يف حق اجملتهد املقيد كقول مالك ابلنسبة البن القاسم.

وهو  وأكثر األسباب اليت جعلت اإلمامني يرجعان عن قوهلما تصور املسألة الفقهية اليت ال نص فيها،

 .)ومعناه التحقق من وجود العلة املتفق على أتثريها( ق املناطحتقي

ومن أمثلته مسألة صالة املأموم فوق املسجد بصالة إمامه يف غري اجلمعة، فقد كان مالك يقول جبوازها، 

مث رجع عن ذلك وكرهها، وسبب الرجوع يف هذه املسألة هو هل ميكن للمأموم االقتداء التام أبقوال إمامه 

 ه على تلك احلالة؟وأفعال

كان مالك وابن القاسم منضبطني يف رجوعهما عن أقواهلما، فلم أيخذا بقول خارج عن أصوهلما، -21

ومل يرجع اإلمامان عن أصل من أصوهلما، وإمنا كان الرجوع يف األقوال واملسائل الفقهية اجلزئية، ويف بعض 

كتحرمي احلرام احلالل، وذلك فيما إذا زىن رجل ابمرأة فبناء املتعلقة ابب من األبواب الفقهية  املسائل اإلمجالية 

على حترمي احلرام احلالل حيرم عليه الزواج ابلبنت اليت نتجت عن تلك الفاحشة، ومثل ذلك إرضاع املرأة 

 .ابللنب الناتج عن الزان، ومسائل أخرى تدخل حتت هذا الفرع

اللفظ يف دفع احلنث عن احلالف، فقد كان مالك ومن تلك املسائل اإلمجالية رجوع مالك إىل اعتبار 

يرى اعتبار القصد، مث رجع إىل اعتبار اللفظ خلفاء القصد، رفقا ابلناس وختفيفا عنهم، وال يعين ذلك اعتبار 

 اللفظ يف كل مسألة، وإمنا هي قاعدة أكثرية.

وع الشافعي عن الحظ الباحث أن رجوعات مالك وتلميذه ابن القاسم ليس هلا زمن حمدد، كرج-22

مذهبه القدمي، بل هي رجوعات متجددة، ليس هلا زمان حمدد، وال كتاب معني، وإن كانت املدونة اليت هي 

 رواية ابن القاسم مظنة آلخر أقواله وأقوال مالك، ومع ذلك فلإلمامني رجوعات يف غريها من كتب املالكية.
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ن القاسم يف فصل العبادات هو مثان وستون جمموع املسائل اليت ثبت فيها الرجوع عن مالك واب-23

 مسألة، ملالك منها مثان ومخسون، والبن القاسم منها عشر مسائل.

املعتمد من األقوال الفقهية املرجوع عنها يف مسائل العبادات ست عشرة مسألة، مخس عشرة -24

 منها ملالك ومسألة واحدة البن القاسم.

الفقهية املرجوع إليها يف مسائل العبادات اثنتان ومخسون مسألة، ثالثة وأربعون املعتمد من األقوال -25

 منها ملالك وتسع مسائل البن القاسم.

جمموع املسائل اليت ثبت فيها رجوع مالك وابن القاسم يف فصل األحوال الشخصية هو ثالثون -26

 مسألة. مسألة، ملالك منها تسع عشرة مسألة، والبن القاسم منها إحدى عشر

املعتمد من األقوال الفقهية املرجوع عنها يف مسائل األحوال الشخصية سبع مسائل، مخس مسائل -27

 منها ملالك، ومسألتان البن القاسم.

املعتمد من األقوال الفقهية املرجوع إليها يف مسائل األحوال الشخصية عشرون مسألة، ثالثة -28

 م.عشر منها ملالك، وسبع مسائل البن القاس

جمموع املسائل اليت ثبت فيها رجوع مالك وابن القاسم يف قسم املعامالت املالية هو اثنتان ومخسون -29

 مسألة، ملالك منها أربع وثالثون مسألة، والبن القاسم مثاين عشرة مسألة.

ت املعتمد من األقوال الفقهية املرجوع عنها يف مسائل املعامالت املالية ثالث عشرة مسألة، س-30 

 مسائل منها ملالك، وسبع البن القاسم.

