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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 االجتهاد في الفقه المالكي
 *الدكتور عبد الرحيم غـازي

 

 وقد كاف مسددا ،االجتياد في الفقو اإلسالمي أساس بقاء الشريعة وسر صالحيا
ويعرؼ في ...  الصادؽ األميف، ليصل إلى الذروة مع األئمة المجتيديفبالوحي زمف النبي 

 ...ىذا العصر صحوة خدمة ليذا الديف
والمالحظ أف الفقو المالكي يسيـ بفعالية في ىذا الجيد العظيـ، ويقدـ لألئمة عددا 

 ...مف المجتيديف
فما ىو المنيج االجتيادي الذي سمكو الفقو المالكي، وما ىي تجمياتو؟ لكف ما 

 باالجتياد وما ىي شروطو؟- في عجالة - المقصود 
االجتياد في االصطالح بذؿ المجتيد وسعو في طمب العمـ باألحكاـ الشرعية، 

والمجتيد ىو مف قامت فيو ممكة االجتياد؛ أي القدرة عمى استنباط األحكاـ الشرعية العممية 
 .مف أدلتيا التفصيمية، وىو الفقيو عند األصولييف

ويشترط في المجتيد معرفتو بالمغة العربية وعموميا، والقرآف الكريـ وعمومو، والسنة 
 ...النبوية وعموميا فضال عف عمـ أصوؿ الفقو ومقاصد الشريعة

  .(1 )....وقبل ىذا وذاؾ استعداده الفطري لالجتياد
 : (ىػ474ت )يقوؿ اإلماـ الفقيو األصولي أبو الوليد سميماف بف خمف الباجي 

 :صفة المجتهد"
أف يكوف عارفا بوضع األدلة مواضعيا مف جية العقل، وطريق اإليجاب، وطريق  
المواضعة في المغة والشرع، ويكوف عالما بأصوؿ الديانات، وأصوؿ الفقو، عالما بأحكاـ 
، واألوامر ، والنواىي، والمفسر، والمجمل، والنص، والنسخ، وحقيقة  الخطاب مف العمـو

                                                           
*
 . أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة ـ فاس ، جامعة القرويين 
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ف لـ يكف مف شرطو أف يكوف تاليا لجميعو، عالما بالسنة . اإلجماع عالما بأحكاـ الكتاب، وا 
، واآلثار واألخبار، وطرقيا، والتمييز لصحيحيا مف سقيميا، ويكوف عالما بأفعاؿ رسوؿ هللا 

وترتيبيا، ويعمـ النحو، والمغة ما يفيـ بو معاني كالـ العرب ويكوف مع ذلؾ مأمونا في دينو 
 .، موثوقا بو في فضمو

 .(2) ..."فإذا أكممت لو ىذه الخصاؿ، كاف مف أىل االجتياد
ومف شروط االجتياد كذلؾ أف يكوف محل االجتياد مما يجوز فيو االجتياد، فمف  

ال مساغ لالجتياد فيما فيو " أو " ال اجتياد مع ورود النص : "القواعد المقررة في ىذا الشأف 
 ".نص صريح قطعي

وعمى ىذا فآيات األحكاـ المفسرة  التي تدؿ داللة واضحة، وال تحتمل تأويال ليست 
 .محال لالجتياد

ال مجاؿ فيو .(3)﴾الزانية والزاني فـاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴿فقوؿ هللا تعالى مثل 
المجتيد فيو ىو كل : "ولذلؾ قاؿ بعض عمماء األصوؿ... لالجتياد في العقوبة وال في قدرىا
 ".حكـ شرعي ليس فيو دليل قطعي

 : وعميو، فمجاؿ االجتياد أمراف

 :ما فيه نص ظني الثبوت أو الداللة: أوال
وىذا مجاؿ لالجتياد، ألف المجتيد يبحث في الدليل الظني الورود، وىذا مف األبواب التي 

 .اختمف فييا المجتيدوف في  كثير مف األحكاـ العممية
 أو قد يجتيد المجتيد في داللة النص الظنية ، لكف الدليل قد يدؿ ظاىره عمى معنى، 

