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 :خلص امل
نحاول من خالل هذا البحث إبراز منهج االستدالل بالسنة النبوية عند اإلمام مالك في كتابه املوطإ، وصياغته في قالب يبين للدارسين           

بعض اللبنات املهمة التي وضعها اإلمام في تعامله مع النص الحديثي كاملفهوم وضوابط االستدالل به، وأوجه االحتجاج، وقبول املرسل، 

لتعارض بين النصوص املختلفة، وقد اعتمدت في بيان هذه القواعد التي قعدها اإلمام مالك على استقراء أغلبي لألحاديث وطرق دفع ا

 املروية في املوطإ التي استدل بها في بناء األحكام.

قا في تعاملهم مع النص النبوي، مما وقد خلصنا إلى أن اإلمام مالكا يعتبر من أوائل األئمة الذين قعدوا ألنفسهم منهجا علميا دقي          

يتحتم على الدارسين والباحثين في التراث اإلسالمي أن يولوا اهتمامهم بهذه املناهج قصد إخراجها للوجود حتى يستفيد منها أهل العلم 

 .وطالبه، وتكون لهم نبراسا في درك الخطاب الشرعي، وصونا من الوقوع في االنحراف أو الضالل الفكري 

 االستدالل، كتابة املوطإ. ات املفتاحية:الكلم

املقدمة:                  
الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين، محمد املبعوث رحمة للعاملين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وبعد:

اعتبار السنة النبوية املصدر الثاني للتشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم، وأن أحوال فقد أطبقت كلمة األصوليين والفقهاء على 

شرعية التشريع ومقاصده ال تستقيم إال باالعتماد عليها في العملية االجتهادية بجميع أطوارها، فاالكتفاء بالقرآن وحده في تقرير األحكام ال

زيغ عن مقاصد الشارع الحكيم من شرعه، وضالل عن املنهج الرباني الذي ارتضاه.  كما وبنائها ضرب من االنحراف عن املحجة البيضاء، و 

أن االستفادة من القرآن في الحياة ال تتحصل إال بها، فهي قاضية عليه؛ تفصل مجمله، وتخصص عامه، وتقيد مطلقه، وأحيانا تستقل 

 عنه بالتشريع.

الها األئمة العناية الالزمة رواية وجمعا وتوثيقا وتهذيبا ونقدا وشرحا وتصنيفا، ونظرا لهذه املكانة العلمية واالعتبارية، فقد أو 

وتسابقت جيادهم في طلبها وجمعها، وتنافست عقولهم وتبارزت في اقتناص آللئها وجواهرها، وتزاحمت ركبانهم في تحملها، وهجرت العيون 

به ووطنه من أجل روايتها والحفاظ عليها ونشرها بين املكلفين، ولم يكن واألبدان النوم ألجل حفظها وتثبيتها، وفارق الواحد منهم حبي

 أحدهم يحصل العاملية ويوصف بها إال إذا ضرب فيها بحظ وافر.

هذه العناية جعلت العلماء منذ القرن الثاني يتجهون إلى تدوين السنة النبوية وكتابتها وتصنيفها، ومن أولئك األعالم األفذاذ نجد 

"، وهذا الكتاب سلك فيه اإلمام طريقا حسنا في التأليف املوطأالذي أبدع واخترع كتابا في الحديث والفقه، وسماه " كا اإلمام مال

 والتصنيف، ومنهجا فريدا في التقعيد والتأصيل، ومسلكا بديعا في التوفيق بين املعقول واملنقول، ومذهبا ال نظير له في الجمع بين النص

إتقانا وإحكاما، تلك الخدمة العلمية واملنهجية التي شملته من اإلمام مالك ملدة تقارب األربعين سنة؛ تهذيبا وتشذيبا، والواقع، ومما زاده 

ووزيادة وبناء، حتى صارت لبناته تامة، وأسسه متينة، وبناؤه محكما، الش يء الذي جعل طالب العلم واملهتمين به يتهافتون إلى تحمله، 

 ن أجل روايته.ويضربون أكباد اإلبل م

عمدة املفتين، ودستور املجتهدين، فيه أودع اإلمام مالك خالصة علمه وزبدة فقهه، وفيه أرس ى أصول  -بحق-إن كتاب املوطإ يعتبر 

َبته.
ْ
 مذهبه وكلياته، وقواعد اجتهاده وضوابطه، فيه يجد املحدث بغيته، والفقيه ِطل

ملهتمين بالتراث اإلسالمي عموما، وبالتراث املالكي خصوصا العناية به، واالجتهاد في وإذا كان هذا الكتاب بهذه املواصفات، وجب على ا

ل ش يء من ذلك بتصدي كثير من األئمة لدراسته من جهة الفقه والروايات والرجال واللغة،  خدمته من كل الجوانب، وبالفعل فقد تحصَّ

قعيد؛ إذ الدراسات والكتابات التي تعنى بتقعيد املنهج األصولي عند لكن الناظر في هذه الدراسات يلحظ قصورا من جهة التأصيل والت
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اإلمام مالك من خالل كتابه املوطإ قليلة جدا، إن لم نقل معدومة، ولذلك كان هذا البحث سباقا إلى إثارة هذه القضية؛ إذ بعد طول بحث 

تقعيدي ملنهج اإلمام مالك في تعامله مع النص الحديثي عند على بحث علمي يبرز الجانب التأصيلي وال -في حدود علمي -وتنقيب لم أقف 

 صياغة األحكام الشرعية واستنباطها من خالل كتابه املوطإ فقط.

أما الدراسات والكتابات عن اإلمام مالك وكتابه املوطإ، وكذا منهجه في تعامله مع النصوص الشرعية عامة سواء في املوطإ أو في 

 ومن تلك الدراسات: غيره؛ فهي كثيرة ومتنوعة،

لنذير حمادو، مقال منشور بمجلة البحوث العلمية  منهج اإلمام مالك في التعامل مع السنة النبوية، دراسة أصولية حديثية أوال:

 هـ ضمن1425ربيع األول  3و 2يوم  هذا املقال هو في أصله محاضرة ألقيتو والدراسات اإلسالمية التابعة لجامعة قسطنطينة بالجزائر، 

بمنهج اإلمام وقد تحدث فيه الدكتور عن بعض القضايا املرتبطة  .ى الوطني األول في موضوع: "املذهب املالكي في الجزائر"فعاليات امللتق

ي فوالناظر  ضوابط االستدالل بالحديث املرسل.و  أنواع السنة عند اإلمام، وشروط قبول الرواية، :مثل مالك في تعامله مع السنة النبوية

الدراسة  أن واضحة وكلية عن املوضوع، باإلضافة إلىصورة  إذ ال تتحصل منها قصورا في موضوع الدراسة ومتعلقاته، يلحظ ،الدراسة هذه

 املوطإ. هكتابوليست مقصورة على  ،عن اإلمام مالك من خالل تراثه على وجه العمومتتحدث 

 مجلة الغنيةبالكريم بناني، مقال منشور لعبد خالل داللة املفهوم منهج اإلمام مالك في التعامل مع النصوص الشرعية من ثانيا:

مستندا إلى  وقد تناول فيه الباحث داللة املفهوم بشقيها .2013 مارس 392، العدد الصادرة عن الرابطة املحمدية للعلماء باملغرب

 .ذهب املالكي، ومنها كتابه املوطأالتي رواها األتباع في مختلف مصادر املاجتهادات اإلمام مالك 

، مقال لحسان موهوبي العمل بدالالت السنة النبوية، وقفات تحليلية في اجتهادات مالك بكتابه املوطإمنهجية  في ملحات ثالثا:

 وقد تحدث الباحث في هذه الدراسة عن .24، العدد اإلسالميةالصادرة عن جامعة األمير عبد القادر للعلوم منشور في مجلة املعيار 

 عمل أهل املدينة.أن تكون موافقة لو  ،للقرآن الكريم أن تكون موافقة ، وهما:اإلمام مالك عند العمل بالسنة النبوية اعتمدهما ضابطين

يعطي صورة كاملة للضوابط التي اعتمدها اإلمام عند االستدالل بالسنة  العبارة عن ملحات كما أشار إلى ذلك صاحبه، فهو وهذا املقال 

 عند اإلمام. بهابمنهج العمل  مع إغفال لكثير من املوضوعات املتعلقة ،النبوية

لعبد الرحمن بن عبد هللا الشعالن، منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود  أصول فقه اإلمام مالك: أدلته النقلية رابعا:

شروط قبول الحديث، ك بحثناتناول فيها الباحث كثيرا من عناصر  وهي دراسة قيمة في بابها؛ .م2002هـ/1424اإلسالمية، الطبعة: األولى، 

متعلقة بتراث اإلمام كله وليست مقيدة باملوطإ، هذا باإلضافة إلى  لكن الدراسة كانت ل به، واالستدالل بالحديث املرسل.وضوابط االستدال

  مرجعه إلى اجتهادات تالميذ اإلمام وأتباع املذهب املالكي.أن كثيرا مما قرره الباحث 

بيروت، الطبعة األولى،  -ملحمد يحيى مبروك، دار ابن حزم اإلمام مالك وعمله بالحديث من خالل كتابه املوطإ خامسا:

وكالم العلماء في  ،هديثاحأوأنواع ه دراسة رجالمن خالل  ةومستفيض ةموسع دراسة حديثيةاملوطأ  الباحثدرس وقد  .م2010هـ/1430

 ، وشروط االستدالل بالحديث املرسل.والتأليف، مع اإلشارة إلى ضوابط االستدالل بالسنة النبوية ومنهجه في الرواية ،اإلمام وكتابه

ملوالي الحسين بن الحسن الحيان، دار البحوث للدراسات  بالسنة في املذهب املالكي تأسيس وتأصيل منهج االستداللسادسا: 

 السنة النبويةب املتعلقة أغلب املوضوعاتتناول الباحث في هذه الدراسة  . وقدم2003هـ/1424اإلسالمية وإحياء التراث، الطبعة: األولى، 

وأوجه االستدالل بالسنة على  ،كمفهوم السنة النبوية عند اإلمام مالك إلى بعض فقرات بحثنا أشار في ثناياها هوفق املذهب املالكي، لكن

 وجه العموم.

وقد اعتمدت في هذه الدراسة على املنهج االستقرائي ثم التحليلي االستنباطي؛ إذ بعد تتبع األحاديث التي استدل بها اإلمام مالك في 

واستقرائها، حاولت استخالص املنهج املعتمد عنده في االستدالل، فقد كنت أورد الحديث النبوي تحت املبحث املناسب،  كتابه املوطإ

وأنبه على القاعدة املعتمدة عنده في استخالص الحكم الشرعي واستنباطه، ثم أبين وجه استعماله وكيفية توظيفه في العملية االجتهادية، 

ت من أئمة املذهب املالكي الذين اعتنوا باملوطإ تفصيال وتأصيال، ناسبا األقوال إلى أصحابها، ومشيرا إليها في وأعزز تلك املواقف بنقوال 

 مظانها ومصادرها.

ته ومنهج دراسته، ندخل في صلب املوضوع لنرى كيف وظف اإلمام  وبعد هذه املقدمة املقتضبة التي بينا فيها أهمية املوضوع وِجدَّ

وية في كتابه املوطإ؟ وما املنهجية التي تعامل بها معه؟ وهل يمكن أن نخلص إلى أن اإلمام مالكا كان سباقا إلى وضع منهج مالك السنة النب

 أصولي في التعامل مع السنة النبوية؟ والجواب عن هذه األسئلة هو البيان املقصود من هذا املقال من خالل الخطة التالية:

 اإلمام مالك. املبحث األول: مفهوم السنة عند

 املبحث الثاني: شروط العمل بالسنة النبوية عند اإلمام مالك.

https://bennanikarim.wordpress.com/
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 املطلب األول: شروط اإلمام مالك في الرواة.

 املطلب الثاني: شروط اإلمام مالك في االستدالل بالسنة اآلحادية.

 الشرط األول: أال تكون السنة اآلحادية مخالفة للقرآن الكريم.

 ن السنة اآلحادية معارضة لعمل أهل املدينة.الشرط الثاني: أال تكو 

 الشرط الثالث: أال تكون السنة اآلحادية مخالفة ألصل شرعي مقطوع به.

 املبحث الثالث: أوجه االستدالل بالسنة عند اإلمام مالك.

 أوال: النص من السنة النبوية.

 ثانيا: الظاهر من السنة النبوية.

 ة.ثالثا: فحوى الخطاب من السنة النبوي

 رابعا: دليل الخطاب من السنة النبوية.

 خامسا: تنبيه الخطاب من السنة النبوية.

 املبحث الرابع: استدالل اإلمام مالك بالحديث املرسل.

 املبحث الخامس: منهج اإلمام مالك في األحاديث املتعارضة.

 أوال: الجمع بين الحديثين بحمل كل واحد منهما على حال مختلف.

 بين الحديثين بحمل الواجب على الندب.ثانيا: الجمع 

 ثالثا: الجمع بين الحديثين بحمل العام على الخاص.

 رابعا: الجمع بين الحديثين بحملهما على التخيير.

 خاتمة )تشمل أهم النتائج املتوصل إليها(.

 ملبحث األول: مفهوم السنة عند اإلمام مالك.ا
، من غير ملسو هيلع هللا ىلصما صدر عن النبي ، أما في اصطالح األصوليين فقد عرفوها بأنها: "(1)املحمودة السنة في اللغة الطريقة أو السيرة املستقيمة

 .(2)"القرآن من قول أو فعل أو تقرير

وهذا التعريف يتماش ى مع عمل األصولي ووظيفته؛ إذ مقصده هو االحتجاج بالسنة على األحكام الشرعية واالستدالل عليها بما 

 وأفعاله وتقريراته؛ إذ بفضلها يتمكن من فهم  حقيقة الدين على وفق املقصود الشرعي.ملسو هيلع هللا ىلص أقوال النبي يناسب، وهذا أمر متحقق في 

 والناظر في التعريف يتبين له أمور عدة منها:

 أوال: أن السنة ثالثة أقسام: قول وفعل وتقرير، وهذا يدل على أن ما ليس كذلك، ال يعتبر سنة.

يدخل في مسمى السنة، بل ال بد من أن يكون مندرجا في هذه األقسام الثالثة حتى يصح إطالق هذه ملسو هيلع هللا ىلص ثانيا: ليس كل ما يتعلق بالنبي 

َعدُّ من خصائصه.ملسو هيلع هللا ىلص الحقيقة عليه، ولذلك لم يدخل األصوليون في حقيقتها صفات النبي 
ُ
 الذاتية، وأقواله وأفعاله وتقريراته التي ت

ِثر عن التابعي، وما تواتر في املدينة وتعارف عليه ملسو هيلع هللا ىلصألقسام مرتبطة بالنبي ثالثا: كل هذه ا
ُ
، وهذا يدل على أن ما صدر عن الصحابي أو أ

 أهلها ال يعتبر سنة عند كثير من األصوليين.

ا عند كثير من األئمة قد خالف األصوليين في حقيقة السنة، فهي عنده أشمل وأوسع مم لكن بالرجوع إلى املوطإ، نجد أن اإلمام مالكا 

وبعض التابعين، وعمل أهل  أو آحادا، وفتاوى الصحابة كانت متواترة  ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث املرفوعة إلى النبي  عنده املجتهدين، فهي تشمل

 املدينة وأعرافهم.

