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لقلـم علـم اإلنسـان مـا مل يعلـم الذي علـاحلمد  إلـه إال  ن الوأشـهد أ،أمحـده علـى مـا تفضـل بـه وأكرم ،م 
املبعــوث للعــرب والعجــم صــلي هللا عليــه ، هومصــطفا هعبــده ورســول أن دمحماً وأشــهد ، وحــده الشــريك لــههللا 

  .وعلي آله وأصحابه صالة تتواىل وتزيد إىل يوم احلساب واملغرم
  -:بعد أما
وال  ،عليهــا اإلمــام مالــك إمــام دار اهلجــرة يف بنــاء مذهبــه عتمــدان عمــل أهــل املدينــة مــن األصــول الــيت إفــ 

مــــن ) عمــــل أهــــل املدينــــة  (وموضــــوع  ،ه عنــــد أهــــل الســــنةإلمــــام مالــــك ومذهبــــخيفــــي علــــي أحــــد مكانــــة ا
ـــه ومعتـــرب املوضـــوعات رت جـــدًال واســـًعا قـــدمياً وحـــديثاً بـــني راٍد ل ـــه ومنـــتقص ،الـــيت أ وقـــد  ،وبـــني منتصـــر ل

مـن طــالب العلـم ورمبـا جتــرأ بعضـهم علــي انتقـاص املــذهب املـالكي بســبب  أشـكلت هـذه املســألة علـي كثــريٍ 
مـن املفـرتض أن يزيـل اللـبس  تفصـيالً  تلصـفهـذه املسـألة و  تثَـحبُِ  وقـد ،املدينـة الفروع على عمل أهـل نائهب

ــا إمجاعــاً ثَــحبُِ  وقــد ،عنهـا يــد ز م إشــكاالً حيتــاج إىليف العقــول  بسَّــممــا رَ  ،يقابــل إمجــاع األمــة ت قــدمياً علــى أ
مــىن  حماولــةً  ،ذا املوضــوع للبحــث فيــههــذا مــن أهــم األســباب الــيت دعتــين الختيــار هــمــن البحــث إلزالتــه، و 

دة  راجياً من هللا تعاىل القبـول وأن ينفـع بـه كاتبـه واملطلـع عليـه  ،بس الذي حلق بهلورفع بعض الإيضاحه لز
  .إنه وىل ذلك والقادر عليه

  : ةيف ثالثة مباحث وخامت املوضوعوقد جعلت هذا 
  .تعريف عمل أهل املدينة وأنواعه: املبحث األول
  .هل املدينةحجية عمل أ: املبحث الثاين

  .أثراإلختالف يف حجية عمل أهل املدينة يف الفروع الفقهية :املبحث الثالث
  .أهم نتائج البحث :اخلامتة

  تعريف عمل أهل املدينة وأنواعه :املبحث األول
البـد مــن تصــوره ومعرفــة أنواعــه حــىت نكــون علــى ، قبـل اخلــوض يف آراء العلمــاء يف حجيــة عمــل أهــل املدينــة

  .قبوًال ورداً  احلكم عليه قبل بينة منه
   :تعريف عمل أهل املدينة: املطلب األول

و بصــورة عامــة ميكــن حتديــد ،يف حتديــد املقصــود بعمــل أهــل املدينــة إيل عــدة اجتاهــات األصــوليونختلــف ا  
  :إجتاهني اختالفهم يف
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ب عمـل أهـل املتنـاول أكثـر األصـوليني  :ةل أهل املدينة عند غـري املالكيـمفهوم عم :األول دينـة ضـمن 
ه حجــة مبنزلــة دَ نــوأنــه عِ  ،وزعمــوا أن مــراد اإلمــام مالــك رمحــه هللا تعــاىل بعمــل أهــل املدينــة إمجــاعهم ،اإلمجــاع

  .إمجاع األمة وال اعتداد عنده مبا خيالف إمجاعهم
صـار خمـالفتهم فيمـا مال يسـوغ ألهـل سـائر األ ملدينـةا زعـم قـوم مـن املتـأخرين أن إمجـاع أهـل(قال اجلصـاص 

  .1)مجعوا عليه أ
ومن الناس من يقـول :( وقال السرخسي ،2)ومن الناس من قال ال إمجاع إال ألهل املدينة: (وقال الدبوسي

م أهـل حضـرة رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : وقـال إمـام احلـرمني ،3)اإلمجاع الذي هو حجة إمجاع أهل املدينة خاصة أل
حجـة  –تعـايل أنـه كـان يـرى اتفـاق أهـل املدينـة أي علماءهـا  نقل أصحاب املقاالت عن مالـك رمحـه هللا( 
ب اإلمجاع :وقال الغزايل ،4)  مث فرض له فروضـاً ورد - احلجة يف إمجاع أهل املدينة فقط -قال مالك(يف 

( يف مســائل اإلمجــاع :وقــال أبــو اخلطــاب الكلــوذاين ،5)فاحلجــة يف اإلمجــاع وال إمجــاع  :إيل أن قــال عليهــا
كثـرون اتفـق األ: (وقـال اآلمـدي ،6).وقـال مالـك إمجـاعهم وحـدهم حجـة –ة املدينـة لـيس حبجـإمجاع أهـل 

خالفــاً ، مــن خــالفهم يف حــال انعقــاد إمجــاعهم  ىهــل املدينــة وحــدهم ال يكــون حجــة علــأّن إمجــاع أ ىعلــ
  .7)ملالك فإنه قال يكون حجة 

لتـــايل  ،ضـــمن كالمهـــم عـــن اإلمجـــاعنالحــظ أّن معظـــم األصـــوليني غـــري املالكيـــة يـــذكرون هــذا الـــدليل      و
أّن إمجــاع أهــل املدينــة األصــوليني أّن اإلمــام مالــك يعتــرب زعــم بعــض و  ،يعاملونــه معاملــة إمجــاع بعــض األمــة

َ وقـد بـَـ 8صوراً علي عصـر الصـحابة والتـابعنيوليس مق ،حجة يف كل عصر بعضـهم أّن مـراد اإلمـام مالـك  نيَّ
لزمن الذي استدل  زمـن الرسـول صـلي هللا عليـه  املمتـد مـن نهو الزم ،فيه بعمل أهل املدينةرمحه هللا تعايل 

مجـاع (قـال ابـن السـبكي ، وسلم إيل زمنه هو رمحه هللا تعـايل يظـن ظـان أّن مالكـاً  يقـول  وال ينبغـي أن ّ
ا يف كل زمان مـان مالـك مل تـربح إيل ز وإمنا هي من زمـان رسـول هللا صـلي هللا عليـه وسـلم  ،أهل املدينة لذا

ا أعرف رأو  ،دار العلم ا أكثر وأهلها    .9)النيب صلي هللا عليه وسلم 

                                                
 .تقويم األدلة في أصول الفقه.الدبوسي أبو زيد عبيد هللا بن عمر بن عيسي الحنفي -2 .ردمحم دمحم تام.تحقيق د 2/149الفصول في األصول  ،أبو بكر أحمد بن على الرازي :الجصاص 1-
 . 3/273التمهيد في أصول الفقه –أبو الخطاب الكلوذاني محفوظ بن أحمد بن الحسن الحنبلي  -6 . 1/187المستصفى في أصول الفقه  –اإلمام الغزالي دمحم بن دمحم بن دمحم أبو حامد  -5 . 1/256البرهان في أصول الفقه  -إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني -4 .1/214السر خسي شمس األئمة أبو بكر دمحم بن أحمد بن أبي سهل أصول السرخسي  3-
 . 1/243 –اآلمدي سيف الدين علي بن أبي علي بن دمحم اإلحكام في أصول األحكام  7-
 . 1/214أصول السرخسي  –السر خسي  -8
 .2/287اإلبهاج في شرح المنهاج   -ابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  9-
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 مما تقدم يف النقـول السـابقة عـن األصـوليني غـري املالكيـة ميكـن تعريـف عمـل أهـل املدينـة بنـاًء علـي اعتبـارهم
بعــاتفــاق جمتهــدي املدينــة مــن الصــحا: ( نــه هــو مقابــل إلمجــاع األمــة اً مجاعــلــه إ التــابعني  يبة والتــابعني و

 ً   ) .     علي أمر من األمور نقلياً كان أو إجتهاد
التفـــاق ألن االتفــاق معتــرب يف تعريـــففقــد  ن النقــول الســـابقة وأل ،اإلمجــاع عنــد مجهـــور األصــوليني عرفتــه 

م    .إلمجاع األمة لذلك ردوه مقابالً  إمجاعاً  عتربوهاتدل علي أ
ولــو مل يكــن مــن  ،أن املقصـود إمجــاع مــن يف املدينـة إىل الــذهن تهــدين حـىت ال يتبــادرإيل ااالتفــاق  فيأضـ

تهدين   .                                    ا
وهــذا  ،10)حجــة –يعــين علماءهــا  –هــل املدينــة أ اتفــاقنقــل عــن مالــك أنـّـه كــان يــرى : (قــال إمــام احلــرمني

تهدونوهم ) اق أهل احلل والعقد اتف( قيد معترب يف اإلمجاع ألن اإلمجاع هو    .ا
بع) اتفاق جمتهدي املدينة(وقيدت  حىت ال يتـوهم أن املقصـود اتفـاق ،التـابعني يبعصر الصحابة والتابعني و

  .وهذا القيد ذكره ابن السبكي يف النقل السابق عنه ،أهل املدينة مطلقاً يف كل زمان
ـم يعتـربون عمـل أهـل املدينـة إمجاعـ ،لكيـةوهكذا يظهـر جليـًا مـن كـالم األصـوليني غـري املا إلمجـاع  مـوازً  اً أ

  .  وذلك خالف املقصود عند املالكية كما يتضح مما يلي،األمة
ــد امل :الثــاين ــة عن ســلك  دقــف :ينيالكيــة ومــن وافقهــم مــن غــريهم مــن األصــولتعريــف عمــل أهــل املدين

هـل املدينـة يف مسـائل أ وليني يف وضـع عمـلغـريهم مـن األصـ ملسـلك اً مشـا اً من املالكية مسلك نو ألصوليا
لنسبة لغريهم وترتب عليه اعتبارهم لـه إمجـاع بعـض األمـة ،اإلمجاع ولكـن املالكيـة  ،وهذا زاد األمر غموضاً 

  . اختلفوا عن غريهم يف العرض والتوجيه
ينــة واالحتجــاج قــد أكثــر أصــحاب مالـك رمحــه هللا تعــاىل يف ذكــر إمجـاع أهــل املد: ( قـال أبــو الوليــد البـاجي

يف ذلــك احملققــون  وعــدل عمــا قــد روى،ومحــل ذلــك بعضــهم علــي غــري وجهــه فســمع بــه املخــالف عليــه  ،بــه
وجعلهـا حجـة فيمـا ،علـي أقـوال أهـل املدينـة  لَ وَّ وذلك أّن مالكاً رمحه هللا تعاىل إمنـا َعـ ،من أصحاب مالك

وتـرك إخـراج الزكـاة مـن  ،ومسـألة الصـاع) رحيم ببسـم هللا الـرمحن الـ(وترك اجلهـر ،ذانالنقل كمسألة األطريقه 
ا العمل يف املدينـة علـي وجـه ال خيفـى مثلـه ،ذلك من املسائل اليت طريقها النقل  ريوغ ،اخلضروات واتصل 

    .دفهذا نقل أهل املدينة عنده يف ذلك حجة مقدمة علي خرب اآلحا ،ونقل نقالً حبجج تقطع
ا أدركـــوه مـــن االســـتنباط ســـنن رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مـــن طريـــق اآلحـــاد ومـــمـــن أقـــوال أهـــل املدينـــة مـــا نقلـــوه مـــن و 

ه الــدليل دَ ضَّــإىل مــا عَ  نهمفهــذا ال فــرق فيــه بــني علمــاء املدينــة وعلمــاء غــريهم يف أّن املصــري مــ ،واالجتهــاد
                                                

 1/256البرهان في أصول الفقه  –إمام الحرمين  10-
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الــك يف هــذا مــذهب م ،ولــذلك خــالف مالــك رمحــه هللا تعــايل يف مســائل عــدة أقــوال أهــل املدينــة ،والرتجــيح
ري       11.)وهو الصحيح ،وابن القصار وأبو التمام ،هذه املسألة وبه قال حمققو أصحابنا كأيب بكر األ

إمجـاع أهـل املدينـة   :ي املـالكي قولـه يف كتابـه امللخـصوقد نقل عن القاضي عبـد الوهـاب بـن نصـر البغـداد
  . على ضربني نقلي واستداليل

إمــا قــول أو  عليــه وســلم، قــل شــرع مبتــدأ مــن قبــل النــيب صــلي هللامنــه ن: ضــربأعلــي ثالثــة  األولالضــرب 
  .فعل أو إقرار

  .كنقلهم الصاع واملد واألذان واإلقامة واألوقاف واألحباس وحنوه: فاألول
  .كنقلهم العمل املتصل كعهدة الرقيق وغري ذلك:والثاين

ملدينـة وكـان ال: والثالث ـا  رسـول صـلي هللا عليـه وسـلم واخللفـاء كرتكهم أخذ الزكاة من اخلضروات مـع كثر
ا منها خذو   .ال 
   12.)إمجاعهم عن طريق االستدالل واالجتهاد:والضرب الثاين
ال حجـة إال يف إمجـاع أهـل  –ه يقـولنسب أبو حامد وغريه من الشـافعية إىل مالـك  أنـ( قال ابن رشيق

ا جهـل عظـيم مبـذهب ذوهـ ،قالته واإلزراء يف مذهبـهطعن يف ماملدينة عن رأي واجتهاد وجعلوا ذلك سببًا لل
 نسـب هلـذا اإلمـام أو غـريه مـايوكيف جيـوز أن  ،سائر الفضالءهذا اإلمام احلرب العظيم القدر عند هللا وعند 

هـذا املـذهب ( إيل أن قـال نقـًال عـن القاضـي عبـد الوهـاب املـالكي  ....!ت نقلـه مـن طريـق صـحيح بثيال 
وحنـن نبـني مذهبـه ونبـني أنـه احلـق الـذي يتعـني علـي كـل  ،فضـًال عـن مالـك بـن أنـسما نعلمه مذهباً ألحـد 

نس من إمجاع أهل املدينة ما كـان يـدل علـي النقـل والتقريـر أفالذي احتج به مالك بن ، عاقل التمسك به 
ــري) مــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص  وأيب احلســني دمحم بــن  ،هــذا الــذي نقلــه عنــه أئمــة املــذهب النظــار كالشــيخ أيب بكــر األ

حلجــة وإليــه يشــري  ،والشــيخ أيب بكرالطرطوشــي وغــريهم ،يوســف القاضــي البغــدادي  وهــذا هــو القــول املؤيــد 
األمـر ( عن قولـه يف املوطـأ  سألت مالك بن أنس خايل: قال إمساعيل بن أيب أويس ،كالم مالك يف املوطأ