املعتمد من األقوال الفقهية املرجوع إليها يف مسائل املعامالت املالية تسع وثالثون مسألة، مثانية -31

 وعشرون مسألة منها ملالك، وإحدى عشر مسألة البن القاسم.
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ت واحلدود والوصية والرتكة جمموع املسائل اليت ثبت فيها رجوع مالك وابن القاسم يف قسم اجلنااي-32

 هي ثالث وعشرون مسألة، مخس عشرة منها ملالك، ومثانية البن القاسم.

 املعتمد من األقوال املرجوع عنها سبعة أقوال، ستة منها ملالك، وواحد البن القاسم.-33

 اسم.املعتمد من األقوال املرجوع إليها مخسة عشر قوال، مثانية منها ملالك وسبعة البن الق-34

وبناء على ما سبق فإن جمموع األقوال اليت درسها الباحث يف هذه الرسالة هي مئة وثالثة وسبعون 

، ولكنه سدد -وإن كان ذلك هو هدفه-قوال، وال يدعي الباحث أنه حصر كل ما رجع عنه اإلمامان، 

 والتعقب.وقارب واجتهد، وهو يدعو الباحثني إىل مواصلة العمل واالستدراك 

 وقد صادف الباحث مخس مسائل كان املعتمد فيها خارجا عن القولني املرجوع إليه واملرجوع عنه.

 دروسة يف البحث: نسبة أقوال كل من اإلمامني يف األقوال امل6الشكل رقم 

أقوال مالك
73%

أقوال ابن القاسم
27%
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 : نسبة معتمد املذهب املالكي من أقوال اإلمامني املرجوع عنها وإليها7الشكل رقم 

 
 

 الباحث إذ يعرض النتائج اليت توصل إليها ليوصي مبا يلي:وإن 

شاعة النقد العلمي املنضبط يف املدارس الشرعية واملؤسسات األكادميية؛ ألن النقد العلمي هو الذي إب -1

 أنتج هذا الفقه املرجوع عنه، وأمثر جتديد نظر الفقيه يف اجتهاداته الفقهية.

ع عند تكرار النوازل والقضااي العصرية، وعدم االكتفاء ابملنصوص اجلاهز يوصي بتجديد النظر يف النص والواق

 بسبب ضغط املستفيت وعجلته، أو ضغط املؤسسة املوظ  فة  واستعجاهلا على الفتوى.

اجملمعات الفقهية واملراكز الفقهية والشخصيات العلمية أقواهلا ومراعاة اختالف األعراف واألزمنة راجعة مب-2

واجملتمعات واألفراد، كما يوصي الباحث مبراجعة بنية الفتاوى العلمية، من حيث التأصيل والتفريع والتنزيل، 

 وحيث احتيج إىل الرجوع عن سابق األقوال كان ذلك مطلواب مرغواب، وهو خلق محيد، ومنهج سديد.

المعتمد من المرجوع إليه  
عند مالك

54%

المعتمد من المرجوع عنه  
عند مالك

19%

المعتمد من المرجوع إليه 
عند ابن القاسم

20%

المعتمد من المرجوع عنه 
عند ابن القاسم

7%
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شهب وابن وهب وسحنون وابن بدراسات مماثلة حلصر ما رجع عنه جمتهدو املذهب املالكي املتقدمون كأ-3

عبد احلكم، جتمع ما رجع عنه هؤالء األئمة، لدراسة أصوهلم ومناهجهم، وقياس انضباطهم املذهيب، ومعرفة 

 .تطورهم العلمي

بدراسات مماثلة حلصر ومجع االختيارات والرتجيحات اليت رجع عنها جمتهدو املذهب املالكي املتأخرون -4

 السالم وخليل وابن عرفة( ونظرائهم من املذاهب األخرى.)كابن احلاجب وابن عبد 

يوصي الباحثني بدراسات مماثلة للمسائل املرجوع عنها ابملذهب احلنبلي إضافة إىل ما رجع عنه اجملتهدون 

املتقدمون من التابعني واتبعيهم )كمكحول وعلقمة وعطاء وابن املسيب، وكابن أيب ليلى والثوري واألوزاعي(، 

 ي الباحث جبمع األقوال اليت رجعت عنها اجملامع الفقهية واملؤسسات البحثية. كما يوص

بدراسات مماثلة يف العلوم املؤثرة يف علم الفقه كعلم أصول الفقه وعلم اللغة وعلم احلديث وعلم التفسري؛ -5

 ملا هلا من عالقة ابلبحث الفقهي، وتقوية األقوال وتضعيفها.