أئمة املذاهب األخرى، إن هذا التصور لحقيقة السنة عند اإلمام، جعله يعطي معنى أشمل للسنة مما هو عند األصوليين وكثير من 

َعْدِم فهو اعتبر اجتهادات الصحابة وأقضيتهم وعمل أهل املدينة مما تقوم بها الحجة، وتبنى عليها األحكام الفقهية، ويرجع إليها الفقيه عند 

                                       
 (.13/225(؛ لسان العرب البن منظور )3/61(؛ مقاييس اللغة البن فارس )12/210تهذيب اللغة لألزهري ) - 1

(؛ شرح مختصر الروضة لنجم الدين 1/169(؛ اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي )114-113ينظر في مفهوم السنة املصادر التالية: الحدود في األصول ألبي الوليد الباجي ) - 2

(؛ تشنيف املسامع بجمع 6/6بدر الدين الزركش ي )(؛ البحر املحيط ل61(؛ جمع الجوامع البن السبكي )293-4/289(؛ املوافقات ألبي إسحاق الشاطبي )2/61الطوفي )

(؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول 162-2/159(؛ مختصر التحرير شرح الكوكب املنير البن النجار الحنبلي )2/899الجوامع لبدر الدين الزركش ي )

 (.1/95ملحمد بن علي الشوكاني )
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نزيل، وصار مذهبه في النصوص الشرعية الصريحة، الش يء الذي جعل فقهه موصوال باإلرث النبوي، ورأيه وجيها وقويا من جهة التنظير والت

هتدى االستنباط مما يقتدى به؛ قال اإلمام الشاطبي رحمه هللا في هذا السياق: "وملا بالغ مالك في هذا املعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من ا

له، ببركة اتباعه ملن أثنى هللا بهديهم واستن بسنتهم فجعله هللا تعالى قدوة لغيره في ذلك؛ فقد كان املعاصرون ملالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعا

وا آبَ ) ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم،
ُ
ان
َ
ْو ك

َ
ُه َول

َ
َ َوَرُسول وَن َمْن َحادا اَّللا ِخِر ُيَوادُّ
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ُ
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ُ
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َ
ت
َ
ِئَك ك

ََٰ
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ُ
اِلِديَن ِفهَها ۚ ُهْم ۚ أ

َ
ْنَهاُر خ

َ ْ
َها األ

 ِ
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َ
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َ
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ْ
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ْ
ف
ُ ْ
سنة يعمل عليها ويرجع  ، وقال أيضا: "سنة الصحابة (2)"(1) ( ُهُم امل

 .(3)إليها"

وقال الشيخ أبو زهرة: "ولقد كان مالك يرى أن السنة فيما كان عليه الصحابة... فكان املوطأ مشتمال على فتاوى الصحابة بجوار 

َن  َن أقوال النبي صلى هللا عليه وسلم وأقضيته"أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فَدوَّ  .(4)هذه الفتاوى وتلك األقضية كما َدوَّ

من موطئه تدل على صحة ما قلناه، ومن تلك  -وهي كثيرة جدا–وحتى ال نتخرص على اإلمام أو نقول عليه ما لم يقله، نورد شواهد 

 الشواهد نذكر:

، وهي أغلب أحاديث املوطإ، فمثال في كتاب صالة الكسوف، أورد أحاديث نبوية اقوال وفعال وتقرير ملسو هيلع هللا ىلص األحاديث املروية عن النبي  .أ

، وهو بهذا املنهج (5)بما يبين حقيقة صالة الكسوف، ولم يذكر في هذا الكتاب أي أثر عن عبد هللا بن عباس وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر 

كفاية وغنية في االستدالل واالحتجاج، وحسب الفقيه إذا وجد من األحاديث  يريد أن ينبه إلى أن السنة مصدر من مصادر التشريع، وأن فيها

 ما يتصور به الحكم الشرعي، أن ال يلتفت إلى غيرها من اآلراء واالجتهادات إال على سبيل االستئناس.

تى إنه في بعض األحيان يكتفي وهذا كثير جدا في املوطإ حاعتبار اْلثار املروية عن الصحابة والتابعين من السنة التي يستدل بها؛  .ب

بها رغم وجود أحاديث مسندة في املوضوع، ومثال السنة املروية عن الصحابة ما رواه اإلمام مالك عن ابن شهاب، أنه قال: سمعت سعيد بن 

ت أبا هريرة يقول: املسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمع

أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل، وتنكح زوجا غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم »سمعت عمر بن الخطاب يقول: 

ك السنة عندنا التي ال وعلى ذل»، ثم قال اإلمام مالك بعد هذا األثر مباشرة: (6)«ينكحها زوجها األول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طالقها

 «. اختالف فيها

من أدرك من صالة الجمعة ركعة »أما فيما يخص السنة املروية عن التابعين فمثالها ما رواه مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: 

وروى في موضع آخر عن أبي . (7)، قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك بعدها مباشرة: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا«فليصل إليها أخرى 

مضت السنة في القضاء باليمين »قال مالك: « نعم»سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئال: "هل يقض ى باليمين مع الشاهد، فقاال: 

 .(8)«مع الشاهد الواحد

مضت ر عنه اإلمام مالك بـ "وهذا كثيرا ما يعباعتبار طريقة أهل العلم وما شاع بينهم سنة يستدل بها على األحكام الفقهية؛  .ج

" وغيرها من املصطلحات، األمر املجتمع عليه عندنا" أو "الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا"، أو "السنة التي ال اختالف فهها عندنا

األمر »: ذا األمر قوله وبالتتبع لهذه االستعماالت في كتاب املوطإ نجدها قد تعدت ثمانين مثاال؛ ومن األمثلة التي يمكن سوقها في تبيان ه

وال رحم،  املجتمع عليه عندنا، والسنة التي ال اختالف فيها، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أنه ال يرث املسلم الكافر بقرابة، وال والء،

سمعت من أهل العلم، أنه ليس في  السنة التي ال اختالف فيها عندنا، والذي»، وقوله أيضا فيما ال زكاة فيه: (9)«وال يحجب أحدا عن ميراثه

                                       
 .22سورة املجادلة: اآلية  - 1

 (.4/463قات )املواف - 2

 (؛ وقد ساق من األدلة العقلية والنقلية ما يعضد قوله.4/446املوافقات ) - 3

(، 118-1/113(؛ ينظر في هذا السياق ما كتبه موالي الحسين بن الحسن الحيان في كتابه: منهج االستدالل بالسنة في املذهب املالكي، تأسيس وتأصيل )330مالك ألبي زهرة ) - 4

 هللا مبحثا خاصا بمفهوم السنة عند اإلمام مالك، وقرر فيه ما أشرنا إليه في صلب البحث. فقد خصص رحمه

 املوطأ: كتاب صالة الكسوف، باب العمل في صالة الكسوف وباب ما جاء في صالة الكسوف. - 5

 املوطأ: كتاب الطالق، باب جامع الطالق. - 6

 الجمعة. املوطأ: كتاب الجمعة، باب فيمن أدرك ركعة يوم - 7

 املوطأ: كتاب األقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد. - 8
 املوطأ: كتاب الفرائض، باب ميراث أهل امللل. - 9
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قول ش يء من الفواكه كلها صدقة: الرمان، والفرسك والتين، وما أشبه ذلك وما لم يشبهه. إذا كان من الفواكه. قال: وال في القضب وال في الب

 .(1)«منها وهو نصابكلها صدقة. وال في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ث

ومعنى هذا أن اإلمام مالكا اعتبر ما يعمل به أهل املدينة في اعتبار عمل أهل املدينة وعرفهم سنة مأثورة ومتواترة يستدل بها؛  .د

د من دينهم ودنياهم، وما تعارفوا عليه في شؤونهم كلها سنة يستند عليها في استخالص األحكام الفقهية، وكذا القياس عليها فيما يستج

السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، »النوازل عند درك املعنى؛ ومن أمثلة على النوع من السنن ما قاله اإلمام مالك رحمه هللا: 

؛ وهذا املثال فيه دليل على اعتبار عمل أهل املدينة سنة، أما (2)«أنه ال يضيق على املسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم

السنة في املساقاة عندنا، أنها تكون في »اعتبار عرف املدينة كذلك سنة، فيمكن االستنئناس بهذا املثال الذي قال فيه اإلمام مالك رحمه هللا: 

ألصول. جائز ال بأس به. على أن لرب املال نصف الثمر من ذلك، أو أصل كل نخل، أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك. أو ما أشبه ذلك من ا

 .(3)«ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل

، فهي تشمل (4)من خالل ما سبق؛ يمكن أن نخل  إلى أن السنة عند اإلمام مالك لها معنى أوسع مما عند غيره من األئمة املجتهدين

 التابعين وعمل أهل املدينة وعرفها.والصحابة وبعض ملسو هيلع هللا ىلص عنده ما جاء عن النبي 

 بالسنة النبوية عند اإلمام مالك املبحث الثاني: شروط العمل

نجد فيها ما يدل على جاللته وعلو مكانته ورفعة شأنه في املنقول واملعقول؛ فقد ورد  بالرجوع إلى املصادر التي ترجمت لإلمام مالك 

أنه قال: "الثوري إمام في الحديث وليس بإمام في السنة، واألوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث،  عن عبد الرحمن بن مهدي 

: "مالك سيد من سادات أهل وقال اإلمام أحمد بن حنبل 6: "إذا ذكر العلماء فمالك النجم"، وقال اإلمام الشافعي(5)ومالك إمام فيهما"  () ،

 .(7)والفقه، ومن مثل مالك متبع آلثار من مض ى؟ مع عقل وأدب"العلم، وهو إمام في الحديث 

تثبت أن اإلمام مالكا كان فارسا في املعقول واملنقول، فعندما يتحدث املحدثون في علم الحديث ورجاله وطرقه؛ فهو  إن هذه النقول 

يء النجم املض يء. وعندما يتكلم العلماء في اجتهادات الفقهاء واستنباطاتهم وتوجيهاتهم وتعليالتهم وتفسيراتهم، فهو الجهبذ النحرير، الش 

والحديث في الحجاز كلها، وصار قبلة للناس، وإماما تشد إليه الرحال، وتضرب إليه أكباد اإلبل، من أجل الرواية عنه  الذي بوأه رئاسة الفقه

 والتفقه على يديه.

ونظرا لهذه املكانة العلمية التي وجدت في اإلمام؛ فقد حاول جاهدا أن يؤسس لنفسه منهجا في النظر إلى النصوص الشرعية، 

سباقا إلى وضع اللبنات التأسيسية ملنهج االستدالل بها، ومما  ى القضايا اإلنسانية، وبالخصوص السنة النبوية؛ فقد كان واالستدالل بها عل

 يلفت كل ناظر في اجتهاداته الفقهية، أنه يجدها تجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة املحدثين، فلم يكن من الفقهاء الذين يفترضون املسائل

تدالل بكل ما وجد من اآلثار، ولم يكن أيضا جامدا على األلفاظ من غير نظر في معانيها ومقاصدها، الش يء الذي جعل قبل وقوعها، واالس

 فقهه حسنة بين حسنتين، ووسطا بين منهجين.

 واملعروف عند الدارسين في العلوم الشرعية أن االستدالل بالحديث وبناء األحكام عليه، يتطلب توفره على شرطين أساسين:

 ما: صحة سند الحديث وسالمة رجالهأوله

 ثانههما: سالمة متن الحديث من املعارضة والشذوذ

                                       
 املوطأ: كتاب الزكاة، باب ما ال زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. - 1

 املوطأ: كتاب الزكاة، باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. - 2

 املوطأ: كتاب املساقاة، باب ما جاء في املساقاة. - 3

(؛ فقد أشار بالتفصيل إلى حقيقة السنة عند اإلمام مالك مما يخالف فيه كثيرا من األئمة 262-299ينظر كتاب املوطآت لإلمام مالك رض ي هللا عنه لنذير حمدان ) - 4

 املجتهدين.

(؛ الديباج املذهب في معرفة أعيان علماء املذهب البن فرحون 35/183(؛ تاريخ دمشق البن عساكر )1/153يب املدارك )(؛ ترت1/118الجرح والتعديل البن أبي حاتم ) - 5

(1/75.) 

 (.8/57(؛ سير أعالم النبالء )15(؛ الديباج )1/76(؛ ترتيب املدارك )23(؛ االنتقاء )64-1/63التمهيد ) - 6

: "وقد اتفق ملالك مناقب ما علمتها (؛ وقد وصف الذهبي حال اإلمام مالك في كالم له قد جمع ما تفرق عند غيره؛ فقال 15لديباج )(؛ ا1/76(؛ ترتيب املدارك )26االنتقاء ) - 7

رابعتها: تجمعهم على الرواية. و  اجتمعت لغيره: أحدها:  طول العمر وعلو الرواية. ثانيتها: الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم. وثالثها: اتفاق األئمة على أنه حجة صحيح

 (.1/157دينه وعدالته واتباعه السنن. وخامستها: تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده"؛ ينظر تذكرة الحفاظ )
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وبالنظر في املوطإ وتكراره، نجد أن اإلمام مالكا من أوائل األئمة الذين أسهموا في التأصيل لهذين الشرطين وتقعيدهما؛ وحتى يستبين 

مطلبا خاصا به مع سوق الشواهد واألدلة من املوطإ ما يجلي الشرط ويكشف حقيقته  األمر جيدا، أحاول بإذن هللا تعالى أن أعقد لكل شرط

 عند اإلمام.

 ول: شروط اإلمام مالك في الرواةاملطلب األ 

: "ملا كان أكثر األحكام ال سبيل إلى معرفته إال من جهة النقل، لزم النظر في حال الناقلين، والبحث عن عدالة قال الخطيب البغدادي 

الراوين؛ فمن ثبتت عدالته جازت روايته وإال عدل عنه، والتمس معرفة الحكم من جهة غيره؛ ألن األخبار حكمها حكم الشهادات في أنها ال 

 .(1)تقبل إال عن الثقات"

تأسيس علم الجرح  لهذه املعاني العميقة التي نبه عليها الخطيب البغدادي، فإننا نجد اإلمام مالكا من أوائل األئمة الذين أسهموا في

والتعديل، وإرصان قواعده وإحكام لبناته، فما كان رحمه هللا يحدث عن كل من تحلق الناس حوله، أو ذاع صيته بين طلبة العلم وعامة 

هذا الفن، الناس، بل اعتبر رواية الحديث وأقوال األئمة املجتهدين من الدين الذي يجب االحتياط له، الش يء الذي جعله مقدما على غيره في 

: وصارت روايته عن الشيخ تعديال له، وتركها عنه تجريحا له خصوصا إذا كان مدنيا، وأصبح قاعدة في قبول الحديث أو رده، قال ابن معين 

؛ (4): "مالك بن أنس إذا روى عن رجل ال يعرف؛ فهو حجة"؛ وقال أحمد بن حنبل (3)"(2)كل من روى عنه مالك فهو ثقة، إال عبد الكريم"

؛ وقال أيضا: "كان مالك من أثبت الناس. وال تبال أن ال (5)وقال أيضا: "ما روى مالك عن أحد إال وهو ثقة. كل من روى عنه مالك فهو ثقة"

 .(6)تسأل عن رجل روى عنه مالك، وال سيما مدني"

في معرفة أحوال الرواة، وتمييز املقبول منهم عن الضعيف املردود، وصار معتمدهم  إن هذه النقول وغيرها كثيرة، تثبت إمامة مالك 

 في الرواة باملدينة، فمن روى عنه أو تكلم فيه بخير وثقوه وعدلوه، ومن أعرض عنه أو ترك الرواية عنه ضعفوه وأعرضوا عنه، وملزوه بترك

، وقال سفيان (8)مالك ففي حديثه ش يء. ال أعلم مالكا ترك إنسانا في حديثه ش يء": "كل مدني لم يحدث عنه ، قال ابن املديني (7)اإلمام له

                                       
 (.2/200الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع )  - 1

روى عن طاوس ومجاهد ومكحول وإبراهيم، وسمع منه ابن جريج  عبد الكريم بن أبي املخارق أبو أمية البصري املعلم نزل بمكة، وهو عبد الكريم بن طارق ويقال ابن قيس، - 2

، رماه أيوب السختياني بالكذب. وقال أحمد: ليس هو بش يء قد ضربت على حديثه وهو شبيه املتروك. وقال يحيى: ليس بش يء. وقال والثوري ومالك وشعبة وابن عيينة

"ضعيف ال ل ابن عبد البر: السعدي: غير ثقة. وقال ابن حبان: كثير الوهم فاحش الخطأ، فلما كثر ذلك منه، بطل االحتجاج به. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقا

مالك عن عبد الكريم بن  يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه ... وكان مؤدب كتاب، وكان حسن السمت، غر مالكا منه سمته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه ... ولم يخرج

(؛ 6/89(؛ التاريخ الكبير للبخاري )4/261لتالية: تاريخ ابن معين )هـ؛ ينظر املصادر ا127أبي املخارق حكما في موطئه وإنما ذكر فيه عنه ترغيبا وفضال". توفي رحمه هللا سنة 

(؛ الضعفاء 20/65(؛ التمهيد البن عبد البر )2/163(؛ الضعفاء واملتروكون للدارقطني )7/37(؛ الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )6/59الجرح والتعديل البن أبي حاتم )

 (.6/376(؛ تهذيب التهذيب )6/244(؛ سير أعالم النبالء )18/259لكمال في أسماء الرجال للحافظ املزي )(؛ تهذيب ا2/114واملتروكون البن الجوزي )

(؛ سبر أعالم النبالء 25/635(؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ املزي )7/38(؛ الكامل في ضعفاء الرجال البن عدي )3/235تاريخ ابن معين برواية الدوري ) - 3

 (.10/7تهذيب التهذيب )(؛ 6/566)