أمـا قـويل األمـر : فقـال) األمـر عنـد( و) تمـع عليـهواألمـر ا(–) مع عليه عنـد الـذي ال اخـتالف فيـه ا
تمــع عليــه عنــد الــذي ال اخــتالف فيــه األمــر ( وأمــا قــويل ،وال حــديثاً  ال اخــتالف عليــه قــدمياً  فهــذا مــا) ا

تمع وأمـا  ،وإن كـان فيـه بعـض اخلـالف ،من أهـل العلـم وأقتـدي بـه ىفهو ما اجتمع عليه من أرض) عليه ا
فهــو قــول مــن أرتضــيه وأقتــدي بــه ومــا أخربتــه مــن قــول ) مسعــت بعــض أهــل العلــم( أو ) األمــر عنــد( قــويل

  . 13فهذا إمجاع أهل املدينة ال اإلمجاع عن رأي وإجتهاد) بعضهم
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أعلمــوا رمحكــم هللا أن مجيــع أهــل املــذاهب مــن الفقهــاء واملتكلمــني وأصــحاب األثــر :( وقـال القاضــي عيــاض
حمتجون علينـا مبـا سـنح هلـم حـىت ،ون لنا فيها بزعمهم ئُ طِّ هذه املسألة خمَُ  والنظر ألٌب واحد علي أصحابنا يف

فهـــم يتكلمـــون يف غـــري موضـــع  ،جتـــاوز بعضـــهم حـــد التعصـــب والتشـــنيع إيل الطعـــن يف املدينـــة وعـــد مثالبهـــا
ن مل حيققـه ممـومـنهم مـن أخـذ  ،فتكلمـوا علـي ختمـني وحـدس،ال حتققفمنهم من مل يتصور املسألة و  ،خالف

فـأوردوا عنــا يف  فعلــه الصـرييف واحملـاملي والغــزايلومـنهم مــن أحاهلـا وأضـاف إليهــا مـا ال نقولــه فيهـا كمـا  ،عنـا
  : أنه على ضربنينيَّ ل وبَـ صَّ مثّ فَ  ،املسألة ما ال نقوله واحتجوا علينا مبا حيتج به علي الطاعنني على اإلمجاع

ثــره الكافــة عــن الك: األول وعملــت بــه عمــًال ال خيفــى ونقلــه اجلمهــور  ،افــةمــن طريــق النقــل واحلكايــة الــيت 
  .عن اجلمهور عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

وهذا النوع أنكـره كثـري مـن املالكيـة وأنكـروا أن  ،إمجاعهم على عمل من طريق االجتهاد واالستدالل: الثاين
ذا وأن يكون مذهبه وال أئمة أصحابه   .14)يكون مالك يقول 

فقيــل حممــول علــى أّن  ،الصــحابة والتــابعني حجــة عنــد مالــك ع أهــل املدينــة مــنإمجــا :( وقــال ابــن احلاجــب
قال ابـن السـبكي يف شـرح قـول 15)والصحيح التعميم ،روايتهم مقدمة وقيل على املنقوالت املستمرة كاألذان

وهـو قال يف الصورتني املذكورتني وغريمها مما طريقه اإلجتهـاد واالسـتدالل ) والصحيح التعميم( ابن احلاجب
            16.)رأي أكثر املغاربة وتبعهم املصنف

    17.)عند مالك فيما طريقه التوقيف حجة خالفاً للجميع املدينة عمل أهل:(القرايفوقال 
مجـاعهم يف :( وقال التلمساين إمجاع أهـل املدينـة حجـة عنـد مالـك وخالفـه غـريه ومثالـه احتجـاج أصـحابنا 

     18.)املنقوالت املستمرة واملد والصاع وغري ذلك من ،األذان
تفــق عليــه العلمــاء والفضــالء امــا :( ممــا ســبق عرضــه مــن أقــوال املالكيــة أّن عمــل أهــل املدينــة هــو لنــا يتضــح

   19.)ملدينة كلهم أو أكثرهم يف زمن الصحابة والتابعني سواء كان سنده نقًال أو إمجاعاً أو اجتهاداً 
  

   -:أنواع عمل أهل املدينة: املطلب الثاين
والبـاجي والقاضـي 20قسم كثري من العلماء عمل أهل املدينة إيل مراتب مـنهم القاضـي عبـد الوهـاب املـالكي

  :حيث قالالتقسيم  هذا هابن تيمي ، وقد وافقعياض كما سبق يف النقول السابقة عنهم
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  -:إمجاع أهل املدينة على أربع مراتب
ــن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص :األوىل ــروات ، مـــا جيـــري جمـــرى النقـــل عـ ـــل نقلهـــم ملقـــدار الصـــاع واملـــد وكـــرتك صـــدقة اخلضـ مث

  .واألحباس
ملدينة قبل مقتل عثمان   :الثانية   .العمل القدمي 
وأحـــدمها عمـــل بـــه أهـــل ،إذا تعـــارض يف املســـألة دلـــيالن كحـــديثني أو قياســـني جهـــل أيهمـــا أرجـــح  :الثالثـــة
  .املدينة
ملدي  :الرابعة    21.نةالعمل املتأخر 

  :ينقسم إيل قسمني إىل أنّه أهل املدينة السابقة لعملمن التقسيمات  يتبني لنا
  :العمل النقلي ويشمل اآليت: األول

  .شرع مبتدأ من أقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نقل )أ(
 . نقل شرع مبتدأ من فعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص )ب(
 .نقل تقرير الرسول ملسو هيلع هللا ىلص) ج(
  .نقل ترك الرسول صلي هللا عليه وسلم) د(
  .لفه خرب آخراالعمل الذي يطابق خلرب وخي)ه(
ملدينـة خمـالف لسـنة  ،ملدينة العمل القدمي)و( لعمل النقلي علي افـرتاض أنـه ال يوجـد عمـل قـدمي  ويلحق 

       .                           النيب ملسو هيلع هللا ىلص
  .يشمل العمل املتأخر الذي ذكره ابن تيميهو  -:ي طريقه اإلجتهاد واالستداللالذالعمل : الثاين

  :حجية عمل أهل املدينة -:املبحث الثاين
وأدلــة كــل ، عــدم اعتبــاره وأيف هــذا املبحــث مــذاهب األصــوليني يف اعتبــار عمــل أهــل املدينــة حجــة نتنــاول 
   .مذهب

  
  

    -:هل املدينةمذاهب األصوليني يف حجية عمل أ: املطلب األول

                                                
   310 - 20/303الفتاوى الكبرى  -ابن تيمية أحمد بن تيمية الحراني-21



 

                                                                                   
   ⑧

حقيــق يف مســألة إمجــاع الت( أّن  ابــن تيميــه ونقــل الزركشــي عــن بعــض املتــأخرينمــنهم قــال بعــض األصــوليني 
ومنـه مـا ال  ،ومنه ما هـو قـول مجهـور أئمـة املسـلمني ،عليه بني املسلمني كاملتفقأّن منه ما هو   ،أهل املدينة

  :وذلك حسب املراتب السابقة) يقول به إال بعضهم
تفـاق ،ما جيـري جمـرى النقـل عـن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص :وىلاأل ا مفأمـا الشـافعي وأمحـد وأصـحا ،فهـذا ممـا هـو حجـة 
  .وذلك مذهب أيب حنيفة وأصحابه ،كما هو حجة عند مالك  ،حجة عندهم بال نزاعو فه

ي وكــذا ظــاهر حجــة عنــد مالــك وهــو املنصــوص عــن الشــافع فهــذا ،العمــل القــدمي قبــل مقتــل عثمــان:الثانيــة
 ومــا ،ضــي أّن قــول اخللفــاء الراشــدين حجــةمــذهب اإلمــام أمحــد وكــذلك احملكــي عــن اإلمــام أيب حنيفــة يقت

  .لسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعلم ألهل املدينة عمل قدمي خمالف
أهل املدينـة يعمل به إذا تعارض يف املسألة دليالن كحديثني أو قياسني وجهل أيهما أرجح وأحدمها :الثالثة

ــــه نزاع ــــافعي،ففيــ ـــك والشــ ـــــة ذهــــــب مالـــ ـــــل املدينـ ـــل أهـ ــــرجح بعمـــ ال  إىل أنــــــه حنيفــــــة أبــــــوذهب و ،إيل أنــــــه يــ
 ،حوابــن عقيــل أنــه ال يــرجأحــدمها وهــو قــول القاضــي أيب يعلــى :وجهــان يف املســألة وألصــحاب أمحــد،يرجح
نــواع الســابقة ميكــن أن وكــل األ ،عــن أمحــد أنــه يــرجحول أيب اخلطــاب وغــريه وهــو املنصــوص وهــو قــ :والثــاين

  .تكون من قبيل النقل
ملدينـة: الرابعة ىل أنـه لـيس حبجـة شـرعية ذهـب اجلمهـور إ .فهـل هـذا حجـة شـرعية أم ال ؟ ،العمل املتأخر 

 ،وهو قول احملققني من أصحاب مالك كما ذكره القاضي عبـد الوهـاب يف امللخـص ،وبه قال األئمة الثالثة
هـذا  ،22)وإمنا هم أهل تقليـد ،غرب من أصحابه وليس هؤالء من أهل النظرحجة بعض أهل امل وإمنا جيعله

لرجـوع إىل كتـب غـريهم مـن األصـوليني   ونقلـه الزركشـي عـن هابن تيمي ما ذكره كمـا بعـض املتـأخرين ولكـن 
طـالق -يف النقول السابقة عنهم جند أّن هناك مذهبني ومل  ،منهم من اعتربه حجة ومنهم من نفى حجيته 

  :وميكن توضيح ذلك فيما يلي ،بني نقلهم ونقل غريهم وال عملهم وعمل غريهم يفرق
 ،وإىل هـذا ذهـب أكثـر األصـوليني غـري املالكيـة :أّن عمـل أهـل املدينـة لـيس حجـة مطلقـاً :املـذهب األول

ــــري مــــــــنهم ــــــني البصــــ ـــو احلســ ـــــ ــــــاص23أب ـــــــر اجلصــ ــــــو بكـ ــــن حــــــــزم 24وأبــ ـــ ــــريازي 25وابـ ــــحق الشــــ ـــ ــــــــو إسـ   26وأب
  .غريهمو 31اآلمديو 30وأبو اخلطاب الكلوذاين29الغزايلو 28وإمام احلرمني27السرخسيو 
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وأتباعــه وبعــض األصــوليني غــري  ،وإليــه ذهــب اإلمــام مالــك -:عمــل أهــل املدينــة حجــة أنّ :املــذهب الثــاين
  :ثالثة أقوال وهؤالء اختلفوا إيل،املالكية

وإليـه ذهـب  ،يها حجةاليت سبقت اإلشارة إل قسامه أّن عمل أهل املدينة فيما طريقه النقل: القول األول
ــري ونقلــه عــن اإلمــام مالــك وأيب احلســني دمحم بــن ،والقاضــي البــاقالين  ،احملققــون مــن املالكيــة كــأيب بكــر األ

وأيب  ،وأيب الوليــد البــاجي،والشــيخ الطرطوشــي  ،والقاضــي عبــد الوهـاب املــالكي ،يوسـف القاضــي البغــدادي
ورجـع إليـه القاضـي أبـو يوسـف وهـو  ،والشـريف التلمسـاين ،والقـرايف ،والرهوين ،وابن رشيق ،العباس القرطيب

ختـاره امحـد و أمروي عن اإلمام الشافعي يف رواية يونس بن عبد األعلى ورجحه ابن تيميه ونقلـه عـن اإلمـام 
   32.ابن دقيق العيد وغريهم من األصوليني

فقــد  ،واالجتهــادتدالل أّن عمــل أهــل املدينــة حجــة مطلقــاً ســواء كــان طريقــه النقــل أو االســ:القــول الثــاين
ذهــب إىل ذلــك بعــض املالكيــة مــنهم أمحــد بــن املعــزل وأيب مصــعب القاضــي وأيب احلســني بــن أيب عمــر مــن 

    33.ليه يدل ظاهر عبارة ابن احلاجبعو البغداديني وقال به أكثر املغاربة 
وقيـل حجـة مبعـىن  ،نفـرد ومـرجحاأّن إمجاعهم النقلـي حجـة وإمجـاعهم االسـتداليل حجـة إذا : القول الثالث

وال ينــزل منزلــة  ،وخــرب الواحــد ،أّن املســتند إليــه مســتند إىل مأخــذ مــن مآخــذ الشــرعية كاملســتند إىل القيــاس
قال بعض األصوليني من مالكية وغريهم منهم أبـو  كوبذل ،عارضه خرب فاخلرب أوىل اوإذ ،إمجاع مجيع األمة

     34.العباس القرطيب واألبياري ونسب إيل بعض الشافعية
  -:أدلة املذاهب :املطلب الثاين

  .وهم أكثر األصوليني غري املالكية -:أدلة أصحاب املذهب األول: أوالً 
ألن اسـم املـؤمنني واسـم األمـة الـوارد يف أدلـة  ،أهـل املدينـة وحـدهم لتتنـاو ال  أّن أدلة اإلمجـاع:الدليل األول
ختصيص أهل املدينـة  صحة اإلمجاع ليس فيها دالة علىفجميع اآلي ال ،35منفرادهعليهم  عاإلمجاع ال يق

 خطـاب لسـائر  36)وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسـطاً لَِتُكونُـوا ُشـَهَداَء َعلَـى النَّـاِس (ألن قوله تعاىلا من غريهم 
ــَر أُمَّــٍة ُأخْ ( :وكــذلك قولــه تعــاىل ،ذا االســم أهــل املدينــة دون غــريهمــ صال خيــت األمـة ــُتْم َخيـْ لِلنَّــاِس رَِجــْت ُكنـْ

                                                
الفتاوى  –وابن تيميه )   48(ترتيب المدارك ص - والقاضي عياض   3/273إحكام الفصول في أحكام األصول  - أبو الوليد الباجي 32-

. 404/لباب المحصول في علم األصول –وابن رشيق  2/364إعالم الموقعين عن رب العلمين  –وابن القيم   20/310الكبرى 
) 132(والشريف التلمساني مفتاح الوصول ص  3/420ونفائس األصول شرح المحصول ) 334(تنقيح الفصول ص - لقرافيوا

  2/194رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  -وابن السبكي 2/250مختصر المنتهى األصولي مع تحفة المسئول  -ابن الحاجب -33  . 2/250تحفة المسئول  -والرهوني
مذكرة  يوالشيخ دمحم األمين بن المختار الشنقيط 2/55بن إبراهيم العلوي نشر البنود على مراقي السعود  بدا والشنقيطي سيدي ع