 ل هللا التوفيق والسداد فيما أجنز وقدم، فما كان من صواب فهو توفيق من هللا،ويف اخلتام فإن الباحث يسأ

ويرجو من وما كان من خطإ فهو من التقصري والضعف،  -جزاه هللا خريا-ومن إرشادات لألستاذ املشرف 

 وأحكم، سلموهللا تعاىل أجلُّ وأعلم، ونسبة العلم إليه أاحلذاق التنبيه عليه، وهو راجع عن خطئه وخطله، 

 ورمحة ربك خري مما جيمعون.
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 قائمة املراجع واملصادر

مكة -ابن أيب العوَّام، فضائل أيب حنيفة وأخباره ومناقبه، حتقيق لطيف القامسي، نشر املكتبة اإلمدادية
 .2010املكرمة، الطبعة األوىل 

 ابن أيب زيد القريواين، الرسالة، نشر دار الفكر.
نة واملختلطة، حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب، نشر مركز جنيبويه، الطبعة األوىل ابن أيب زيد، اختصار املدو 

2013. 
ابن أيب زيد، النوادر والزايدات على ما يف املدونة وغريها من األمهات، حتقيق حممد عبد العزيز الدابغ 

 .1999بريوت، الطبعة األوىل -وآخرين، نشر دار الغرب اإلسالمي
 .1409الرايض، الطبعة األوىل -املصنف، حتقيق كمال يوسف احلوت، نشر مكتبة الرشدابن أيب شيبة، 

بريوت، -ابن اجلالب، التفريع يف فقه اإلمام مالك، حتقيق سيد كسروي حسن، نشر دار الكتب العلمية
 .2007الطبعة األوىل 

محادو، نشر دار ابن احلاجب، خمتصر منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل، حتقيق نذير 
 ه .1427ابن حزم، الطبعة األوىل 

ابن السالك العلوي، عون احملتسب فيما يعتمد من كتب املذهب، حتقيق حممد األمني ولد حممد فال 
 .2010وأمحد عبد الكرمي جنيب، نشر مركز جنيبويه، الطبعة األوىل 

املدينة -ادر، نشر مكتبة العلوم واحلكمابن الصالح، أدب املفيت واملستفيت، حتقيق موفق عبد هللا عبد الق
 .2002املنورة، الطبعة الثانية 

ابن العريب، القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، حتقيق حممد عبد هللا ولد كرمي، نشر دار الغرب 
 .1992بريوت، الطبعة األوىل -اإلسالمي

عمَّان، -شر دار البيارقابن العريب، احملصول يف أصول الفقه، حتقيق حسني اليدري وسعيد فودة، ن
 .1999الطبعة األوىل 

ابن العريب، املسالك يف شرح موطأ مالك، حتقيق حممد السليماين وعائشة السليماين، نشر دار الغرب 
 .2007بريوت، الطبعة األوىل -اإلسالمي

بعة بريوت، الط-ابن القصار، املقدمة يف األصول، حتقيق حممد السليماين، نشر دار الغرب اإلسالمي
 .1996األوىل 
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الرايض، -ابن القطان، بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام، حتقيق حسني آيت سعيد، نشر دار طيبة
 .1997الطبعة األوىل 

-ابن امللقن، البدر املنري يف ختريج األحاديث الواقعة يف الشرح الكبري، حتقيق مجاعة، نشر دار اهلجرة
 .2004الرايض، الطبعة األوىل 

بريوت، -ابن بزيزة، روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني، حتقيق عبد اللطيف زكاغ، نشر دار ابن حزم
 .2010الطبعة األوىل 