 (.1/377شرح علل الترمذي البن رجب ) - 4

 (.1/377شرح علل الترمذي ) - 5

 (.1/377(؛ شرح علل الترمذي )1/177الكامل في ضعفاء الرجال ) - 6
إلمام مالكا لم يرو عن قرين قد كانت بينهما مشاحنة أو غيرة أو نشير هنا إلى بعض املسائل املهمة: أوالها أن تجريح األقران مما لم يعتد به أئمة الحديث، ولذلك إذا وجدنا ا - 7

ام مالك واإلمام ابن أبي ذئب )ت تنافسا أو ما شابه ذلك، فال بد من اعتبار كالم غيره من املحدثين املعتبرين املعروفين باإلنصاف والعدل، يمثل لذلك بما حدث بين اإلم

في السير  : "يستتاب فإن تاب، وإال ضربت عنقه"، وقد علق الذهبي -«البيعان بالخيار»حينما وصله أنه ترك العمل بحديث: -لك هـ( عندما قال هذا األخير في اإلمام ما159

لماء ابن أبي  ضعف الع( على املسألة بقوله: "وبكل حال، فكالم األقران بعضهم في بعض ال يعول على كثير منه، فال نقصت جاللة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، وال6/564)

ْرُك اإلمام مالك الرواية عنه ال يدل على ضعفه، ذئب بمقالته هذه، بل هما عاملا املدينة في زمانهما 
َ
ت
َ
"؛ ثانيها أن من كان باملدينة ولم يحدث بها، وحدث في غيرها من البلدان، ف

 (.6/140يعتبر من جلة املحدثين؛ ينظر سير أعالم النبالء )هـ( الذي حدث بواسط ومكة، ولم يحدث باملدينة، وهو 125كمثل سعد بن إبراهيم )ت 
م، ألن اإلمام مالكا لم تكن له رحلة وثالثها أن الغرباء من العلماء الذين لم يستوطنوا املدينة، وكانوا مشهورين في غيرها من البقاع، فعدم التحديث عنهم ال يدل على ضعفه

: لك عذره العلماء في تحديثه عمن كان غير مدني ك عبد الكريم بن أبي املخارق املكي، والضابط هنا ما قاله القاض ي إسماعيل خارج املدينة إال ما كان من رحلة الحج، ولذ

 (.380-1/379"إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، أما الغرباء فليس يحتج به فيهم"؛ شرح علل الترمذي البن رجب )

: "وهذا على إطالقه فيه نظر، فإن مالكا لم يحدث عن سعد بن إبراهيم، وهو ثقة جليل (؛ قال ابن رجب 1/460(؛ شرح علل الترمذي )1/177الكامل في ضعفاء الرجال ) - 8

 (.2/879متفق عليه"؛ ينظر شرح العلل )
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، وقال أيضا: "رحم هللا مالكا، ما (1): "َمْن نحن عند مالك؟ إنما كنا نتبع آثار مالك، وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإال تركناه"بن عيينة 

 .(2)كان أشد انتقاده للرجال"

ه في هذا السياق، أن األمر يختلف بين من روى عنه اإلمام في موطئه واعتمد حديثه فيه، وبين من روى عنه ومما ينبغي التنبيه علي

ان وأخلى كتابه من مروياته، فقد جاء عن بشر بن عمر الزهراني أنه قال: سألت مالكا عن رجل، فقال: "رأيته في كتبي". قلت: ال. قال: "لو ك

 . (3)ثقة لرأيته في كتبي"

ن من استخالص مجموعة من امللحوظات؛ نذكر منها:هذا ال ِ
 
 نص ُيَمك

فيه تصريح بتوثيق كل من روى عنه، وأنه ال يوجد في املوطإ راو فيه كالم عند اإلمام، أما الرواة الذين لم يذكرهم اإلمام في كتابه،  أوال:

 فتسري عليهم القاعدة السالفة، أو من خالل ما توصل إليه أهل هذا الشأن. 

هذا النص فيه إنباء بالدقة العالية في التحري والتقص ي والنقد ألحوال الرواة عند اإلمام، وهو بهذا النهج قد أعطى ملن بعده  انيا:ث 

نقح فكرة التأليف في الصحيح من اآلثار، وأن ليس كل ما يرويه اإلنسان يستحق الكتابة واالعتناء، فاإلمام رغم كثرة مروياته، إال أنه ظل ي

 ه ويتعهده ملا يزيد عن أربعين سنة، ولم يدون فيه من اآلثار إال ما رآه صوابا صحيحا.كتاب

هذا النص كاشف عن رأي اإلمام في كل من روى عنه في كتابه. وهو بهذا قد كفانا مؤونة التنقيب والتدقيق والبحث عن قوله في  ثالثا:

 عن الثقات الذين لهم اعتناء بالرواية. حال كل راو على حدة، خصوصا إذا استحضرنا أنه ال يروي إال

إن هذه املنزلة لم يكن اإلمام ليصلها أو يتبوأها لوال الصرامة العلمية التي انتهجها في الحكم على الرجال تعديال وتجريحا، فقد وضع 

، تضرب إليه أكباد اإلبل من لنفسه منهجا صارما مؤسسا على قواعد شرعية وعلمية ومنطقية، أهلته ألن يكون بحق إماما في هذا الشأن

أجل التزود من منهجه التحديثي. وقد حفظت لنا املصادر التي تعتني بعلم الحديث أقواال من اإلمام، تعطي صورة كلية وجلية عن منهجه 

 الذي اعتمده فيمن يستحق الرواية عنه، ومن تلك األقوال نذكر:

"ال يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك: ال تأخذ من سفيه معلن ، قال: كان مالك بن أنس يقول: أوال: عن معن بن عيس ى

بالسفه وإن كان أروى الناس، وال تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان ال يتهم أن يكذب على رسول هللا 

ان ال يعرف ما يحدث ". قال إبراهيم بن املنذر: فذكرت ، وال من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، وال من شيخ له فضل وعبادة إذا كملسو هيلع هللا ىلص

لقد أدركت »هذا الحديث ملطرف بن عبد هللا اليساري مولى زيد بن أسلم فقال: ما أدري ما هذا، ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول: 

، قيل: ولم يا أبا عبد هللا؟ قال: « ديثا قطمشيخة لهم فضل وصالح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم ح -يعني املدينة  -بهذا البلد 

 .(4)«لم يكونوا يعرفون ما يحدثون »

أنه قال: "أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقى بهم القطر لسقوا، قد سمعوا العلم والحديث كثيرا،   ثانيا: عن ابن وهب عن مالك

والفتيا يحتاج إلى رجل معه تقى  -يعني الحديث-ما حدثت عن أحد منهم شيئا؛ ألنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف هللا والزهد، وهذا الشأن 

ا يخرج من رأسه، وما يصل إليه غدا. فأما رجل بال إتقان، وال معرفة؛ فال ينتفع به، وال هو وورع، وصيانة وإتقان، وعلم وفهم، فيعلم م

 .(5)حجة، وال يؤخذ عنهم"

أنهم جميعا سمعوا من اإلمام مالك يقول: "إن هذا العلم دين؛  ثالثا: عن إسماعيل بن أبي أويس وابن وهب وحبيب وابن عبد الحكم

، فما ملسو هيلع هللا ىلصعند األساطين، وأشار إلى مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أدركت سبعين ممن يقول: قال فالن، قال رسول هللا  فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد

أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أؤتمن على مال لكان به أمينا؛ ألنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، ويقدم علينا محمد بن مسلم بن 

 .(6)"عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب فيزدحم على بابه

                                       
(؛ تهذيب 1/74(؛ الديباج املذهب )7/165(؛ سير أعالم النبالء )1/148(؛ ترتيب املدارك )21ثة األئمة )(؛ االنتقاء في فضائل الثال1/272التاريخ الكبير ألحمد بن أبي خيثمة ) - 1

 (.10/9التهذيب البن حجر )

 (.1/101(؛ الديباج املذهب )7/165(؛ سير أعالم النبالء )21االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء البن عبد البر ) - 2

(؛ تهذيب التهذيب البن حجر 7/165(؛ سير أعالم النبالء )27/112(؛ تهذيب الكمال )1/192(؛ ترتيب املدارك )17(؛ االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة )20الثقات للعجلي ) - 3

(10/6-7.) 

(؛ الجامع 1/66(؛ التمهيد )16(؛ االنتقاء )403صل )(؛ املحدث الفا1/13(؛ الضعفاء الكبير للعقيلي )186-185العلل ومعرفة الرجال ألحمد بن حنبل برواية املروذي ) - 4

 (.2/578(؛ شرح علل الترمذي )1/139ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي )

 (.1/137ترتيب املدارك ) - 5
 (.5/343(؛ سير أعالم النبالء )1/136(؛ ترتيب املدارك )1/67(؛ التمهيد )17(؛ االنتقاء )2/194الفقيه واملتفقه ) - 6
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أنه سمع مالكا يقول: "أدركت باملدينة مشايخ أبناء مائة وأكثر، فبعضهم قد حدثت بأحاديثه، وبعضهم لم أحدث  رابعا: عن ابن وهب

بأحاديثه كلها، وبعضهم لم أحدث من أحاديثه شيئا، ولم أترك الحديث عنهم ألنهم لم يكونوا ثقات فيما حملوا إال أنهم حملوا شيئا لم 

 .(1)يعقلوه"

 من هذه النصوص التي اخترناها، يمكن استخالص أهم الضوابط والشروط التي ارتضاها اإلمام مالك في قبول الرواة وهي كاآلتي:

 الشرط األول: أن ال يكون سفهها معلنا بسفهه ولو كان أروى الناس.

 الشرط الثاني: أن يكون كذابا في حديث الناس.

 عيا إلى هواه.الشرط الثالث: أن ال يكون مبتدعا دا

 الشرط الرابع: أن يكون ضابطا لحديثه وصائنا له منذ تحمله إلى حين أدائه.

 الشرط الصامس: أن يكون عارفا بما يحدث مع الفضل والعبادة.

 الشرط السادس: أن يكون الراوي مشهورا بطلب الحديث.

ي كما ترى ليست بذلك الضبط الذي وجد عند املتأخرين، وعذر فهذه أبرز الشروط التي صرح بها اإلمام مالك والتزم بها في مروياته، وه

ا اإلمام مالك واضح؛ إذ تعتبر محاوالته بداية للتأسيس والبناء والتقعيد لهذا العلم، وشأن العلم أن يبدأ ساذجا ثم يستوي على سوقه شيئ

أصعب ما في العلوم هو التأسيس لألفكار ال تطويرها. كما فشيئا بانكباب أهله عليه دراسة وتمحيصا وغربلة وتأصيال، هذا باإلضافة إلى أن 

 أن هذه الشروط التي صرح بها اإلمام كانت نبراسا ملن بعده، فال تجد محدثا جاء بعده إال استفاد منها في التقعيد لعلم الرجال.

وإذا نجز لنا الحديث عن الشروط بتقديم صورة واضحة وجلية عن منهج اإلمام في علم الرواية، تبادر إلينا سؤال مهم ال بد من 

 هل اإلمام مالك التزم بهذه الشروط حينما ألف املوطأ أم ال؟الجواب عنه لتعلقه بموضوع بحثنا وهو: 

حابة والتابعين باختالف طبقاتهم، وكما هو مجمع عليه أن الصحابة عدول إن الناظر في رجال املوطإ، يجدهم ال يخرجون عن الص

خير الناس »قال: ملسو هيلع هللا ىلص ، عن النبي ، أما التابعون فهم معدلون إجماال بما جاء عن عبد هللا بن مسعود ملسو هيلع هللا ىلصكلهم بشهادة هللا تعالى ورسوله 

 .(2)«قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

في عصر التابعين قليلون جدا، وال يكاد يوجد في القرن األول من كبار التابعين ضعيف إال الواحد بعد  هذا مع العلم أن الضعفاء

الواحد كالحارث األعور واملختار الكذاب، أما صغار التابعين فيوجد فيهم الغلط؛ وإنما ضعف هؤالء من جهة التحمل والضبط كرفع 

 .(3)املوقوف وإرسال الحديث

وصفنا من حال اإلمام وحال الرواة، علمنا أن كل من صرح اإلمام مالك باسمه في كتابه فهو ثقة يحتج بحديثه وإن  وإذا كان األمر كما

: "ومن كان من أهل العلم، ونصح نفسه، علم أن كل من وضعه مالك في موطإه، وأظهر اسمه، ثقة تقوم لم يكن معروفا، قال الفسوي 

 .(4)به الحجة"

مة اإلمام في هذا الشأن، إال أنه لم يمنع العلماء من البحث في رواته ومعرفة أحوالهم توسعا في الحفظ، وضبطا لكن رغم ما قيل في إما

، (5)واحدا وهو عبد الكريم بن أبي املصارق البصري للمحفوظ، واعتناء باملرويات. وكانت نتيجة بحثهم أن اإلمام لم يرو عن املتروكين إال 

 .(6)ويبلغ عددهم عشرةصنف مجمع على توثيقهم وهم األكثر، وصنف خالفوه في توثيقهم  أما باقي الرواة فهم صنفان:

                                       
 (.1/68التمهيد ) - 1

؛ باب فضل الصحابة (؛ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة 2652متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث رقم ) - 2

 (.2533ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث رقم )

-24(؛ الرواة الثقات املتكلم فيهم بما ال يوجب ردهم للذهبي )174-173(؛ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي )9البن شاهين )تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين  - 3

لحديث للعراقي لشمس (؛ فتح املغيث بشرح ألفية ا97-96(؛ املتكلمون في الرجال لشمس الدين السخاوي )3/439(؛ النكت على مقدمة ابن الصالح لبدر الدين الزركش ي )25

 (.4/352الدين السخاوي )

 (.350-1/349املعرفة والتاريخ ) - 4
بالحديث الضعيف في فضائل  استداللذهب ابن عبد البر إلى أن اإلمام لم يخرج له حديثا في األحكام، وإنما روى عنه في الفضائل ال غير، وجائز عند العلماء ومنهم مالك اال - 5

 (.20/65األعمال؛ ينظر التمهيد )

هـ(؛ وسهيل بن أبي صالح املدني )ت 135هـ(؛ وداود بن الحصين املدني )ت 148هـ(؛ جعفر الصادق بن محمد الباقر )ت 135هؤالء العشرة هم: ثور بن زيد الديلي املدني )ت  - 6

هـ(؛ العالء بن عبد 135هـ(؛ عطاء بن أبي مسلم الخراساني )ت 145هـ(؛ عبد الرحمن بن حرملة األسلمي املدني )ت 140)ت هـ(؛ شريك بن عبد هللا بن أبي نمر املدني 140

مزيد من هـ(؛ لل127هـ(؛ عبد الكريم بن أبي املخارق البصري )ت 145هـ(؛ محمد بن عمرو بن علقمة املدني )ت 137هـ(؛ وعمرو بن أبي عمرو املدني )ت 138الرحمن املدني )ت 

فيهم يف كتابه  والتعديل جرحالتفصيل في معرفة أحوال هؤالء الرواة ينظر إلى الخالصات القيمة التي توصل إليها الدكتور محمد بن يحيى مبروك من خالل تتبعه أئمة ال
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؛ وهي نسبة قليلة جدا باملقارنة مع غيره ممن روى الحديث وتحرى أحد عشر رجالإذن مجموع ما اْنُتِقَد على اإلمام مالك من الرجال 

 األسانيد الصحيحة، وحاول جاهدا أن ال يروي إال عمن ثبتت ثقته وضبطه وعدالته واهتمامه بعلم الحديث كالبخاري ومسلم. 

ه عمدة في الرواة املدنيين، وقد بذل جهده كما أن علم الجرح والتعديل هو علم اجتهادي، وما دام أن اإلمام مالكا يعتبر من أئمته، وأن

 في التقص ي والتثبت، فهو معذور في النتيجة التي حصل عليها، وليس ملزما بما تحصل عند غيره. 

هذا باإلضافة إلى أن أولئك الرجال املنتقدين لم يكن جرحهم من جهة الديانة أو العدالة الذي يصعب ترميمه وجبره، وإنما كان من 

 وخفته، وهذا النوع من الضعف في الرواة ال يستوجب به ترك األحاديث كليا.جهة الضبط 

وإذا نجز لنا الكالم في شروط رواية الحديث عند اإلمام مالك، وثبت لنا التزامه بها في كتابه املوطإ، فإننا نركب خالصة على ما سبق 

ث، قد أعطى رسالة لكل مشتغل بالفقه، وهي أنه ال يصح في إن اإلمام مالكا من خالل منهجه في رواية الحديالتنظير له؛ فنقول: 

العملية االجتهادية بشتى مراحلها االستدالل إال بما ثبت صحته من األخبار، وأن عليه املعول في بناء األحكام واستخالصها، وليس من 

يأذن به هللا، ومعارضة لقصد الشارع الحكيم منهجه االستدالل باْلثار التي جاءت من طرق ضعيفة، باعتبارها إضافة في الدين بما لم 

من شرعه.

