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امللخص: 

يبــدأ هــذا البحــث بتحديــد مســالك النظــر الفقهــي عنــد اإلمــام الغــزايل مــن خــالل جردهــا ودراســتها يف 
كتابيــه شــفاء الغليــل، وأســاس القيــاس، وقــد حاولــت هــذه الدراســة الكشــف عــن منهجــه العلمــي يف حصــر 
هــذه املســالك يف مخســة أصــول مــع بيــان ســبب ذلــك، كمــا بينــت قــدرة هــذه املســالك علــى التأثــري يف الفــروع 
الفقهيــة إمــا ابملســاعدة علــى اســتنباطها أو الرتجيــح فيمــا بينهــا، وقــد اهتــم البحــث أيضــا ببيــان التكامــل 
املعــريف واملنهجــي الــذي حققتــه هــذه املســالك بــني املذاهــب الفقهيــة مــن خــالل تطبيقهــا علــى قضــااي فرعيــة 
خمتلفــة يف املذهــب املالكــي، لنخلــص يف األخــري إىل بيــان احلاجــة العلميــة لتوســيع البحــث يف هــذه املســالك 

ابســتنباط غريهــا مــن جهــة، وتوظيفهــا يف القضــااي العلميــة املعاصــرة مــن جهــة أخــرى. 

Research summary 
This research aims at defining the tracks/procedures of jurisprudential viewing from 
Al-Ghazali’s perspective through inventorying and examining them in his books: 
“Shifa al-Ghalil” and “ Asas al-Qiyyas”. This research has also attempted to disclose 
al-Ghazali’s methodology in limiting these tracks of jurisprudential viewing in five 
ones، showing the justifications for that. By studying these tracks، we can figure out 
their importance with regard to branches of jurisprudence، either through helping in 
interfering Islamic rulings or in weighting between them. 
Furthermore it seeks to explain how these tracks of jurisprudence have accomplished a 
kind of cognitive and methodological integration between different schools of jurispru-
dence through applying them to different branches of jurisprudence in Maliki school. 
In the end، this research has summed up the need for expanding research in these tracks 
by interfering other new ones on one hand and applying them to contemporary issues 
on the other hand. 

* دكتــوراه الفقــه اإلســالمي، وأســتاذ التعليــم العــايل الثانــوي، املغــرب، اتريــخ اســتالم البحــث 2019/6/11م، واتريــخ 
قبوله للنشــر 2019/11/13م.
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املقدمة: 
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات، وبفضلــه ومنــه وكرمــه تنــال الدرجــات، 
وأصلي وأســلم على ســيدان حممد الرمحة املهداة والنعمة املســداة، القائل: »من يرد 
هللا بــه خــريا يفقهــه يف الديــن« فاللهــم صــل وســلم وابرك عليــه وعلــى آلــه وصحبــه 

أمجعــني، الذيــن مــا تركــوا خــريا إال دلــوا عليــه، ومــا تركــوا شــرا إال حــذروا منــه. 
وبعد؛ 

وجمــال  نظــره  وجهــة  مــن  ســواء كل  حــد  علــى  والفقهــاء  األصوليــون  اهتــم 
القواعــد  بــني  للجمــع  وســيلة  يعتــرب  الــذي  الفقهــي  النظــر  مبســالك  اختصاصــه 
األصوليــة والفــروع الفقهيــة، لكــن هــذا االهتمــام اقتصــر علــى اجلانــب الوظيفــي 
دون أن يتعــداه إلفــراده ابلتأليــف ضمــن مبحــث مســتقل كمــا هــو الشــأن ابلنســبة 
لضوابــط االجتهــاد؛ ألنــه ابإلضافــة إىل ضــرورة توفــر الفقيــه علــى شــروط االجتهــاد 
املعروفــة عنــد أهــل االختصــاص بشــقيها؛ ســواء املتصلــة ابجلانــب املعــريف مثــل؛ 
العلــم ابلوحــي، واللغــة العربيــة، والعلــم أبصــول الفقــه، والفقــه، ومقاصــد الشــريعة، 
أو املتصلــة ابجلانــب الشــخصي والســلوكي مثــل؛ اإلســالم، والتكليــف، والعدالــة؛ 
فــإن الناظــر يف املســائل الفقهيــة حيتــاج أيضــا إىل ضبــط جمموعــة مــن مســالك النظــر 
واالجتهــاد لتكــون مبثابــة منهــج عملــي يرشــد نظــره، ويقــوم اعتبــاره، ولعــل أول مــن 
حتدث عن هذه املســالك بشــكل مســتقل اإلمام الغزايل رمحه هللا يف كتابيه شــفاء 

الغليــل، وأســاس القيــاس. 
بــني مقاربــة نظريــة  الــذي جيمــع  البحــث يف هــذا املوضــوع  وقــد دفعــي إىل 
املعــروف عنــد  الشــافعي  الغــزايل األصــويل  اإلمــام  الفقهــي عنــد  النظــر  ملســالك 
القاصــي والــداين بعلمــه وفطنتــه وبعــد نظــره، وبــني منهــج تطبيقــي هلــذه املســالك يف 
الفــروع والنــوازل الفقهيــة يف املذهــب املالكــي، وذلــك للكشــف عــن أمهيــة إعمــال 
هــذه املســالك يف املســتجدات املعاصــرة مــن جهــة، وللوقــوف علــى معــامل تطبيقهــا 
يف القضــااي الفقهيــة القدميــة عنــد املالكيــة مــن جهــة اثنيــة. كمــا حاولــت إضافــة 
مســلكني آخريــن مل يذكرمهــا الغــزايل للتأكيــد علــى إمكانيــة اســتخراج مســالك 

أخــرى مــن بطــون كتــب الفقــه واألصــول. 
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انتمائهــم  عــن  النظــر  بغــض  قدميــا  الفقهــاء  مبناهــج  االهتمــام  أن  شــك  وال 
املذهــيب، يتــم عــن طريــق دراســة هــذه املناهــج واســتخراجها مــن بطــون كتبهــم 
لتكــون جمــاال للنقــاش العلمــي بــني أهــل االختصــاص، وبعــد حتريرهــا ميكــن حينهــا 
تقريرهــا والعمــل مبقتضاهــا، ويعــد هــذا املقــال لبنــة صغــرية تســهم يف بنــاء صــرح هــذه 
املناهــج العلميــة الرصينــة ليكــون الباحــث املعاصــر علــى بينــة مــن أمــره عنــد النظــر 
فيمــا اســتجد مــن قضــااي عصــره. فمــا املــراد مبســالك النظــر عنــد اإلمــام الغــزايل؟ 
وهــل ميكــن حصرهــا يف وســائل مضبوطــة ومعينــة؟ أم أهنــا قابلــة للــزايدة والنقــص 
حســب النــوازل الفقهيــة والظــروف احمليطــة هبــا؟ وكيــف اســتثمر الفقهــاء املالكيــة 
هــذه املســالك يف حتديــد احلكــم الشــرعي وتوجيهــه حســب مــا تقتضيــه ظــروف 

النازلــة الفقهيــة ووقعهــا احمليــط هبــا؟ 
ومــن أجــل اإلجابــة علــى هــذه األســئلة؛ ارأتيــت تقســيم هــذه الدراســة إىل 
مخســة مطالــب؛ خصصــت األول، ملســالك النظــر الفقهــي عنــد اإلمــام الغــزايل. 
والثــاين حلســن اســتثمار املالكيــة ملســلكي األدلــة النقليــة والعقليــة يف االجتهــادات 
الفقهيــة. بينمــا حتدثــت يف املطلــب الثالــث عــن تطبيقــات مســلكي اللغــة والعــرف 
يف فروع الفقه املالكي. مث أتبعته مبطلب إعمال املالكية ملســلكي احلس والطبيعة 
يف املســائل الفقهيــة. وختمــت مبطلــب أخــري أمسيتــه مراعــاة املالكيــة ملســلكي النظــر 
بذكــر  الفقهيــة. وختمــت  اجتهاداهتــم  ابلعــد واحلســاب يف  القرائــن واألخــذ  يف 

النتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث. 
املطلب األول: مسالك النظر الفقهي عند اإلمام الغزايل. 