 . ولكنو ليس ىو المراد
، كمفظ ...وقد يكوف عاما، وقد يكوف مطمقا، وقد يكوف عمى صيغة األمر أو النيي وىكذا

 ىل  المراد بو (4) ﴾  والمطلقـات  يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء﴿: القرء في قوؿ هللا تعالى
 الحيضات أو األطيار؟
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 :مـا ال نص فيه أصال: ثانيا
 وىذا مجاؿ واسع لالجتياد، ألف  المجتيد يجتيد في المسألة ليصل إلى معرفة حكميا 

 .(5)الشرعي
 : وقد سار اإلماـ مالؾ في اجتياده عمى المنيج اآلتي

األخذ أوال بما جاء في كتاب هللا تعالى، فإف لـ يجد نصا فيو عدؿ إلى السنة النبوية وىي 
وأقضيتيـ فضال عف عمل  (ض)، وفتاوى الصحابة  أحاديث الرسوؿ : حسب  رأيو تشمل

ال أعمل القياس واالستصالح  ... أىل المدينة؛ وا 
الكتاب والسنة  واإلجماع : وقد لخص اإلماـ الشاطبي أصوؿ مالؾ في أربعة أصوؿ 

 .(6)والرأي
 :ومف األمثمة عمى االجتياد فيما كاف ظني الثبوت

 :االحتجاج بالحديث المرسل: أوال
 :ومف تطبيقاتو حكـ مف أفسد صـو التطوع

: " قالت (ض) ذىب اإلماـ مالؾ والحنفية إلى وجوب القضاء واستدلوا بحديث عائشة 
أصبحت أنا وحفصة صائمتيف متطوعتيف فأىدى إلينا طعاـ فأفطرنا عميو، فدخل عمينا رسوؿ 

أقضيا يوما  :   فبدرتني حفصة ، وكانت  بنت أبييا، فسألتو عف ذلؾ فقاؿ  هللا 
 .(7)"مكانو

 :قاؿ ابف عاشػر
 محـر وليقض ال في الغيػػر *** وعمػده في  النفل دوف ضػر

أي يحـر تعمد الفطر في النفل مف الصـو لغير ضرر يمحق الصائـ، وصياـ النفل أحد 
 .(8)المسائل التي تمـز بالشروع فييا عند مالؾ

وذىب اإلماـ الشافعي والجميور إلى أنو ال قضاء عمى مف أفسد صـو التطوع ألف 
 .(9)الحديث  مرسل
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 :رد الحديث للمل الراوو ببالال  ما روو : ثانيا
  ومف تطبيقاتو كـ يغسل اإلناء مف ولوغ الكمب؟

: قاؿ (ض)ذىب اإلماـ مالؾ والجميور إلى أنو يغسل سبع مرات وحجتيـ حديث أبي ىريرة 
 .(10)"إذا ولغ الكمب في إناء أحدكـ فميرقو ثـ ليغسمو سبع مرات : " قاؿ رسوؿ هللا 

بيد أف الحنفية ذىبوا إلى أنو يكفي غسمو ثالث مرات ولـ يعمموا بحديث أبي ىريرة لمخالفة 
 .(11)راوي الحديث لو 

 : ومف األمثمة  عمى االجتياد فيما كاف ظني الداللة

 .قراءة المأموم الفاتحة بلف اإلمام: أوال
 .(12)" ال صالة  لمف لـ يقرأ بفاتحة الكتاب : "  لقوؿ النبي 

 .ذىب  اإلماـ مالؾ إلى أف المأمـو يقرأ في الصالة  السرية وال يقرأ في الجيرية
 :قاؿ ابف عاشر

 شروطيػػا أربعػػة مقتفره *** فرائض الصالة ست عشره
 ليػا،  ونيػة بيػػا تػػراـ *** تكبيرة اإلحراـ، والقيػػاـ

 والرفع منو، والسجود بالخضوع *** فاتحة، مع القياـ، والركوع
 بيد أف الشافعي وأحمد  ذىبا إلى أف المأمـو يقرأ مع اإلماـ فاتحة الكتاب سواء كانت 