 لك في االستدالل بالسنة اْلحاديةاملطلب الثاني: شروط اإلمام ما

إذا ثبت الحديث صح االستدالل به، وإذا صح الحديث وجب املصير إليه، وكل اجتهاد عارض الحديث فهو مردود، كل هذه القواعد 

فضفاضة، تحتاج إلى تقييدات كثيرة حتى تسلم من النقض والنقد، ذلك ألن هذه القواعد قد وغيرها عند التمحيص نجدها مطلقة و 

بوضع شروط علمية لالستدالل بالسنة النبوية ربما توافقوا عليها وربما تنازعوا؛ هذه  -إن لم نقل جلهم-خالفها أغلب فقهاء املذاهب 

 وافق قالب الشريعة أو يرده.الشروط أحيانا تجعل الفقيه يعمل بالحديث أو يؤوله حتى ي

إن العلماء ملا وضعوا هذه الشروط، كان قصدهم من ذلك خدمة الشريعة والتوفيق بين نصوصها التي يتوهم التعارض بينها، حتى 

السبل تسلم األدلة الشرعية من التناقض الذي تنزهت عنه، وتطرد األصول والقواعد واملناهج، فتسهل بذلك العملية االجتهادية، وتغلق 

 أمام األدعياء واألعداء لهذه الشريعة الغراء. ولم يكن قصد علمائنا في لحظة تعمد املخالفة، ومن ظن فيهم ذلك فيتهم في ديانته.

قد أقام لنفسه منهجا خاصا به في تعامله مع متون السنة اآلحادية، فهو لم يكن يستدل على الحكم الشرعي بكل  إن اإلمام مالكا 

ته عنده، بل وضع شروطا علمية لالعتماد عليه في االستدالل؛ إذ رغم حرصه الشديد على االتباع واالقتداء، فقد رد حديث ثبتت صح

كثيرا من األحاديث لعدم اندراجها في القالب املنهجي الذي أسسه اإلمام، وتلك الشروط ليست بدعة ابتدعها، بل هي مستوحاة من عمل 

وفقهاء التابعين، وتجلى دور اإلمام فيها بإبرازها وإخراجها والتمثيل لها بما يناسب في كتابه املوطإ، ومن تلك الشروط التي  الصحابة 

: أال تعارض القرآن الكريم، وأال تعارض عمل أهل املدينة، وأال تكون مخالفة لألصول والقواعد راعاها اإلمام عند االستدالل بالسنة

 ي تمثيل لكل شرط من املوطإ بما يناسب املقام.، وفيما يلالعامة

 الشرط األول: أال تكون السنة اْلحادية مخالفة للقرآن الكريم. 

 :(1)إذا ورد الحديث الصحيح مخالفا لظاهر القرآن الكريم، وتعذر الجمع بينهما؛ فإن اإلمام مالكا يرده؛ ومن الشواهد على ذلك

روى اإلمام مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد هللا بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول  الشاهد األول:

يصرف وجه الفضل إلى الشق اآلخر. ملسو هيلع هللا ىلص فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 

وذلك في «. نعم»في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. ال يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟" قال:  فقالت: "يا رسول هللا إن فريضة هللا

 .(2)حجة الوداع

                                                                                                          
التعريف بمن ذكر في البن خلفون األندلس ي؛  اإلمام مالك بن أنسأسماء شيوخ (؛ هذا باإلضافة إلى كتاب 342-311) اإلمام مالك وعمله بالحديث من خالل كتابه املوطأ

 لجالل الدين السيوطي.إسعاف املبطأ برجال املوطأ البن الحذاء القرطبي؛  املوطأ من النساء والرجال

ا كما وصفت، والسبب في ذلك أن اإلمام كان قصده األول من هذا الشرط قليل في كتاب املوطإ؛ ألن الشواهد القرآنية فيه قليلة وشحيحة، وقد تتبعت ذلك في املوطإ فوجدته - 1

ستدالل بالقرآن الكريم عند التأليف هو جمع الفقه املدني، وقد أشرت إلى ذلك في مقال لي منشور في مجلة املدونة التابعة للمجمع الفقهي بالهند بعنوان: "منهج اال 

 اإلمام مالك في كتابه املوطإ".
 ، باب الحج عمن يحج عنه.املوطأ: كتاب الحج - 2
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هذا الحديث يدل من خالل ظاهر ألفاظه على جواز النيابة في الحج، لكن اإلمام مالكا لم يعمل به، ألن القربات أو العبادات عنده 

، وقال اإلمام مالك عقب هذا الحديث فيما رواه عنه ابن حبيب: "إنما كان ذلك له (1)ينوب فيها أحد عن أحدصياما كان أو صالة أو حجا ال 

 .(2)خاصة، مثل حديث سالم مولى أبي حذيفة، ال أرى ألحد يحج عن أحد"

 ُيَرىَٰ  وسبب رد مالك لهذا الحديث مخالفته لظاهر قوله تعالى: ﴿
َ
نا َسْعَيُه َسْوف

َ
ا َوُهَو َربُّ ولقوله تعالى: ﴿ ،(3)﴾َوأ ْبِغي َربًّ

َ
ِ أ

ْيَر اَّللا
َ
غ
َ
ْل أ

ُ
ق

م 
ُ
ك  َرّبِ

ىَٰ
َ
ما ِإل

ُ
َرىَٰ ۚ ث

ْ
خ
ُ
 ِوْزَر أ

ٌ
ِزُر َواِزَرة

َ
 ت

َ
ْهَها ۚ َوال

َ
 َعل

ا
ٍس ِإال

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
ِسُب ك

ْ
ك
َ
 ت

َ
ْيٍء ۚ َوال

َ
ّلِ ش 

ُ
وَن ك

ُ
ِلف

َ
ت
ْ
خ
َ
ْم ِفيِه ت

ُ
نت

ُ
م ِبَما ك

ُ
ك
ُ
ئ ّبِ
َ
ُين

َ
ْم ف

ُ
ْرِجُعك  . (4)﴾ما

َبْيِت َمِن ا ﴿ورده أيضا مخالفته لظاهر قوله تعالى: 
ْ
اِس ِحجُّ ال

ا
ى الن

َ
ِ َعل

ا ۗ َوَّلِلا
ً
اَن آِمن

َ
ُه ك

َ
ل
َ
اُم ِإْبَراِهيَم ۖ َوَمن َدخ

َ
ق اٌت ما

َ
ن اَع ِفيِه آَياٌت َبّيِ

َ
ط

َ
ْست

يَن  ِ
َ
َعامل

ْ
ِنيٌّ َعِن ال

َ
َ غ ِإنا اَّللا

َ
َر ف

َ
ف
َ
 ۚ َوَمن ك

ً
ْيِه َسِبيال

َ
فهو غير  (6)، فهذه اآلية ربطت الوجوب بالقدرة أو االستطاعة، ومن كان معضوبا(5)﴾ِإل

 مستطيع، وصار خطاب اآلية الكريمة ال يشمله وإن كانت له االستطاعة املادية.
لظاهر قال أبو العباس القرطبي في تعليقه على هذا الحديث: ")هذا( ظاهر في أن من لم يستطع الحج بنفسه أنه مخاطب به. وبهذا ا

﴿ أخذ الشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، والجمهور ... وخالفهم في ذلك مالك وأصحابه، ورأوا: أن هذا الظاهر مخالف لقوله تعالى: 

َبْيِت َمِن ا
ْ
اِس ِحجُّ ال

ا
ى الن

َ
ِ َعل

ا ۗ َوَّلِلا
ً
اَن آِمن

َ
ُه ك

َ
ل
َ
اُم ِإْبَراِهيَم ۖ َوَمن َدخ

َ
ق اٌت ما

َ
ن ِنيٌّ َعِن ْس ِفيِه آَياٌت َبّيِ

َ
َ غ ِإنا اَّللا

َ
َر ف

َ
ف
َ
 ۚ َوَمن ك

ً
ْيِه َسِبيال

َ
اَع ِإل

َ
ط

َ
ت

يَن  ِ
َ
َعامل

ْ
ىَٰ ، فإن األصل في االستطاعة إنما هي القوة بالبدن. ومنه قوله تعالى: ﴿(7) ﴾ال اُدوَن  َحتا

َ
 َيك

ا
ْوًما ال

َ
ْيِن َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما ق دا  َبْيَن السا

َ
غ
َ
ا َبل

َ
ِإذ

 
ً

ْوال
َ
ُهوَن ق

َ
ق
ْ
؛ أي: ما قدروا، وال قووا. وبالجملة: فإذا قال القائل: فالن مستطيع، أو غير مستطيع. فالظاهر منه السابق إلى الفهم: نفي (8)﴾َيف

 .(9)"ظاهر القرآن الحديث ظاهر القرآن رجح مالك فلما عارض ظاهر هذا القدرة أو إثباتها، 

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله »قال: ملسو هيلع هللا ىلص : مالك، عن أبي الزناد، عن األعرج، عن أبي هريرة، أن رسول هللا الشاهد الثاني

 .(10)«سبع مرات

غسله فقط اإلناء الذي فيه ماء دون غيره، وأن ذهب اإلمام مالك إلى استحباب غسل اإلناء الذي شرب منه الكلب، وأن الذي يستحب 

داللة الحديث غير معقولة ومحمولة على التعبد، ولهذا جاز عنده أكل ما تركه الكلب من الطعام واللبن وعدم طرحه، وذلك ألن هذا 

  الحديث معارض بظاهر قوله تعالى: ﴿
ُ
ِذيَن أ

ا
َعاُم ال

َ
 ۖ َوط

ُ
َبات ّيِ

ا
ُم الط

ُ
ك
َ
ِحلا ل

ُ
َيْوَم أ

ْ
 ِمَن ال

ُ
ات

َ
ْحَصن

ُ ْ
ُهْم ۖ َوامل

ا
ْم ِحلٌّ ل

ُ
َعاُمك

َ
ْم َوط

ُ
ك
ا
اَب ِحلٌّ ل

َ
ِكت

ْ
وا ال

ُ
وت

ُجوَرُهنا ُمْحِصِني
ُ
ُموُهنا أ

ُ
ْيت

َ
ا آت

َ
ْم ِإذ

ُ
ْبِلك

َ
اَب ِمن ق

َ
ِكت

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

ا
 ِمَن ال

ُ
ات

َ
ْحَصن

ُ ْ
اِت َوامل

َ
ِمن

ْ
ؤ
ُ ْ
َداامل

ْ
خ
َ
ِخِذي أ  ُمتا

َ
ْيَر ُمَساِفِحيَن َوال

َ
ْر َن غ

ُ
ف
ْ
ٍن ۗ َوَمن َيك

اِسِريَن 
َ
ص
ْ
ِخَرِة ِمَن ال

ْ
ُه َوُهَو ِفي اْل

ُ
 َعَمل

َ
ْد َحِبط

َ
ق
َ
يَماِن ف ِ

ْ
 .(12)وقد كان يقول: "يؤكل صيده، فكيف يكره لعابه"؛ (11)﴾ ِباإل

ل مالك: قد جاء هذا : "قا-حينما سئل عن غسل اإلناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في اإلناء في اللبن وفي املاء؟-قال اإلمام ابن القاسم 

الحديث وما أدري ما حقيقته، قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت، وليس كغيره من السباع، وكان يقول: إن كان يغسل ففي 

رزق هللا  املاء وحده، وكان يضعفه، وكان يقول: ال يغسل من سمن وال لبن، ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك، وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من

 .(13)فيلقى لكلب ولغ فيه"

                                       

 املوطأ: كتاب الصيام، باب النذر في الصيام والصيام عن امليت. وأيضا: كتاب النذور واأليمان، باب ما يجب من النذور في املش ي. - 1

اِفِقي الجْوَهِري ) - 2
َ
 (.209مسند املوطإ ألبي القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا الغ

 40سورة النجم: اآلية  - 3

 .164سورة األنعام: اآلية  - 4

 .97سورة آل عمران: اآلية  - 5

 (.1/307) املعضوب: املخبول الزمن الذي ال حراك به. يقال عضبته الزمانة تعضبه عضبا، إذا أقعدته عن الحركة وأزمنته؛ ينظر تهذيب اللغة لألزهري  - 6

 .97سورة آل عمران: اآلية  - 7

 .93سورة الكهف: اآلية  - 8

 (.3/442ملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )ا - 9

 املوطأ: كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء. - 10

 .5سورة املائدة: اآلية  - 11
مذهب عالم (؛ املعونة على 178-1/177(؛ ملزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى املصادر التالية: اإلشراف على نكت مسائل الخالف للقاض ي عبد الوهاب )1/116املدونة ) - 12

(؛ التنبيه على مبادئ التوجيه 59-1/57(؛ التبصرة ألبي الحسن اللخمي )86-1/82(؛ الجامع ملسائل املدونة البن يونس الصقلي )181-180املدينة للقاض ي عبد الوهاب )

 (.176-1/175شرح مختصر خليل للحطاب ) (؛ مواهب الجليل في73-1/72(؛ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق )241-1/240البن بشير )

 (.1/115املدونة ) - 13
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إال إذا كانت موافقة  أن اإلمام مالكا كان ال يستدل بالسنة اآلحادية من خالل هذين املثالين وغيرهما من األمثلة التي تركناها، يتبين

للظواهر القرآنية، فإن عارضتها، فإن اإلمام ال يعتمد عليها في استخالص األحكام الشرعية؛ لكن رغم ما سبق ذكره يبقى هذا الشرط 

م يعقب عليها يحتاج إلى مزيد بحث وتحر، باعتبار أن األحاديث التي قيل إن اإلمام قد ردها ملعارضتها ظاهر القرآن، قد رواها في موطئه ول

 بها؟بش يء، مما يجعل الباحث ال يقطع باألمر، إذ لو ردها ولم يعمل بها، فِلَم ساقها في موطئه على أساس االحتجاج وبيان األحكام املتعلقة 

 الشرط الثاني: أال تكون السنة اْلحادية معارضة لعمل أهل املدينة.

، فإذا خالفه، فإن (1)على وفقه أن يكون موافقا ملا جرى به العمل عند أهل املدينةلقد اشترط اإلمام مالك للعمل بالحديث وبناء األحكام 

 اإلمام يقدم العمل املتواتر على الخبر الواحد؛ ومن الشواهد الدالة على هذا الشرط نذكر:

د منهما بالصيار على صاحبه، ما املتبايعان كل واح»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء عن مالك عن نافع، عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا الشاهد األول:

 .(2)«لم يتفرقا إال بيع الصيار

 «.وليس لهذا عندنا حد معروف، وال أمر معمول به فيه»قال اإلمام مالك بعد روايته للحديث مباشرة: 

، أنها ملسو هيلع هللا ىلصزوج النبي : ما جاء عن اإلمام مالك، عن عبد هللا بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة الشاهد الثاني

وهو فيما يقرأ من ملسو هيلع هللا ىلص كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول هللا »قالت: 

 .(3)«القرآن

 «.وليس على هذا العمل»قال اإلمام مالك في تعليقه على هذا الحديث: 

، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول هللا : ما جاء عن اإلمام مالك، عن ابن شهابالشاهد الثالث

، فخرج بجنازتها ليال، فكرهوا «إذا ماتت فآذنوني بهاملسو هيلع هللا ىلص: »يعود املساكين، ويسأل عنهم. فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمرضها، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

فقالوا: يا رسول هللا « ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟»ن شأنها. فقال: أخبر بالذي كان مملسو هيلع هللا ىلص فلما أصبح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. أن يوقظوا رسول هللا 

 .(4)«صف بالناس على قبرها. وكبر أربع تكبيرات»، حتى ملسو هيلع هللا ىلصكرهنا أن نخرجك ليال، ونوقظك. فخرج رسول هللا 

ا عليها ثم جاء قوم بعدما صلوا عن الصالة على الجنازة إذا صلو  هذا الحديث قد رده اإلمام مالك ملعارضته لعمل أهل املدينة، فقد سئل 

 عليها؟

 صلى عليها وهي في قبرها؟ملسو هيلع هللا ىلص فقال: "ال تعاد الصالة وال يصلي عليها بعد ذلك أحد، قال: فقلنا ملالك: والحديث الذي جاء أن النبي 

 .(5)قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل"

تفيد بمجموعها أن الحديث ال تكفي صحته لالعتماد عليه في االستدالل، بل ال بد  هذه بعض األمثلة فقط، وما تركناه كثير جدا، وهي

من موافقته للعمل، فإن خالف، فقد استحق السقوط، باعتبار أن العمل فيه من مقومات القوة والرجاحة ما يجعله مقدما على السنة 

 اآلحادية عند التعارض.