أقصــد مبســالك النظــر الفقهــي يف هــذا املقــال؛ اخلطــوات املنهجيــة الــي جيــب 
علــى الفقيــه اعتمادهــا عنــد إرادة تنزيــل احلكــم الشــرعي بعــد ثبــوت دليلــه وحتقــق 
علتــه علــى انزلــة معينــة. ولعــل أول مــن حتــدث عــن هــذه املســالك هبــذا املفهــوم 
اإلمــام الغــزايل رمحــه هللا يف كتابيــه شــفاء الغليــل، وأســاس القيــاس، ومل يســمها 
مســالك بــل عــرب عنهــا ابألصنــاف مــن النظــرايت مجــع نظــر، واخــرتت التعبــري 
ابملســالك لكوهنــا يف حقيقــة األمــر ال تعــدو أن تكــون خطــوات منهجيــة جيــب 
علــى الناظــر اتباعهــا كمــا ســيتضح مــن خــالل دراســتها يف هــذا املقــال، وقــد 
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أشــار إليهــا رمحــه هللا يف شــفاء الغليــل أثنــاء حديثــه عــن برهــان االعتــالل، الــذي 
هــو اجلمــع بــني الفــرع واألصــل برابطــة العلــة: »أمــا إذا وقــع النــزاع يف املقدمــة 
الثانيــة، وهــو: وجــود العلــة يف الفــرع -بعــد تســليم كــون الوصــف علــة- فهــذا 
يعــرف اترة ابحلــس، إن كان الوصــف حســيا؛ وقــد يعــرف ابلعــرف، وقــد يعــرف 
ابللغــة، وقــد يعــرف بطلــب احلــد وتصــور حقيقــة الشــيء يف نفســه، وقــد يعــرف 
ابألدلــة الشــرعية النقليــة«)1(، كمــا أشــار إىل هــذه املســالك أيضــا يف كتابــه أســاس 
القيــاس أثنــاء حديثــه عــن حتقيــق املنــاط وعــرب عنهــا ابألصنــاف؛ فقــال: »وتلــك 
األصــول الــي تــدرك النتيجــة هبــا؛ اترة تقتبــس مــن اللغــة... واترة تبــى علــى العــرف 
والعــادة... واترة تبــى علــى حمــض النظــر العقلــي... واترة تبــى علــى جمــرد احلــس.. 
واترة تبــى علــى النظــر يف طبيعــة األشــياء... فهــذه مخســة أصنــاف مــن النظــرايت 
وهــي: اللغويــة، والعرفيــة، والعقليــة، واحلســية، والطبيعيــة، وفيــه أصنــاف أخــر يطــول 
تعدادهــا وهــو علــى التحقيــق تســعة أعشــار النظــر الفقهــي، وليــس يف شــيء منهــا 
قيــاس... بــل كلــه نظــر علــى منهــاج نظــر العقــل جيــب وزنــه ابملوازيــن اخلمســة«)2(. 
ويســتفاد مــن كالم الغــزايل؛ أن مســالك النظــر الفقهــي الــي أكــد علــى أهنــا 
نظر على منهاج نظر العقل حســب ما عده يف الكتابني معا ســتة، كما أن هذه 
املســالك الســتة الــي وردت يف كتــاب أســاس القيــاس، هــي نفســها الــي ذكرهــا 
يف شــفاء الغليــل مــع فــرق بســيط يعــود إىل اإلمجــال اترة والتفصيــل اترة أخــرى؛ 
ذلــك أنــه ســكت عــن املســلك الطبيعــي يف شــفاء الغليــل ألنــه نــوع مــن أنــواع 
احلــس، ويــدل علــى ذلــك املثــال الــذي اســتعمله يف املســلك احلســي هــو نفســه 
مثــل بــه للمســلك الطبيعــي يف أســاس القيــاس؛ فاملثــال يف املوضعــني يتعلــق ابملــاء 
الكثــري املتغــري ابلنجاســة، وهــل يعتــرب الــرتاب مزيــال للنجاســة إذا وقــع يف هــذا املــاء 
املتغــري هبــا؟ أم أن الــرتاب ســاتر فقــط كالزعفــران واملســك؟ فهــذا املثــال اســتعمله 
للمســلكني معا يف كتابني خمتلفني، مما يفيد أنه يف أســاس القياس فصل يف أنواع 
اإلمــام الغــزايل، شــفاء الغليــل يف بيــان الشــبه واملخيــل ومســالك التعليــل، تــح، محــد الكبيســي،   )1(

مطبعــة اإلرشــاد، بغــداد، ط1، 1390 هـــ/1971 م، ص: 436 .
العبيــكان،  مكتبــة  الســدحان،  حممــد  بــن  فهــد  تــح،  القيــاس،  أســاس  الغــزايل  حامــد  أبــو   )2(

. يســري  بتصــرف   ،43 ـ   41 ص:  د.ط.،1413هـــ/1993م، 
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املســلك احلســي ويف شــفاء الغليــل أمجــل ويؤكــد هــذا الطــرح قولــه يف هــذا األخــري: 
»... ولكــن ال نســلم أن الــرتاب مزيــل، بــل هــو ســاتر كالزعفــران، واملســك، فيعلــم 
ذلــك أبدلــة حســية طبيعيــة«)1( فقولــه »أبدلــة حســية طبيعيــة« يــدل علــى أنــه مــزج 

بــني املســلكني معــا. 
ومــن خــالل النظــر يف الكتابــني معــا؛ جنــده يعــرب عــن مســلك واحــد بعبــارات 
خمتلفــة، فمــن ذلــك قولــه: »طلــب احلــد وتصــور حقيقــة الشــيء يف نفســه«)2( هــذا 
املســلك ورد يف كتــاب شــفاء الغليــل، وعــرب عنــه أيضــا يف كتــاب أســاس القيــاس 
بقولــه: »واترة تبــى علــى حمــض النظــر العقلــي، كالنظــر يف اختــالف األجنــاس 
األشــياء  تتنــوع  هبــا  الــي  املعــاين  إبدراك  إال  ذلــك  يعــرف  ال  فإنــه  واألصنــاف، 
وختتلــف ماهيتهــا«)3( والشــك أن املتأمــل يف العبارتــني جيدمهــا خمتلفتــني يف اللفــظ 
متفقتــني يف املعــى؛ إذ طلــب احلــدود وتصــور حقيقــة الشــيء هــو نــوع مــن النظــر 
العقلــي الــذي يهــدف إىل إدراك معــاين األشــياء وماهيتهــا. فهــو رمحــه هللا اســتعمل 
عبــارات عامــة يف أســاس القيــاس تشــمل مــا عــرب عنــه بطلــب احلــد يف شــفاء 
الغليــل، وهكــذا يكــون الفــرق بــني املســلكني يف الكتابــني لفظيــا فقــط. كمــا أنــه 
ســكت رمحــه هللا عــن الدليــل الشــرعي النقلــي يف أســاس القيــاس وذكــره يف شــفاء 
الغليــل، وهــذا يرجــع إىل كونــه رمحــه هللا مل يكــن يقصــد حصــر هــذه املســالك بــل 
أراد التمثيــل فقــط، وتــرك للمجتهــد البحــث عــن أمثاهلــا ونظائرهــا ليســتعني هبــا يف 
التحقــق مــن النازلــة الــذي يريــد تنزيــل احلكــم عليهــا، وممــا يؤكــد هــذا النظــر قولــه: 

»وفيــه أصنــاف أخــرى يطــول تعدادهــا«)4(، فهــي حمــل حبــث واجتهــاد. 
ويظهــر مــن كالم الغــزايل الســابق، أن حتصيــل هــذه املســالك للنظــر يف النازلــة 
والبحــث فيهــا مــن خــالل مــا حييــط هبــا مــن ظــروف وأحــوال لتنزيــل احلكــم املناســب 
عليهــا، ال يقــل أمهيــة عــن اســتنباط احلكــم ذاتــه مــن أدلتــه التفصيليــة، ويــدل علــى 
النظــر الفقهــي، وليــس يف  التحقيــق- تســعة أعشــار  ذلــك قولــه: »وهو-علــى 

املصدر نفسه، ص: 41. الغزايل، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436 و 437 .  )1(
الغزايل، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436 .  )2(
الغزايل، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 43.  )3(
الغزايل، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 43.  )4(
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شــيء منهــا قيــاس... بــل كلــه نظــر علــى منهــاج نظــر العقــل جيــب وزنــه ابملوازيــن 
اخلمسة«)1( يقصد بذلك األصناف اخلمسة الي ذكرها يف كتابه أساس القياس. 
فــإذا ثبــت هــذا ميكــن القــول؛ أن مســالك النظــر الفقهــي حســب مــا ســطره 
اإلمــام الغــزايل مل تعــط مــا تســتحقه مــن حبــث وعنايــة لــدا علمــاء األصــول املتقدمــني 
الذيــن ركــزوا فقــط علــى شــروط االجتهــاد املعهــودة املرتبطــة ابالجتهــاد االســتنباطي، 
ومل خيصصــوا هلــذه املســالك يف كتبهــم مبحثــا مســتقال يهتــم بدراســتها وبيــان كيفيــة 
إعماهلــا، كمــا أنــه ال توجــد دراســة معاصــرة حســب مــا وقفــت عليــه إىل حــد كتابــة 
هذه املقالة أفردت هذه املسالك بدراسة نظرية وتطبيقية هتتم بتتبع آاثرها يف نوازل 
الفقهاء وفروعهم، ملعرفة مدى أتثري هذه املســالك على توجيه احلكم الشــرعي من 
جهــة، وجتنيبهــا الفقيــه مــن الوقــوع يف اخلطــأ عنــد التنزيــل مــن جهــة اثنيــة، والشــك 
أن تطبيقــات هــذه املســالك موجــود يف كتــب الفقــه، وإمنــا حنــن حباجــة إىل تتبعهــا 
واســتخراجها للوقــوف علــى منهــج املتقدمــني يف اســتثمارها، ولنقــل هــذا املنهــج 