 .(13)بينما  منع أبو حنيفة  قراءتيا كانت الصالة جيرية أو سرية. سرية أو جيرية

 .الللة في الربويـات الستة المنصوص عليها: ثانيا
ذىب المالكية إلى أف عمة ربا الفضل في الذىب والفضة كونيما رؤوس األثماف مع  

وحدة الجنس في التعاوض، وأما عمتو في األصناؼ األربعة فاالقتيات واالدخار مع وحدة 
لما كاف معقوؿ المعنى في الربا إنما ىو أف ال يغبف بعض الناس : الجنس؛ واستدلوا بأف قالوا

 .بعضا، وأف تحفظ أمواليـ، فواجب أف يكوف ذلؾ في أصوؿ المعايش وىي األقوات
 :قاؿ ابف عاصـ
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 دوف تنػاجز مػف الحػراـ *** البيػع لمطعػاـ بالطعػػاـ
 مثال بمثل مقتضى يدا بيػػد *** والبيػػع لصنفو بصنفو ورد

 حيث اقتيات وادخار يجتمػع *** والجنس بالجنس تفاضال منع
 يجوز مع  تفاضػال كالخضر *** وغيػر مفتات وال مدخػػر

 جػاز مع  اإلنجاز باتفػػاؽ *** وفي اختالؼ الجنس باإلطالؽ
  

بينما العمة في الربويات الستة عند الشافعية الثمنية في الذىب والفضة واالقتيات في 
 .(14 )....األجناس األربعة األخرى؛ وىي الكيل والوزف عند الحنفية

 :ومف األمثمة عمى االجتياد في غير المنصوص عميو
 :القياس: أوال- 

سقاطو عنيما بأمر يجمع   وىو حمل أحد المعموميف عمى اآلخر في إيجاب األحكاـ ليما وا 
 .(15)بينيما

فقد سئل مالؾ عف الحائض : ومنو تيمـ الحائض التي طيرت وال تجد ماء قياسا عمى الجنب
نعـ، لتتيمـ، فإف مثميا مثل الجنب إذا لـ يجد ماء : تطير فال تجد ماء ىل تتيمـ؟ قاؿ

 .(16)تيمـ
وقاس بعض أصحاب مالؾ شبو المالكية عمى المالكية وأسقطوا الشقيق  باحتجاج الجد في 

لو كنت وحدؾ ولـ أكف أنا لحجبت  الستغراؽ الفروض الفريضة، فأنا : حجبو لألخ وىو
 .(17)أحق بالسدس منؾ ألني حجبتيـ

 :وفي ىذا يقوؿ ابف عاصـ
 فيما انتمت لمالؾ وشبييا *** والجد بالحجب الخوة دىػا
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 : االستحسان :ثانيا

إيثار ترؾ مقتضى الدليل عف طريق االستثناء والترخص لمعارضة ما يعارضو في " وىو 
أو ىو عدوؿ  المجتيد عف مقتضى قياس جمي إلى مقتضى قياس . (18)"بعض مقتضياتو

 .(19)خفي، أو عف حكـ كمي إلى حكـ استثنائي لدليل انقدح في عقمو رجح لديو ىذا العدوؿ
 :وليذا قاؿ اإلماـ الشاطبي

نما رجع إلى ما عمـ مف قصد الشارع "  مف استحسف  لـ يرجع إلى مجرد ذوقو وتشييو، وا 
في الجممة في أمثاؿ تمؾ األشياء المعروضة، كالمسائل التي يقتضي فييا القياس أمرا إال أف 

 .(20)"ذلؾ األمر يؤدي إلى تفويت مصمحة مف جية أو جمب مفسدة كذلؾ
 ولالستحساف  أمثمة كثيرة كالقرض مثال، فإنو ربا في األصل ألنو  بيع الدرىـ بالدرىـ 

إلى أجل، ولكنو أبيح لما فيو مف  المرفقة والتوسعة عمى المحتاجيف، بحيث  لو بقي عمى 
 .أصل المنع لكاف في ذلؾ ضيق عمى المكمفيف

ف كاف الدليل العاـ ...ومثمو االطالع عمى  العورات في التداوي، والقراض والمساقاة ،  وا 
 .(21)تسعة أعشار العمـ االستحساف: يقتضي المنع، وليذا يروى عف مالؾ أنو قاؿ