 مخالفة ألصل شرعي مقطوع به. الشرط الثالث: أال تكون السنة اْلحادية

 إذا جاءت السنة اآلحادية مخالفة ملا تقرر في األصول العامة والقواعد املرعية في الشريعة املستقرأة من أدلة كثيرة؛ فإن اإلمام مالك 

ء خبر الواحد معارضا : "إذا جايقدم القاعدة العامة على السنة اآلحادية، وذلك من باب تقديم القطعي على الظني، قال ابن العربي 

لقاعدة من قواعد الشرع، هل يجوز العمل به أم ال؟ فقال أبو حنيفة: ال يجوز العمل به. وقال الشافعي: يجوز العمل به. وتردد مالك في 

 .(6)املسألة، ومشهور قوله والذي عليه املعول: أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه"

 د على هذا الشرط نذكر:ومن الشواه

                                       
ن التفصيل عن هذا األصل، ينظر في عمل أهل املدينة هو: ما اتفق عليه العلماء والفضالء باملدينة كلهم أو أكثرهم في زمن مخصوص سواء كان سنده نقال أم اجتهادا، ملزيد م - 1

(؛ أحكام الفصول في أحكام األصول ألبي 1747-3/1743(؛ املعونة للقاض ي عبد الوهاب )232-226املصادر واملراجع التالية: مقدمة في أصول الفقه البن القصار )

( العرف والعمل في املذهب املالكي ومفهومهما لدى علماء املغرب لعمر الجيدي 406-1/403(؛ لباب املحصول من علم األصول البن رشيق )491-1/486الوليد الباجي )

(؛ أصول فقه اإلمام مالك: أدلته النقلية لعبد الرحمن بن عبد 111-91حمد محمد نور يوسف )(؛ عمل أهل املدينة بين مصطلحات مالك وآراء األصوليين أل 269-271)

 (.319-1/314(؛ منهج االستدالل بالسنة )1051-2/1042هللا الشعالن )

 املوطأ: كتاب البيوع، باب بيع الخيار. - 2

 املوطأ: كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة. - 3

 املوطأ: كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز. - 4

 (.1/257املدونة ) - 5
 (.2/812القبس في شرح موطإ مالك بن أنس ) - 6
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من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء عن اإلمام مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول هللا  الشاهد األول:

 .(1)«ظالم حق

قريبة من العمران كانت أم بعيدة، ولم يجر عليها ملك أحد فهي له، وإن  (2)هذا الحديث يدل بظاهر لفظه على أن من أحيا أرضا مواتا

 لم يأذن السلطان في ذلك.

لكن اإلمام مالك فرق بين املوات القريبة من العمران والبعيدة منه، فأجازها مطلقا في البعيدة، بينما قيد الجواز في القريبة بإذن 

ستأذن اإلمام" ثم قال أيضا: "وإحياؤها: شق العيون وحفر اآلبار وغرس الشجر وبناء البنيان : "إذا أحياها فهي له وإن لم ياإلمام، قال 

« من أحيا أرضا مواتا»والحرث. إذا فعل شيئا من ذلك فقد أحياها. قال: وال يكون له أن يحيي ما قرب من العمران. وإنما تفسير الحديث: 

 .(3)لعمران، وما يتشاح الناس فيه، فإن ذلك ال يكون له أن يحييه إال بقطيعة من اإلمام"إنما ذلك في الصحاري والبراري. وأما ما قرب من ا

وتعليل رد اإلمام مالك للحديث يتجلى في مراعاة املصلحة العامة، إذ إن ما قرب من البلد في حكم فنائه، فاالنتفاع به مشترك بين أهل 

ن وجوه اإلرفاق؛ فلو أجيز لكل واحد اقتطاعه، ألضر ذلك بأهل البلد، فلم يكن بد البلد من االحتطاب فيه واالصطياد والرعي وغير ذلك م

 .(4)من نظر اإلمام ليكون كالحكم ملن يحييه

: "وليس ما نحن فيه تفرقة مالك بين ما قرب من العمارة فال يحيا إال بإذن اإلمام، وبين ما بعد فيجوز بغير إذنه؛ بل هو قال القرافي 

وهي أن ما قرب من العمران يؤدي إلى التشاجر والفتن وإدخال الضرر؛ فال بد فيه من نظر األئمة دفعا لذلك املتوقع ... وما من قاعدة أخرى 

 .(5)بعد من ذلك ال يتوقع فيه ش يء من ذلك فيجوز"

ال يمنع »عليه وسلم قال:  : ما جاء عن اإلمام مالك، عن ابن شهاب، عن األعرج، عن أبي هريرة أن رسول هللا صلى هللاالشاهد الثاني

 .(6)«أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره

هذا الحديث يدل صراحة على جواز وضع الرجل جذعه على جدار جاره، أذن في ذلك مالكه أو لم يأذن، فإن امتنع عن ذلك أجبر، 

عدم جواز التصرف في ملك الغير إال عيا وهو لكن اإلمام مالكا ذهب إلى عدم جواز القضاء بهذا الحديث عند التخاصم، ملخالفته أصال شر 

، قال ابن العربي: "األمة أجمعت على أن من اختص بحق ال يلزمه أن يعطيه لغيره وإن لم يضر به فكيف ووضع الخشبة على الجدار بإذنه

فيوجب وضع الخشبة مضر بصاحب الجدار إما عاجال بأن يثقل الحائط فيقصر عمره أو بأن يعيبه أو بأن ال يكون من هذين ش يء 

لصاحبها اشتراكا في الجدار مع صاحبه وحيازة له تثبت له بطول الزمان وإذا أراد صاحب الجدار أن يحض على ذلك باإلشهاد في كل وقت 

م من . وقال أبو العباس القرطبي: "ملا كان األصل املعلو (7)واالفتقاد في كل حين شغل نفسه عن غير ذلك من أغراضه وفي ذلك إضرار به"

 .(8)الشريعة أن املالك ال يجبر على إخراج ملك عن يده بعوض، كان أحرى وأولى أال يخرج عن يده بغير عوض"

؟ قال: ال أرى أن «ال يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره»"هل كان مالك يأخذ بهذا الحديث:  ولهذا ملا سئل ابن القاسم 

 .(9)عندي على وجه املعروف بين الناس" ملسو هيلع هللا ىلصلنبي يقض ى بهذا الحديث؛ ألنه إنما كان عن ا

 هذه هي الشروط املرعية عند اإلمام مالك في استدالله بالسنة اآلحادية، والناظر فيما سقناه يتبين له أمور مهمة منها:

يعمل بالحديث ويعتمد عليه في استخالص الحكم الشرعي إذا لم يوجد معارض أقوى كعمل أهل املدينة أو ظاهر  أن اإلمام مالكا  أولها:

 من القرآن أو قاعدة عامة قطعية، فإن وجد فإن اإلمام يرده حينئذ، عمال بالقوي داللة.

تبطا بما طريقه النقل، بل يشمل كل ما تناقله أهل املدينة أن عند تتبع األحاديث املردودة بالعمل املدني، نجد رد اإلمام لها ليس مر  ثانهها:

أو مما جرى به العمل في زمن الخالفة الراشدة أو اتفق عليه الفقهاء التابعون من  ملسو هيلع هللا ىلص وتوارثوه بينهم في املدينة سواء كان من عمل النبي

س دقيقا، بل يحتاج إلى مزيد من البحث والتحري، هذا بعدهم، لذلك كان ما نسب إلى اإلمام من االعتماد على العمل فيما طريقه النقل لي

                                       
 املوطأ: كتاب األقضية، باب القضاء في عمارة األموات. - 1

(؛ مقاييس اللغة 170ينتفع بها أحد؛ ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لألزهري )األرض املوات: هي األرض التي ال مالك لها قد خلت من السكان ومن العمارة ومن املاء وال  - 2

 (.2/583(؛ املصباح املنير في غريب الشرح الكبيرألحمد الفيومي )5/283)

 (.4/473املدونة ) - 3

 ( بتصرف.2/1195املعونة ) - 4

 (.1/207الفروق ) - 5

 رفق.املوطأ: كتاب األقضية، باب القضاء في امل - 6
 (.6/415(؛ وينظر أيضا له املسالك في شرح املوطإ )3/929القبس ) - 7

 (.4/530املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) - 8

 (.3/442املدونة ) - 9
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واجتهاداته ثم يعقبها بقوله:  مع استحضار السنة بمفهومها العام في عالقتها بالعمل، ولذلك تجده في املوطإ كثيرا ما يروي أقضية عمر 

 ليس على هذا العمل. 

باحث أن يتساءل عن داللة روايتها وعدم االعتماد عليها في العملية  أن األحاديث التي ردها اإلمام ليست كثيرة، لكن يمكن ألي ثالثها:

 االجتهادية؟

يمكن القول: إن سبب روايتها في الكتاب يرجع إما إلى أن الحديث قد وصله وتركه، ليعلم الباحثين أنه عن علم رده، وإما إلى أن الحديث 

م املقصود دون غيره مما قد يستدل به غيره، وإما إلى أن الغاية من روايتها قد يكون داال على أكثر من حكم، فيورده مستدال به على الحك

نقل العلم وإن خالف ما يعتقده؛ إذ ربما يظهر للناقل ما لم يظهر للراوي، هذا مع العلم أنه ليس شرطا عند العلماء العمل بكل ما رواه 

 .(1)الراوي 

 اإلمام مالك.املبحث الثالث: أوجه االستدالل بالسنة النبوية عند 
لقد وضع اإلمام مالك منهجا خاصا في استدالله بالسنة النبوية، فهو لم يكن يستدل بالنص الحديثي كيفما اتفق، بل كانت له قواعد 

علمية يعتمدها عند االحتجاج واالستنباط، بعضها أقوى من بعض، وقد تتبع علماء املذهب منهجه في االعتماد على األخبار، فألفوه 

 بنص السنة وظاهرها ومفهومها ودليلها وتنبيهها. وفيما يلي تفصيل لكل وجه على حدة.يستدل 

 أوال: الن  من السنة النبوية.

، وعبر عنه بعضهم بطريقة أخرى اللفظ الكاشف للمعنى بنفسه: (2)لقد ذهب األصوليون بما فيهم املالكية إلى أن املقصود بالنص

. وهذا الوجه من االستدالل له حضور قوي في كتاب املوطإ، ومن الشواهد على ذلك ما ال احتمال فيه ما يفهم املراد منه على وجهفقالوا: 

، فقال: يا رسول هللا إنا نركب ملسو هيلع هللا ىلصجاء عن املغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول هللا 

 .(3)«هو الطهور ماؤه، الحل ميتته: »ملسو هيلع هللا ىلصتوضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول هللا البحر، ونحمل معنا القليل من املاء، فإن 

هذا الحديث نص في طهارة ماء البحر، وإذا كان كذلك، فهو مطهر تحصل به الطهارة الشرعية بنوعيها عند اإلمام؛ وال يصح أن يكون معنى 

طهور: الطاهر؛ ألنهم لم يسألوه هل هو طاهر، وإنما سألوه: هل هو مطهر؟ الطهور الذي يتكرر التطهير به، وال يصح أن يكون معنى ال

فأجابهم بأنه طهور؛ وهذا يقتض ي أن لفظ طهور يتضمن معنى مطهر، وال يكون مطهرا حتى يكون ماء طاهرا، وال خالف في جواز التطهير 

ن يكون ذلك قوال ألحد، واألصل في جواز التطهير به هذا بماء البحر إال ما يروى عن عبد هللا بن عمر. وقد أنكر القاض ي أبو الحسن أ

 .(4)الحديث، وهو نص في الحكم

 ثانيا: الظاهر من السنة النبوية.

اللفظ  ، أو هو:املعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من املعاني التي يحتملها اللفظ: (5)يقصد بالظاهر عند أصوليي املالكية وغيرهم

 .املتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح

إذن اللفظ الظاهر هو ما احتمل أكثر من معنى، إال أنه راجح في بعضها، ومرجوح في غيرها، وهو بهذا التحديد قسيم النص، وقد ورد 

ابن شهاب، عن أبي إدريس الخوالني، عن أبي  كثيرا في املوطإ، ومن األمثلة التي يستأنس بها في هذا السياق ما جاء عن اإلمام مالك، عن

 .(6)«أكل كل ذي ناب من السباع حرام»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصثعلبة الخشني أن رسول هللا 

في رواية عنه على  عن أكل لحوم السباع، لكن هذا النهي حمله اإلمام مالك  ملسو هيلع هللا ىلصهذا الحديث فيه داللة ظاهرة على نهي النبي 

؛ إذ ذهب العراقيون إلى أن النهي محمول (2)، الش يء الذي جعل علماء املذهب يختلفون من بعده(1)ةالتحريم، وفي رواية أخرى على الكراه

                                       
 يفتي به، وعلى هذا مذاهب جميع فقهاء األمصار". (: "وليس يلزم املفتي أن يفتي بجميع ما روى، وال يلزمه أيضا أن يترك رواية ما ال320قال الرامهرمزي في املحدث الفاصل ) - 1

(؛ 306-305(؛ إيضاح املحصول من برهان األصول ألبي عبد هللا محمد بن علي املازري )55(؛ اإلشارة في أصول الفقه )196-1/195إحكام الفصول في أحكام األصول ) - 2

(؛ شرح تنقيح 473-2/471(؛ لباب املحصول في علم األصول للحسين بن رشيق املالكي )168-2/167التحقيق والبيان في شرح البرهان لعي بن إسماعيل األبياري )

(؛ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول للشريف أبي عبد 162(؛ تقريب الوصول إلى علم األصول ألبي القاسم محمد بن جزي الغرناطي )37-36الفصول للقرافي )

 (.326-1/322؛ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للحسين بن علي الرجراجي )(437-429هللا محمد التلمساني )

 املوطأ: كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء. - 3

 ( بتصرف.1/55املنتقى ) - 4
(؛ 177-2/171(؛ التحقيق والبيان )38-37(؛ املحصول البن العربي )308-306(؛ إيضاح املحصول )106(؛ الحدود في األصول )56-55(؛ اإلشارة )1/196إحكام الفصول ) - 5

 (.331-1/330(؛ رفع النقاب )162(؛ تقريب الوصول )38-37(؛ شرح تنقيح الفصول )498-2/496لباب املحصول في علم األصول )

 املوطأ: كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. - 6
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فيه على الكراهية وهو املشهور في املذهب، في حين ذهب املدنيون واملغاربة إلى أنه محمول على التحريم، وهذا االختالف الحاصل في املسألة 

عن  ملسو هيلع هللا ىلصفي تعليقه على هذا الحديث: "نهيه  داللة على أن الدليل الوارد فيها ليس نصا، إذ شأن النصوص عدم االحتمال، ولهذا قال الباجي 

 .(3)ل كل ذي ناب من السباع ظاهره التحريم، ويجوز أن يحمل على الكراهية بدليل إن وجد في الشرع"أك

 ثالثا: فحوى الصطاب من السنة النبوية.

من نفس الصطاب من قصد  ما يفهم: "(4)ذهب أصوليو املالكية ومن وافقهم إلى أن فحوى الخطاب ترادف مفهوم املوافقة وتعني

 .ة"، أو "هي إثبات حكم املنطوق به للمسكوت عنه بطريق األولى"املتكلم لعرف اللغ

على فحوى الخطاب في استنباط األحكام الشرعية، ومن األمثلة على ذلك ما رواه اإلمام مالك، عن داود بن  وقد اعتمد اإلمام مالك 

، وكذلك ما رواه اإلمام عن (5)«ي سفره إلى تبوكيجمع بين الظهر والعصر، ف»كان  ملسو هيلع هللا ىلصالحصين، عن األعرج، عن أبي هريرة، أن رسول هللا 

الظهر والعصر جميعا، واملغرب والعشاء  ملسو هيلع هللا ىلصصلى رسول هللا »أبي الزبير املكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد هللا بن عباس أنه قال: 

 .(6)«أرى ذلك كان في مطر»قال مالك: « جميعا، في غير خوف وال سفر

أولى  -كما قال سحنون –من طريق األولى؛ إذ املريض  (7)على جواز الجمع بين الصالتين للمريض هذا الحديثان استدل بهما اإلمام 

بالجمع لشدة ذلك عليه ولخفته على املسافر، وإنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤنته إذا جد به السير، فاملريض أتعب من املسافر وأشد 

نه ملا يصيبه من بطن منخرق أو علة يشتد عليه بها التحرك والتحويل، ولقلة من يكون مؤنة لشدة الوضوء عليه في البرد، وملا يخاف عليه م

بين املغرب والعشاء في املطر للرفق بالناس سنة من  ملسو هيلع هللا ىلصله عونا على ذلك فهو أولى بالرخصة وهي به أشبه منها باملسافر، وقد جمع النبي 

 .(8)ى بالرفق ملا يخاف عليه من غير وجهوأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء، فاملريض أول ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

خمس من الدواب، ليس على »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصومن الشواهد أيضا ما جاء عن اإلمام مالك عن نافع، عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 

 .(9)«املحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور 

املحرم كل الحيوانات التي من شأنها االعتداء على الناس باالستناد إلى هذا الحديث من طريق األولى، إلى جواز قتل  ذهب اإلمام مالك 

 ألنه إذا جاز قتل الكلب العقور العتدائه، وجواز قتل غيره من هو أشد اعتداء وفتكا كاألسد والنمر وغيرهما من السباع أولى.