  .والمراجع السابقة)    151(أصول الفقه على روضة الناظر ص
 .)143(من اآلية: لبقرةسورة ا - 36 .3/274التمهيد في أصول الفقه  - الكلوذاني   2/492عتمد في أصول الفقه الم -أبو الحسين البصري -35  .533 -3/532البحر المحيط  - والزركشي  1/51ترتيب المدارك  –القاضي عياض  34-
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َهــْونَ  ْلَمْعــُروِف َوتـَنـْ ِ ــَوىلَّ َوُنْصــِلِه  (وقولــه تعــاىل37)َعــِن اْلُمْنَكــِر  َُْمــُروَن  ــَر َســِبيِل اْلُمــْؤِمِنَني نـَُولِّــِه َمــا تـَ ــْع َغيـْ َويـَتَِّب ـــنََّم َوَســـــاَءْت َمِصـــــرياً  ــاىل38)َجَهــ َب ِإَيلَّ ُمثَّ إِ  (وقولـــــه تعـــ َ ــْن َأ ـــــُتْم َواتَِّبـــــْع َســـــِبيَل َمـــ ــا ُكنـْ ــــأُنـَبُِّئُكْم ِمبـَــ ـــْرِجُعُكْم فَـ َيلَّ َمــ        39.)تـَْعَمُلونَ 
ــا أهــل املدينــة دون غريهم ت ســائر األمــة فغــري جــائز ألحــد أن خيــتص  فلــو جــاز أن ،فقــد عمــت هــذه اآل

ا أهل املدينة جلاز أن يقال يف قوله تعاىل  ُكتِـَب َعلَـْيُكُم (تعـاىل وقولـه40)َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا الزََّكـاةَ (خيتص 
ــَياُم  َِِّ َعَلــى النَّــاِس ِحــجُّ اْلبَـْيــِت َمــِن اْســَتطَاَع إِلَْيــِه َســِبيًال (وقولــه تعــاىل41)الصِّ هــل املدينــة 42)َو أنــه خمصــوص 

ت املوجبـة لصـحة  ،بطل هذا ألن عموم اللفظ مل يفرق بينهم وبني غريهم افلم ،دون غريهم كان حكم اآل
ا على أهل املدينة دون غريهم  ااإلمجاع ملَّ    43.كانت مبهمة مل جيز ألحد االقتصار 

   .44على جواز اخلطأ على بعضهم ذا دلقد أّن هللا تعاىل ملا أخرب عن عصمة مجيع األمة ف:الدليل الثاين
 لو كـان إمجـاعهم هـو املعتـرب يف كونـه حجـة ملـا خفـي أمـره علـى التـابعني ومـن بعـدهم فلـم نـر:الدليل الثالث

بعــي أهــل املدينــة ومــن غــريهم وممــن جــاء بعــدهم  دعــا ســائر األمصــار إىل اعتبــار إمجــاع أهــل  مــنأحــداً مــن 
إمجــاع الســلف مــن أهــل املدينــة وغــريهم ظــاهر يف تســويغ اإلجتهــاد ألهــل ســائر  لبــ ،دينــة ولــزوم إتبــاعهمامل

هم ماألمصار معه ملدينـة وغـريهم علـى بطـالن فقد حصل إمجاع السلف مـن أهـل ا ،وأجازوا هلم خمالفتهم إ
  45.قول من اعترب إمجاع أهل املدينة

لرجال ذوي العلم مـنهم:الدليل الرابع ملوضع أو   ،ال خيلو إمجاع أهل املدينة من أن تكون صحته متعلقة 
ملوضـع  ،يف القـول لـفٌ فاملوضـع موجـود فيجـب اعتبـار املوضـع يف سـائر األزمـان وهـذا خُ  ،فـإن كـان متعلقـاً 

بـدليل أّن مكـة  ،يف كون األقـوال حجـة رال تؤث فاألماكن ،مبكان دون مكان صفإن اإلمجاع ال خيتوكذلك 
مجـاع أهلهــا وأيضـاً هـذا قــول يـؤدي إىل أّن إمجـاعهم حجــة مـا دامـوا يف املدينــة  ،هلـا شـرف وفضــل ومل يعتـد 

ن حجــة يف ســائر وهــذا ال وجــه لــه ألن مــن كــان قولــه حجــة يف مكــان كــا ،فــإذا خرجــوا منهــا مل يكــن حجــة
   46.األمكنة كقوله ملسو هيلع هللا ىلص

                                                
  . 15:لقمانسورة  - 39 .115من اآلية: النساءسورة  - 38  .)110( سورة آل عمران آية 37-
  .43من اآلية: البقرةسورة  - 40
  .183من اآلية : سورة البقرة-41
  .97من اآلية:سورة آل عمران  -42
  .2/149الجصاص الفصول في األصول  -43
 . 1/150الفصول في األصول :الجصاص - 43  . 2/122الوصول إلى األصول : وابن برهان أبو الفتح أحمد بن علي البغدادي) 96(اللمع في أصول الفقه ص: الشيرازي -44
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 عمــل أهــل املدينــة مــع اخلــرب املســند حقــاً أم ال؟ فــإن كــان حقــاً فالعمــل ال يزيــد احلــق هــل: الــدليل اخلــامس
طالً قبل العمل به فالباطـل ال حيققـه العمـل  ،درجة يف أنه حق وال يبطله أن يرتك العمل به وإن كان اخلرب 

   47.به
  -:اض على هذه األدلةاالعرت 

ــا ليســت يف موضــع اخلــالف أهــل  ألن حمققــي املالكيــة يــذهبون إيل أن عمــل ،أُعــرتض علــي هــذه األدلــة 
عتباره النقلي ولـيسا مـذهباً لإلمـام مالـك رمحـه هللا  أنكـروا أن يكـون ذلـك و ،عتبـاره إمجاعـاً  ملدينة حجة 

يف غــري موضــع خــالف فمــنهم مــن مل يتصــور  )خــالفنييعــين امل(يتكلمــون وهــم(قــال القاضــي عيــاض  ،تعــاىل
ومـــنهم مــن أخـــذ الكــالم فيهـــا ممــن مل حيققـــه عنـــا  ،فتكلمـــوا علــي ختمـــني وحــدس ،املســألة وال حتقـــق مــذهبنا

  48.)ومنهم من أحاهلا وأضاف إليها ما ال نقوله فيها
علـى مالـك وعـدل  محل بعض املالكيـة عمـل أهـل املدينـة علـى غـري وجهـه فشـنع بـه املخـالف( وقال الباجي

حبجــة مــن حيــث فإمجــاع أهــل املدينــة لــيس (وقــال أبــو العبــاس القــرطيب،49)عمــا قــرره احملققــون مــن أصــحابه
م لقـــرائن األحـــوال الدالـــة علـــى مقاصـــد  ،إمجـــاعهم بـــل إمـــا مـــن جهـــة نقلهـــم املتـــواتر وإمـــا مـــن جهـــة شـــهاد

إىل غـري سـب إىل مالـك إمنـا هـو رمـي وعليه فإن استدالل املخالف على نفي املعىن املزعوم الذي ن50)الشرع
رد بعمــل أهــل املدينــة إمجــاع ألن مالكــاً مل يــ غــري حمــل خــالف،خلصــومة مل تقــع وتكلــم يف  ضوافــرتا ،هــدف
ات الثابـــت وحتصــــيل احلاصــــل وتكلف االحتجــــاج بعـــدم حجيــــة إمجـــاع بعــــض األمـــة ضــــرب مـــن إثبــــاألمـــة،

  51.للمسلماتواحتجاج 
  -:القائل حبجية عمل أهل املدينة -:أدلة أصحاب املذهب الثاين: نياً 

  -:أدلة من قال حبجية عمل أهل املدينة النقلي )أ(
ــدليل األول ملعــىن الســابق : ال تقدميــه علــى مــا  بفوجــ ،مبنزلــة اخلــرب املتــواتر) النقلــي(إّن عمــل أهــل املدينــة 

ـذا الـدليل د نقـل االسـتدالوقـ ،سواه من أخبار اآلحـاد واألقيسـة وال ينبغـي أن خيـالف يف هـذا أحـد عـن ل 
ون نُـــذِّ ؤَ تُـ (وقـــال لـــه  ،ســـف حـــني جادلـــه يف األذاناإلمـــام مالـــك رمحـــه هللا تعـــاىل يف رده علـــى القاضـــي أيب يو 

 ســـبحان هللا مـــا رأيـــت أمـــراً (إليـــه مالـــك وقـــال  لتفـــت؟ فا لرتجيـــع ولـــيس عنـــدكم عـــن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص حـــديث
ء مــن لــدن   ينــادى علــى رؤوس األشــهاد! أعجــب مــن هــذا كــل يــوم مخــس مــرات يتوارثونــه األبنــاء عــن اآل
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مـا أدري مـا  ،إىل فالن عـن فـالن؟ هـذا أصـح عنـد مـن احلـديثحيتاج فيه !  إىل زماننا هذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
  52.)مؤذن فيهإلنكار على اأذان يوم وال ليلة هذا مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يؤذن فيه من عهده ومل ينقل 

رطـالكم  أهـل العـراق :وقد سأله عـن الصـاع فقـال ؟  ومـن أيـن قلـتم ذلـك :فقـال ،مخسـة أرطـال وسـدس 
احضــروا مــا عنــدكم مــن الصــاع فــأتى أهــل املدينــة أو عــامتهم مــن املهــاجرين  :فقــال مالــك لــبعض أصــحابه

 ،حب رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعــن جـدي صــا أيبهــذا صــاع ورثتـه عــن  :فقـال ،واألنصـار وحتــت كـل واد مــنهم صــاع
فـأ حـررت هـذه  :قـال مالـك ،ال وهللا مـا يكـذبون :يكـذبون ؟ قـال ف أ يوسأترى هؤالء  :فقال مالك

ا مخسـة أر  رطـالكم  أهــل العـراقالصـيعان فوجـد هـذا اخلــرب ( :فقـال مالـك رمحــه هللا تعـاىل ،طــال وسـدس 
رأى صـاحيب مـا عـت إىل قولـك  أ عبـد هللا ولـو رج :يوسـف فقـال أبـو) الشائع عند أثبـت مـن احلـديث

إّن عمـــل أهـــل املدينـــة النقلـــي قـــد تـــوافرت فيـــه (:وقـــال القاضـــي عبـــد الوهــاب ،53)رأيــت لرجـــع كمـــا رجعـــت
ـــواتر مـــن تســـاوي أطرافـــه وامتنـــاع الكـــذب والتواطـــؤ والتشـــاعر  ـــه وهـــذه صـــفة مـــا حيـــج شـــروط الت قلي علـــى 

فإن هذا النقل حمقق معلوم موجب للعلم القطعي فال يرتك ملا توجبـه غلبـة ( :وقال القاضي عياض ،54)نقله
مــع عليــه الــذي ال اخــتالف فيــه هــو الــذي تناقلــه أهــل العصــر عــن الــذي ( :وقــال ابــن رشــيق،55)الظنــون ا
وهـــذا مـــا ال  ،ال إمجـــاع عـــن رأي وإجتهـــاد) يعـــين اإلمـــام مالـــك(فهـــذا هـــو إمجـــاع أهـــل املدينـــة عنـــده ،قـــبلهم

وأنـــه تـــزوج كـــنقلهم مســـجده ومنـــربه وقـــربه   ،فإنـــه يفيـــد العلـــم الضـــروري ،االحتجـــاج بـــه منصـــف يتوقـــف عـــن
وأنـه سـرى سـرا وغـزي غـزوات وعاهـد الكفـار إىل غـري ذلـك مـن ممـا علـم مـن جهـة قـوهلم ،عائشة وحفصـة 

لعنعنة وال حاجة يف الواضحات من مزيد بسط ،وإخبارهم     56.)وإن مل ينقلوا مستنده 
ــدليلاعــرتض علــى  فقــد نــزل بعــض األمصــار مثــل  ،ه التــواتر فهــم وغــريهم فيــه ســواءن مــا ســبيل-:هــذا ال

واخلـرب املتـواتر مـن أي جهـة ورد لـزم املصـري  ،البصرة والكوفة ومكة مجاعة من الصحابة ونقلت السـنن عـنهم
    57.)فصارت احلجة يف النقل فلم ختتص املدينة بذلك وسقطت املسألة. إليه ووقع العلم به

   :عن هذا االعرتاضوأجيب 
 ،نقـل أهـل املدينـة ولكـن ال يوجـد نقـل متـواتر مثـل ،نسلم ما تقولون لو تصورت املسـألة يف حـق غـريهم 

وهذا موجود يف نقل أهل املدينة ونقلهم اجلماعة عـن اجلماعـة  ،ألن شرط نقل التواتر تساوي طرفيه ووسطه
صره وإمنا ينقل أهـل الـبالد غريهـا عـن مجـاعتهم حيـث يرجعـون إىل الواحـد أو أو العمل يف ع ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
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فاألصــل اختصــاص املدينـة بنقــل العمــل  املتــواتر  58.)االثنـني مــن الصــحابة فرجعـت املســألة إىل خــرب اآلحـاد
در وإن كان له نظائر يف بعض األمصار    .  59)فهو 

ــل مكـــة يف األذان ونق :ّد هـــذا اجلـــوابورُ  لهـــم املتـــواتر عـــن األذان بـــني يـــدي رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ن عمـــل أهـ
  .مثلهم

ملدينــة: يــب عــن هــذا الــردجِ وأُ  كالناســخ   فيعتــرب ،ن آخــر الفعلــني مــن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص والــذي مــات عليــه ملسو هيلع هللا ىلص 
    60.)للسابق

نياً ◌ِ عُرتِ وأُ  لقولن العمل إمنا هو فعل والفعل ال ي: ض  فإن التواتر طريـق اخلـرب  ،فيد التواتر إال أن يقرتن 
  .61)ال العمل وجعل األفعال تفيد التواتر عسري بل لعله ممتنع

صل العمل إمنـا هـو خـرب مـن قـول الشـارع أو فعلـه ّمث انطبعـت يف األفعـال أن : عن هذا االعرتاضوأجيب 
ألفعال أل( ،62امتثاًال وانتشرت ونقلت  ألقوالإذ اإلقتداء       63.)فعال أبلغ من اإلقتداء 

أو رآهـم عليـه  ،إمـا أن يكونـوا أخـذوه توقيفـاً ّن أهل املدينة إذا أمجعوا على أمر من األمـور أ -:الدليل الثاين
وأي ذلـك كـان فقـد حصـل النقـل لـه مـن مجـيعهم  ،الصالة والسالم فأقرهم ومل يتعرض للنهـي عنـه وال أنكـره

   64.)فيجب أن يقدم على غريه والتواطؤ عليه من كافتهم
حد املتعارضني دليل على أنه الناسـخ لآلخـر  عمل أهل املدينة متصل نأ -:الدليل الثالث إذ  فإذا عملوا 

ألحـدث فاألحـدث مـن أمـر رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خذون  عيـا أو ( وقـد روي عـن ابـن شـهاب أنـه قـال،كانوا إمنا 
ســخه ومنســوخهالفقهــاء وأعجــزهم أن يعرفــوا حــد وملــا أخــذ مالــك رمحــه هللا تعــاىل مبــا ) يث رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