ليكــون معينــا للباحثــني املعاصريــن علــى حــل إشــكاالت املســتجدات املعاصــرة. 
املطلــب الثــاين: حســن اســتثمار املالكيــة ملســلكي األدلــة النقليــة والعقليــة يف 

االجتهــادات الفقهيــة
حتــدث الغــزايل عــن الدليــل النقلــي يف شــفاء الغليــل فقــط، وأشــار إىل الدليــل 
العقلــي يف الكتابــني معــا، وهــو يقصــد ابلدليــل النقلــي النــص الشــرعي القــرآين 
والنبــوي، فحــث اجملتهــد علــى العــودة إىل الشــرع للتحقــق مــن املســألة الــي يريــد 
تنزيــل احلكــم عليهــا، ومثــل لذلــك بقولــه: »وذلــك أبن حنكــم أبن العقــار يقــع عليــه 
الغصــب«)2( أي يعطــى حكمــه اســتنادا إىل حديــث أيب ســلمة بــن عبــد الرمحــن، 
أنــه دخــل علــى عائشــة رضــي هللا عنهمــا وهــو خياصــم يف أرض، فقالــت عائشــة: 
اي أاب ســلمة، اجتنــب األرض، فــإن رســول هللا قــال: »مــن ظلــم قيــد شــرب مــن 

األرض، طوقــه يــوم القيامــة مــن ســبع أرضــني«)3(. 
الغزايل، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 43.  )1(

الغزايل، شفاء الغليل، الغزايل، مصدر سابق، ص: 438.  )2(
اإلمــام مســلم، املســند الصحيــح، كتــاب املســاقاة، ابب حتــرمي الظلــم وغصــب األرض وغريهــا،   )3(
رقــم احلديــث: 1612. اإلمــام البخــاري، اجلامــع املســند الصحيــح، كتــاب املظــامل والغصــب، 

ابب إمث مــن ظلــم شــيئا مــن األرض، رقــم احلديــث: 2453. 
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فاحلديــث هنــا دل علــى كــون العقــار مثــل األرض وجيــري عليــه الغصــب احملــرم 
بنــص احلديــث، فينــزل حكــم التحــرمي علــى غصــب العقــار. )1( قــال ابــن رشــد: 
»وأمــا مــا جيــب فيــه الضمــان فهــو كل مــال... ينقــل وحيــول ابتفــاق. واختلفــوا فيمــا 
ال ينقــل وال حيــول مثــل العقــار، فقــال اجلمهــور: إهنــا تضمــن ابلغصــب - أعــي 
أهنــا إن اهندمــت الــدار ضمــن قيمتهــا - وقــال أبــو حنيفــة: ال يضمــن«)2( ومحــل 
ابــن أيب زيــد القــريواين الغاصــب مســؤولية ضيــاع مــا غصــب يف يــده إبطــالق دون 
متييــز العقــار عــن غــريه فقــال: »والغاصــب ضامــن ملــا غصــب... فــإن تغــري بيــده 
فربــه خمــري بــني أخــذه بنقصــه أو تضمينــه القيمــة«)3( فأبــو حنيفــة ال يــرى الغصــب 

واقعــا يف العقــارات بــل خيتــص ابملنقــوالت فقــط. 
والظاهــر أن الصــواب مــع اجلمهــور؛ ألن الغصــب موجــب للحرمــة بدليــل 
حديــث عائشــة رضــي هللا عنهــا، وأخــذ العقــار ظلمــا غصــب يف واقــع األمــر؛ ألن 
الغاصــب حيــول دون تصــرف املالــك يف ملكــه فوجــب احلكــم عليــه ابحلرمــة؛ لذلــك 
توســع املالكية يف ترتيب آاثر غصب العقار ومل يكتفوا ابلضمان يف حالة الضرر 
بــل فرضــوا علــى الغاصــب أن يدفــع مثــن مــا انتفــع بــه مــن ســكى العقــار املغصــوب، 
جــاء يف حاشــية العــدوي: »أنــه يضمــن يف الــدور... إذا ســكن«)4( ويرتتــب علــى 
مــا ســبق عــدم جــواز شــراء العقــار املغصــوب مــن الغاصــب؛ فلــو اشــرتى منــه 

شــخص مــع علمــه ابلغصــب فإنــه ينــزل منزلــة الغاصــب يف الضمــان ورد الغلــة. 
قــال ابــن عاصــم: والغــرم والضمــان مــع علــم جيــب.... علــى الــذي اجنَــّر إليــه مــا 

غصب إبرث أو من واهب أو ابئــــــع.... )5(. 
قــال ابــن حجــر:« ويف حديــث حتــرمي الظلــم والغصــب، وتغليــظ عقوبتــه، وإمــكان غصــب   )1(
األرض؛ أنــه مــن الكبائــر« ينظــر: فتــح البــاري، دار املعرفــة، بــريوت، د.ط. 1379هـــ،ج5، 

.105 ص: 
ابــن رشــد احلفيــد )ت: 595هـــ(، بدايــة اجملتهــد وهنايــة املقتصــد، دار احلديــث، القاهــرة، د.ط،   )2(

1425هـــ /2004 م، ج4، ص: 101
د.ط.  الفكــر  دار  العــدوي،  حاشــية  مــع  الــرابين  الطاللــب  العــدوي، كفايــة  احلســن  أبــو   )3(

ص:284 ج2،  م  1429هـــ/2009 
أبو احلسن، كفاية الطالب، مرجع سابق ص: 286  )4(

ميارة الفاســي، شــرح ميارة الفاســي على حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام، دار الكتب   )5(
العلمية، ط1، 1420هـ/2000م، ج2،ص: 429
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وبنــاء علــى مــا ذكــر؛ فــإن املالكيــة وظفــوا احلديــث الــذي نــص علــى حرمــة 
غصــب األراضــي علــى أحســن وجــه حــني أدرجــوا ضمــن مشــموالته حرمــة غصــب 
العقار، وهبذا املســلك الشــمويل إللقاء الدليل النقلي اســتطاعوا أن يضمنوا للناس 
أمنــا عقــاراي مــن خــالل اآلاثر الــي رتبوهــا علــى الغصــب، وهــم ببعــد نظرهــم هــذا 
ســبقوا زمنهــم خبطــوات كثــرية، خاصــة؛ إذا نظــران إىل املشــاكل الــي تتعلــق مبلكيــة 
العقــار يف حياتنــا اليوميــة ومــا تعرفــه هــذه امللكيــة مــن تســلط وغصــب، ومل تســتطع 
القوانني الوضعية رغم كثرهتا أن توفر محاية عقارية انجعة على غرار الفقه املالكي 
الــذي مجــع بــني العقوبــة الدنيويــة واألخرويــة للغاصــب إذا مل يتــب إىل هللا تعــاىل. 

أمــا مســلك النظــر العقلــي؛ يتــم ابحلــد اجلامــع املانــع الــذي حيــدد ماهيــة األشــياء 
ومييزهــا عــن غريهــا، فيدخــل األفــراد حتــت معانيهــا احلقيقيــة، ويبعــد عنهــا العــوارض 
اخلارجيــة، لتتميــز بذلــك ويســهل ضبطهــا، وهــو مــا عــرب عنــه الغــزايل بقولــه: »وقــد 
يعــرف بطلــب احلــد وتصــور حقيقــة الشــيء يف نفســه«)1( وأكــد عليــه يف كتــاب 

أســاس القيــاس بقولــه: »واترة تبــى علــى حمــض النظــر العقلــي«)2(. 
والــذي يظهــر؛ أن كثــريا مــن املســائل الفقهيــة اخلالفيــة يعــود الســبب فيهــا إىل 
عــدم ضبــط املفاهيــم واملصطلحــات؛ فكلمــا وقــع غمــوض يف املفهــوم فــإن مــا يبــى 
عليــه يكــون معرضــا لنفــس النتيجــة، لذلــك قــال الغــزايل عــن هــذا األصــل: »وذلــك 

مــن أدق مــدارك العقليــات«)3(
ودَع يف 

ُ
ومن تطبيقات هذا املســلك عند املالكية مســألة النظر يف تصرفات امل

الوديعــة، فهــل يعتــرب متعــداي تشــمله أحــكام التعــدي؟ أم أن تصرفــه ال يرفــع عنــه 
صفــة املــودَع ولــو بــدل وغــري يف الوديعــة؟. 