وذلك الكلب والذئب، واستبيح غير  -يعني االبتداء باالعتداء–ما يقع عليه هذا االسم : "وإذا كان األسد والنمر من جميع قال الباجي 

 .(10)الكلب والذئب ملا فيهما من ذلك، فبأن يستبيح قتل األسد والنمر أولى"

                                                                                                          
 (: " قلت: وهل يكره مالك أكل سباع الوحش؟ قال: نعم، قلت: أفكان مالك يرى الهر من السباع؟1/450جاء في املدونة ) - 1

مالك أنه كره أكل ش يء سوى سباع الوحش، من الدواب والخيل والبغال والحمير، وما قال: قال مالك: ال أحب أن يؤكل الهر الوحش ي وال األهلي وال الثعلب. قلت: فهل تحفظ عن 

 حرم هللا في التنزيل من امليتة والدم ولحم الخنزير؟

وما أشبه ذلك، قال: وال بأس بأكل ألرنب قال: كان ينهى عما ذكرت، فمنه ما كان يكرهه، ومنه ما كان يحرمه. قال: وكان مالك ال يرى بأسا بأكل القنفذ واليربوع والضب والظرب وا

 .الوبر عند مالك"

(؛ الجامع ملسائل املدونة 373-4/372يرواني )ملعرفة أقوال املذهب في املسألة ينظر املصادر التالية: النوادر والزيادات على ما في املدونة من غيرها من األمهات البن أبي زيد الق - 2

(؛ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح املدونة وحل مشكالتها 1606-4/1605ة ألبي الحسن علي بن محمد اللخمي )(؛ التبصر 787-5/784البن يونس الصقلي )

في (؛ التوضيح 1/716(؛ روضة املستبين في شرح كتاب التلقين ألبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم املعروف بابن بزيزة )211-3/209أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجي )

 (.224-3/223شرح املختصر الفرعي البن الحاجب للشيخ خليل بن إسحاق )

 (.131-3/130املنتقى ) - 3

(؛ مفتاح الوصول 163(؛ تقريب الوصول )54(؛ شرح تنقيح الفصول )127(؛ الضروري في أصول الفقه البن رشد الحفيد )75(؛ اإلشارة )516-2/514إحكام الفصول ) - 4

 (.97-1/95(؛ نشر البنود على مراقي السعود لعبد هللا بن إبراهيم الشنقيطي )508-1/503اب )(؛ رفع النق552-555)
 املوطأ: كتاب قصر الصالة في السفر، باب الجمع بين الصالتين في الحضر والسفر. - 5

 املوطأ: كتاب قصر الصالة في السفر، باب الجمع بين الصالتين في الحضر والسفر. - 6

له (: " وقال مالك في املريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إال أن يخاف أن يغلب على عق1/204ونة )جاء في املد - 7

غيب الشمس، وإنما ذلك لصاحب فيجمع قبل ذلك بعد الزوال، ويجمع بين املغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق إال أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك عندما ت

 يه".البطن أو ما أشبهه من املرض أو صاحب العلة الشديدة التي تضر به أن يصلي في وقت كل صالة، ويكون هذا أرفق به أن يجمعهما لشدة ذلك عل

 ( بتصرف.1/204املدونة ) - 8

 املوطأ: كتاب الحج، باب ما يقتل املحرم من الدواب. - 9

 .(2/262املنتقى ) - 10
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ه بالعدو والفرس، وقال القاض ي عبد الوهاب : "وألنه ملا أبيح قتل الكلب العقور والذئب، وسقط الجزاء فيه للضرر الواقع منه، وابتداؤ 

 .(1)وكان األسد أدخل في هذه املعاني من كل ما عداه، وضرره أشد، كان بإباحة القتل أولى"

 رابعا: دليل الصطاب من السنة النبوية.

"؛ أي ثبوت الحكم ال من محل : "إثبات نقيض حكم املنطوق به للمسكوت عنه(2)دليل الخطاب عند أصوليي املالكية وغيرهم هو

النطق، ولكنه استفيد من نقيض املعنى املتضمن في اللفظة الشرعية، ومن الشواهد على ذلك ما جاء عن اإلمام مالك عن نافع، عن عبد 

 .(3)«من باع نخال قد أبرت، فثمرها للبائع إال أن يشترط املبتاع»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصهللا بن عمر أن رسول هللا 

بمنطوقه على أن من ابتاع نخال، وفيها ثمر قد أبر فهو للبائع، ويكون للمبتاع إن اشترطه في الصفقة ورض ي البائع هذا الحديث يدل 

 بذلك.

كما أن هذا الحديث يدل بمفهومه على أن الثمرة إذا لم تؤبر فهي للمبتاع اشترط ذلك أو لم يشترطه، وال يجوز للبائع استثناؤه، قال 

اع نخال وفيها ثمر قد أبر أو أرضا وفيها زرع لم يبد صالحه، فذلك للبائع إال أن يشترطه املبتاع ... وإن لم تؤبر الثمرة : "ومن ابتاإلمام مالك 

 .(4)ولم يظهر الزرع من األرض فهو للمبتاع، وال يجوز للبائع استثناؤه"

 خامسا: تنبيه الصطاب من السنة النبوية.

، (5)الوصف بحكم، لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم، عابه الفطن بمقاصد الكالم اقترانعرف املالكية تنبيه الخطاب بأنه 

ومن الشواهد على هذا النوع من االستدالل ما جاء عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن 

له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها اإلناء حتى شربت. قالت  أبي قتادة األنصاري، أنها أخبرتها: أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت

إنها ليست بنجس إنما هي من »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكبشة: فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول هللا 

 . (6)«الطوافين عليكم أو الطوافات

استدل اإلمام مالك بهذا الحديث الشريف على طهارة سؤر الهرة لعلة التطواف الذي يتعذر معه االحتراز، ولذلك إذا رئيت تشرب من 

بعد روايته للحديث:  إناء فيه ماء، فذلك املاء طاهر يجوز الوضوء به، لكن إن شوهد على فمها نجاسة، فال يجوز الوضوء به، ولهذا قال 

  أن يرى على فمها نجاسة"."ال بأس به إال

 .(7): "تنبيه على تعذر االحتراز منها وإشارة إلى تأكد طهارتها لعلة مؤثرة فيها"قال الباجي 

: "اعتبار حالها في نجاسة سؤرها، رفعا للحرج وتنبيها على أصل من أصول الفقه، وهو أن كل ما دعت الضرورة إليه وقال ابن العربي 

 .(8)االعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة" من املحظور فإنه ساقط

خمس من الدواب ليس على املحرم في »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصومن األمثلة كذلك ما رواه اإلمام مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا 

 .(9)«قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور 

: "إن كل ما عقر داء أو الفسق التي يجوز عندها قتل املحرم لبعض الحيوانات، قال اإلمام مالك في هذا الحديث تنبيه على علة االعت

الناس، وعدا عليهم، وأخافهم مثل النمر واألسد والفهد والذئب فهو الكلب العقور. فأما ما كان من السباع ال يعدو مثل الضبع والثعلب 

 .(10)رم؛ فإن قتله فداه"والهر وما أشبههن من السباع، فال يقتلهن املح

                                       
 (.2/550املعونة على مذهب عالم املدينة ) - 1

(؛ 53(؛ شرح تنقيح الفصول )106-104(؛ املحصول )337-333(؛ إيضاح املحصول )110(؛ الحدود )30-29(؛ اإلشارة )3/331التقريب واإلرشاد للقاض ي أبي بكر الباقالني ) - 2

 (.98-1/97(؛ نشر البنود )509-1/508(؛ رفع النقاب )163تقريب الوصول )

 املوطأ: كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمر املال يباع أصله. - 3

 (.1072-13/1071الجامع ملسائل املدونة ) - 4

 (.221(؛ منهج االستدالل بالسنة )1/94(؛ نشر البنود )16إيصال السالك إلى أصول اإلمام مالك ملحمد يحيى بن عمر املختار ) - 5
 ب الطهور للوضوء.املوطأ: كتاب الطهارة، با - 6

 (.1/62املنتقى ) - 7
 (.1/145القبس ) - 8

 املوطأ: كتاب الحج، باب ما يقتل املحرم من الدواب. - 9

 املوطأ: كتاب الحج، باب ما يقتل املحرم من الدواب. - 10
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من خالل ما سبق بحثه ودراسته، يمكن القول: إن اإلمام مالكا كانت له منهجية علمية واضحة في استدالله بالسنة النبوية، فهو لم 

يكن يقتصر على وجه وحيد في االستدالل باألخبار، بل وسع من دائرته ومجاله حتى شمل خمسة أوجه: نص الخطاب وظاهره وفحواه 

 دليله وتنبيهه. و 

إن هذا النهج الذي سلكه اإلمام في االستدالل، يثبت أهليته وجدارته بالفتوى واالجتهاد، ويجلي إمامته في تفسير النص الشرعي وإدراك 

معانيه ودالالته، والغوص على جواهره وآللئه، ويؤكد حرصه على االقتداء واالهتداء والتقليل من استعمال الرأي والقياس، ويقرر حقيقة 

لم يكن يطلق  املذهب املالكي مفادها أن العملية االجتهادية بجميع أطوارها ينبغي أن تكون مسنودة بالنص الشرعي، فهو  راسخة في

األحكام على عواهنها ويرسلها إرساال، بل كان يربط كل جزئية فقهية بأصلها الشرعي، واملطلع على كتابه املوطإ يلحظ هذا األمر من دون 

هي إال وتجده مسنودا بنص شرعي أو باجتهاد من سبقه من األئمة املعتبرين من عهد الصحابة إلى عهده، باإلضافة إلى عناء، فما من فرع فق

ذلك فإن هذا النهج في االستدالل بالنصوص جعله يستوعب القضايا اإلنسانية ويحيطها بسياج النص الشرعي، ويحكم عليها بما يناسب 

عطى فقهه شيئا من االنضباط واالطراد، والوسطية والواقعية، وصيره متعلقا بالوحي الشرعي من خالل ما دل عليه، الش يء الذي أ

 ومؤسسا على قواعده وأصوله ومقاصده، بعيدا عن االغتراب والشذوذ الذي يرهق العقل والبدن، ويوطن للخرافة واألسطورة.

 لك بالحديث املرسلاملبحث الرابع: استدالل اإلمام ما
 .(1)ما انقطع إسناده فأخل فيه بذكر بعض رواته"الكية وفقهاؤهم الحديث املرسل بأنه "عرف أصوليو امل

 وهذا النوع من الحديث قد اعتمد عليه اإلمام مالك في االستدالل واالحتجاج، ولم يعتبره من األخبار املردودة التي يجب تركها، قال ابن

، كما يقبل املسند، وقد احتج به في مواضع مرسله عدال عارفا بما أرسلقبول الخبر املرسل إذا كان   : "ومذهب مالكالقصار 

 .(2)كثيرة"

، عدال عارفا بما أرسلوباستحضار الشروط التي اعتمدها اإلمام في قبول الحديث، فإنه يمكن القول: إنه لم يكن يرسل إال عمن كان 

ن أئمة هذا الشأن، وكان لهم اعتناء بمرويات املوطإ؛ فقد جاء عن وهو أمر نستفيده من خالل التتتبع واالستقراء الذي صرح به كثير م

َدت لم توجد إال (3)حافظ املغرب أنه قال: "مراسيل مالك أصولها صحاح كلها" ِ
؛ وقال أيضا: "ومالك ال يروي إال عن ثقة، وبالغاته إذا ُتُفق 

 .(4)صحاحا"

راسيل اإلمام مالك وال يسوغون ألحد الطعن فيها لثقة ناقليها وأمانة وهذا األمر هو الذي جعل املالكية يجمعون على االحتجاج بم

 .(5)مرسليها

إن استدالل اإلمام بالحديث املرسل ليس بدعة ابتدعها، بل هو أمر كان منتشرا في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولم يكن هناك 

سيل، ووضع شروطا في قبول االحتجاج بها، ثم تابعه العلماء من بعده في تكلم في املرا إنكار على من كان يستدل به، فلما جاء الشافعي 

ا نقدها بوضع ضوابط صارمة عند االعتماد عليها في بناء األحكام، قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: "وأما املراسيل فقد كان يحتج به

ء الشافعي، فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره العلماء فيما مض ى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس واألوزاعي حتى جا

رضوان هللا عليهم"
(6). 

                                       
(؛ إيضاح 245-239(؛ اإلشارة في معرفة األصول والوجازة في معنى الدليل للباجي )366-1/355(؛ أحكام الفصول )226-220ينظر املصادر التالية: مقدمة في أصول الفقه ) - 1

(؛ مفتاح 380-379رح تنقيح الفصول )(؛ ش381-1/379(؛ لباب املحصول )724-2/712(؛ التحقيق والبيان )81-80(؛ الضروري في األصول )493-484املحصول )

(. هذا التعريف هو ما عليه جمهور األصوليين والفقهاء، وهو كما ترى شامل لسائر أنواع االنقطاع، أما في اصطالح 227-5/219(؛ رفع النقاب )355-352الوصول )

؛ ملزيد من التفصيل يرجى الرجوع إلى املصادر ملسو هيلع هللا ىلصويقول: قال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص جمهور أهل الحديث فإن املرسل: هو أن يترك التابعي الواسطة التي بينه وبين رسول هللا

(؛ 52-51(؛ معرفة أنواع علوم الحديث ألبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن املعروف بابن الصالح )26-25معرفة علوم الحديث ألبي عبد هللا الحاكم النيسابوري )التالية: 

(؛ االقتراح في بيان االصطالح البن دقيق العيد 35-34لنذير في أصول الحديث ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )التقريب والتيسير ملعرفة سنن البشير ا

 (.49-47(؛ الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث  ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )16)
إذا كان املرسل غير متحرز يرسل عن الثقات  -يعني الحديث املرسل–(: "وال خالف أنه ال يجب العمل به 240ارة )في اإلش (؛ قال الباجي 221-220مقدمة في أصول الفقه ) - 2

 وغيرهم".