   65.عليه الناس وطرح ما سواه انضبط له الناسخ من املنسوخ على يسر
ـــدليل الرابـــع لتنزيـــل وأخـــرب مبواقـــع الـــوحي والتأويـــل -:ال ـــم أخـــرب  ،أّن أهـــل املدينـــة أعـــرف  وال ريـــب يف أ

  66. وهذا ضرب من الرتجيح ال يدفعحوال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
   -):جتهاديالنقلي واال( املدينة حجة مطلقاً  أدلة من قال أّن عمل أهل )ب(

ــــدليل األول ـــن فضــــل الصــــحبة واملخالطــــة واملالبســــة واملســــاءلة  -:ال ـــزة مـ أن أهــــل املدينــــة هلــــم صــــفات مميـ
ألحـد حمتملـي اخلـرب ) راوي احلـديث(  الصـحايبومشاهدة األسباب والقرائن، وإمجاعهم مبثابة تـرجيح تفسـري
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رتجيح عمل الصحايب مبا رواه على رواية من كو ،وكرتجيح قياس الصحايب علي قياس غريه ،على تفسري غريه
ا ن مثـل هـذا اجلمـع املنحصـر مـن العلمـاء ال جيمعـ( قال ابن احلاجـب ،مل يعمل  ون إال إّن العـادة تقضـي 

م أعرف بوجوه اإلجتهاد وأبصـر بطريـق االسـتنباط واالسـتخراج ملـا و  ،67)عن راجح فدل على أنه راجح أل
  .هلم من املزية

آليت   -:أُعرتض على هذا الدليل 
م بعض اُألمة فجـاز أن يكـون متمسـك غـريهم : أوالً  - تفاق مثلهم على راجح أل النسلم بقضاء العادة 

   68.أرجح
اً إال أنــه بعيــد، واالحتمــال البعيــد ال ينفــي الظهــور، إذ نــه وإن كــان جــائز ( -:ُأجيــب عــن هــذا االعــرتاض

طالع األكثر عدداً وإمجاعاً وأحقيًة على الر   الـراجح،يف اإلطـالع عــلى  اجح، واألكثر كافٍ العادة تقضي 
طالع األكثر     69.)يطلع عليه أحد من أهل املدينةأال  ُعدبَـ ألن العادة إذا قضت 

م األســباب والقـرائن ليســأّن صــفات الصــحبة وامل -:نيـاً  منحصــرة يف أهـل املدينــة فــإن  تخالطـة ومشــاهد
ملعظــم الصــحابة هــذه امليــزات وقــد انتشــروا وتفرقــوا يف األمصــار فــإذا كــان إمجــاع أهــل املدينــة حجــة علــى مــن 

فســري ثابة تـمبــاعهم أمــا كــون إمجــ (70،ال فــرق خــرج منهــا فإمجــاع مــن خــرج منهــا حجــة علــى مــن بقــى فيهــا
علي تفسري غريه فهـذا يصـدق يف مسـألة تـرجيح خـرب علـى خـرب آخـر معـارض راوي اخلرب وتقدميه الصحايب 

  71.)يعملوا به ، فريجح الذي عملوا به علي الذي ملاحدمهله وعمل أهل املدينة 
ــدليل الثــاين إن روايــة أهــل املدينــة مقدمــة علــى روايــة غــريهم فيكــون عملهــم االجتهــادي راجحــاً علــى  -:ال

    72.هماجتهاد غري 
نه قياس مع الفـارق ألن الروايـة تـرجح مبجـرد الكثـرة عنـد التسـاوي فيمـا عـداها  :ُأعرتض على هذا الدليل

ألن الروايــة مســتندها الســماع ووقــوع احلــوادث املرويــة  73،مبجــرد الكثــرة حواالجتهــاد ال يــرج ،مــن الصــفات
 ،روي كانـت روايـتهم أرجـحرب إىل معرفـة املــأعـرف بـذلك وأقـوملا كـان أهـل املدينـة  ،زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وحبضرته

لقلـب علـى احلكـم وذلـك مـا ال خيتلـ لقـرب والبعـد وال خيتلـف  فأما االجتهاد فطريقه النظر واالستدالل 
     74.ختالف األماكن
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ملدينـة تنفـي خبثهـا كمـا ينفـي إن ا(أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص بني فضل املدينة وأهلها ودعا هلـم كقولـه  -:الدليل الثالث
ــا ( وقولــه ملسو هيلع هللا ىلص 75.)الكــري خبــث احلديــد مــا مــن بلــد إال ســيطؤه الــدجال إال مكــة واملدينــة لــيس لــه مــن نقا

ــل كــــافر نقـــب إال  ــا ثـــالث رجفـــات فيخـــرج هللا كـ هلهـ ا مثّ ترجـــف املدينــــة  عليـــه املالئكـــة صـــافني حيرســـو
رز احليــة إىل جحرهــاإن اإلميــان ليــأر ( وقولــه،76)ومنــافق مــن أراد أهــل املدينــة ( وقولــه77،)ز إىل املدينــة كمــا 

    78.)بسوء أذابه هللا كما يذوب امللح يف املاء
ر الســـالفة، أّن اخلطـــأ خبـــث فيكـــون منفـــي عـــن أهلهـــا  كمـــا أّن تزكيـــة الرســـول  79،وجـــه االســـتدالل مـــن اآل

م على احلق   .ملسو هيلع هللا ىلص هلم تقتضي أ
  :عرتاضات اآلتيةال لى هذا الدليلُأعرتض ع 

ـا ختـرج عنهـا خبثـاً كـان فيهـا80)هـو بعيـد( قال ابن احلاجب :األول االعرتاض وال داللـة  ،ألنـه ظـاهر يف أ
        81.و إال لزم أال يقع خطأ من جمتهد مدين، علي انتفاء اخلطأ عما أتفق عليه أهلها

ر الـيت وردت يف فضـل  ن دعاء النيب –اعرتض اجلصاص :االعرتاض الثاين صلي هللا عليه وسـلم هلـم واآل
  .املدينة ليس فيها ما يوجب كون إمجاعهم حجة

ـم كـانوا مهـاجرين وأنصـار وكـانوا جمتمعـني يف  -ولو سـلمنا فإمنـا دعـا ألهـل املدينـة الـذين كـانوا يف عصـره أل
كان املقصود أن إمجاع هؤالء حجة فهـذا ممـا ال خـالف يف البلدان بعد موت النيب ملسو هيلع هللا ىلص فإن  املدينة مث تفرقوا 

ـــرت ،فيــــه ــف الـــــذي ذكـ لوصــ ــــم  ــاع مـــــن بعــــدهم فمــــا الـــــدليل علــــي أ بعــــد ذهـــــاب  وإن كنــــت أردت إمجــ
        82.الصحابة

أن إمجــاع أهــل املدينــة فيمــا ن اإلمــام مالــك رمحــه هللا مل حيفــظ عنــه مــن طريــق وال وجــه  -وأعــرتض أيضــاً 
فـأحتج علـي أيب  ،ومل حيتج بعمل أهل املدينـة إال يف املواضـع الـيت طريقهـا النقـل،عندهطريقه اإلجتهاد حجة 

يوســف يف صــحة الوقــف وقــال هــذه أوقــاف رســول هللا صــلي هللا عليــه وســلم وصــدقاته ينقلهــا اخللــف عــن 
ظره يف الصاع فأحتج عليه اإلمـام مالـك رمحـه هللا بنقـل أهـل املدينـة للصـاع ،السلف لـف وأن اخل ،وكذلك 

   83.عن السلف ينقل أن هذا الصاع الذي كان علي عهد رسول هللا صلي هللا عليه وسلم مل يغري ومل يبدل
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وقـال إن أصـحاب رسـول هللا  ،وقد عرض عليه الرشيد أو غريه أن حيمل الناس علي موطئه فأمتنع من ذلك
ان يـرى إمجــاع أهـل املدينــة ولـو كــ،84،تفرقـوا يف األمصــار وإمنـا مجعــت علـم أهـل بلــديصـلي هللا عليـه وســلم 

  . اإلجتهادي حجة على غريهم لوافق على هذا العرض
نه حـديث آحـاد فـال جيـوز التمسـك بـه  -)املدينة طيبة تنفي خبثها( وأعرتض على االستدالل حبديث 

  .يف املسألة العلمية
فكيــف هــذا  ظــينمبنــع كــون املســألة علميــة بــل هــي ظنيــة فــإن أصــل اإلمجــاع  :وأجيــب عــن هــذا االعــرتاض

  .اإلمجاع
ــم مصــيبون فيمــا يتفقــون عليــه لكــن ال يلــزم منــه أن يكــون -:ذا اجلــوابّد علــى هــر و   قــوهلم و فــرتاض أ

تهـــدين لف جمتهـــداً آخـــر وإن كـــان يقطـــع األنـــه جيـــوز للمجتهـــد أن خيـــ ،اتفـــاقهم حجـــة علـــي غـــريهم مـــن ا
  .صابته على قولنا أن كل جمتهد مصيب

التفــاق لــيس  لكنــه منقــوص -ســلمنا ذلــك  مــع أن احلــديث بعينــه يــدل ،حبجــة بقــول الواحــد مــنهم فإنــه 
نتفــاء مجيــع أفــراد اخلطـأ عــن مجيــع أفــراد  ،علـي انتفــاء اخلطــأ عــن قولـه ألن انتفــاء اخلبــث عنهــا ال يكـون إال 

   85.إذ لو بقى اخلطأ يف فرد من أفراد ساكنيها ملا انتفى مجيع أفراد اخلطأ عنها ،ساكنيها
   -:أدلة أصحاب القول الثالث: لثاً 

علــي قـــوهلم ل بــه أصــحاب القـــول األول واســتدلوا اســتدلوا علــي حجيــة عمـــل أهــل املدينــة النقلــي مبـــا اســتد
  :آليت

ا الفــامهون ملقاصــدها مث التــابعون   أن املدينـة مفــرز اإلميــان ومنــزل األحكــام والصــحابة هــم املشــافهون ألســبا
م لقــرائن األحــوال الدالــة علــي مقاصــد نقلوهــا وضــبطوها، فإمجــاعهم حجــة هلــ الشــرع، ذا الوجــه أي مشــاهد

ـم وإن شـاركوا أهـل األمصـار يف مقامـات العلـم فقـد زادوا علـيهم مبشـاهدة أويل من إجتهاد غـريهم وفه ، أل
الــوحي وترتيــب الشــريعة ووضــع األمــور يف مواضــعها، والعلــم بناســخ القــرآن ومنســوخه ومــا أســتقر عليــه آخــر 

     86.ملسو هيلع هللا ىلص أمر النيب
ن  -:علــي هــذا االســتدالل رتضاعــ ن هــذا راجــع إيل أن االعتبــارات الــيت رجحــت روايــتهم هــي كفيلــة 

لكثـــرة وغريهـــا ممـــا أثـــري مـــن  تـــرجح اجتهـــادهم، وهـــذا مـــدرك ضـــعيف لوجـــود الفـــارق بـــني الروايـــة الـــيت تتـــأثر 
    87.لتلك االعتبارات عليه ريثاعتبارات خربة ألهل املدينة، وبني االجتهاد الذي ال 
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         88).ومل يرتضه القاضي أبو بكر وال حمققو أئمتنا( وهلذا الضعف يف مدركهم قال القاضي عياض
فظـوا ن الشريعة كملت بني مجيع أهل العصر الذين حتققوا النيب عليه الصالة والسالم وح: واعرتض أيضاً  

حلــوادث فاســتفتوه، واختلفــ ــم عنــه وابتلــوا  وا يف األحكــام فاستقضــوه، وخــافوا العواقــب فاســتظهروا بــه، مث إ
زل بينهمـا وظـاهر عنهمـا إيل األمصـار البعيـدة،  ملدينـة ومقـيم مبكـة و بعد أن صار إيل هللا كـانوا بـني مقـيم 

كــن الشــائعة والقيــاس املنتــزع والــرأي احلســن واإلمجــاع املنعقــد، فلــم يواســتقرت الشــريعة علــي الكتــاب والســنة 
س، فهــم يف اإلصــابة  س أويل وأحفــظ لــدين هللا مــن  بلــد أويل مــن بلــد، وال مكــان أويل مــن مكــان، وال 

حلكم مبا ألقي إليهم متفقون                  89.شركاء و
يتبـني  ،بعد استعراض املـذاهب السـابقة وأدلـة كـل مـذهب واملناقشـات واالعرتاضـات والـردود عليهـا:الرتجيح

أن عمـــل أهـــل املدينـــة النقلـــي مبعنـــاه الســـابق الـــذي قـــال حبجيتـــه أصـــحاب القـــول األول مـــن  لنـــا وهللا أعلـــم
ـا، وردهـم ألدلـة،املذهب الثاين هو الراجح  الـذين قـالوا بعـدم حجيـة عمـل  وذلك لقوة أدلتهم اليت استدلوا 

وأن  ،أســلفتوأن أدلـة مــن نفـى حجيـة عمــل أهـل املدينــة يف غـري موضـع اخلــالف كمـا  ،أهـل املدينـة مطلقــاً 
وهـذا هـو الـذي ذهـب  ،ءعمل أهل املدينة اإلجتهادي ليس حجة بل أهل املدينة وغريهم يف اإلجتهاد سـوا

  .ن من املالكيةإليه احملققو 
       -:هيةأثر االختالف يف حجية عمل أهل املدينة يف الفروع الفق: املبحث الثالث 

وال ميكـــن ، ل الفقهيـــة يف املـــذهب املـــالكي وغـــريهقـــد ترتـــب علـــي اعتبـــار عمـــل أهـــل املدينـــة كثـــري مـــن املســـائ
ـال ال يســم بــذلك، وســوف أورد بعـض املســائل الــيت تظهـر أثــر عمــل أهــل  حاستقصـاء هــذه املســائل ألن ا

  .املدينة يف الفروع الفقهية أو يف اختالف الفقهاء
     -:قراءة البسملة يف الصالة: األولاملسألة 

  -:يف أول الفاحتة إيل مذاهب اختلف الفقهاء يف قراءة البسملة 
ـــا ليســـت آيـــة مــن فاحتـــة الكتـــاب وال مـــن غريهـــا مـــن :املـــذهب األول ذهـــب اإلمــام مالـــك وأصـــحابه إيل أ

ا املصلي يف املكتوبة يف فاحتـة الكتـاب وال غريهـا سـراً وال جهـراً قـال أإال يف سورة النمل و السور  نه ال يقرأ 
 املكتوبة ال جهراً وال يف نفسه، قال وهـذه السـنة الـيت أدركـت عليهـا ال يقرأ بفاحتة الكتاب يف (اإلمام مالك

وذلــك يف النافلــة واســع إن شــاء قــرأ وإن شــاء تـــرك، وال  :أو قــال،النــاس، ولــه أن يتعــوذ ويبســمل يف النافلــة
     90.)واومل يزل القراء يتعوذون يف قيام رمضان إذا قام،يتعوذ يف املكتوبة قبل القراءة ويتعوذ يف قيام رمضان 