ــُل جُمَــرَِّد  فبالنظــر إىل حقيقــة الوديعــة عنــد ابــن عرفــة جنــده يعرفهــا بقولــه: »نـَْق
ِحْفــِظ ِمْلــٍك يـُنـَْقــُل«)4( فحــد الوديعــة يقتضــي أن مهمــة املــودَع عنــده تقتصــر علــى 
حفــظ مــا نقــل إليــه مــن املنقــوالت علــى جهــة األمانــة، واحلفــظ خمالــف للتصــرف 

الغزايل، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436.  )1(
الغزايل، أساس القياس، مصدر سابق، ص: 41 و42.  )2(

املصدر نفسه، ص: 41.  )3(
الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، املكتبة العلمية، ط1، 1350هـ، ص:336  )4(



161 جملة املرقاة السنة الثالثة جملد5 العدد اخلامس 1442ه/2020م

يف الشيء، فإذا تصرف فيما استودع عنده مل يعد موَدعا ومل تنطبق عليه أحكام 
عقــد الوديعــة، وهــو بذلــك يدخــل ضمــن التعــدي الــذي عرفــه ابــن عرفــة بقولــه: 
»التصــرف يف الشــيء بغــري إذن ربــه دون قصــد متلكــه«)1( فــإذا نظــران إىل املــودَع 
عنــده املتصــرف يف الوديعــة بغــري إذن وأجرينــا حــد التعــدي عليــه، وجــدان أن يــده 
اثبتــة علــى مــال املالــك احلقيقــي، وهــذه اليــد متنــع صاحــب امللــك مــن التصــرف فيــه 
ظلمــا، فأصبحــت يــد املالــك قاصــرة عــن مالــه بســبب تصــرف املــودَع يف الوديعــة 
فقلنــا إنــه متعــد؛ لذلــك قــال احلطــاب: »أن مــن تعــدى علــى دابــة وديعــة وركبهــا 
فعليــه أجرهتــا«)2( وقــال القــرايف: »والتعــدي أخــذ العــني واملنفعــة كان للمتعــدي يــد 
أم ال... كالقــراض والوديعــة... ويضمــن املتعــدي يــوم التعــدي«)3(؛ ألنــه ظــامل جتــاوز 
حــدود الوديعــة وأصبــح يتصــرف يف ملــك غــريه، وكان املســلك املوصــل هلــذا احلكــم 
النظر العقلي فأجري مبوجبه احلكم املناسب على تصرف املودع عنده يف الوديعة. 
ومن هذا املنطلق؛ نســتطيع أن نقرر أن ما يســمى يف واقعنا املعاصر ابلودائع 
البنكيــة خمالــف حلقيقــة الوديعــة عنــد الفقهــاء، وابلتــايل ال تنطبــق أحــكام الوديعــة 
عليها فيما يتعلق ابلضمان يف حالة الضياع، ووجوب الزكاة إذا توفرت الشروط؛ 
ألن البنــك ال يقــوم مبهمــة احلفــظ فقــط وإمنــا يتصــرف يف أمــوال املودعــني بغــري 
إذن صريــح منهــم، كمــا أنــه خيلطهــا فــال مييــز كل مــودع مالــه بعينــه عــن مــال غــريه 
كمــا هــو الشــأن يف الوديعــة عنــد الفقهــاء، وقــد اختلــف املعاصــرون يف كيفيــة زكاة 
الودائــع البنكيــة بنــاء علــى اختالفهــم يف طبيعــة هــذه الودائــع، مــع العلــم أهنــا ليســت 
ودائــع بــل هــي ديــن يف ذمــة البنــك؛ ألنــه يتصــرف فيهــا وخيلطهــا بغريهــا، ويف 
هــذا الســياق يقــول الشــيخ التاويــل رمحــه هللا: »لكــن التكييــف الصحيــح للودائــع 
البنكيــة ومثيالهتــا أهنــا ديــون علــى اجلهــات الــي تلقتهــا وليســت ودائــع ابملفهــوم 
الفقهــي«)4( واســتنادا هلــذا التكييــف للودائــع البنكيــة الــذي أسســه التاويــل علــى 

املصدر نفسه، ص: 351  )1(
احلطاب، مواهب اجلليل، دار الفكر، ط3، 1412هـ /1992م، ج5، ص: 274  )2(

القــرايف، الذخــرية، تــح، حممــد حجــي، دار الغــرب اإلســالمي- بــريوت، ط1، 1994م، ج8،   )3(
ص: 257

فــاس، ط2، د.ت.  برانــت  انفــو  مطبعــة  العــني ومســتجداهتا،  التاويــل، زكاة  الشــيخ حممــد   )4(
ص:95
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النظــر العقلــي ملصطلــح الوديعــة، قــرر وجــوب زكاة هــذه الودائــع علــى أرابهبــا وعلــى 
األبنــاك ومل يلتفــت إىل التســمية بــل نظــر إىل واقــع العالقــة بــني البنــك والزبــون 
فقــال: »ومســألتنا هــذه أخــذت الــزكاة مــن مالكــني: البنــك الــذي ميلــك أعيــان 
الودائــع والــي هــي بيــده ويف صناديقــه وحســاابته، فــال وجــه إلعفائــه مــن زكاهتــا إذا 
حــال عليهــا احلــول اســتثمرها أو مجدهــا. وأرابب الودائــع يزكوهنــا ألهنــم ميلكــون 

بدائلهــا يف ذمــة البنــك وال ســبيل إلعفائهــم كذلــك«)1(. 
فالبنــك يف هــذه احلالــة مل يعتــرب موَدعــا ليعفــى مــن الــزكاة، بــل اعتــرب مدينــا لــه 
أمــوال أخــرى يقابــل هبــا مــا عليــه مــن ديــون فــال تســقط عنــه الــزكاة، أمــا أرابب 
األمــوال مل يعتــربوا مودعــني بــل دائنــني ملقــر غــي، فتجــب عليهــم الــزكاة إمــا كل عــام 
وإن مل يقبضوهــا إذا كانــت الودائــع بفوائــد، أو لعــام واحــد بعــد قبضهــا إن كانــت 

يف احلســاب اجلــاري ولــو مكثــت أعوامــا.)2(
املطلب الثالث: تطبيقات مسلكي اللغة والعرف يف فروع الفقه املالكي

الشــك أن اللغــة أداة للتعبــري عــن املعــاين ووســيلة للتواصــل بــني النــاس، هلــذا 
جيــب اعتمادهــا كمســلك للنظــر يف قضــااي الفقــه ومســتجداته؛ ذلــك أن النــاس 
خيتلفــون حســب أعرافهــم وبيئاهتــم يف التعبــري عــن بعــض األشــياء أبلفــاظ خمتلفــة 
للوصــول إىل مقاصــد وغــاايت حمــددة، وابلتــايل البــد مــن الرجــوع إليهــم ومعرفــة 
لغتهــم ومقاصدهــم منهــا، كمــا يف األميــان والنــذور؛ فالبــد مــن الرجــوع فيــه إىل 
اللغــة، كمــا نــص الغــزايل يف شــفاء الغليــل: »وقــد يعــرف ابللغــة«)3( وقــال القــرايف 
مبينــا أمهيــة هــذا املســلك: »وعلــى هــذه القاعــدة تتخــرج أميــان الطــالق والعتــاق، 
النيــة، وقــد  وصيــغ الصرائــح والكنــاايت، فقــد يصــري الصريــح كنايــة يفتقــر إىل 
تصــري الكنايــة صرحيــا مســتغنية عــن النيــة. واعلــم أن يف املســألة غــورا آخــر وهــو 
أن لفــظ اليمــني يف اللغــة هــو القســم فقــط، مث إن أهــل العــرف يســتعملونه يف 
النــذر أيضــا، وهــو ليــس قســما بــل إطــالق اليمــني عليــه إمــا جمــاز لغــوي، أو بطريــق 

االشــرتاك...«)4(
املرجع نفسه، ص: 97 و98.  )1(

أبو احلسن، كفاية الطالب، مرجع سابق، ج1، ص:485 وما بعدها بتصرف.  )2(
الغزايل، شفاء الغليل، مصدر سابق، ص: 436  )3(

القرايف، الفروق، عامل الكتب، د.ط.، د.ت، ج1، ص: 177.  )4(
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فمدلــول اللغــة حســب القــرايف قــد يتحــول مــن بلــد إىل آخــر، فاللفــظ الصريــح 
الــذي يتحــول إىل كنايــة تفتقــر إىل نيــة حبســب اســتعمال أهــل ذلــك البلــد ال نعتــربه 
يف واقــع األمــر لفظــا صرحيــا، كمــا أن االســتعمال يف بلــد آخــر حيــول الكنايــة إىل 
داللــة صرحيــة علــى معــى مــا دون حاجــة إىل النيــة، وقــد نــص علــى ذلــك يف موضــع 
آخــر بقولــه: »وهــو أن تكــون عــادة أهــل العــرف يســتعملون اللفــظ يف معــى 
معــني ومل يكــن ذلــك لغــة وذلــك قســمان: أحدمهــا: يف املفــردات حنــو »الدابــة« 
للحمــار وغريهــا... واثنيهمــا: يف املركبــات وهــو أدقهــا علــى الفهــم... مثــل قولــه: 
َهاتـُُكــْم َوبََناتـُُكــْمL ]النســاء، اآليــة: 23[، فــإن التحــرمي  َمــْت َعلَيـُْكــْم أُّمَ Mُحّرِ
والتحليــل إمنــا تحســن إضافتهمــا لغــة لألفعــال دون األعيــان... وهــذا النــوع... 
يف احلقيقــة مــن قبيــل اللغــة اخلاصــة ألصحاهبــا، فــإذا احتــاج فهــم املعــى املقصــود إىل 
قرينة أو عالقة عقلية مل يكن ذلك عرفا، بل هو من قبيل اجملاز«)1(ومثله يف واقعنا 
كإطــالق لفــظ الولــد علــى الذكــر دون األنثــى، مــع أنــه يف اللغــة شــامل للنوعــني، 
وإطــالق لفــظ اللحــم علــى غــري الســمك مــع أنــه ينــدرج حتتــه، وإطــالق لفــظ الدرهــم 
علــى النقــود وهكــذا كمــا أن لفــظ البيــت يطلــق يف بلــد علــى الغرفــة، ويف آخــر علــى 
الــدار برمتهــا، البــد إذا مــن الرجــوع أحيــاان إىل لغــة أهــل البلــد للتحقــق مــن الواقــع 
املــراد احلكــم عليــه؛ خاصــة يف العقــود الــي خيتلــف املقصــود منهــا حســب املــكان 