 (.24/220التمهيد ) - 3

 (.13/188التمهيد ) - 4

 (.1/2ينظر: التمهيد ) - 5

 (.24ث األزدي )رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه ألبي داود سليمان بن األشع  - 6
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وبما أن اإلمام قد قعد مذهبه على االحتجاج بالحديث املرسل، وأن كثيرا من اجتهاداته تأسست عليه، فإنه من الضروري أن يكون 

اعتنت بالتأصيل للمذهب واستقراء جزئياته وربطها بكلياتها وأصولها، نجد لإلمام تبرير لهذا التقعيد، وبالرجوع إلى املصادر املالكية التي 

 التعليالت التالية:

ْرِسل إذا كان عدال متيقظا، فقد أسقط عنا بعدالته ويقظته تعديل من لم يذكره لنا ممن روي عنه وناب منابنا، وكفانا 
ُ ْ
أوال: أن امل

ي عدالته أن يقلده في أنه ال يروي عن غير عدل ثقة، وقد علم أنه إذا صرح بذكر من التماس عدالة من نقل عنه، فوجب ملن وجب تقليده ف

روى عنه، فقد وكل االجتهاد إلينا لنعتبر حاله بأنفسنا، وإذا أضرب عن ذكره، فقد استبد بعلم ما خفي علينا من عدالته، ولن يقول: قال 

 .(1)قالهملسو هيلع هللا ىلص األمر، إال إذا صح عنده أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 

أرسلوا ووصلوا وأسندوا، فلم يعب واحد منهم على صاحبه شيئا من ذلك؛ بل كل من أسند لم يخل من اإلرسال،  ثانيا: أن السلف 

ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقا ما اعتمدوا عليه؛ ألنا وجدنا التابعين إذا سئلوا عن ش يء من العلم، وكان عندهم في ذلك ش يء عن 

قالوا: قال رسول هللا كذا، وقال عمر كذا، ولو كان ذلك ال يوجب عمال وال يعد علما عندهم، ملا قنع به العالم  حابه أو عن أصملسو هيلع هللا ىلص نبيهم 

 .(2)من نفسه، وال رض ي به منه السائل، فلما وجد ذلك منهم وال منكر فهو إجماع وصل املصير إليه

ل إلى كشف معنى ثالثا: أن االتفاق قد حصل على أن التعديل يقع بخبر الواحد،  ِ
له إمام من األئمة فهو عدل وال يحتاج املعد  ومن عدَّ

العدالة؛ فإذا علم من حاله أنه ال يحدث إال عن ثقة وال يرسل إال عن عدل، كان إرساله بمنزلة أن يقول: "إن هذا زيد قد رويت عنه هذا 

 .(3)؛ فكذلك إذا ترك ذكره، وعلم أنه ال يترك ذكر راويه إال لتوثيقهالحديث، وهو ثقة مأمون". فال خالف أنه لو قال ذلك كان تعديال للراوي 

بهذه التعليالت وغيرها، اعتمد اإلمام مالك في استدالله بالسنة املرسلة، وجعلها من أصول مذهبه وقاعدة من قواعد تحصيل األحكام 

ة من القواعد واملناهج؛ فاملسألة اجتهادية نظرية محضة الشرعية، وال يمكن بأي حال من األحوال محاكمته بما استجد في الساحة العلمي

ملجتهد تكثر فيها اآلراء وتتجاذبها األطراف، وكل إمام قعد مذهبه على وفق ما ترجح عنده وأوصله إليه اجتهاده، وال يمكن في الشرعيات إلزام ا

 بما تقرر عند غيره.

سيل كثيرة جدا؛ إذ تمثل أكثر من ثلث املرويات، وبما أن املقام ال يسمح بإيرادها والناظر في أنواع األخبار املروية في املوطإ، يجد املرا

، كلها، فحسب الباحث أن يسوق منها ما كان له أثر كبير في العملية االجتهادية، وصارت مثل األصول والقواعد في كثير من األبواب الفقهية

 ومن تلك النماذج نذكر:

 .(4)«قض ى باليمين مع الشاهد» ملسو هيلع هللا ىلص:عفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول هللا أوال: ما رواه اإلمام مالك عن ج

جعله اإلمام أصال في االستدالل على القضاء باليمين مع الشاهد الواحد؛ والعمدة التي يستند إليها في هذا ؛(5)الحديث مرسلهذا 

في تعليقه على هذا الحديث: "مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد. يحلف  الباب، والسنة التي ال يجوز خالفها، قال 

صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه. فإن نكل وأبى أن يحلف، أحلف املطلوب. فإن حلف سقط عنه ذلك الحق. وإن أبى أن يحلف 

 .(6)ثبت عليه الحق لصاحبه"

قض ى ملسو هيلع هللا ىلص »ن سعيد بن املسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول هللا ما رواه اإلمام مالك عن ابن شهاب، ع ثانيا:

؛ هذا الحديث مرسل، ورغم ذلك استدل به اإلمام، (7)«بالشفعة، فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فال شفعة فيه

 .(8)«ف فيها عندناوعلى ذلك السنة التي ال اختال »وجعله عمدة في بابه، وقال مالك عقبه: 

ثالثا: ما رواه اإلمام مالك، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة، أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. 

 .(9)«أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت املواش ي بالليل ضامن على أهلهاملسو هيلع هللا ىلص: »فقض ى رسول هللا 

                                       
 (.380-379(؛ شرح تنقيح الفصول )1/359(؛ أحكام الفصول )28(؛ اإلشارة )1/3(؛ التمهيد البن عبد البر )224ينظر: مقدمة في أصول الفقه ) - 1

 (.81(؛ الضروري في أصول الفقه )28(؛ اإلشارة )1/4(؛ التمهيد البن عبد البر )225-224ينظر: مقدمة في أصول الفقه ) - 2

 (.1/359إحكام الفصول ) - 3
 املوطأ: كتاب األقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد. - 4

 (: "وهذا الحديث في املوطأ عن مالك مرسل عند جماعة رواته".2/134قال ابن عبد البر في التمهيد ) - 5

ا الكالم مباشرة: "وإنما يكون ذلك في األموال خاصة. وال يقع ذلك في ش يء من الحدود. وال في املوطأ: كتاب األقضية، باب القضاء باليمين مع الشاهد؛ قال اإلمام مالك بعد هذ - 6

 نكاح وال في طالق، وال في عتاقة وال في سرقة، وال في فرية".

 املوطأ: كتاب الشفعة، باب ما تقع به الشفعة. - 7

 املوطأ: كتاب الشفعة، باب ما تقع به الشفعة. - 8

 األقضية، باب القضاء في الضواري والحريسة.املوطأ: كتاب  - 9
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قد استدل به اإلمام مالك في جنايات املواش ي كلها، وفرق بين جناية النهار وجناية الليل، فجعل الضمان في ، و (1)هذا الحديث مرسل

فيما رواه ابن أبي زيد عن أشهب ونافع: "كلما أفسدت من زرع أو حائط، والزرع  الثانية دون األولى استنادا إلى السنة املروية، قال 

فعلى أهل املواش ي ما أفسدت بالليل، وما أفسدت بالنهار، فليس عليهم فيه ش يء. وما أفسدت  محظور عليه أو غير محظور وال يحرس،

 .(2)املواش ي والدواب بالليل، فهو ضامن على أهلها وإن كان أكثر من قيمة املواش ي، وإن لم يبد صالحه، فعليه قيمتها يوم أفسدت"

ن من منهجه االستدالل بالسنة املرسلة بكل أنواعها، ولذلك كان لزاما على من خالل النقوالت السابقة عن اإلمام مالك، أ -إذن-تجلى 

من  الناظر في الفقه املالكي أن يستحضر هذا األمر عند نقده ملا توصل إليه اإلمام في اجتهاده، وما آلت إليه آراء أصحابه ومن اقتفى أثره

سنة املرسلة، فهي محاكمة غير عادلة لعدم خضوعها لقوانين أو قواعد بعده، وال يتسرع ويحكم على قوله بالضعف بمجرد استناده إلى ال

متفق عليه، فاملسألة خالفية، وكل إمام له من املبررات ما يقوي به مذهبه، وال يمكن تسليط أحدهم على اآلخر، ومحاكمته بنهجه الذي ال 

 يقره.

 املتعارضة املبحث الصامس: منهج اإلمام مالك في األحاديث
لقد سلك اإلمام مالك مسلكا بديعا في الجمع بين األحاديث التي يتوهم ظاهرا التعارض بينها؛ فلم يثبت عنه في كتابه املوطإ أنه رد 

حديثا بحديث بسبب التعارض، بل الذي ثبت عنه الحرص واالجتهاد وبذل الوسع في الجمع بين أخبار السنة، ودفع االختالف والتعارض 

 عنها.

لتتبع للسنن املتعارضة الواردة في املوطإ، نشير إلى أن اإلمام قد حاول الجمع بينها ما أمكن، فإن لم يتيسر له ذلك، حمل ومن خالل ا

تبر من داللتها على التخيير ببراءة ذمة املكلف بأيهما تعبد والتزم، ولم أجد له مثاال على النسخ أو اإلسقاط، والسبب في ذلك أن محاوالته تع

ولى في التقعيد ملنهج التعامل مع األخبار، وأن هذه األمور العلمية املنهجية مقصودة بالتبع من تأليف املوطإ، وحتى ال أطيل، أورد اللبنات األ 

 بعض النماذج التأصيلية والتقعيدية ملنهج اإلمام في تعامله مع األخبار املتعارضة:

ملسو هيلع هللا ىلص مالك عن أبي أيوب األنصاري أن رسول هللا  ومثاله ما رواه اإلمامتلف؛ أوال: الجمع بين الحديثين بحمل كل واحد منهما على حال مخ

. وهذا الحديث معارض بما جاء عن اإلمام مالك (3)«إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول، فال يستقبل القبلة، وال يستدبرها بفرجه»قال: 

، قال عبد هللا «اجتك، فال تستقبل القبلة وال بيت املقدسإن أناسا يقولون إذا قعدت على ح»، أنه كان يقول: عن عبد هللا بن عمر 

 .(4)«على لبنتين مستقبل بيت املقدس لحاجتهملسو هيلع هللا ىلص لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول هللا »

ي باب فهذان الحديثان قد رواهما اإلمام في كتاب القبلة، األول في باب النهي عن استقبال القبلة واإلنسان على حاجته، والثاني ف

 الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط.

والناظر في ظاهرهما يظن أنهما متعارضان، لكن بالتأمل يمكن الجمع بينهما بحمل الحديث األول على النهي عن استقبال القبلة إذا 

ع على خالف الحديث األول، والفرق أراد قضاء حاجته عندما يكون في الفيافي والصحاري، والحديث الثاني عندما يكون في البنيان الذي وض

بين الحالين أن البنيان موضع ضرورة وضيق، وليس كل من بنى خالء يمكن أن يصرفه عن القبلة، والصحاري موضع اتساع وتمكن، 

 .(5)ويمكنه في األغلب أن ينحرف في جلوسه عن القبلة؛ إذ ليس هناك مانع يمنعه

إنما يعني بذلك فيافي األرض « ال تستقبل القبلة لغائط وال لبول »"إنما الحديث الذي جاء قال اإلمام مالك في الجمع بين الحديثين: 

ولم يعن بذلك القرى واملدائن. قال: فقلت له: أرأيت مراحيض تكون على السطوح؟ قال: ال بأس بذلك، ولم يعن بالحديث هذه 

 .(6)املراحيض"

                                       
(: "هذا الحديث وإن كان مرسال؛ فهو حديث مشهور، أرسله األئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى 11/82قال ابن عبد البر في التمهيد ) - 1

جون بها، وحسبك باستعمال أهل املدينة وسائر أهل في املدينة به العمل. وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن املسيب فألفاها صحاحا، وأكثر الفقهاء يحت

 الحجاز لهذا الحديث".

 (.8/239النوادر والزيادات ) - 2
 املوطأ: كتاب القبلة، باب النهي عن استقبال القبلة، واإلنسان على حاجته. - 3

 املوطأ: كتاب القبلة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. - 4

 (.1/336املنتقى ) - 5

إذا كان أحدكم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص(؛ واألمر نفسه يقال في التعارض الظاهري الحاصل بين الحديث الذي رواه اإلمام مالك عن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا 1/117املدونة ) - 6

ر الصالة في السفر، باب التشديد في أن يمر أحد بين )املوطأ: كتاب قص« يصلي، فال يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان

ل هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي يدي املصلي(، وبين الحديث الذي رواه اإلمام عبد هللا بن عباس، أنه قال: "أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم، ورسو 
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ومثاله ما جاء عن اإلمام مالك، عن سعيد بن أبي سعيد املقبري، عن أبي هريرة أنه  ؛ثانيا: الجمع بين الحديثين بحمل الواجب على الندب

. وهذا الحديث معارض بما جاء عن اإلمام مالك عن ابن شهاب، (1)«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة»كان يقول: 

ملسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية املسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  (2)عن سالم بن عبد هللا، أنه قال: دخل رجل من أصحاب

ساعة هذه؟ فقال: يا أمير املؤمنين انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت 

 .(3)«يأمر بالغسل»كان ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا 

ذ الحديث األول فيه داللة على وجوب غسل يوم الجمعة وفرضيته، أما الحديث والناظر في الحديثين يلفي تعارضا ظاهرا بينهما؛ إ

 الثاني ففيه داللة على سنيته واستحبابه، والحديثان معا مرويان في كتاب املوطإ، مما يدل على أن اإلمام له قول واحد في املسألة: إما

مذة اإلمام عنه في املسألة، نجد أن أشهب روى عن مالك أنه سئل عن الوجوب وإما السنية واالستحباب، وبالبحث والتفتيش في مرويات تال 

 ، وهذا يفيدنا أنه قد حمل الوجوب على الندب.(4)"هو حسن وليس بواجبغسل يوم الجمعة أواجب هو؛ فقال: "

جالسة، كما تقول العرب: ومعنى الوجوب في الحديث األول مؤول عند السادة املالكية، واملراد به واجب في األخالق الكريمة وحسن امل

قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من  ، ويؤكد هذا املعنى ما جاء عن عائشة (5)وجب حقك؛ أي في كرم األخالق والبر بالصديق ونحو هذا

إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول هللا 

 . (7) والروائح ، وهذا الحديث يؤكد أن أمر الغسل معلل بعلة التنظف وإزالة األوساخ(6)«لو أنكم تطهرتم ليومكم هذاملسو هيلع هللا ىلص: »

ال »قال: ملسو هيلع هللا ىلص رواه اإلمام مالك عن عبد هللا بن عمر، أن رسول هللا ثالثا: الجمع بين الحديثين بحمل العام على الصاص؛ ومثاله ما 

نهى عن الصالة بعد ملسو هيلع هللا ىلص »، وأيضا ما رواه عن أبي هريرة، أن رسول هللا (8)«يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، وال عند غروبها

. وهذان الحديثان معارضان بما رواه اإلمام مالك عن سعيد (9)«حتى تغرب الشمس، وعن الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمسالعصر 

ا ﴿من نس ي الصالة فليصلها إذا ذكرها، فإن هللا تبارك وتعالى يقول في كتابه »قال: ملسو هيلع هللا ىلص بن املسيب أن رسول هللا 
َ
ِمْع مِل

َ
اْست

َ
َك ف

ُ
ْرت
َ
ت
ْ
ا اخ

َ
ن
َ
َوأ

 .(11)«(10)﴾ ُيوَحىَٰ 

الحديثان األوالن يدالن بظاهرهما على عموم النهي عن الصالة بعد العصر وبعد الصبح وعند طلوع الشمس أو غروبها، لكن اإلمام 

في املدونة: "ومن ذكر  مالك خصص هذا العموم بجواز الصالة الفائتة في تلك األوقات، وجعل ذلك النهي منوطا بصالة النافلة؛ قال 

صالة نسيها فليصلها إذا ذكرها في أية ساعة كانت من ليل أو نهار عند مغيب الشمس أو عند طلوعها، قال: وإن بدا حاجب الشمس 

«. من نس ي صالة فليصلها إذا ذكرها»قال: ملسو هيلع هللا ىلص فليصلها، قال: وإن غاب بعض الشمس فليصلها إذا ذكرها وال ينتظر، وذلك أن رسول هللا 

 .(12)قال مالك: فوقتها حين ذكرها فال يؤخرها عن ذلك"

                                                                                                          
األتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد")املوطأ: كتاب قصر الصالة في السفر، باب  ، فنزلت، فأرسلت«فمررت بين يدي بعض الصف»للناس، بمنى 

 الرخصة في املرور بين يدي املصلي(.