                                                
س - 90  .3/533البحر المحيط : الزركشي -89  . 1/51ترتيب المدارك : القاضي عياض -88 ن أن ك ب رى : اإلمام مال ة الكب ي 1/64المدون م القيروان ي القاس ن أب ف ب عيد خل و س ي أب ة : والبراذع ي اختصار المدون ذيب ف الته
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ذهب اإلمام الشافعي وأصحابه إيل أن البسملة آية من فاحتة الكتـاب، وجتـب قـراءة الفاحتـة : املذهب الثاين
ا إذا جهر وخيفيها إذا أخفي ا جيهر  تيقنت الفاحتة يف كل ركعـة ( وقال النووي91،جبميع حروفها وتشديدا

     92.)والبسملة منها
  :نوردها فيما يلي أدلة بقةلكل مذهب من املذاهب السا -:األدلة

  :أدلة أصحاب املذهب األول -أوالً 
حاديث منها مايلي: الدليل األول من السنة   :استدلوا من السنة 

قمــت خلــف أيب بكــر وعمــر وعثمــان فكلهــم كــان ال يقــرأ بســم هللا ( بــن مالــك  قــال حــديث أنــس -1
أن النــيب صــلي هللا عليــه وســلم وأ بكــر وعمــر (البخــاري ولفظــه عنــد 93،)افتتحــوا الصــالةالــرمحن الــرحيم إذا 

حلمــد  رب العــاملني صــليت خلــف رســول هللا ( ويف مســلم94،)رضــي هللا عنهمــا كــانوا يفتتحــون الصــالة 
  95.)أحداً منهم يقرأ ﷽ أمسع صلي هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان فلم

 :قــال هللا تبـــارك وتعـــايل( :مسعـــت رســول هللا صـــلي هللا عليـــه وســلم يقـــول : قــالحــديث أيب هريـــرة  -2
قــال رســول هللا  ،فنصــفها يل ونصــفها لعبــدي ولعبــدي مــا ســأل،قســمت الصــالة بيــين وبــني عبــدي نصــفني 

ل ويقــو ) محــدين عبــدي( يقــول هللا تبــارك وتعــايل) احلمــد  رب العــاملني(صــلي هللا عليــه وســلم يقــول العبــد 
يقــول هللا ) مالــك يــوم الــدين(ويقــول العبــد) أثــىن علــي عبــدي(يقــول هللا تبــارك وتعــايل) الــرمحن الــرحيم( العبــد

ك نستعني( ويقول العبد) جمدين عبدي( تبارك وتعايل ك نعبد وإ هـذه اآليـة بيـين (تعايلتبارك و  يقول هللا) إ
ـــرَاطَ (ويقـــول العبـــد) وبـــني عبـــدي ولعبـــدي مـــا ســـأل َ الصِّ ِصـــرَاَط الَّـــِذيَن أَنـَْعْمـــَت َعلَـــْيِهْم َغـــْريِ  اْلُمْســـَتِقيمَ  اْهـــِد
   96.)فهؤالء لعبد ولعبدي ما سأل( يقول هللا تبارك و تعايل) اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِّنيَ 

لصالة يف احلديث القراءة وفيه دليالن   -:واملراد 
ــــد احل: األول ـــــ ـــــــول العب ــــد  رب العـــــــــاملنييقــ ــــ ـــو ك ،مـ ـــــا ولــــــ ــــملة منهــــ ـــ ــــــت البســ ـــ ـــــال ان ـــــد  -لقــــ ــــ ـــــول العب ـــ يقـ

﷽.  
ــا نصـفان وهـذا مــا حييـل كـون البســملة أوهلـا إذ لـو كانــت منهـا ملـا تســاوى النصـفان: الثـاين قــال ، إخبـاره 

     97)هو أقطع حديث وأثبته يف ترك قراءة ﷽( ابن عبد الرب
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ـــ –مسعـــين أيب وأ يف الصـــالة أقـــول  عـــن عبـــد هللا بـــن مغفـــل قـــال-3 قـــال أي بـــين  -﷽
ك واحلــدث ومل أر أحــداً مــن أصــحاب رســول هللا أبغــض إليــه احلــدث يف اإلســالم قــال وصــليت ) أي مــين(إ

النيب صلي هللا عليـه وسـلم ومـع أيب بكـر ومـع عمـر ومـع عثمـان فلـم أمسـع أحـداً مـنهم يقوهلـا فـال تقلهـا،  عم
  .قال الرتمذي حديث حسن صحيح 98،احلمد  رب العاملني: ا صليت فقلفإذ

ً، وأخــرب أن النــيب صــلي هللا عليــه  :وجــه االســتدالل مــن احلــديث أنــه مســي قــراءة البســملة يف الصــالة حــد
ا ولو كانت  اه عن قراء ا لذلك    . تقرأ سراً لبني له ذلكوسلم واخللفاء بعده كانوا علي ترك قراء

حلمــد ( عائشــة  قالـت  عـن -4 لتكبـري والقــراءة  كــان رسـول هللا صــلي هللا عليـه وســلم يفتـتح الصــالة 
آلية من غري ذكر البسملة السراً وال جهراً 99،) رب العاملني   .  هذا نص صريح يف االفتتاح 

ه أن رسـول هللا صـلي هللا بن عبد الـرمحن بـن يعقـوب أن أ سـعيد مـويل عـامر بـن كريـز أخـرب  عن العالء -5
دي أيب بن كعب وهو يصلي فوضـع رسـول هللا صـلي هللا عليـه  ،فلما فرغ مـن صـالته حلـق بـه ،عليه وسلم 

أين ألرجو أال خترج مـن املسـجد حـىت تعلـم سـورة ( وسلم يده علي يده وهو يريد أن خيرج من املسجد فقال
قــال أيب فجعلــت أبطــئ يف املشــي رجــاء ذلــك مث ) لقــرآن مثلهــامــا أنــزل هللا يف التــوراة وال يف اإلجنيــل وال يف ا

قــال فقــرأت احلمــد  رب ) كيــف تقــرأ إذا افتتحــت الصــالة( قــال -قلــت  رســول هللا الســورة الــيت وعــدتين
ع املثـاين بهـي هـذه السـورة وهـي السـ (فقـال رسـول هللا صـلي هللا عليـه وسـلم،العاملني حىت أتيت علـي آخرها

أنــه مل يــذكر البســملة حــني ســئل عــن كيفيــة افتتاحــه  -موضــع االســتدالل100،)الــذي أوتيــتوالقــرآن العظــيم 
ــا ال تقــال عنــد افتتـــاح للصــالة ومل ينكــر النــيب صــلي هللا عليــه وســلم  ــا ليســت منهــا وأ عليــه فـــدل علــي أ

     101.الصالة
ليــه وســلم إيل زمــن فــإن الصــالة تقــام فــيهم مــن عهــد النــيب صــلي هللا ع -عمــل أهــل املدينــة: الــدليل الثــاين

لبســـملة -مالـــك رمحـــه هللا مـــع اجلمـــع الغفـــري الـــذين يســـتحيل تواطـــؤهم علـــي الكـــذب فـــنقلهم  -وال تفتـــتح 
لقول لفعل كنقلهم له  قـال اإلمـام مالـك 102،خبـار اآلحـادإالعلم فـال يعـارض بشـئ مـن  ل، فيحصلذلك 

ـا قلنـا  (العريب قال ابن103،)وهذه السنة اليت أدركت عليها الناس( رمحه هللا تعايل فإن قيل روى مجاعـة قراء
ـا أصـح، وبوجـه عظـيم وهـو املعقـول يف الننكر الروايـة لكـن مـذهبنا يـرتجح  ن أحاديثنـا وإن كانـت أقـل فإ

                                                
سنن ابن ماجة كتاب الصالة باب افتتاح -:وابن ماجة   1/357صحيح مسلم كتاب الصالة باب االعتدال في السجود : اإلمام مسلم -99  .2/327سنن الترمذي :  دمحم بن عيسى الترمذي أبو عيسى -98

-1/557المستدرك كتاب فضائل القرآن:والحاكم66 - 65.الموطأ كتاب الصالة باب ما جاء في أم القرآن ص: اإلمام مالك بن أنس -100  .1/267القراءة  
558 . 
                                                                                                            أحمد بن إدريس الصنهاجيالقرافي  -102  . 77- 1/76اإلشراف علي مسائل الخالف : والقاضي عبد الوهاب المالكي  2/62االستذكار:ابن عبد البر 101-

  .1/64المدونة الكبرى : اإلمام مالك -103  .1/182الذخيرة في الفقه المالكي :
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من لدن زمان رسـول هللا صـلي مسائل كثرية من الشريعة، وذلك أن مسجد رسول هللا صلي هللا عليه وسلم 
ــ إتباًعــا للســنة بيــد أن أصــحابنا  ،هللا عليــه وســلم إيل زمــان مالــك مل يقــرأ أحــد قــط فيــه ﷽

ا ر الواردة يف قراء ا يف النفل وعليه حتمل اآل            104.)استحبوا قراء
ألدلة اآلتية -املذهب الثاين أصحاب أدلة: نياً    :استدلوا 

مر قـال -األولالدليل  ـ صـ( حديث نعيم بن عبد هللا بن ا ليت وراء أيب هريـرة فقـرأ ﷽
م القرآن حىت بلغ وال الضالني قال  هللا أكـرب  قـال ويقول كلما سـجد -آمني–وقال الناس  -آمني-مث قرأ 

والـذي نفسـي بيـده إين ألشـبهكم صـالًة  -مث إذا سلم قـال -هللا أكرب-وإذا قام من اجللوس من االثنني قال
   105.) عليه وسلمبرسول هللا صلي هللا

ـا سـئلت عـن قـراءة رسـول هللا صـلي هللا عليـه وسـلم : الثـاين الدليل ، أ كـان : فقالـتحـديث أم سـلمة 
       106).احلمد  رب العاملني ،﷽ يقطع قراءته آية، آية ،

ملدينــة ف:( مــا روي أنـــس بــن مالــك قــال :الــدليل الثالــث لقــراءة فبــدأ ببســـم هللا صـــلي معاويــة  ـــا  جهــر 
ــا للســورة الــيت بعــدها حــىت قضــى تلــك الصــالة ومل يكــرب حــني يهــوي  ،الــرمحن الــرحيم ألم الكتــاب ومل يقــرأ 

داه مــن مســع ذلــك مــن املهــاجرين واألنصــار ،حــىت قضــى تلــك الصــالة    مــن كــان علــي مكــانفلمــا ســلم 
ـ :معاويـة فلمـا  !وإذا رفعـتت  وأيـن التكبـري إذا خفضـأسـرقت الصـالة أم نسـيت أيـن ﷽

ــ للســورة الــيت بعــد أم القــرآن وكــرب حــني يهــوي ســاجداً  أخرجــه ) صــلي بعــد ذلــك قــرأ ﷽
ــا أنــه علــي : وقــال النــووي107،)علــي شــرط مســلم:( احلــاكم وقــال ســائر رواتــه متفــق علــي عــدالتهم، ويكفين
لبسملة وهو حجة الشافعي،108شرط مسلم    109.يف إثبات اجلهر 

مــا رواه قتــادة عــن أنــس بــن مالــك وفيــه ســئل أنــس كيــف كانــت صــالة رســول هللا صــلي هللا  :الــدليل الرابــع
ـ وميـد الـرمحن الـرحيم وميـد  عليه وسلم؟ قـال : قـال النـووي110،)قـال كانـت مـداً مث قـرأ ﷽

لبسـملة يف الصـالة ويف غريهـاو ) هو حديث صحيح ال تعرف له علة: (احلازمي  111،فيه دليل علي اجلهر 
     112.فيد مشروعية قراءة البسملة يف أول الفاحتة سراً وجهراً تويف الباب أحاديث كثرية وكلها 
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لفاحتـة وخيفيهـا إذا أخفـي الفاحتـة،وفوق ما تقدم فإن البسـملة آيـة مـن أول الفاحتـة  ـا إذا جهـر  إذ  ،جيهـر 
ــا آيــة مــن الفاحتــة ،ةال فــرق بــني آيــة وآيــ إمجــاع الصــحابة رضــوان هللا علــيهم علــي إثبــات  ،والــدليل علــي أ

   113.البسملة يف املصحف يف أوائل السور سوى براءة وخبط املصحف
  -:الرتجيح 

خبـار صـحيحة منهـا الصـريحبعد عـرض أدلـة الفـريقني يتبـني  بـت  وغـري  ،لنـا أن وقـوع تـرك قـراءة البسـملة 
لصــريح وقــد تعضــدتتعضــ الــذي ،الصــريح هــذه األحاديــث بعمــل أهــل املدينــة املتصــل ونقلهــم املتــواتر  د 

ــرجح لألدلـــة املتعارضـــة   ــل أيب وعمـــل أهـــل املدينـــة مـ كمـــا ســـبق يف النقـــل عـــن اإلمـــام مالـــك والشـــافعي ونقـ
   114.اخلطاب عن اإلمام أمحد

رجـة يف الصـحة مـن أحاديـث وهناك أدلة تفيد مشروعية قراءة البسـملة أول الفاحتـة وهـي و إن كانـت أقـل د
ا كثـرية رويـت عـن أكثـر مـن عشـرين صـحابياً، ولكـن ال يوجـد فيهـا صـحيح صـريح كمـا صـرح  ،الرتك إال أ

ا لكنهـا كلهـا ضـعيفة ليسـت خمرجـة يف  كثرأحاديث اجلهر وإن  : (قال الزيلعي ،بذلك أصحاب الشأن روا
ـــ ــاكم والــ دار قطــــين فاحلــــاكم عــــرف تســــاهله وتصـــــحيحه الصــــحاح وال املســــانيد املشــــهورة ومل يروهــــا إال احلــ

   115.)كتابه من األحاديث الغريبة والشاذة واملعللة مأل الدارقطين و املوضوعةو لألحاديث الضعيفة بل 
ــا :( وقــال العيــين اهيــل الــذين ال يوجــدو  -أي أحاديــث إثبــات البســملة-ويف روا  نالكــذابون والضــعفاء وا

فكيــف جيــوز أن يعــارض بروايــة ،..... والتعــديل كجــابر اجلعفــي وغــريهيف كتــب التــاريخ وال يف كتــب اجلــرح 
 ،هــؤالء مــا رواه البخــاري ومســلم مــن حــديث أنــس الــذي رواه عنــه غــري واحــد مــن األئمــة الثقــات األثبــات

مــري املــؤمنني يف احلــديث، ومــنهم قتــادة الــذي   كــان أحفــظ أهــل زمانــه ويرويــه عــن شــعبة الــذي كــان يلقــب 
وقـــال ابـــن قدامـــة 116،)لقبـــول وال اعتـــداد بكثـــرة الـــرواة لعـــدم وجـــود حـــديث صـــحيح صـــريحوتلقـــاه األئمـــة 

لبســملة ضــعيفة:  (املقدســي مل يصــح يف اجلهــر : وقــد بلغنــا أن الــدارقطين قــال.... وســائر أحاديــث اجلهــر 
ــ فغــري) لبســملة آيــة مــن الفاحتــةا:( وأمــا قــوهلم117،)حــديث خبــار اآلحــاد،  ملَ مسَّ وإمنــا ألن القــرآن ال يثبــت 