والزمان. 
ومــن تطبيقــات هــذا املســلك يف القضــااي الفقهيــة مــا قــرره املالكيــة يف ابب 
اليمــني مــن كــون احلالــف إذا حلــف« ال ركــب دابــة، وال لبــس ثــواب، وليــس هلــم 
عــرف يف دابــة معينــة وال ثــوب معــني حنــث بركوبــه التمســاح ولبســه العمامــة ألنــه 
املدلــول اللغــوي«)2( ومــن هــذا املنطلــق أفــى ابــن لــب)3( املالكــي بوجــوب الكفــارة 

القرايف، الفروق، مصدر سابق، ج1، ص: 171 .  )1(
أمحد الدردير املالكي، الشرح الكبري، دار الفكر، د.ط.، د. ت. ج2، ص: 140  )2(

أبوســعيد فــرج بــن قاســم بــن لــب الغرانطــي؛ إمامهــا، ومفتيهــا، وعاملها.مــن شــيوخه: القاضــي   )3(
املعــروف اببــن بكــر وبــه تفقــه، وأبــو جعفــر الــزايت، وأبــو حممــد بــن ســلمون وغريهــم. ومــن 
طالبــه: أبــو زكــرايء الســراج، واإلمــام الشــاطيب، وحممــد بــن عاصــم، وأبــو القاســم بــن ســراج، 
واإلمــام احلفــار وغريهــم. لــه أتليــف يف مســائل مــن العلــم: مثــل مســألة الدعــاء إثــر الصلــوات، 
ومســألة اإلمامــة ابألجــرة، والــرد علــى ابــن عرفــة يف القــراءة ابلشــاذ يف الصــالة، وشــرح مجــل 
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علــى حديــث عهــد ابإلســالم إذا حلــف علــى شــيء وحنــث دون أن يعــرف معــى 
احللــف بنــاء علــى الداللــة اللغويــة للفظــة اليمــني وقــال: »ألن الفقهــاء قالــوا إن 
األميــان املشــبهة والنــذور املعلقــة الــي ال خمــرج هلــا بلفــظ وال قصــد جيــب فيهــا كفــارة 

ميــني، كمــن قــال لــه علــي نــذر مــن غــري قصــد شــيء«)1(
أمــا مســلك العــرف؛ فقــد تقتضــي مصــاحل النــاس وحوائجهــم األخــذ بــه إذا كان 
صحيحــا ال يناقــض الشــرع؛ حبيــث ال حيــل حرامــا وال حيــرم حــالال، وقــد نشــأت 
جمموعــة مــن األعــراف الــي حتقــق حاجــات النــاس ومصاحلهــم كالعالمــات املنظمــة 
واألعــراف  املنقــوالت،  ووقــف  ودرجاتــه،  التعليــم  ومراحــل  الطريــق،  يف  للمــرور 
التجاريــة، وتقــدمي اخلطيــب اهلــدااي خلطيبتــه دون عدهــا مــن املهــر، وتقديــر النفقــة 
علــى الــزوج يف حالــة النــزاع مــع زوجتــه وغــري ذلــك مــن التصرفــات الــي تســتند إىل 

أعــراف النــاس، وهــذا مــا عنــاه الغــزايل بقولــه: »وقــد يعــرف ابلعــرف«)2(
ومــن تطبيقــات هــذا املســلك مــا ذكــره عليــش يف ألفــاظ الطــالق املتداولــة بــني 
النــاس حيــث قــال: »مــن قــال لزوجتــه مثــال، ال عيــش لــك عنــدي. أو زويل مــن 
وجهــي. فــإن جــرى عرفهــم ابلتطليــق بصيغــة مــن هــذه الصيــغ لــزم الطــالق مبجــرد 
النطــق هبــا؛ ألهنــا صــارت مــن الكنايــة الظاهــرة وتلــزم هبــا واحــدة رجعيــة يف املدخــول 
هبــا وابئنــة يف غريهــا، إن نــوى الواحــدة أو مل ينــو شــيئا، فــإن نــوى أكثــر لزمــه مــا 
نــواه... ومهمــا جــرى عــرف عمــل بــه«)3(. فاللفــظ هنــا محــل علــى اســتعماالت 

اخلزرجي، وتصريف التسهيل وفتاوى مشهورة. تويف يف ذي احلجة سنة 782 هـ.
ــــ التنبكــي، نيــل االبتهــاج، عنايــة وتقــدمي: الدكتــور عبــد احلميــد عبــد هللا اهلرامــة، دار الكاتــب،   
طرابلــس – ليبيــا، ط2، 2000م، ص: 357 ومــا بعدهــا. خملــوف، شــجرة النــور، علــق عليــه: 
عبــد اجمليــد خيــايل، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، ط1، 1424 هـــ / 2003م،ج1، ص: 

 .332
الونشريســي، املعيــار، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية اململكــة املغربيــة، ط1، 1401هـــ،   )1(

ص:138. ج4، 
الغزايل، شــفاء الغليل، مصدر ســابق، ص: 436. وأســاس القياس، مصدر ســابق، ص: 42   )2(

و43
عليــش، فتــح العلــي املالــك يف الفتــوى علــى مذهــب اإلمــام مالــك، دار املعرفــة، د.ط، د.ت،   )3(

ج2، ص: 36. 
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النــاس وأعرافهــم، ونقــل مــن داللتــه اللغويــة املعهــودة إىل داللــة عرفيــة خاصــة فرضهــا 
واقــع النــاس، فــال ميكــن للناظــر يف مســائل الفقــه أن يغفــل هــذا النقــل وإال وقــع 
يف احملظــور، لذلــك يتوجــب علــى املفــي أن يكــون مطلعــا علــى عــرف البلــد الــذي 
يفــي فيــه، وهــذا جيــران إىل رفــض الفتــاوى الــي تنشــر يف املواقــع اإللكرتونيــة العلميــة 
وغريهــا يف موضوعــات خمتلفــة؛ ألهنــا ليســت صاحلــة للتطبيــق يف كل بلــد وإن 
كانــت تتعلــق مبســائل متشــاهبة، فالنازلــة الــي تقــع يف الشــرق األوســط مثــال هلــا 
أعــراف وتقاليــد وظــروف وأحــوال ختتلــف عــن نفــس النازلــة الــي تقــع يف املغــرب، 
فــال ميكــن تعميــم حكمهــا مــا دامــت تتعلــق بفعــل املكلــف الــذي يطــرأ عليــه 
التغيــري والتجديــد يف كل وقــت وحــني، وخاصــة؛ املســائل املرتبطــة أببــواب النــكاح 

والطــالق، وأبــواب املعامــالت املاليــة والدمــاء. 
املطلب الرابع: إعمال املالكية ملسلكي احلس والطبيعة يف املسائل الفقهية. 
يعتمــد اجملتهــد علــى احلــواس إلدراك مــا ينظــر فيــه مــن نــوازل فقهيــة، إذا كان 
ممــا يــدرك ابحلــواس، قــال الغــزايل: »فهــذا يعــرف اترة ابحلــس، إن كان الوصــف 
حســيا«)1( ومســائل هــذا املســلك كثــرية يف أبــواب الفقــه املالكــي؛ فمثــال ابللمــس 
نــدرك هــل حتقــق الدلــك يف الغســل أم ال، وابحلــس تــدرك املــرأة هــل طهــرت مــن 
احليــض والنفــاس، وبــه يــدرك الصائــم هــل وصــل مفطــر إىل جوفــه أم ال، وابحلــس 
 Lُــْهَر َفْلَيُصْمــه نثبــت رؤيــة اهلــالل يف رمضــان قــال: Mَفَمــْن َشــِهَد ِمنـُْكــُم الّشَ
]البقــرة، اآليــة: 185[ كمــا إن إدراك تغــري املــاء مــن حيــث لونــه، أو طعمــه، أو 
رائحتــه تكــون ابحلــس، ومنــه قولــه: Mَفَجــَزاٌء ِمْثــل َمــا َقتـَـل ِمــَن الّنََعــِمL ]املائــدة، 
اآليــة: 97[. فالفقيــه يعتمــد علــى حواســه ليــدرك أن« الكبــش مثــال للضبــع، 
والعنــز مثــال للغــزال، والعنــاق مثــال لألرنــب، والبقــرة مثــال للبقــرة الوحشــية، والشــاة 
مثــال للشــاة مــن الظبــاء، وكذلــك الرقبــة الواجبــة يف عتــق الكفــارات، والبلــوغ يف 
الغــالم واجلاريــة، ومــا أشــبه ذلــك«)2( فالناظــر يف الوقائــع الفقهيــة يالحــظ أن هــذا 

الغزايل، شفاء الغليل، ص: 436.  )1(
الشــاطيب، املوافقــات، تــح، أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ط1،   )2(

1417هـــ/ 1997م ج5، ص: 17
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املســلك ال تــكاد ختلــو منــه ابب مــن أبــواب الفقــه، فهــو يســتثمر بقــوة إلدراك 
حقيقــة واقــع الشــيء علــى مــا هــو عليــه، لينــاط بــه احلكــم املقصــود تطبيقــه. 