 .2003الرايض، الطبعة الثانية -ابن بطال، شرح البخاري، حتقيق ايسر بن إبراهيم، نشر مكتبة الرشد
 ، منشور على اإلنرتنت.ل علي اجلهاينابن جزي، تقريب الوصول إىل علم األصول، حتقيق جال

-ابن حبان، صحيح ابن حبان، ترتيب ابن بلبان، حتقيق شعيب األرانؤوط، نشر مؤسسة الرسالة
 .1988بريوت، الطبعة األوىل 

سوراي، الطبعة األوىل -ابن حجر، أمحد بن علي، تقريب التهذيب، حتقيق حممد عوامة، نشر دار الرشيد
1986. 

اهلند، الطبعة األوىل -ن علي، هتذيب التهذيب، نشر مطبعة دائرة املعارف النظاميةابن حجر، أمحد ب
1326. 

ابن حجر، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، حتقيق حسن عباس قطب، نشر مؤسسة 
 .1995مصر، الطبعة األوىل -قرطبة

بريوت، -طيب، نشر دار املعرفةابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتقيق حمب الدين اخل
 .1379سنة 

 بريوت.-ابن حزم، احمللى ابآلاثر، نشر دار الفكر
-ابن رجب، فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتقيق مجاعة من احملققني، نشر مكتبة الغرابء األثرية

 .1996املدينة النبوية، الطبعة األوىل 
ليل ملسائل املستخرجة، حتقيق حممد حجي وآخرين، ابن رشد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتع

 .1988بريوت، الطبعة الثانية -نشر دار الغرب اإلسالمي
بريوت، الطبعة األوىل -ابن رشد، املقدمات املمهدات، حتقيق حممد حجي، نشر دار الغرب اإلسالمي

1988. 
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يق، لباب احملصول يف علم األصول، حتقيق حممد غزايل عمر جايب ، نشر دار البحوث للدراسات ابن ر ش 
 .2001ديب، الطبعة األوىل -وإحياء الرتاث

بريوت، الطبعة -ابن سيده، احملكم واحمليط األعظم، حتقيق عبد احلميد هنداوي، نشر دار الكتب العلمية
 .2000األوىل 

بريوت، الطبعة األوىل -ابن سيده، املخصص، حتقيق خليل جفال، نشر دار إحياء الرتاث العريب
1996. 

بريوت، الطبعة -ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة، حتقيق محيد بن حممد حلمر، نشر دار الغرب اإلسالمي
 .2003األوىل 

تونس، الطبعة -ابن عاشور، التوضيح شرح التنقيح، وهبامشه شرح التنقيح للقرايف، نشر مطبعة النهضة
 ه .1341األوىل 

قهاء األمصار واألقطار، حتقيق سامل عطا وحممد معوض، ابن عبد الرب، االستذكار اجلامع ملذاهب ف
 .2000بريوت، الطبعة األوىل -نشر دار الكتب العلمية

بريوت، -ابن عبد الرب، االستيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق حممد علي البجاوي، نشر دار اجليل
 .1992الطبعة األوىل 

سانيد، حتقيق مصطفى أمحد العلوي وحممد عبد الكبري ابن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واأل
 .1387املغرب، سنة  –البكري، نشر وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

الرايض، -ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة، حتقيق حممد ولد ماديك، نشر مكتبة الرايض احلديثة
 .1980الطبعة الثانية 

الدمام، -جامع بيان العلم وفضله، حتقيق أيب األشبال األزهري، نشر دار ابن اجلوزيابن عبد الرب، 
 .1994الطبعة األوىل 

ابن عرفة، املختصر الفقهي، حتقيق حافظ حممد خري، مؤسسة خلف أمحد احلبتور لألعمال اخلريية، 
 .2014الطبعة األوىل 

-قيق عبد السالم حممد، نشر دار الكتب العلميةابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري كتاب هللا العزيز، حت
 ه .1422بريوت، الطبعة األوىل 
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ابن غازي، شفاء الغليل يف حمل مقفل خليل، حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب، نشر مركز جنيبويه 
 .2008القاهرة، الطبعة األوىل -للمخطوطات وخدمة الرتاث