وقـد دلـت ،طريقه التواتر الذي ال اختالف فيـه، أمـا البسـملة فقـد اختلـف النـاس فيهـا والقـرآن ال خيتلـف فيه
يف سـورة النمـل ال إاألدلة الصحيحة اليت ال مطعـن فيهـا علـي أن البسـملة ليسـت آيـة مـن الفاحتـة وال غريهـا 

ا فاصلة بني السور ال لكو ً وحدها، وإمنا كتبت يف املصحف لكو     118.)ا قرآ
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ومعضـدة بعمـل أهـل املدينـة  ،بناء علي ما تقدم يتبني لنا أن أدلة ترك قراءة البسملة يف الصالة أصح وأقـوى
ا ،ونقلهم املتواتر  ،ولكـن مـن قرأهـا مراعـاة للخـالف فـال حـرج عليـه ،وأن ترك قراءة البسملة أرجح من قراء

يف فاحتة الكتاب أو غريها متـأوًال  -﷽-والذي أقول به أن من ترك :( قال ابن عبد الرب
ا آية  ،فال حرج عليه ألنه مل يقم دليل ال معارض له إال يف سورة النمل، ومـن وال إمجاع ألنه ال إمجاع يف أ

ر كثــرية عــن النــيب صــلي هللا عليــه  ،قرأهــا يف فاحتــة الكتــاب أو غريهــا فــال حــرج عليــه فقــد رويــت يف ذلــك آ
فـع عـن مالـك  ،مرفوعةم وسل ، وقـد روى ابـن  ا مجاعة من السلف منهم ابن عمر وابن عباس  وعمل 

               119.)مثل ذلك
كـان املـازري فقـد   ،وقد استحسن كثري من فقهاء املالكية املتأخرين قـراءة البسـملة سـراً خروجـاً مـن اخلـالف 

مذهب مالك علي قول واحد من بسمل فال تبطـل صـالته ( فقال  يقرأها يف الفريضة سراً فقيل له يف ذلك
وبسـملة  ذتعـو وكـره ( :رالـدرديوقـال اإلمـام 120،)ومذهب الشافعي علي قول واحد من تركهـا بطلـت صـالته

لبســملة أوىل خروجــاً بفــرض قبــل الفاحتــة والســورة، وجــاز بنفــل وتركهــا أوىل، مــا مل يــراع اخلــالف فا إلتيــان 
  .وهللا أعلم121،)منه

   -:واخلضر هزكاة الفواك: املسألة الثانية
مث اختلفــوا يف الفواكــه واخلضــر هــل فيهــا ،أمجــع الفقهــاء علــي وجــوب العشــر أو نصــفه فيمــا أخرجتــه األرض

  : ؟ إىل مذهبني.زكاة أم ال
إىل عـــدم وجـــوب الزكـــاة يف 124واإلمـــام أمحـــد123واإلمـــام الشـــافعي122ذهـــب اإلمـــام مالـــك: املـــذهب األول
و قــول ابـن عمــر وموسـى بـن طلحــة واحلسـن وابــن سـريين والشـعيب والثــوري وابـن أيب ليلــى ، الفواكـه واخلضـر

    125.وابن املبارك وإبراهيم النخعي ورجع إليه القاضي أبو يوسف وهو قول دمحم بن احلسن
هـــب اإلمـــام أبـــو حنيفـــة إيل وجـــوب العشـــر أو نصـــف العشـــر يف كـــل مـــا أخـــرج هللا مـــن ذ :املـــذهب الثـــاين

ــــا منـــــاء األرض  مـــــا عـــــدا ،األرض ـ ـــب الفارســـــي، ألن هـــــذه الثالثـــــة ال يقصـــــد  احلطـــــب واحلشـــــيش والقصــ
قــال أبــو : ( أخرجــت األرض ومل يســتثنوا شــيئاً قــال ابــن حــزم مــا كــلوأوجــب الظاهريــة الزكــاة يف  126،عــادة

                                                
 .1/544مواهب الجليل شرح مختصر خليل : الحطاب أبو عبد هللا دمحم بن عبد الرحمن المغربي -120  . 163-2/162االستذكار : ابن عبد البر -119

 .1/136هب اإلمام مالك مع الشرح الصغير أقرب المسالك لمذ: اإلمام الدردير أحمد بن دمحم المالكي 121-
 .  2/34األم : اإلمام الشافعي -123  0186.الموطأ ص :اإلمام مالك 122-
 . 2/293المغني : ابن قدامة 124-
 .507-1/502الحجة على أهل المدينة : دمحم بن الحسن الشيباني 125-
  .2/59أبو بكر مسعود بن أحمد بدائع الصنائع الكاساني عالء الدين  126-
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ويف كــل مثــر ويف احلشــيش وغــري  ،ســليمان داود بــن علــي ومجهــور أصــحابنا الزكــاة يف كــل مــا أنبتــت األرض
                127.)شيئاً  شحتا ذلك ال
  -:األدلــة

ألدلة اآلتية: أوًال أدلة اجلمهور وهم أصحاب املذهب األول   -استدلوا 
ال زكاة يف الفواكه واخلضـر خالفـاً أليب حنيفـة، ( قال القاضي عبد الوهاب املالكي :عمـل أهـل املـدينة) أ(

لــي عهـد رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واألئمـة بعــده ومل ينقـل أنــه ألن ذلـك إمجــاع أهـل املدينــة نقـًال، ألن اخلضــر كانـت ع
ــو كـــــان ذلـــــك وقـــــع  ،طـــــالبهم بزكـــــاة ــــس احلاجـــــة إيل ولـــ ـــــيت متـ ــــور ال ـــــه مـــــن األمـ ــــه، ألن ـــل عـــــن نقلـ فلـــــم يغفــ

تصـــال العفــو عـــن الزكـــاة 128،)علمهــا وقـــد اعتــرب ابـــن عبـــد الــرب إمجـــاع أهـــل املدينــة يف هـــذه املســألة قاطعـــاً 
ملدينـة دليـل علـي أن رسـول هللا ( :فقال إمجاع أهل املدينـة علـي نفـي وجـوب الزكـاة يف اخلضـر مـع وجودهـا 

خــذ منهــا الزكــاة ولــو أخــذ منهــا الزكــاة مــا خفــي كانــت ( بــن العــريباوقــال  129،)صــلي هللا عليــه وســلم مل 
ملدينــة وقراهــا فمــا تعــرض النــيب صــلى هللا كمــا صــرح 130،)اء هلــاعليــه وســلم وال أحــد مــن اخللفــ اخلضــروات 

مجـاع أهـل املدينـة النقلـي علـي عـدم وجـوب الزكـاة يف الفواكـه واخلضـر ألن النـيب  ،الباجي والقاضي عيـاض 
خــذ منهــا زكــاة مــع وجودهــا يف زمانــه خــراج شــيء منهــا وال أخــذ أحــد بعــده مــن األئمــة  ،ملسو هيلع هللا ىلص مل  مــر  ومل 

فــإن هــذا  ،م املصــري إليــه وتــرك مــا خالفــه مــن خــرب واحــد أو قيــاسفهــذا النــوع مــن إمجــاعهم حجــة يلــز  ،منهــا
  131.النقل حمقق معلوم موجب للعلم القطعي فال يرتك ملا توجبه غلبة الظنون

وكـرتك ما جيري جمري النقل عـن النـيب صـلي هللا عليـه وسـلم مثـل نقلهـم ملقـدار املـد والصـاع ( وقال ابن تيمية
م فهـو حجـة فهذا مما  ،صدقة اخلضروات واألحباس تفـاق العلمـاء أمـا الشـافعي وأمحـد وأصـحا هو حجة 

     132.)عندهم بال نزاع كما هو حجة عند مالك
  .وعمل أهل املدينة حجة قطعية يف مثل هذا، ومع ذلك فهناك أدلة أخرى تؤيده

يت :من السنة -:الدلـيـل الثـانـي حاديث منها ما    :استدل اجلمهور 
فيمـــا ســـقت الســـماء ( بـــن جبـــل  أن رســــول هللا صـــلي هللا علـــيه وسلــــم قـــالعــن معـــاذ : احلـــديث األول

لنضح،والبعل والسبل العشر  ويف 133،)نصف العشر يكون ذلـك يف التمـر واحلنطـة و احلبـوب وفيما سقي 
                                                

 . 5/314المحلى : ابن حزم الظاهري -127
 .وقال صحيح اإلسناد ولم يخرجاه  1/401المستدرك : ، الحاكم4/12السنن الكبرى : ، البيهقي2/97سنن الدار قطني : الدار قطني -133  .  304--20/303الفتاوى الكبرى : ابن تيمية -132  .1/48ترتيب المدارك : والقاضي عياض 414-413.إحكام الفصول ص:الباجي -131  .252.خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة ص: حسان فلمبان.نقل عنه د.القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: ابن العربي - 130  .1/154االستذكار : ابن عبد البر 129 .1/173اإلشراف على مسائل الخالف : القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي 128-
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ــري عـــن معـــاذ  ــال(روايـــة أخـ ــن اخلضـــروات فقـ لـــيس فيهـــا : أنـــه كتـــب للنـــيب صـــلي هللا عليـــه وســـلم يســـأله عـ
      134.)شيء

لــيس فيمــا أنبتــت األرض مــن اخلضــر ( عــن عائشــة  أن النــيب صــلي هللا عليــه وســلم قــال:احلـديـــث الثـــاين
     135.)زكاة

ـــالث وهــو مــروي عــن علــي بــن أيب 136،)لــيس يف اخلضــروات زكــاة( قولــه صــلي هللا عليــه وســلم:احلـديـــث الث
وهــذه األحاديــث نــص يف حــة عــن أبيــه  مجيعاً،بــن طل طالــب  ودمحم بــن عبــد هللا بــن جحــش وموســى

  . حمل النزاع، فهي ظاهرة الداللة على عدم وجوب الزكاة يف اخلضروات
ذه األحاديث   :اعرتض على االستدالل 

ـــناد: أوالً  ــــعيفة وبعضـــــها غـــــري متصـــــل اإلســ ـــق الرتمـــــذي تضـــــعيف كلمـــــا ورد يف البـــــاب  ،ـــــا ضـ ـــد أطلــ وقــ
ولكنهم اتفقـوا علـي تصـحيح املرسـل مـن حـديث 137،)شيءعن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الباب وليس يصح :فقال

     139.)وهو أقوى املراسيل الحتجاج من أرسله به( قال الشوكاين 138،موسى بن طلحة
ــاأ:نيــاً  فــإن املنفــي وعلــى فــرض صــحتها  ،ــا أحاديــث واهيــة فــال جيــوز ختصــيص الكتــاب واخلــرب املشــهور 
ـا هـم أ احلـاكم هلـا وإمنـاعلـى أخـذ )ليس فيها صـدقة : (وحيمل قوله ،الصدقة وليس فيها نفي الزكاة فيها ر

نفسهم، ا    140.)س للزكاةفالنفي لوالية األخذ لإلمام ولي الذين يؤدو
هــذه األحاديـــث  :( قــال البيهقـــي ،ّن كثــرت طـــرق هــذه األحاديـــث أكــدت بعضــها بعضـــاً : ورد االعــرتاض
ســناد  كلهــا مراســيل ــا مــن طــرق خمتلفــة فبعضــها يؤكــد بعضــاً ومعهــا روايــة أيب بــردة عــن أيب موســي  إال أ

ت املرفوعـة عـن عمـر وعلـي وعائشـة مـن عـدم وجـوب الزكـاة 141،)صحيح لـروا ت  يدت تلك الروا وقد 
يف والعمــل علــي هــذا عنــد أهــل العلــم أنــه لــيس :( قــال الرتمــذي 142، اخلضــروات وبــه قــال إبــراهيم وعطــاءيف

    144.)يعين عند أكثر أهل العلم (:قال النووي143)اخلضروات صدقة
تفــاقالزكــاة جتــب يف املقتــ أن: القيــاس:الدلـيـــل الثـالـــث مقتاتــة وال مــدخرة واخلضــروات غــري  ،ات واملــدخر 

      145.وال يعترب النصاب يف ابتدائها فلم جتب فيها الزكاة كاحلشيش واحلطب
                                                

 .4/203نيل األوطار : الشوكاني -139 .الترمذي المرجع السابق -138 .2/402سنن الترمذي : الترمذي -137 .96-95-2/94المرجع السابق  -136 .  2/95سنن الدار قطني : دارقطنيال -135 .2/401سنن الترمذي : الترمذي 134-
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  :هب الثاينذأدلـة أصحـاب امل: ثـانـيـاً 
ـَر َمْعُروَشـاٍت َوالنَّْخـَل َوالـزَّرَْع ُخمَْتِلفـاً ُأُكلُـُه :(من الكتاب ةـاألدل: أوالً  َوُهَو الَِّذي أَْنَشـَأ َجنَّـاٍت َمْعُروَشـاٍت َوَغيـْ

َر ُمَتَشاِبٍه ُكُلوا ِمْن َمثَرِِه ِإَذا أَْمثََر َوآُتوا اً َوَغيـْ فاآلية تـدل علـي  146.،)َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه  َوالزَّيـُْتوَن َوالرُّمَّاَن ُمَتَشاِ
  ،وجــوب العشــر يف مجيــع مــا ختــرج األرض إال مــا خصــه الــدليل ألن هللا ذكــر الــزرع بلفــظ يعــم ســائر أصــنافه

جيــاب احلـــق يف اجلميـــع ألن الضــمري يف حصـــاده عائـــد علـــي  كمــا ذكـــر النخـــل والزيتــون والرمـــان مثّ عقـــب 
قــال عامــة أهــل ( قــال الكاســاين147،وجــوب احلــق يف اخلضــروات وغريهــا فــدلت اآليــة علــى ،املــذكورمجيــع 

فـإذا ثبـت هـذا كانـت  ،التأويل أن احلق املذكور يف اآلية هو الزكاة قاله احلسن وقتادة وجابر بن زيـد وغـريهم
داللة اآلية على وجوب الزكاة يف اخلضروات أكد من داللتها علي غريهـا لوجـوب أداء الزكـاة يف اخلضـروات 

َ أَيـَُّهـا الَّــِذيَن آَمنُـوا أَْنِفُقـوا ِمــْن (وبقولـه تعـاىل148،)القطـع خبـالف غريهــا مـن األصـناف كـالقمح والشــعري يـوم ُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْألَْرضِ  والقـول بوجـوب الزكـاة يف  ،وهذا عموم يف مجيع اخلـارج149،)طَيَِّباِت َما َكَسبـْ
يل هللا تعـاىل ألن اإلخـراج مـن األرض واإلنبـات حمـض صـنع هللا تعـاىل، ال اخلضروات أخذ حبقيقـة اإلضـافة إ