أمــا مســلك النظــر يف طبيعــة األشــياء علــى مــا هــي عليــه يف أصــل خلقتهــا؛ فهــو 
نــوع مــن املســلك احلســي، ميكــن إدراجــه فيــه إمجــاال، وميكــن ذكــره لوحــده تفصيــال، 
ومل يذكــره الغــزايل يف شــفاء الغليــل وذكــره يف كتابــه أســاس القيــاس، واســتعمل نفــس 
املثــال للمســلكني معــا، وســأقتصر هنــا علــى املثــال نفســه، كمــا أورده اإلمــام الغــزايل 
يف املوضعــني حيــث قــال: »فــإن املــاء الكثــري إذا تغــري ابلنجاســة، مث زال تغــريه هببــوب 
الريح وطول الزمان عاد طاهرا، ولو زال إبلقاء املسك والزعفران مل يعد طاهرا؛ ألهنما 
ساتران للرائحة ال مزيالن هلا، ولو زال إبلقاء الرتاب ففيه قوالن، مث منشأ هذا النظر 
أن الرتاب مزيل أو ساتر؟ وإال فالعلة معلومة حمررة وهو زوال التغري، فإن كان الرتاب 
يف علــم هللا مزيــال فهــو معيــد للطهــارة قطعــا، وإن كان ســاترا فهــو غــري معيــد للطهــارة 

قطعــا، فطريــق معرفــة ذلــك البحــث عــن طبيعــة الــرتاب ومناســبته للمــاء«)1(
الكثــري،  املتنجــس  إذا طــرح ابملــاء  الــرتاب  هــو  الغــزايل  النظــر عنــد  إن حمــل 
أو ألقتــه الريــح يف املــاء، هــل يصــري هــذا املــاء طاهــرا مبخالطتــه للــرتاب الطاهــر، 
فيؤثــر يف طبيعتــه وحيولــه مــن النجاســة إىل الطهــارة أم ال؟ فأشــار رمحــه هللا أن 
إدراك هــذا األمــر متوقــف علــى »البحــث عــن طبيعــة الــرتاب ومناســبته للمــاء« 
وهــو حبــث ابحلــواس يف واقــع الــرتاب كمــا هــو عليــه، أمــا العلــة كمــا قــال الغــزايل: 
»فالعلــة معلومــة حمــررة وهــو زوال التغيــري« فــال جمــال للبحــث فيهــا، وهكــذا يؤكــد 
رمحــه هللا أن النظــر يف واقــع األشــياء إلدراك حقيقتهــا مســلك مــن مســالك النظــر 
الفقهــي يتوقــف عليــه تنزيــل احلكــم يف بعــض املســائل، وإال بقيــت التكليفــات فيهــا 

تصــورات ذهنيــة جمــردة عــن واقــع النــاس. 
ومــن تطبيقــات هــذا املســلك عنــد املالكيــة مــا نــص عليــه الشــيخ خليــل أثنــاء 
حديثــه عــن طهــارة املــاء حيــث قــال: »أو مبطــروح ولــو قصــدا مــن تــراب«)2( وعلــق 
احلطــاب عليــه قائــال: »يعــي أن املــاء إذا تغــري بشــيء طــرح فيــه... كالــرتاب... 

الغزايل، أساس القياس، للغزايل، مصدر سابق، ص: 41 و 42.  )1(
دار  أمحــد جــاد،  تــح،  املختصــر،   ) هـــ  املصــري، )ت: 776  املالكــي  إســحاق  بــن  خليــل   )2(

.  15 م،ص:   2005  / هـــ   1426 ط1،  القاهــرة،  احلديــث، 
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فــإن ذلــك ال يســلبه الطهوريــة، ولــو كان الطــرح قصــدا وهــذا هــو املشــهور... وأمــا 
مــا ألقتــه الريــح فإنــه ال خــالف أنــه ال يضــر«)1( 

وقــال ابــن احلاجــب: »وامليــاه أقســام: املطلــق طهــور وهــو الباقــي علــى خلقتــه، 
ويلحــق بــه املــاء املتغــري مبــا ال ينفــك عنــه غالبــا كالــرتاب، ومثلــه الــرتاب املطــروح 
علــى املشــهور«)2( فتبــني أن الــرتاب ال يســلب الطهوريــة علــى املشــهور لكــن هــل 
يســلب الــرتاب النجاســة؟ ذكــر احلطــاب: »وأمــا إن زال تغــريه إبلقــاء الــرتاب فيــه 
أو الطــني فقــال يف الطــراز)3( إن مل يظهــر فيــه لــون الطــني وال رحيــه وال طعمــه وجــب 
أن يطهــر لــزوال التغــري وإن ظهــر أحــد أوصــاف امللقــى فاألمــر حمتمــل ومل جيــزم فيــه 
بشــيء... واألظهــر النجاســة عمــال ابالســتصحاب«)4( فاخلــالف انشــئ مــن واقــع 

الــرتاب هــل هــو مزيــل للنجاســة أم ســاتر فقــط؟ وهــو حمــل البحــث واالجتهــاد. 
هــذا فيمــا يتعلــق مبســالك النظــر الفقهــي الــي نــص عليهــا الغــزايل رمحــه هللا، لكنهــا 
غري حمددة كما صرح بذلك حني قال: »فهذه مخسة أصناف من النظرايت وهي: 
اللغويــة، والعرفيــة، والعقليــة، واحلســية، والطبيعيــة، وفيــه أصنــاف أخــر يطــول تعدادهــا 
وهي على التحقيق تسعة أعشار النظر الفقهي، وليس يف شيء منها قياس... بل 
كلــه نظــر علــى منهــاج نظــر العقــل جيــب وزنــه ابملوازيــن اخلمســة«)5( فهــو مل يــدع فيهــا 
احلصــر بــل فتــح اجملــال للبحــث عــن مســالك أخــرى تســاعد اجملتهــد أثنــاء اجتهــاده يف 

واقع النازلة، وميكن إضافة مســلكي القرائن واحلســاب إىل هذه املســالك. 

احلطاب، مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، مصدر سابق، ج1، ص: 57.  )1(
ابــن احلاجــب، جامــع األمهــات، تــح، أبــو عبــد الرمحــن األخضــري األخضــري، اليمامــة للطباعــة   )2(

والنشــر والتوزيــع، ط2، 1421 هـــ / 2000م، ص: 30 .
الطــراز: اســم لكتــاب »طــراز اجملالــس« أليب علــي الســند بــن عــدانن إبراهيــم األســدي املصــري؛   )3(
وهــو فقيــه مالكــي تتلمــذ علــى أيب بكــر الطرطوشــي، وكان ســند أكثــر مالزمــة لــه، وجلــس 
إللقــاء الــدروس بعــده. ألــف الطــراز شــرح بــه املدونــة حنــو الثالثــني ســفرا، وتــويف قبــل إكمالــه 
ســنة: 541 هـــ. ينظــر: حممــد خملــوف، شــجرة النــور الزكيــة ، مرجــع ســابق، ج1، ص: 184.