 .1979ن، نشر دار الفكر، سنة ابن فارس، مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارو 
-ابن فرحون، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، حتقيق حممد األمحدي، دار الرتاث

 القاهرة.
ابن فرحون، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، نشر مكتبة الكليات األزهرية، الطبعة 

 .1986األوىل 
حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء الكتب العربية وفيصل عيسى ابن ماجه، سنن ابن ماجه، 

 القاهرة.-البايب احلليب
ابن حمنض، حترير املوازين اإلسالمية وردها إىل املقاييس الشرعية، نشر مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة 

 .2015الرتاث ودار املذهب، الطبعة األوىل 
، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، حتقيق عبد اجمليد خيايل، ابن خملوف، حممد بن حممد بن عمر

 .2003بريوت، الطبعة األوىل -نشر دار الكتب العلمية
 ه .1414بريوت، الطبعة الثالثة -ابن منظور، لسان العرب، نشر دار صادر

ه أمحد فريد ابن انجي، شرح ابن انجي التنوخي على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين، اعتىن ب
 .2007بريوت، الطبعة األوىل -املزيدي، نشر دار الكتب العلمية

ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة، حتقيق مجاعة ابحثني، نشر جامعة أم القرى، توزيع دار الفكر، الطبعة 
 .2013األوىل 

القاهرة، -يثأبو األصبغ، عيسى بن سهل، ديوان األحكام الكربى، حتقيق حيىي مراد، نشر دار احلد
 .2007نشر سنة 

-أبو عوانة، مستخرج أيب عوانة، كتاب االستسقاء، حتقيق أمين عارف الدمشقي، نشر دار املعارف
 .1998بريوت، الطبعة األوىل 

أبوداود، سنن أيب داود، حتقيق شعيب األرانؤوط وحممد كامل قره بللي، نشر دار الرسالة العاملية، الطبعة 
 .2009األوىل 
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يلي، األحكام الوسطى من حديث النيب صلى هللا عليه وسلم، حتقيق محدي السلفي وصبحي اإلشب
 .1995الرايض، سنة -السامرائي، نشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

الباجي، إحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق عبد اجمليد تركي، نشر دار الغرب اإلسالمي، الطبعة 
 .1995الثانية 

 القاهرة، الطبعة الثانية.-تقى شرح املوطأ، نشر دار الكتاب اإلسالميالباجي، املن
 .1332مصر، الطبعة األوىل -الباجي، املنتقى شرح املوطأ، نشر مطبعة السعادة

-الباجي، سليمان بن خلف، احلدود يف األصول، حتقيق حممد حسن إمساعيل، نشر دار الكتب العلمية
 .2003بريوت، الطبعة األوىل 

ي، صحيح البخاري )اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البخار 
 .1422وسننه وأايمه(، حتقيق حممد زهري انصر الناصر، نشر دار طوق النجاة، الطبعة األوىل 

ديب، -بدوي صاحل، اإلحتاف بتخريج أحاديث اإلشراف، نشر دار البحوث للدراسات وإحياء الرتاث
 .1999عة الثانية الطب

الربادعي، التهذيب يف اختصار املدونة، حتقيق حممد األمني الشيخ، نشر دار البحوث للدراسات 
 .2002ديب، الطبعة األوىل -اإلسالمية وإحياء الرتاث

 .2002الربزيل، فتاوي الربزيل، حتقيق حممد احلبيب اهليلة، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 
الرايض، الطبعة األوىل -النظر لإلشراف على مقاصد السور، نشر مكتبة املعارف البقاعي، مصاعد

1987. 
البطليوسي، عبد هللا بن حممد، اإلنصاف يف التنبيه على املعاين واألسباب اليت أوجبت االختالف، 

 ه.1403بريوت، الطبعة الثانية -حتقيق حممد رضوان الداية، نشر دار الفكر
فقه اإلمام مالك، حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب، نشر مركز جنيبويه، الطبعة األوىل هبرام، الشامل يف 