  :المصالح المرسلة: ثالثا

وىي جمب منفعة ودفع مضرة لـ يشيد ليا الشرع بإبطاؿ أو اعتبار، ألف تكاليف الشريعة 
 .ترجع إلى حفظ مقاصدىا في الخمق

 :يقوؿ اإلماـ الشاطبي
 .(22 )"الشريعة ما وضعػت إال لتحقيػق مصالح العبػاد في العاجل واآلجل، ودرء الفاسد عنيـ"

 : وقد اشترط اإلماـ مالؾ شروطا ثالثة لألخذ  بالمصالح المرسمة
 .أف يكوف األخذ بيا رفع حرج الـز يقع عمى األمة، فتكوف ضرورية .1

أف تكوف المصمحة في ذاتيا معقولة جرت عمى األوصاؼ المناسبة المعقولة، بحيث  .2
 .إذا عرضت عمى أىل العقوؿ تمقتيا  بالقبوؿ

 .(23)أال تعارض ىذه المصمحة مقصدا مف مقاصد الشريعة، وال دليال مف أدلتيا .3
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وذلؾ أف أحد مموؾ : وليذا كانت فتوى يحيى بف يحيى الميثي فقيو  األندلس خاطئة
األندلس  أفطر عمدا في رمضاف، فأفتاه اإلماـ يحيى بأنو ال كفارة إلفطاره إال أف يصـو 

. وال يردع ىذا الممؾ إال ىذا... شيريف متتابعيف، وبنى  فتواه عمى أف المصمحة تقتضي ذلؾ
 . فأما إعتاقو رقبة فيذا يسير عميو وال ردع فيو

ألف النص صريح في أف كفارة : فيذه الفتوى بنيت عمى مصمحة ولكنيا تعارض نصا
مف أفطر في رمضاف عمدا إعتاؽ رقبة، فمف لـ يجد فصياـ شيريف متتابعيف، فمف لـ 

 .يستطع فإطعاـ ستيف مسكينا، بال تفريق بيف ممؾ يفطر وفقير يفطر
فالمصمحة التي اعتبرىا المفتي إللزاـ الممؾ بالتكفير بصياـ شيريف خاصة مصمحة 

 .(24)ليست مرسمة بل ىي ممغاة 
 :ومف أمثمة  عمل اإلماـ مالؾ بالمصالح المرسمة

مصادرة الزعفراف المغشوش والتصدؽ بو إذا وجد بيد الذي غشو، حيث يتصدؽ بو  -
إنو يماثل إراقة عمر لمبف المغشوش بالماء، ووجو : يقوؿ الشاطبي. عمى المساكيف

ذلؾ التأديب لمغاش، وىذا التأديب ال نص  يشيد لو، لكف مف باب الحكـ عمى 
 ".الخاصة ألجل العامة

بيعة المفضوؿ مع وجود األفضل إذا خيف اضطراب أمور الناس، وعدـ إقامة  -
 .مصالحيـ

فرض الضرائب عمى األغنياء إذا خال  بيت ماؿ المسمميف مف الماؿ لسد نفقات  -
 .الدولة

وأجاز المالكية شيادة الصبياف بعضيـ عمى بعض في الجراحات لممصمحة، ألنو ال  -
ف لـ يتوافر فييـ شرط البموغ، وىو مف شروط –عادة - يشيد لعبيـ   غيرىـ؛ وا 

 .(25)العدالة في الشاىد

 .(26 )...جواز حبس المتيـ وتعزيره توصال إلى إقراره -

وىكذا، فيذه لمع لالجتياد في الفقو المالكي برىاف عمى خصوبة ىذا الفقو باعتماده 
 ...عمى النقل واألثر، والعقل والنظر
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رمز ازدىار االجتياد في المذىب  وحامل لوائو وقد  (رحمو هللا)وقد كاف اإلماـ مالؾ
أخذه عنو بعد ذلؾ طبقات مف المجتيديف أسسوا مدارس فقيية اجتيادية  عديدة تؤمف بأف 

 .االجتياد واجب وأف كل مجتيد مصيب
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