احلطاب، مواهب اجلليل، مصدر سابق، ج1، ص: 85.   )4(
الغزايل، أساس القياس، مصدر سابق ص: 41 ـ 43، بتصرف يسري .  )5(
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املطلــب اخلامــس: مراعــاة املالكيــة ملســلكي النظــر يف القرائــن واألخــذ ابلعــد 
واحلســاب يف اجتهاداهتــم الفقهيــة

القرائــن واألمــارات الدالــة تعتــرب مــن أهــم مســالك النظــر الفقهــي نظــرا لتنوعهــا 
واختالف داللتها، وقد أعطى الشــرع للقاضي أو احلاكم الرخصة يف العمل هبا، 
هلــذا جيــب عليــه أن يكــون فقيهــا ابلقرائــن واألمــارات ملعرفــة أحــوال النــاس، وإال 
ضاعــت حقــوق كثــرية، قــال ابــن فرحــون نقــال عــن ابــن العــريب: »علــى الناظــر أن 
يلحــظ األمــارات والعالمــات إذا تعارضــت فمــا ترجــح منهــا قضــى جبانــب الرتجيــح 
وهــو قــوة التهمــة وال خــالف يف احلكــم هبــا وقــد جــاء العمــل يف مســائل اتفقــت 
عليهــا الطوائــف األربعــة، وبعضهــا قــال هبــا املالكيــة خاصــة«)1( وأوصــل املســائل 
اخلاصــة الــي أخــذ فيهــا املالكيــة ابلقرائــن إىل مخســني مســألة)2( وهــذا دليــل واضــح 
علــى أن املالكيــة كانــوا يعتمــدون مســلك القرائــن لفهــم القضــااي املــراد تنزيــل احلكــم 
عليهــا، وذلــك جــزء مــن عمــل اجملتهــد، وقــد حكــم الرســول ، ابلقافــة وجعلهــا 
تـََعــاىَل َعنـَْهــا قَالَــْت:   ُ دليــال علــى ثبــوت النســب،َما ُرِوَي َأنَّ َعاِئَشــَة َرِضــَي اللَّ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َوُهــَو َمْســُروٌر تـَبـْــُرُق َأَســارِيُر َوْجِهــِه  »َدَخــل َعَلــيَّ َرُســول اللَِّ َصلَّــى اللَّ
فـََقال: َأْي َعاِئَشُة.، أملَْ تـََرْي ِإىَل جُمَّزٍِز اْلُمْدجِلِيِّ َدَخل فـََرَأى ُأَساَمَة َوَزْيًدا َوَعَلْيِهَما 
َقِطيَفــٌة قَــْد َغطَّيَــا ُرُءوَســُهَما َوبَــَدْت أَْقَداُمُهَمــا، فـََقــال: ِإنَّ َهــِذِه األَقْــَداَم بـَْعُضَهــا 
ِمــْن بـَْعــٍض«)3(. فاحلديــث أخــذ فيــه الرســول  بقرينــة القافــة، يف تشــابه األقــدام، 
وأثبــت بــه النســب وهــو ســبب ســروره، وذكــر ابــن فرحــون: »أن عمــر رضــي هللا 
عنــه حكــم برجــم امــرأة إذا ظهــر هبــا محــل وليــس هلــا زوج، وجعــل ذلــك يقــوم مقــام 
البينــة يف أهنــا زانيــة«)4(؛ وخصــص ابــن فرحــون للحكــم ابلقرائــن فصــال خاصــا 
جــاء يف بدايتــه قــال ابــن العــريب: »علــى الناظــر أن يلحــظ األمــارات والعالمــات 
إذا تعارضــت فمــا ترجــح منهــا قضــى جبانــب الرتجيــح... وال خــالف يف احلكــم 
هبــا، وقــد جــاء العمــل يف مســائل اتفقــت عليهــا الطوائــف األربعــة، وبعضهــا قــال 
هبــا املالكيــة خاصــة...«)5( وذكــر مخســني مســألة يعمــل فيهــا ابلقرائــن منهــا قولــه: 
ابن فرحون، تبصرة احلكام، مكتبة الكليات األزهرية ط1، 1406هـ / 1986م، ج2، ص: 121  )1(

املصدر نفسه، ج2، ص: 126  )2(
البخاري، اجلامع املسند الصحيح، كتاب الفرائض، ابب القائف، رقم احلديث: 6771  )3(

ابن فرحون، تبصرة احلكام، مصدر سابق، ج1، ص: 242.   )4(
املصدر نفسه، ج1، ص: 121  )5(
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ر يف بــالد اإلســالم، أو ألقــى  »حنكــم بكفــر مــن تــردد إىل الكنيســة أو لبــس الــزُّانَّ
املصحــف يف القــاذورات... ألن هــذه األفعــال قرينــة دالــة علــى الكفــر وإن مل تكــن 

يف نفســها كفــرا«)1(
الشــك أن القــارئ لكتــب الفقــه يلحــظ كثــرة اعتمــاد الفقهــاء علــى القرائــن؛ 
ألهنــا كاشــفة لواقــع النازلــة ومعينــة علــى ضبطهــا، ومســاعدة علــى التحقــق منهــا، 
ويدخــل يف هــدا البــاب اخلــربة الطبيــة يف قضــااي النســب، ومســتجدات الطــب 
التاويــل رمحــه  الشــيخ  يقــول  الضــرورة،  عنــد  املعاصــر كنقــل األعضــاء وزراعتهــا 
الثقــة وحــده املقبــول قولــه يف وجــود ضــرورة حمققــة  الطبيــب اخلبــري  هللا: »فــإن 
التلــف... ورأى بعضهــم  مــن  أو أعضائــه  املــوت،  مــن  املريــض  عاجلــة إلنقــاذ 
قبــول شــهادة الكافــر يف املوضــوع... ولكــن املشــهور يف املذهــب املالكــي أنــه 
ال يقبــل قــول غــري املســلم إال عنــد تعــذر املســلم العــارف«)2( بــل ميكــن االســتعانة 
ابخلــربة املوثــوق فيهــا يف كل جمــاالت احليــاة املعاصــرة املعقــدة والدقيقــة؛ كالصناعــة، 
والتغذيــة، واخلدمــات، وجمــال املــال والتجــارة، وحنــو هــذا ممــا يتوقــف علــى أهــل 
اخلــربة والتجربــة الذيــن توفــرت فيهــم شــروط قبــول االجتهــاد ليكونــوا حمــال للثقــة، 
ألن اجملتهــد ســيعتمد عليهــم يف تنزيــل احلكــم الشــرعي علــى واقعــه الــذي بينــه لــه 
أصحــاب اخلــربة، وهــذا مــا تقــوم بــه مؤسســة االجتهــاد اجلماعــي. وقــد نصــت 
مدونــة األســرة املغربيــة علــى اعتمــاد اخلــربة يف ثبــوت النســب بعــد قرينــة الفــراش 
وإقــرار األب، وشــهادة العدلــني، وبينــة الســماع جــاء يف املــادة 158: »يثبــت 
النســب ابلفــراش أو إبقــرار األب، أو بشــهادة عدلــني، أو ببينــة الســماع، وبــكل 

الوســائل األخــرى املقــررة شــرعا، مبــا يف ذلــك اخلــربة القضائيــة«)3(. 
أمــا مســلك العــد واحلســاب فقــد اعتمــد الشــرع عليــه يف كثــري مــن األحــكام؛ 
وقــت  وحتديــد  رمضــان،  شــهر  ودخــول  للمــرأة،  العــدة  وأايم  الكفــارات،  مثــل 
الصــالة، وال شــك أن وســائل العــد واحلســاب تطــورت بشــكل الفــت، كمــا أن 

املصدر نفسه، ج1، ص: 126  )1(
حممــد التاويــل، زراعــة األعضــاء مــن خــالل املنظــور الشــرعي، مكتبــة اهلدايــة، الــدار البيضــاء،   )2(

د.ط، د.ت، ص: 51
القانونيــة والقضائيــة،  العــدل، مدونــة األســرة املغربيــة، منشــورات مجعيــة نشــر املعلومــة  وزارة   )3(

ص:60  ،2007 ابريــل  العــدد2، 
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دقتهــا وضبطهــا تطــور أيضــا، »فتحديــد مواقيــت الصــالة يف القــدمي كان يعتمــد 
علــى عالمــات طبيعيــة وظواهــر كونيــة تتعلــق حبركــة الشــمس«)1(، اآلن أصبــح 
االعتمــاد علــى هــذا أصعــب؛ نظــرا لظاهــرة العمــران يف املــدن وارتفاعهــا، وانتشــار 
اإلانرة يف الشــوارع، فتدخــل اإلنســان جعــل تلــك العالمــات الطبيعيــة مســتغى 
عنهــا. وقــد أشــار القــرايف إىل هــذا عنــد حديثــه عــن أدلــة وقــوع األحــكام فقــال: 
»وأمــا أدلــة وقوعهــا فهــي غــري منحصــرة فالــزوال مثــال... دليــل وقوعــه وحصولــه 
املوضوعــات  مــن  ذلــك  وغــري  اآلالت...  وغــري  عليــه  الدالــة  اآلالت  العــامل  يف 