2008. 
 بوساق، حممد املدين، املسائل اليت بناها مالك على عمل أهل املدينة: توثيقا ودراسة

بريوت، الطبعة الثالثة -البيهقي، السنن الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية
2004. 
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 .2003بريوت، الطبعة الثالثة -البيهقي، السنن الكربى، حتقيق حممد عطا، نشر دار الكتب العلمية
 .1970القاهرة، الطبعة األوىل -البيهقي، مناقب الشافعي، حتقيق أمحد صقر، نشر مكتبة دار الرتاث

 .1998وت، سنة بري -الرتمذي، سنن الرتمذي، حتقيق بشار عواد معروف، نشر دار الغرب اإلسالمي
طرابلس الغرب، -التنبكيت، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، حتقيق عبد احلميد اهلرامة، نشر دار الكاتب

 .2000الطبعة الثانية 
مجيل اخللف، رجوع املفيت عن فتواه: مشروعيته وأسبابه وأثره، مقال حمكم منشور يف جملة البحوث 

إىل  7، من الصفحة 3/10/2013، اعتمد للنشر بتاريخ 1435حمرم، ، 16والدراسات اإلسالمية، العدد 
 .112الصفحة 

احلطاب، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، حتقيق حممد سامل عبد الودود واليدايل احلاج أمحد، نشر 
 موريتانيا.-دار الرضوان

 بريوت.-اخلرشي، شرح خمتصر خليل، نشر دار الفكر
 1421السعودية، الطبعة الثانية -قيق عادل الغرازي، نشر دار ابن اجلوزياخلطيب، الفقيه واملتفقه، حت

 ه .
 .1993اخلليفي، االختالف الفقهي يف املذهب املالكي: مصطلحاته وأسبابه، الطبعة األوىل 

خليل، التوضيح يف شرح جامع األمهات، حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب، نشر مركز جنيبويه، الطبعة 
 .2008األوىل 

 .2005القاهرة، الطبعة األوىل -ليل، خمتصر خليل، حتقيق أمحد جاد، نشر دار احلديثخ
الدارقطين، سنن الدارقطين، حتقيق شعيب األرانؤوط وحسن عبد املنعم شليب وعبد اللطيف حرز هللا 

 .2004بريوت، الطبعة األوىل -وأمحد برهوم، نشر مؤسسة الرسالة
 الكبري، مطبوع هبامش الشرح الكبري، نشر دار الفكر. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح

الذهيب، سري أعالم النبالء، حتقيق مجاعة إبشراف شعيب األرانؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة 
 .1985الثالثة 

الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، حتقيق صفوان الداودي، نشر دار القلم والدار الشامية، 
 ه .1412، الطبعة األوىل بريوت-دمشق
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رامي سلهب، رجوع اجملتهد عن اجتهاده رجوع أيب حنيفة وصاحبيه، دراسة تطبيقية على مجيع األبواب 
، وهو يف األصل رسالة دكتوراه 2017ع مَّان، الطبعة األوىل -الفقهية، نشر دار الفتح للدراسات والنشر

 قدمت جبامعة العلوم اإلسالمية ابألردن.
عبد الرمحن اجلربين، نشر مكتبة  -، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، حتقيق أمحد السراح الرجراجي

 .2004الرايض، الطبعة األوىل -الرشد
الرجراجي، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا، حتقيق أيب الفضل 

 .2007الدمياطي، نشر دار ابن حزم، الطبعة األوىل 
مصر، -ين، حممد بن أمحد، حاشية شرح الزرقاين على خمتصر خليل، نشر ابملطبعة األمريية ببوالقالرهو 

 ه.1306الطبعة األوىل 
حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى السول، حتقيق اهلادي شبيلي ويوسف حيىي بن موسى، الرهوين، 

 .2002، الطبعة األوىل ديب -األخضر، نشر دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث 
بريوت، -الروايين، عبد الواحد بن إمساعيل، حبر املذهب، حتقيق طارق السيد، نشر دار الكتب العلمية

 .2009الطبعة األوىل 
بريوت، الطبعة األوىل -الزرقاين، شرح خمتصر خليل، حتقيق عبد السالم أمني، نشر دار الكتب العلمية