جواز املرور بين يدي الصفوف على  وقد جمع املالكية بين الحديثين باختالف الحال، فحملوا األول على النهي عن املرور بين يدي املصلي إذا كان إماما أو منفردا، والثاني

ولم يجد املرء مدخال إلى املسجد  التي وراء اإلمام؛ قال اإلمام مالك عند حديثه عن املرور بين الصفوف: "وأنا أرى ذلك واسعا، إذا أقيمت الصالة، وبعد أن يحرم اإلمام،

 بين يدي املصلي(. إال بين الصفوف"؛ )املوطأ: كتاب قصر الصالة في السفر، باب الرخصة في املرور

 املوطأ: كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة. - 1

 (.845هو عثمان بن عفان رض ي هللا عنه؛ ينظر صحيح مسلم: كتاب الجمعة، حديث رقم ) - 2

 املوطأ: كتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة. - 3
 (.16/215التمهيد ) - 4

  (؛2/11(؛ االستذكار )478-2/477(؛ شرح صحيح البخاري البن بطال )1353-3/1352)عيون األدلة البن القصار  - 5
(؛ صحيح مسلم: كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ 903متفق عليه: صحيح البخاري: كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، حديث رقم ) - 6

 (.847من الرجال، وبيان ما أمروا به، حديث رقم )
 (.1/52ب )(؛ شرح الرسالة للقاض ي عبد الوها3/1353عيون األدلة البن القصار ) - 7

 املوطأ: كتاب القرآن، باب النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر. - 8

 املوطأ: كتاب القرآن، النهي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصر. - 9

 .13سورة طه: اآلية  - 10

 املوطأ: كتاب وقوت الصالة، باب النوم عن الصالة. - 11

 (.1/215املدونة ) - 12
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، ومقتضاه أنه إذا ورد خبران وهذا النوع من الترجيح موجود بكثرة في موطإ مالك رابعا: الجمع بين الحديثين بحملهما على التخيير؛ 

اآلخر بأي مرجح من املرجحات املقررة، أحدهما مثبت لحكم واآلخر ناف، ولم يعلم زمن صدور كل واحد منهما، ولم يترجح أحدهما على 

وأمكن استعمالهما معا، فإن اإلمام مالكا يحمل الحديثين على التخيير، وفي ذلك توسعة على الناس وتيسير عليهم؛ ومثال هذا النوع من 

ركب فرسا فصرع، فجحش شقه األيمن، فصلى صالة من الصلوات، وهو  ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس بن مالك أن رسول هللا مالك  رواه اإلمامالجمع ما 

إنما جعل اإلمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا. وإذا رفع »قاعد. وصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال: 

، وهذا الحديث (1)«جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ، وإذا صلى "ربنا ولك الحمد"، فقولوا: "سمع هللا ملن حمده: "فارفعوا وإذا قال

إذا قال اإلمام: سمع هللا ملن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمعارض بما رواه اإلمام مالك عن أبي هريرة أن رسول هللا 

 .(2)«فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه

". أما في الحديث ربنا ولك الحمد"، فإن املأموم يقول من بعده: "سمع هللا ملن حمدهاإلمام إذا قال: "الحديث األول فيه إشارة إلى أن 

 ".اللهم ربنا لك الحمدالثاني ففيه أن املأموم يقول بعد اإلمام: "

لي مالك مرة: اللهم ربنا على التخيير، فأيهما فعل املكلف فقد أصاب السنة، قال ابن القاسم: "وقال  الحديثينوقد حمل اإلمام مالك 

 .(3)لك الحمد، ومرة: اللهم ربنا ولك الحمد، قال: وقال: وأحبهما إلي: اللهم ربنا ولك الحمد"

ى اللبنات في هذا املجال، وشأن ك
َ
ول
ُ
ل علٍم هذه بعٌض ِمَن املعالم التي قعدها اإلمام في تعامله مع األحاديث املختلفة املتعارضة، وهي من أ

يكون هكذا، ثم يتطور حتى يستوي على سوقه بخدمة العلماء وعنايتهم، لكن يبقى الفضل دائما لواضعه ومبدعه. والناظر في  في بدايته أن

على مستويات عدة، وبوأته اإلمامة في الدين، ويعلم أيضا أن املوطأ قد جمع بين  هذه املعالم يدرك العقلية العلمية التي ميزت اإلمام 

سيسها وربط الفروع بأصولها وكلياتها، الش يء الذي جعل الكتاب عبارة عن قالب مركب ال يمكن التفريق بين مكوناته التنظير للقواعد وتأ

 .(4)إال بضرب من النظر والتدبر

 صـاتـمة:ال
توجيه يأمل الباحث من خالل هذه الدراسة أن يكون ما سطره كافيا للفت أنظار الباحثين والدارسين إلى أهمية املوضوع بقصد 

عنايتهم إلى دراسة تراث اإلمام مالك، وعلى وجه الخصوص كتابه املوطأ الذي يعد مشروع أربعين سنة من التأسيس والتقعيد والتمحيص 

والتهذيب دراسة علمية ومنهجية، يتم فيها استخالص أهم القواعد والضوابط املؤسسة ملنهجه عند النظر في النص الحديثي استنباطا 

 رها بين أهل العلم وطالبه حتى تكون لهم عونا وسندا في العملية االجتهادية في كل مراحلها.وتنزيال، ونش

كما يأمل الباحث أيضا أن تكون هذه الدراسة محاولة أولية تأسيسية تسهم في تسليط الضوء على هذا املنهج العلمي، وتقدم للباحثين 

 الخالصات التي يمكن تسجيلها فيما يلي:في التراث املالكي واملهتمين به مجموعة من النتائج و 

والصحابة وبعض ملسو هيلع هللا ىلص : أن السنة عند اإلمام مالك لها معنى أوسع مما عند غيره من األئمة املجتهدين، فهي تشمل عنده ما جاء عن النبي أوال

ة، ويرجع إليه الفقيه عند َعْدِم التابعين وعمل أهل املدينة وعرفها، وكل ذلك يعتبر مما تقوم بها الحجة، وتبنى عليها األحكام الفقهي

النصوص الشرعية الصريحة، الش يء الذي جعل فقهه موصوال باإلرث النبوي، ورأيه وجيها وقويا من جهة التنظير والتنزيل، فصار مذهبه 

 في االستنباط مما يقتدى به.

نجد فيها ما يدل على جاللته وعلو مكانته ورفعة شأنه في املنقول واملعقول، فعندما يتحدث  : كل املصادر التي ترجمت لإلمام مالك ثانيا

املحدثون في علم الحديث ورجاله وطرقه؛ فهو النجم املض يء. وعندما يتكلم العلماء في اجتهادات الفقهاء واستنباطاتهم وتوجيهاتهم 

ذي بوأه رئاسة الفقه والحديث في الحجاز كلها، وصار قبلة للناس، وإماما تشد إليه وتعليالتهم وتفسيراتهم، فهو الجهبذ النحرير، الش يء ال

 الرحال، وتضرب إليه أكباد اإلبل، من أجل الرواية عنه والتفقه على يديه.

                                       
 الجماعة، باب صالة اإلمام وهو جالس املوطأ: كتاب صالة - 1

 املوطأ: كتاب الصالة، باب ما جاء بالتأمين خلف اإلمام. - 2

 (.1/168املدونة ) - 3

على تمهيد األصول للفروع،  ألف في شرائع اإلسالم وهو آخره؛ ألنه لم يؤلف مثله؛ إذ بناه مالك  -يعني املوطأ-(: "هذا أول كتاب 1/75قال القاض ي ابن العربي في القبس ) - 4

 ونبه فيه على معظم أصول الفقه، التي ترجع إليها مسائله وفروعه".
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الفقهاء وطريقة  من أوائل املؤسسين ملنهج االستدالل بالسنة النبوية، فاجتهاداته الفقهية جمعت بين طريقة : يعتبر اإلمام مالك ثالثا

املحدثين، فلم يكن من الفقهاء الذين يفترضون املسائل قبل وقوعها، ويستدلون بكل ما وجد من اآلثار، ولم يكن أيضا جامدا على األلفاظ 

 من غير نظر في معانيها ومقاصدها، الش يء الذي جعل فقهه حسنة بين حسنتين، ووسطا بين منهجين.

أوائل األئمة الذين أسهموا في تأسيس علم الجرح والتعديل، وإرصان قواعده وإحكام لبناته، فما كان رحمه هللا : يعتبر اإلمام مالك من رابعا

يحدث عن كل من تحلق الناس حوله، أو ذاع صيته بين طلبة العلم وعامة الناس، بل اعتبر رواية الحديث وأقوال األئمة املجتهدين من 

الذي جعله مقدما على غيره في هذا الفن، وصارت روايته عن الشيخ تعديال له، وتركها عنه تجريحا الدين الذي يجب االحتياط له، الش يء 

 له خصوصا إذا كان مدنيا.

ستة شروط في قبول الرواة وهي أن ال يكون سفيها معلنا  -وهي من أولى املحاوالت لتأسيس هذا العلم–: لقد اشترط اإلمام مالك خامسا

اس، أن ال يكون كذابا في حديث الناس، أن ال يكون مبتدعا داعيا إلى هواه، أن يكون ضابطا لحديثه وصائنا له منذ بسفهه ولو كان أروى الن

 تحمله إلى حين أدائه، أن يكون عارفا بما يحدث مع الفضل والعبادة، وأن يكون الراوي مشهورا بطلب الحديث.

يحتج بحديثه، ولم يرو عن املتروكين إال واحدا وهو عبد الكريم بن أبي املخارق : كل من صرح اإلمام مالك باسمه في كتابه فهو ثقة سادسا

البصري، أما باقي الرواة فهم صنفان: صنف مجمع على توثيقهم وهم األكثر، وصنف خالفوه في توثيقهم ويبلغ عددهم عشرة؛ وهي نسبة 

ة، وحاول جاهدا أن ال يروي إال عمن ثبتت ثقته وضبطه وعدالته قليلة جدا باملقارنة مع غيره ممن روى الحديث وتحرى األسانيد الصحيح

 واهتمامه بعلم الحديث كالبخاري ومسلم. 

أال تعارض القرآن الكريم، وأال تعارض عمل أهل املدينة، وأال تكون مخالفة : لقد اشترط اإلمام لالستدالل بالسنة النبوية سابعا

 أمرين في منهج االستدالل بالسنة عند اإلمام مالك: . وهذه الشروط تجلي لألصول والقواعد العامة

يعمل بالحديث ويعتمد إليه في استخالص الحكم الشرعي إذا لم يوجد معارض أقوى كعمل أهل املدينة أو ظاهر  أحدهما: أن اإلمام مالكا 

 من القرآن أو قاعدة عامة قطعية، فإن وجد فإن اإلمام يرده حينئذ، عمال بالقوي داللة.

أن عند تتبع األحاديث املردودة بالعمل املدني، نجد رد اإلمام لها ليس مرتبطا بما طريقه النقل، بل يشمل كل ما تناقله أهل املدينة  :يهماثان

أو مما جرى به العمل في زمن الخالفة الراشدة أو اتفق عليه الفقهاء التابعون من  ملسو هيلع هللا ىلص وتوارثوه بينهم في املدينة سواء كان من عمل النبي

 بعدهم.

: كانت لإلمام مالك منهجية علمية واضحة في استدالله بالسنة النبوية، فهو لم يكن يقتصر على وجه وحيد في االستدالل باألخبار، بل ثامنا

وسع من دائرته ومجاله حتى شمل خمسة أوجه: نص الخطاب وظاهره وفحواه ودليله وتنبيهه؛ وهذا األمر يثبت أهليته وجدارته بالفتوى 

جتهاد، ويجلي إمامته في تفسير النص الشرعي وإدراك معانيه ودالالته، والغوص على جواهره وآللئه، ويؤكد حرصه على االقتداء واال 

بغي واالهتداء والتقليل من استعمال الرأي والقياس، ويقرر حقيقة راسخة في املذهب املالكي مفادها أن العملية االجتهادية بجميع أطواره ين

 ودة بالنص الشرعي.أن تكون مسن

 .مرسله عدال عارفا بما أرسلقبول الخبر املرسل إذا كان   مالك : مذهبتاسعا

: لقد حاول الجمع بين األخبار املتعارضة واملتخالفة ما أمكن، إما بحمل كل واحد منها على حال مختلف، وإما بحمل الواجب على عاشرا

له الندب، وإما بحمل العام على الخاص، فإن لم يتيسر له ذلك، حمل داللتها على التخيير ببراءة ذمة املكلف بأيهما تعبد والتزم، ولم أجد 

لنسخ أو اإلسقاط، والسبب في ذلك أن محاوالته تعتبر من اللبنات األولى في التقعيد ملنهج التعامل مع األخبار، وأن هذه األمور مثاال على ا

 العلمية املنهجية مقصودة بالتبع من تأليف املوطإ.

 :املراجع

 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 

بيروت،  -سليمان بن خلف بن سعد الباجي، املحقق: عبد املجيد تركي، دار الغرب اإلسالميأحكام الفصول في أحكام األصول ألبي الوليد  .1

 م.1999هـ/1415الطبعة: الثانية، 

اإلحكام في أصول األحكام ألبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم اآلمدي، املحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر:  .2

 نان، )ب ب(.بيروت، لب -املكتب اإلسالمي

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول ملحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، املحقق: أحمد عزو عناية، الناشر:  .3

 م.1999هـ/1419دار الكتاب العربي، الطبعة: األولى، 
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ألبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي األندلس ي، دراسة وتحقيق وتعليق: محمد اإلشارة في معرفة األصول والوجازة في معنى الدليل  .8

 م.1996هـ/1416بيروت، الطبعة: األولى،  -مكة املكرمة ودار البشائر اإلسالمية -علي فركوس، املكتبة املكية

شراف على نكت مسائل الخالف للقاض ي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، املحقق: الحبيب بن طاهر، الناشر: دار ابن اإل  .9

 م.1999هـ/1420حزم، الطبعة: األولى، 

إلسالمية، الطبعة: اإلمام مالك: أدلته النقلية لعبد الرحمن بن عبد هللا الشعالن، منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود ا فقهأصول  .10

 م.2002هـ/1424األولى، 

 بيروت، )ب ب(. –تقي الدين محمد بن علي بن وهب املعروف بابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية االقتراح في بيان االصطالح ل .11

 م.2010هـ/1430بيروت، الطبعة األولى،  -اإلمام مالك وعمله بالحديث من خالل كتابه املوطأ ملحمد يحيى مبروك، دار ابن حزم .12

 بيروت، )ب ب(. -بي عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبي، دار الكتب العلميةاالنتقاء في فضائل الثالثة األئمة أل .13

 هـ.1346تونس،  -إيصال السالك إلى أصول اإلمام مالك ملحمد يحيى بن عمر املختار بن الطالب، املكتبة العلمية .14

هان األصول ألبي عبدهللا محمد بن علي بن عمر املازري؛ تحقيق: عمار الطالبي؛ الناشر: دار الغرب اإلسالمي؛ إيضاح املحصول من بر  .15

 الطبعة: األولى.

املحقق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث ألبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير،  .16

 الثانية.لبنان، الطبعة:  –بيروت 

 م.1994هـ/1414البحر املحيط في أصول الفقه ألبي عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: األولى،  .17

ث تاريخ ابن معين ألبي زكريا يحيى بن معين البغدادي، رواية الدوري، املحقق: أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء الترا .18
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 م.2006هـ/1427

إبراهيم بن املغيرة البخاري، تحقيق: محمد عبد املعيد خان، الناشر: دائرة املعارف التاريخ الكبير ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن  .22

 الدكن، )ب ب(. –العثمانية، حيدر آباد 

تاريخ دمشق ألبي القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا املعروف بابن عساكر، املحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر،  .23

 م.1995هـ/1415

بي الحسن علي بن محمد الربعي املعروف باللخمي، املحقق: أحمد عبد الكريم نجيب، الناشر: وزارة األوقاف والشؤون التبصرة أل .24

 م.2011هـ/1432قطر، الطبعة: األولى،  -اإلسالمية

جزائري؛ الناشر: دار التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه لعلي بن إسماعيل األبياري؛ تحقيق: علي بن عبد الرحمن بسام ال  .25
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 املحمدية، املغرب؛ الطبعة: األولى. -ومحمد بن شريفة وسعيد أحمد أعراب؛ الناشر: مطبعة فضالة

بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركش ي، تحقيق: سيد عبد العزيز وعبد  تشنيف املسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي ألبي عبد هللا .28

 م.1998هـ/1418هللا ربيع، الناشر: مكتبة قرطبة، الطبعة: األولى، 
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ارة التعريف بمن ذكر في املوطأ من النساء والرجال ألبي عبد هللا ابن الحذاء القرطبي، دراسة وتحقيق: محمد عزالدين املعيار اإلدريس ي، وز  .29

 هـ.1423اململكة املغربية، الطبعة األولى،  -ألوقاف والشؤون اإلسالميةا

تقريب الوصول إلى علم األصول ألبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي، املحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل،  .30
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Abstract: 

We try through this research to highlight the method of inference with the prophetic 
Sunnah in Imam Malik's book "Al-Mowatta" and formulate it in a model that 
demonstrates, for the researchers, some important building blocks that the Imam has 
developed in dealing with the ‘hadithi’ text such as the concept, its rules of inference, the 
facets of argumentation, accepting the hurried, and ways to eliminate the discrepancies 
between different texts. To elucidate these rules which Imam Malik has found, I relied on 
extrapolating the majority of the prophetic Hadiths reported in 'Al-Mowatta' and which 

were inferred in the construction of judgments. 
We have concluded that Imam Malik is one of the first Imams who have set, for 

themselves, a precise scientific approach in dealings with the Prophetic text. Therefore, it 
is imperative for researchers in the Islamic heritage to pay attention to these approaches in 
order to bring them to existence so that scholars and students will benefit from them, to 
take these approaches as a light on the path of the legitimate discourse and as a 
protection from falling into deviation or intellectual delusion. 
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