واملخرتعــات الــي ال هنايــة هلــا«)2(، 
ومن هذا القبيل؛ اعتماد املالكية على احلســاب لتحديد مدة الطهر واحليض 
والنفــاس قــال صاحــب الفواكــه الــدواين: »مبضــي مــدة أقــل الطهــر، واختلــف يف 
قدرهــا فعنــد ســحنون مثــل مثانيــة أايم، أو مثــل عشــرة أايم عنــد ابــن حبيــب، وقيــل: 
أقــل مــدة الطهــر مخســة عشــر يومــا وهــو املعتمــد«)3( واعتمــد الفقهــاء علــى العــد 
واحلســاب أيضــا للتمييــز بــني دم احليــض املانــع مــن العبــادة وبــني دم االســتحاضة 
الــذي ال مينــع شــيئا، قــال خليــل: »وملعتــادة ثالثــة اســتظهار علــى أكثــر عادهتــا مــا 
مل جتــاوزه مث هــي طاهــر«)4( فــإن كانــت عــادة املــرأة يف احليــض ثالثــة أايم ومل يتوقــف 
الــدم بعــد مــرور عادهتــا فإهنــا تســتظهر بثالثــة أايم أخــرى وتغتســل بعــد ســتة أايم، 
وإن كانــت عادهتــا اثــي عشــر يومــا مثــال اســتظهرت بثالثــة أيضــا واغتســلت بعــد 
مخســة عشــر يومــا. وهكــذا؛ فــال ميكــن قصــر هــذا املســلك علــى أبــواب احليــض 
والنفــاس والعــدة بــل هــو قابــل للتطــور ليشــمل مســائل فقهيــة كثــرية كلمــا توقــف 
احلســم فيهــا علــى العــدد، ومــن ذلــك املعامــالت املاليــة مثــل املبادلــة الــي تعتمــد 
علــى العــدد لتفــادي الوقــوع يف راب الفضــل، وحتديــد اآلجــال الــي ال جيــوز جتاوزهــا 
ســها ســليم مكــداش، تغــري األحــكام دراســة تطبيقيــة لقاعــدة )ال ينكــر تغــري األحــكام بتغــري   )1(
القرائــن واألزمــان( يف الفقــه اإلســالم، دار البشــائر اإلســالمية، ط1، 1428 هـــ/7 200م، 

ص: 170
القرايف، الفروق مصدر سابق، ج1، ص: 128  )2(

أمحــد النفــراوي األزهــري املالكــي، الفواكــه الــدواين الفواكــه الــدواين علــى رســالة ابــن أيب زيــد   )3(
الفكــر، د.ط. 1415هـــ - 1995م، ج1 ص: 120 القــريواين، دار 

خليل املختصر مصدر سابق، ص: 26  )4(
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الثلــث عــددا يف ابب  الســلم، وحتديــد مقــدار  مــال  كاليومــني يف تســليم رأس 
اجلوائــح، وحتديــد مقــدار نصــاب زكاة العــني بعشــرين دينــارا يف الذهــب ومائــي 
درهــم يف الفضــة، وحتديــد مقــدار زكاة الفطــر ابلعــدد إذا مــا أخرجــت قيمــة وغــري 
ذلــك مــن مســائل االجتهــاد الــي حــددت ابألعــداد مثــل عــدد األايم املعتــربة يف 
الغيبــة عــن الزوجــة، وعــدد الســنوات املعتــربة للحكــم علــى املفقــود ابملــوت، وحتديــد 
مســافة القريــب والبعيــد بعــدد األايم الــي يقطــع هبــا تلــك املســافة، فمعظــم هــذه 

األعــداد اجتهاديــة ومل يــرد نــص شــرعي إال يف القليــل منهــا. 
فنحــن اآلن مطالبــون ابعتمــاد كل الوســائل اإللكرتونيــة، وخدمــات التكنولوجيــا 
احلديثة لتحديد مواقيت الصالة ابحلساب، واعتماد األرقام اإللكرتونية املعروضة يف 
معامالت البورصة واملؤسسات املالية، واعتبار الكشف الرقمي الذي تصدره األبناك 
والشركات املالية يف احلكم على صحة املعاملة املالية وفسادها، واألخذ بعني االعتبار 
األرقام الي تصدرها املؤسسة الرمسية يف خمتلف قضااي اجملتمع والي تساعد الفقيه يف 
إصدار حكم شرعي معني، خاصة يف وقتنا املعاصر الذي أصبحت فيه األعداد لغة 
معتــربة ومعــربة يف كثــري مــن اجملــاالت، كعــدد حــاالت الطــالق يف منطقــة معينــة، وعــدد 
الوفيــات مبــرض معــني، وعــدد حــاالت اإلجهــاض، وعــدد األطفــال الذيــن يولــدون 
خارج الزواج الشــرعي، وعدد نســبة التضخم، وغري ذلك من املعامالت املرتتبة على 

العد واحلساب الي ال ميكن للفقيه املعاصر أن يهمل النظر فيها. 
ويف اخلتــام؛ ميكــن القــول إن البحــث يف مســالك النظــر الفقهــي عنــد الغــزايل 
حتتــاج إىل مزيــد مــن البحــث والدراســة، فهــي رغــم حصرهــا ووضوحهــا مــن حيــث 
الظاهــر، فإهنــا حتتــاج إىل تتبــع واســتقراء يف كتــب الفقــه للوقــوف علــى املكانــة 
الــي حتتلهــا هــذه املســالك يف القضــااي الفقهيــة، وملعرفــة التطــور الــذي أحدثتــه 
يف اجتهــادات الفقهــاء قدميــا. وقــد حــاول هــذا البحــث رغــم تواضعــه أن يلفــت 
انتبــاه القــراء إىل وعــي فقهــاء املالكيــة هبــذه املســالك مــن خــالل بيــان مــدى قــوة 
حضورهــا يف بعــض القضــااي الفقهيــة الــي توقــف عندهــا هــذا املقــال، وقــد رمــت 
فيــه إىل االختصــار ليشــمل أكثــر عــدد ممكــن مــن الوقائــع الفقهيــة الــي اســتثمر 

فيهــا املالكيــة هاتــه املســالك. 
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املذاهــب ال يؤثــر ســلبا  الدراســة أن اختــالف  تبــني مــن خــالل هــذه  وقــد 
علــى الثــروة الفقهيــة الــي تزخــر هبــا حضــارة املســلمني، بــل يســاعد علــى التنــوع 
والتكامــل كمــا اتضــح مــن هــذا املقــال الــذي مجــع بــني رؤيــة اإلمــام الغــزايل ملســالك 
النظــر الفقهــي وبــني تطبيــق هــذه املســالك يف فــروع الفقــه وجزئياتــه عنــد املالكيــة، 
ممــا يدعــو إىل ضــرورة جتــاوز التعصــب املذهــيب واالنفتــاح علــى مــا متتلكــه املذاهــب 
الفقهية املتنوعة من قواعد ومناهج علمية دقيقة للخروج مبوسوعة فقهية ال تتجاوز 
االختالفات املذهبية وخصائصها املختلفة، وال تعتربها وسيلة للتفرقة بني املسلمني. 

ومن خالل ما سبق فقد خلص هذا البحث إىل النتائج التالية: 
1- إن مســالك النظــر الفقهــي عنــد الغــزايل ليســت فقــط قواعــد نظريــة جمــردة عــن 
العمل الفقهي، بل هي خرجت من رحم الفقه تطبيقا وانتمت إىل أصوله تنظريا؛ 
ليــس  النظــر الفقهــي  الغــزايل مــن احلديــث عــن مســالك  2- إن قصــد اإلمــام 
حصرهــا يف عــدد معــني ال جيــوز اخلــروج عنــه، بــل غايتــه لفــت انتبــاه الناظــر فيهــا 
إىل تتبــع مثــل هــذه املســالك يف عمــل الفقهــاء الســتخراج مســالك أخــرى ميكــن 

أن تســاعد اجملتهــد يف البحــث والنظــر وتنزيــل احلكــم املناســب علــى حملــه. 
3- إن الباحثــني املعاصريــن يف حاجــة إىل االنفتــاح علــى علــوم إنســانية أخــرى مثــل؛ 
علم االجتماع، وعلم النفس، وعلم االقتصاد وغريه لالستفادة من مناهج هذه العلوم 
والبحث فيها عن مسالك النظر الفقهي يف كثري من مستجدات احلياة املعاصرة؛ 

4- إن االجتهــادات الفقهيــة يف املذهــب املالكــي تعتــرب ثــروة علميــة كبــرية جيــب 
االنكبــاب علــى دراســتها الســتخراج جمموعــة مــن مســالك النظــر األخــرى الــي 
اعتمدوهــا يف ترجيحاهتــم الفقهيــة، وهــي قابلــة للتطــور لتســاير عصــران احلاضــر مثــل 

مســلك القرائــن ومســلك العــدد. 
5- إن دراســة مســالك النظــر يف العمــل الفقهــي املالكــي حتتــاج إىل جهــد مجاعــي 

مؤسســايت يوحــد اجلهــد والوقــت وجينــب التكــرار واالجــرتار. 
ويف األخــري أســال هللا أن يوفقــي ملــا فيــه اخلــري والصــالح، وأن جينبــي اجلهــل 
والغــرور، وحيفظــي مــن كل ســوء ومكــروه. وصلــى هللا وســلم وابرك علــى ســيدان 

حممــد وعلــى ألــه وصحبــه أمجعــني. 
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