 بناين.، ويف هامش الكتاب حاشية ال2002
 .2002بريوت، الطبعة اخلامسة عشر -الزركلي، خري الدين بن حممود، األعالم، نشر دار العلم للماليني

بريوت، -زروق، شرح زروق على منت الرسالة، اعتىن به أمحد فريد املزيدي، نشر دار الكتب العلمية
 .2007الطبعة األوىل 

العراقي، طرح التثريب يف شرح التقريب، نشر دار إحياء الرتاث زين الدين العراقي، ومتمه ابنه ويل الدين 
 القاهرة.-العريب

السبكي، معىن قول اإلمام املطليب إذا صح احلديث فهو مذهيب، حتقيق كيالين حممد خليفة، نشر 
 بريوت.-مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع

 .1994سحنون، املدونة، نشر دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
 .1993بريوت، سنة -السرخسي، املبسوط، نشر دار املعرفة

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



421 
 

 .1992السعودية، الطبعة األوىل -الشاطيب، االعتصام، حتقيق سليم اهلاليل، نشر دار عفان
بريوت، -الشريازي، طبقات الفقهاء، هتذيب ابن منظور، حتقيق إحسان عباس، نشر دار الرائد العريب

 .1970الطبعة األوىل 
 بلغة السالك ألقرب املسالك، نشر دار املعارف. الصاوي،

 .1985الصيمري، أخبار أيب حنيفة وأصحابه، نشر عامل الكتب، الطبعة الثانية 
 القاهرة.-الطرباين، املعجم األوسط، حتقيق طارق حممد وعبد احملسن احلسيين، نشر دار احلرمني

، من الصفحة 2014 -19املغرب، العدد -املالكيعائشة لروى، مقال حمكم منشور يف جملة املذهب 
 .78إىل الصفحة  55

اهلند، توزيع املكتب -عبد الرزاق، املصنف، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، نشر اجمللس العلمي
 ه .1403بريوت، الطبعة الثانية -اإلسالمي

 .1403الطبعة الثانية اهلند، -عبد الرزاق، املصنف، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، نشر اجمللس العلمي
عبد الوهاب بن نصر، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، حتقيق احلبيب بن طاهر، نشر دار ابن 

 .1999بريوت، الطبعة األوىل -حزم
-عبد الوهاب بن نصر، املعونة على مذهب عامل املدينة، حتقيق محيش عبد احلق، نشر املكتبة التجارية

 مكة املكرمة.
عدوي على شرح كفاية الطالب الرابين، حتقيق يوسف حممد البقاعي، نشر دار العدوي، حاشية ال

 .1994بريوت، سنة -الفكر
، الطبعة األوىل   .2005العلوي، نشر البنود شرح مراقي السعود، حتقيق حممد األمني حممد ب  ْيب 

 ع ل  يش، فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب مالك، نشر دار املعرفة.
 .1989بريوت، سنة -اجلليل شرح خمتصر خليل، نشر دار الفكر عليش، منح

-العمراين، حيي ابن أيب اخلري، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، حتقيق قاسم النوري، نشر دار املنهاج
 .2000جدة، الطبعة األوىل 

ريوت، الطبعة ب-عياض، التنبيهات املستنبطة، حتقيق حممد الوثيق وعبد النعيم محييت، نشر دار ابن حزم
 .2011األوىل 
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-عياض، ترتيب املدارك وتقريب املسالك، حتقيق بن اتويت الطنجي وآخرين، نشر مطبعة فضالة
 املغرب، الطبعة األوىل.