صنع العبد فأّما بعد اإلخراج واإلنبات فللعبد فيه صـنع مـن السـقي واحلفـظ وحنـو ذلـك، فكـان احلمـل علـى 
    150.النبات عمالً حبقيقة اإلضافة أوىل من احلمل على احلبوب

  -:األدلـة من السنة: ثـانيـاً 
فيمــا ســقت الســماء والعيــون أو كــان ( قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــالحــديث ابــ -1

لنضح نصف العشر ً العشر وفيما سقي      151.)عثر
للسـانية(قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : عن جابر بن عبد هللا قال -2 نصـف  فيما سقت والغيم العشور وما سـقي 

      153.عموم يفيد احلق يف مجيع أصناف اخلارج من غري فصل بني احلبوب واخلضروات وهذا152،)العشر
  :من املـعقول: ثـالـثـاً 

خلضر أبلغ ألن ريعها أوفر خلارج منها والنماء           154.أّن سبب وجوب الزكاة هو األرض النامية 
  -:االعرتاض على األدلة السابقة

لقرآنا /1   : العرتاض على االستدالل 
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أّن احلــق الــذي أمــرت اآليــة بدفعــه هــو فيمــا ســوى الزكــاة كإعطــاء احلاضــرين مــا تيســر ممــا : اآليــة األوىل -أ
وممــا 155،بــه قالــت مجاعــة مــن الســلف مــنهم احلســن وجماهــد و ،تطيــب بــه الــنفس وهــو مــدلول ظــاهر اآليــة

ملدينة لزكاة كان  اآليـة بعمومهـا للزكـاة فهـي  وعلـى فـرض مشـول ،يؤكد ذلك أّن سورة األنعام مكية واألمر 
وقـد دخلهـا  ،وما صح مـن عمـل أهـل املدينـة املتصـلقطعاً خمصوصة مبا صح من خرب وما استفاض من أثر 

ألوســـاق والبقـــر العوامـــل وغـــري ذلـــك كمـــا أخـــرج احلنفيـــة مـــن مجلـــة اخلـــارج مــــن األرض   156،التخصـــيص 
كــرون إخــراج الفواكــه واخلضــروات فكيــف ين157،القصــب واحلشــيش وورق الثمــار كلهــا بغــري نــص وال إمجــاع

   .مع ما صح فيها من خرب وعمل
إلنفاق واإلنفاق ال يكون مـن الزكـاة وان املـراد مـن اآليـة صـدقة التطـوع : اآلية الثانية -ب إن اآلية أمرت 

ـــــت الزكــــــاة الواجبــــــة ـــة األوىل مـــــــن . وليسـ ــــــى اآليـــ ـــــا مـــــــا ورد عل ـــــرض مشوهلــــــا للزكـــــــاة فــــــريد عليهـ ـــــذلك بفـ وكــ
    158.التخصيص

لســنة /2 ن احلــديث بعيــد عــن حمــل النــزاع، ألنــه ورد لبيــان تفصــيل قــدر  -:واعــُرتض علــى اســتدالهلم 
حــىت يقــع التعويــل عليــه، مثّ إّن  ســماءاملوجــب فيــه ولــيس املقصــود منــه مشــول كلمــا ســقت ال لالواجــب حبــا

إلمجـاع فقـد أخرجـوا  اً والقـائلون بعمومـه قـد خصصـوه أيضـ ،العموم يف هـذا احلـديث قـد دخلـه التخصـيص 
ألحاديــث  ،طــب مــن عمــوم اخلــرباحلشــيش والقصــب واحل فكيــف ينكــرون علــى غــريهم ختصــيص احلــديث 

ر املستفيضة والعمل املتصلالصحيحة      159.واآل
ن تنميـة األرض وسـيلة للقـوت واملقصـد مـرجح علـى الوسـيلة : واعرتض علي اسـتدالهلم مـن املعقـول/ 3

م قالوا الس 160،فيرتجح ن تنميـة األرض وسـيلة، وذلك أل بب يف وجوب الزكـاة األرض الناميـة، فـاعرتض 
واملقصد هو القوت فيرتجح، أي أن السبب هو االقتيات وهو مـن حفـظ األجسـاد الـيت هـي سـبب مصـاحل 

                   .  الدنيا واآلخرة وإذا عظمت النعمة وجب الشكر بدفع الزكاة
                    :التـرجيـح

رجحــان مــذهب اجلمهـور، وهــو عــدم وجــوب  -وهللا أعلـم –اســتعراض أدلــة املـذهبني ومناقشــتها يتبــني بعـد 
  :وذلك لألسباب اآلتية،الزكاة يف الفواكه واخلضروات

                                                
 . 3/74الذخيرة : القرافي -160 . 762 -2/761أحكام القرآن : ابن العربي - 159 . 1/424المسائل التي بناها اإلمام مالك على عمل أهل المدينة: دمحم المدني بو ساق.د - 158 .5/320المحلى : ابن حزم - 157 .205-4/204نيل األوطار : الشوكاني - 156 .5/321المحلى : ابن حزم - 155
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ر وعمــل أهــل  الزكــاة يف بعــدم وجــوب صــحة اخلــرب الــوارد :أوالً  اخلضــروات وحنوهــا مــع مــا اســتفاض مــن آ
ـــواتر،  املدينـــة املتصـــل ونقلهـــم رجـــع إيل ذلـــك أكـــرب أصـــحاب اإلمـــام أيب حنيفـــة وهـــو القاضـــي أبـــو  دوقـــاملت

  .يوسف
ـــانياً  اجلمــع بينهــا وبــني مــا ورد مــن  عمــا اســتدل بــه احلنفيــة ومــن وافقهــم مــن قبيــل العمومــات الــيت ال ميتنــ: ث

ر، وهـي عمومـات قـد  تفـاق، مـع أن بعـض أهـل العلـم أنكـر أن يكـون املـراد أخبار وآ دخلهـا التخصـيص 
ا يف حمل النزاعا    .الزكاة أصًال وهذا مما يضعف االحتجاج 

ــــالثاً  ن اخلضـــروات والفواكـــه ال ينـــتج منهـــا النـــاس يف العـــادة إال قـــدر حاجـــة االســـتهالك الشخصـــي ألن أ :ث
ولـــذلك فـــإذا أُنتجـــت بكميـــات تزيـــد علـــى حاجـــة  ،احلاجـــة إليهـــا ليســـت كاحلاجـــة إيل املقتـــات مـــن النبـــات

التجــارة فيؤخــذ ربــع العشــر  عــروض  الغالــب إال لقصــد التجــارة وعنــدها تزكــى زكــاةفــال تكــون يفاالســتهالك 
ـا وقيمتهـا بعـد جـذها ومـن هنـا تظهـر حكمـة الشـارع يف إسـقاط الزكـاة عنهـا مـا مل تكـن للتجـارة،  ،مـن أمثا

ا حينذ إما أن تكون قليلة أو ينفقها أهلها يف حينها، لعدم صـالحيتها للبقـاء طـويالً  يف تزكيتهـا  مـع مـا  ،أل
        161.كعروض التجارة من تيسري يف تقدير النصاب والواجب فيه وسهولة حتصيلها بال مشقة أو كلفة

       .أخريوعضدته أخبار 162عموم األخبار املخالفة دينة هنا نقلي خصصفعمل أهل املوعليه 
   -:شرب املسكر من النبيذ: املسألة الثالثة

واختلفـــوا يف األشـــربة واألنبـــذة مـــن غـــري  ،هصـــري العنـــب حيـــرم قليلـــه وكثـــري مـــر مـــن عاتفــق العلمـــاء علـــي أّن اخل
  :العنب إيل مذهبني

ــرام، وتســــمى  :املــــذهب األول ــــذة املســــكرة حــ ــك واجلمهــــور األعظــــم إيل أّن مجيــــع األنب ــام مالــ ذهــــب اإلمــ
ب احلـد ما أسكر كثريه فالنقطة منه فما فوقها حرام حكمه حكم عصري العنب يف التحـرمي ووجـو  فكل،مخراً 

وجماهـد والقاسـم  سوبه قـال عطـاء وطـاوو  ،على شاربه، وهو الثابت عن مجهور الصحابة رضوان هللا عليهم
وقتــادة وعمــر بــن عبــد العزيــز واحلســن واألوزاعــي وأبــو عبيــد والشــافعي وأبــو ثــور وإســحق وأمحــد وعامــة أهــل 

      163.احلديث وأئمتهم
إيل أّن ليس كل مسكر مخر وإمنا اخلمر ماء العنب إذا غـال  ذهب اإلمام أبو حنيفة وأتباعه :املذهب الثاين

لزبـــد وما ســـوى ذلـــك مـــن األشـــربة فهـــو حـــالل إال مـــا بلـــغ حـــد اإلســـكار مـــن نبيـــذ التمـــر ،واشـــتد وقـــذف 

                                                
اب 246-1/245التمهيد : ابن عبد البر -163 . 256.خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة ص: ن حسان دمحم حسينفلمبا. د -162 .428-1/428 المسائل التي بناها اإلمام مالك على عمل أهل المدينة: بو ساق. د -161 الف : والقاضي عبد الوه ائل الخ ي مس افعي 4/1699اإلشراف عل ام الش  6/181األم : واإلم
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والزبيب إذا طبخ أقل طبخة وإن اشتد، واختلفوا يف سائر األشربة املتخذة من العسـل والتـني واحلنطـة والـذرة 
      164.ل حيرم السكر منها أم ال؟ كما اختلفوا يف إقامة احلد على من شرب هذه األشربةوالشعري وحنوها ه

  :األدلـة
دلة من عمل أهل املدينة: أدلة املذهب األول -:أوالً    .والكتاب والسنة والقياس165استدلوا 
مل يسـكر  والسنة عنـد أن كـل مـن شـرب مسـكراً فسـكر أو( قال اإلمام مالك رمحه هللا: ملدينةاعمل  -1

قلـت البــن القاســم هـل كــان مالـك يكــره املسـكر مــن النبيــذ، ( وجـاء يف املدونــة 166،)فقـد وجــب عليـه احلــد
: قلــت مــن حنطــة كــان هــذا أو مــن شــعري قــال ،مــا أســكر مــن األشــربة كلهــا فهــو مخــر( قــال مالــك: قــال
ً بعــداملدينــة  وال خــالف بــني أهــل( وقــال بــن عبــد الــرب167،)نعــم خــذ يف ذلــك   يف حتــرمي املســكر قــر قــرن 

ملسـكر فإنـه ال من أبواب الفقـه إمجـاع كإمجـاعهم علـي حتـرمي ا يف شيءكافتهم عن كافتهم وما ألهل املدينة 
وهنـاك أدلـة أخـرى معضـدة 168،)أمجـع عليـه أهـل املدينـة فهـو احلـق إن شـاء هللا خالف بينهم يف ذلـك، ومـا

  :لعمل أهل املدينة منها
ـَـا اْخلَْمــُر َواْلَمْيِســُر َواْألَْنَصــاُب َواْألَْزالُم رِْجــٌس :(عــاىلتقولــه  -1  -:مــن القـــرآن: أوالً     169.)ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن فَاْجتَِنُبوُه لََعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ َ أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا ِإمنَّ
  

  : وجه االستدالل من اآلية
ر العنب دون غريها، بـل كـل مـا وقـع عليـه أن اآلية وردت بتحرمي اخلمر مطلقاً وليس فيها ختصيص خلم -أ

فإن السورة مدنية وحني نزول حترمي اخلمر مل يكن مـن مخـر  ،اسم مخر من األشربة فهو حرام بظاهر اخلطاب
ملدينة إال قلـيًال أو الشـيء منـه أصـًال يـدل علـى ذلـك مـا أخرجـه البخـاري عـن ابـن عمـر قـال نـزل ( العنب 

ملدينـة يومئـذٍ  حرمـت اخلمـر علينـا ( وقـال أنـس 170،)خلمسـة أشـربة مـا فيهـا شـراب العنـب حترمي اخلمـر وإن 
وهـذا يـدل علـى أن املقصـود 171،)حني حرمت وما جنـد مخـر األعنـاب إال قلـيال وغالـب مخـر البسـر والتمـر

ملدينة     172.آلية كل األشربة املسكرة املوجودة 
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كل مسكر قليًال أو كثرياً وبرهـان ذلـك قـول ن الصحابة رضوان هللا عليهم فهموا من اآلية النهي عن  أ -ب
نــزل حتــرمي اخلمــر وهــي مــن : أمــا بعــد( أمــري املــؤمنني عمــر بــن اخلطــاب  حــني قــام خيطــب يف الصــحابة

  173.)من العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعري واخلمر ما خامر العقل: مخسة
ـْيَطاُن أَنْ ( قوله تعاىل -2 َا يُرِيـُد الشَّ ـَنُكُم اْلَعـَداَوَة َواْلبَـْغَضـاَء ِيف اْخلَْمـِر َواْلَمْيِسـِر َوَيُصـدَُّكْم َعـْن ذِْكـِر  ِإمنَّ يُوقِـَع بـَيـْ

تَـُهونَ  َِّ َوَعِن الصَّالِة فـََهْل أَنـُْتْم ُمنـْ    174)ا
ــا تصــد عــن ذكــر هللا وعــن الصــالة مــا فيهــا مــن تنبــه : وجــه الداللــة مــن اآليــة علــى أن علــة حتــرمي اخلمــر كو

  175.العلة موجودة يف كل املسكرات فوجب طرد احلكم يف اجلميع وهذه
آليتني   -:االعرتاض على االستدالل 

ومحلـوا مـا روي  ،سوى ماء العنب ألن اسم اخلمـر خـاص فيـهقال احلنفية ليس يف القرآن ما يدل على حترمي 
الصــحابة مــا معهــم مــن إمنــا أهــرق : عــن وغــريه مــن الصــحابة علــى إرادة املســكر مــن غــري مــاء العنــب فقــالوا

منوا على أنفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم فأهرقوا وكس      176.وار األنبذة خشية أن يزيدوا فيسكروا، فلم 
لســكر وال  ،إيل العلــة فغــري صــحيحأمــا مــا ذكــر مــن إشــارة اآليــة الثانيــة  ألن عــني اخلمــر حــرام غــري معلــل 

حتــرمي اخلمــر يف الســنة وعليــه  وقــد تــواتر حرمــت عينــه والــرجس مــا ،موقــوف عليــه فــإن هللا تعــاىل مســاه رجســاً 
وجحــود للكتــاب ، والقــول بــذلك كفــر العــنيلعلــة يفضــي إيل القــول بعــدم حرمــة  والقــول انعقــد اإلمجــاع،

ومــا ذكرمتــوه مــن تعليــل فهــو لتعديــة االســم،  ،فصــح أنــه غــري معلــل وال يتعــدى حكمــه إيل ســائر املســكرات
ال األمسـاء، مثّ إّن حتـرمي العـني يف مخـر العنـب مناسـب ألن مـن خواصـه ألن  والتعليل يكـون لتعديـة األحكـام

  177.القليل منه يدعو إىل الكثري خبالف غريه
وم مــا ثبــت واســتفاض عــن اجلمهــور األكــرب مــن الصــحابة اأّن مــا أوردوه ال يقــ :الــرد علــي اعــرتاض احلنفيــة