الفارايب، معجم ديوان األدب، حتقيق أمحد خمتار أمحد، نشر مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة 
 .2003مصر، نشر سنة -والنشر

سوراي، -رايض األفهام شرح عمدة األحكام، حتقيق نور الدين طالب، نشر دار النوادر الفاكهاين،
 .2010الطبعة األوىل 

الفريوزاابدي، القاموس احمليط، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، نشر مؤسسة الرسالة 
 .2005بريوت، الطبعة الثامنة -للطباعة والنشر والتوزيع
يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، حتقيق عبد الفتاح أبو غدة، القرايف، اإلحكام 

 .1995بريوت، الطبعة الثانية -نشر دار البشائر اإلسالمية
بريوت، الطبعة األوىل -القرايف، الذخرية، حتقيق حممد بوخبزة وآخرين، نشر دار الغرب اإلسالمي

1994. 
ب، ومعه حاشية ابن الشاط وهتذيب حممد بن حسني مفيت املالكية القرايف، الفروق، نشر عامل الكت

 مبكة املكرمة.
القرايف، شرح تنقيح الفصول، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، نشر شركة الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة 

 .1973األوىل 
مكتبة نزار مصطفى القرايف، نفائس األصول يف شرح احملصول، حتقيق عادل عبد املوجود وحممد معوض، نشر 

 .1995الباز، الطبعة األوىل 
كراتشي، -القرشي، عبد القادر بن حممد، اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، نشر مري حممد كتب خانة

 ابكستان.
قطر، -القنازعي، تفسري املوطأ، حتقيق عامر حسن صربي، نشر وازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 .2008الطبعة األوىل 
اجلامعة -، مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، نشر عمادة البحث العلميالكوسج

 .2002اإلسالمية ابملدينة املنورة، الطبعة األوىل 
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قطر، الطبعة -اللخمي، التبصرة، حتقيق أمحد عبد الكرمي جنيب، نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
 .2011األوىل 

الفتوى وقواعد اإلفتاء ابألقوى، حتقيق عبد هللا اهلاليل، نشر وزارة األوقاف والشؤون اللقاين، منار أصول 
 املغرب.-اإلسالمية

املازري، املعلم بفوائد مسلم، حتقيق الشاذيل النيفر، نشر الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية للكتاب 
 .1989احلكمة، الطبعة الثانية  ابجلزائر واملؤس سة الوطنية للرتمجة والتحقيق والدراسات بيت

 .2008بريوت، الطبعة األوىل -املازري، شرح التلقني، حتقيق خمتار السالمي، نشر دار الغرب اإلسالمي
مالك، موطأ مالك، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، نشر مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال 

 .2004أبو ظيب، الطبعة: األوىل -اخلريية واإلنسانية
-حممد اخلضر اجلكين، كوثر املعاين الدراري يف كشف خبااي صحيح البخاري، نشر مؤسسة الرسالة

 .1995بريوت، الطبعة األوىل 
، نشر دار امش الفروقهبحممد بن علي، هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية، مطبوع 

 عامل الكتب.
ع مَّان، الطبعة -النفائس للطباعة والنشر والتوزيعحممد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب، نشر دار 

 .1988الثانية 
بريوت، الطبعة -دمشق، والدار الشامية-حممد ُشرَّاب، املعامل األثرية يف السنة والسرية، نشر دار القلم

1411. 
حممد شقرون، رجوع اجملتهد عن اجتهاده، وتطبيقاته على ما رجع عنه اإلمام مالك من اجتهادات: 

 .2013ة أتصيلية تطبيقية، رسالة دكتوراه معدة جبامعة أم درمان اإلسالمية ابلسودان سنة دراس
مسلم، صحيح مسلم )املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه 

 بريوت.-وسلم(، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء الرتاث العريب
الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة، حتقيق عبد الوهاب أبو سليمان، نشر دار الغرب املشاط، اجلواهر 

 .1990بريوت، الطبعة الثانية -اإلسالمي
املصلح، اإلمام أبو احلسن اللخمي وجهوده يف تطوير االجتاه النقدي يف املذهب املالكي ابلغرب 

 .2007الطبعة األوىل ديب، -اإلسالمي، نشر دار البحوث للدراسات وإحياء الرتاث
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القواعد، حتقيق أمحد بن محيد، نشر مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم حممد بن أمحد، املقري، 
 مكة املكرمة.-القرى

 .2012الرابط -املقري، حممد بن أمحد، قواعد الفقه، حتقيق حممد الدردايب، نشر دار األمان
 .1994خليل، نشر دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل املواق، التاج واإلكليل شرح خمتصر 
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