لتحـرمي ومـذهب عمـر يف ذلـك أظهـر مـن أن تشـكك  رضوان هللا عليهم مـن اعتبـار مجيـع األنبـذة مقصـودة 
  178.فيه الظنون والشبهات

  :السـنة:نياً 
خبار صحيحة صرحية الداللة علي حترمي القليل والكثري من مجيع أنواع املسكر سواء كـان  استدل اجلمهور 

  :من عصري العنب أو غريه منها
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ـــه وســـلم -1 ـــه صـــلي هللا علي ــرام( قول ــرب( ويف روايـــة179،)كـــل مســـكر حـ ويف حـــديث 180،)مســـكراً  او ال تشـ
ت هذه األحاديث 181،)كل شراب أسكر فهو حرام( عائشة  حـىت زادت عـن ثالثـني وقد تعددت روا
وهـو لفـظ صـريح  ،وما يف معناه من جوامع كلمه صلي هللا عليـه وسـلم ،)كل مسكر حرام( وقوله ،صحابياً 

بـل عـداها بعضـهم لكـل 182،إىل املـادة املتخـذة منهـا يف استغراق التحـرمي جلميـع األشـربة املسـكرة دون النظـر
  183.ما أسكر من غري الشراب كاحلشيشة وغريها

ويف رواية عـن سـعد بـن أيب وقـاص أّن النـيب صـلى هللا عليـه 184،)حرام فقليلهما أسكر كثريه ( قوله ملسو هيلع هللا ىلص -2
مـا أسـكر الفـرق منـه فمـلء الكـف ( ويف رواية السيدة عائشـة 185،)ى عن قليل ما أسكر كثريه( وسلم

  186.)منه حرام
لـــنص علـــى حتـــرمي عـــني  وممـــا تقـــدم يتضـــح أن كـــل تلـــك األخبـــار الصـــحاح الثابتـــة املتظـــاهرة قاطعـــة الداللـــة 
ويـًال  بـت بصـراحة ووضـوح ال حيتمـل  الشراب املسكر، وحترمي القليل من كل ما أسـكر كثـريه، وكـل ذلـك 

   187.وال يقدر فيه على حيلة
  -:أدلة أصحاب املذهب الثاين: نياً 

دلــة مــن األحاديــث  اســتدل احلنفيــة علــى مــا ذهبــوا إليــه مــن حــل مــا دون اإلســكار مــن غــري مــاء العنــب 
  :واملعقول منها

( ويف روايـة أخـرى188،)كـل شـراب حرمت اخلمر قليلها وكثريهـا والسـكر مـن( عن ابن عباس  قال -1
فـأخرب ابـن عبـاس أّن احلرمـة وقعـت علـى ( يالطحـاو قـال 189،)السكر من كل شـرابحرمت اخلمر بعينها و 

فتبني بذلك أّن ما سوى اخلمر اليت حرمـت ممـا يسـكر   ،اخلمر بعينها وعلى السكر من سائر األشربة سواها
    190.)ركثريه قد أبيح قليله الذي ال يسك

ــا شــرابني   رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلصبعثــين( عــن أيب موســى  قــال -2 أ ومعــاذ إيل الــيمن فقلنــا  رســول هللا إّن 
أشــر وال ( ملسو هيلع هللا ىلص  أحــدمها يقــال لــه املـِـزر واآلخــر البتــع فمــا نشــرب فقــال رســول هللالــرب والشــعري مــن يصــنعان 
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( عنـه مـن قولـه هّن مـا ذكـرأبـو موسـى عـن رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علـى أ ذكـر فدل ما: يقال الطحاو 191،)اتسكر 
، وقد روينا عن عائشـة ريها يسكرر الذي يسكر ال على العني اليت كثإمنا هو على املقدا) كل مسكر حرام

فـإن جعلنـا ذلـك علـى 192،)كـل شـراب أسـكر فهـو حـرام( يف جواب النيب ملسو هيلع هللا ىلص للذي سـأله عـن البتـع بقولـه
ابـــه صـــلي هللا عليـــه وســـلم أليب موســـى ومعـــاذ وإن جعلنـــا علـــى لشـــراب الـــذي يســـكر كثـــريه ضـــاّد جو اقليـــل 

ر علـى الوجـه الـذي، السكر خاصة ال على حتـرمي الشـراب وافـق حـديث أيب موسـى  وأوىل األشـياء بنـاء اآل
     193.ال تضاد إذا محلت عليه

ــــن عمــــر رضــــي هللا عنهمــــا قــــال -3 ـــن اب ه(عـ ــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُأيت بشــــراب فــــأد ـــهدت رســ إىل فيــــه فقطــــب  شـ
ً مث قـال: فقال رجل،فرده (  رسول هللا أحرام هو؟ فرد الشراب مث دعا مباء فصـب عليـه ذكـر مـرتني أو ثـال

ملــ ــا  جلملــة دل هــذا احلــديث ولــه طــرق أخــرى194،)اءإذا اغتلمــت هــذه األســقية علــيكم فاكســروا متو  و
ملاء حة الشراب الشديد إذا ُكِسر        195.)جبميع طرقه على إ

حـة املسـكر، قـال اإلمـام   :االعرتاض على األدلة السـابقة قـد نفـى كثـري مـن العلمـاء أن يصـح شـيء يف إ
قـــد زّل الكوفيـــون يف هـــذا ( وقـــال ابـــن الســـمعاين196،)س يف الرخصـــة يف املســـكر حـــديث صـــحيحلـــي( أمحـــد

ـــة ال تعـــارض األخبـــار الصـــحيحة حبـــال البـــاب ـــاراً معلول ـــيت  فأمـــا( وقـــال بـــن حـــزم197،)ورووا أخب األخبـــار ال
ال ( قــال القــرطيب198،)ذكروهــا عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ال خــري فيهــا مث لــو صــحت ملــا كــان شــيء منهــا موافقــاً ملــرادهم

حة املسكر من غري ماء العنب شيء        199.)يصح من أحاديث إ
جلملـــة فـــإن األخبـــار املخالفـــة ال تســـتقيم ومـــن ظـــن أّن رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  شـــرب مســـكراً فقـــد دخـــل يف أمـــٍر و

ٍمث عظـــيم وإمنـــا الـــذي شـــربه كـــان حلـــواً ال مســـكراً  عظـــيم ء  مـــا تقـــدم مـــن  معارضـــة فكيـــف يتـــأتى200،)و
خبـار معلولـة و حمتملـة ألكثـر مـن  نصوص الكتـاب والسـنة املستفيضـة الصـحيحة الصـرحية ومـا عليـه األمـة 

      201.معىن
   :من املعقول:نياً 
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ة على أن اخلمر اسم خـاص مبـاء العنـب املسـكر لـذا أسـتعمل فيـه، وقـد دلـت النصـوص أطبق أهل اللغ -1
لتحــرمي وإن تناوهلــا االســم  علــى حتــرمي اخلمــر قليلــه وكثــريه، وغــري مــاء العنــب ال يســمى مخــراً فــال يكــون مــرداً 

للفظ تن  عتبار املخامرة للعقل فهو يف غري ماء العنب جماز، ومىت ازكانت احلقيقة مرادة         202.حى ا
احلل يف األشربة هو األصل مث حـدث حتـرمي بعضـها ومـا أمجـع علـى حتليلـه مل خيـرج مـن احلـل إيل احلرمـة  -2

مجـاع وقــد أفــادت النصــوص القطعيــة وإمجــاع األمــة حتـرمي عصــري العنــب املســكر، وبقيــت بقيــة األشــربة  ،إال 
     203.سوى السكر وما دون ذلك منها فهو مباح فلم حيرم منهاعلى ما كانت عليه قبل ورود حترمي اخلمر 

والنبيـذ الغلـيظ ال يـدعو القليـل  ،إمنا حرم قليل اخلمر ألنه يدعو إيل الكثري لرقته ولطافته فأعطي حكمـه/ 3
حة      204.منه إىل الكثري فبقى على اإل

الكتـاب والسـنة  ملستفيضـة مـنإّن هذه الظنون ال ترقـى إيل معارضـة النصـوص ا:االعرتاض على هذه األدلة
أمـا قـوهلم قـد أطبـق  ،أثبتت حترمي املسكر جبميع أصنافه ومع ذلك مـا ذكـروه مـن نظـر ال تقـوم بـه حجـةاليت 

ملستخرج من ماء العنب فغري مسلم، ألن أهل اللغة اختلفـوا يف ذلـك  أهل اللغة علي ختصيص لفظ اخلمر 
نـوع  وأ املطربـة ومل يقصـروه علـى جـنس لشدةضهم إمنا مست العرب اخلمر بذلك لوجود اإلسكار واعفقال ب

وهذا املعىن مؤيد بفهم الصحابة رضوان هللا عليهم وهم أهل اللسان فقـد اعتـربوا 205،دون غريه مما يوجد فيه
ولــو ســلم ختصيصــه مبــاء  ،املتخــذ مــن التمــر والرطــب مخــراً فــأراقوا ذلــك كلــه عنــد نــزول القــرآن بتحــرمي اخلمــر

وال يلــزم 206،رعي قــد عمــه يف كــل مســكر واحلقيقــة الشــرعية مقدمــة علــى اللغويــةفــإن املعــىن الشــ ،العنــب لغــة
فلــيس مــن  ،ال يكــون حرامــاً ن مــن القطــع بتحــرمي املتخــذ مــن العنــب وعــدم القطــع بتحــرمي املتخــذ مــن غــريه أ

شـــروط إثبـــات هـــذه األحكـــام أن تكـــون األدلـــة قطعيـــة بـــل حيكـــم بتحـــرمي املتخـــذ مـــن غـــري العنـــب وإن ثبـــت 
     207.بطريق ظين

ألن الســـكر مطلـــوب علـــى العمـــوم، والنبيـــذ عنـــد عـــدم  ،ولـــيس صـــحيحاً أن النبيـــذ ال يـــدعو قليلـــه إىل كثـــريه
وجـود اخلمـر يقـوم مقـام اخلمـر ألن حصـول الفـرح والطـرب موجـود يف كـٍل منهمـا، وإن كـان يف النبيـذ غلظـة 

كمــا احتمــل املــرارة يف اخلمــر وكــدرة ويف اخلمــر رقــة وصــفاء لكــن الطبــع حيتمــل ذلــك يف النبيــذ طلبــاً للســكر  
            208.طلباً للسكر

            -:الرتجيح
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بيقــني أّن مــذهب اإلمــام مالــك رمحــه هللا واجلمهــور القائــل حبرمــة كــل  بعــد عــرض األدلــة ومناقشــتها، يتبــني
  .مسكر سواء كان من عصري العنب أو الذرة أو احلنطة أو الشعري أو غريها هو الراجح

ـا مـن الكتـاب والسـنة ومـا اسـتفاض عـن أكثـر الصـحابة، وذلك لقوة األد لة الـيت اعتمـدوها وصـراحتها وكثر
وإمجـاع أهـل املدينـة واسـتمرار العمـل علـى ذلـك عنـد اخللـق مـن احملـدثني والفقهـاء وعـوام املسـلمني يف معظــم 

شـبهات مث  ومـا أوردوه مـن ،وليس عند املخـالف دليـل يصـلح أن يعـارض أدلـة اجلمهـور ،األمصار واألقطار
ر الـيت اعتمـدوا عليهــا، فلـيس فيهـا شــيء صـريح فيمـا رامــوا  ،الـرد عليهـا وتفنيــدها ومـع ضـعف األخبــار واآل

  209.إثباته
وإمجـــاع أهـــل مـــن ذرائـــع وأبـــواب للحيل، بفتحـــة إبطـــال فائـــدة حتـــرمي اخلمـــر أصـــًال مبـــاوهـــذا القـــول يـــؤدي إيل 

    210.رمي كل مسكراملدينة يف هذه املسألة قد فسر األخبار املقيدة لتح
  وهللا أعلم                                  
  
  

     -:اخلـاتـمـة
هذا البحث الذي استهدف الوصول إيل القول الفصل يف مسـألة عمـل أهـل حبمد هللا وتوفيقه إجناز  متّ  لقد

  :تيةوقد توصلت  إيل النتائج اآل ،املدينة، من خالل التتبع ألقوال األصوليني من مالكية وغريهم
وإن كـان بعـض األصـوليني  ،ّن حتديد معىن عمل أهل املدينة خمتلف فيه بني أكثر األصوليني واملالكيـةإ -1

  .قد وافق احملققني من املالكية يف حتديد معىن عمل أهل املدينة
العمـل بـذلك جـيًال  النيب ملسو هيلع هللا ىلص وإطبـاقهم علـى ّن عمل أهل املدينة مبعىن نقلهم ألقوال وأفعال وتقريراتإ -2

ت والنقول احملققة ألئمة مذهبه     .بعد جيل هو املقصود لإلمام مالك رمحه هللا حسب الروا
ّن كثــري مــن النقــول عــن اإلمــام مالــك يف عمــل أهــل املدينــة الــيت نقلهــا عنــه بعــض األصــوليني مل تثبــت إ -3

املدينــة تــدل علــى أنــه أراد بعمــل أهــل عنــه، واألقــوال الــيت ثبتــت عنــه واملســائل الــيت بناهــا علــى عمــل أهــل 
  .املدينة عملهم املتصل ونقلهم املستفيض الذي هو عنده مبثابة نقل التواتر الذي يقدم على أخبار اآلحاد

مع علــى مــا هــو كــاملتفق عليــه  ّن عمــل أهــل املدينــة علــى مراتــب منــهإ -4 عنــد مجهــور األصــوليني أو كــا
ما هو خمتلـف فيـه حـىت عنـد املالكيـة أنفسـهم وهـو عمـل أهـل املدينـة حجيته، ومنه ما هو قول األكثر ومنه 

  .اإلجتهادي
                                                

 خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة: حسان دمحم حسين. فلمبان د - 210  3/1233المسائل التي بناها اإلمام مالك على عمل أهل المدينة : بو ساق. د - 209
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ّن مــذاهب العلمــاء يف عمــل أهــل املدينــة مــذهبني األول وينســب إىل أكثــر األصــوليني وهــو أّن عمــل إ -5
 أهـل املدينـة النقلـي، وإن مل كثرهم عند التفصيل يقول حبجيـة عمـلأهل املدينة ليس حجة مطلقاً وإن كان أ
والثــاين يقــول حبجيــة عمــل أهــل املدينــة، وهــؤالء اختلفــوا إىل ثالثــة  ،يقــل مباشــرة أن عمــل أهــل املدينــة حجــة

والثــاين أّن عملهـــم حجــة مطلقــاً النقلــي واالجتهــادي، والثالـــث أّن األول أّن عملهــم النقلــي حجــة، : أقــوال
يكــون اســتند إىل دليــل معتــرب   عملهــم النقلــي حجــة واالجتهــادي يعتــرب حجــة مبعــىن أّن مــن بــىن عليــه فــروع

          .   لفتهاكالقياس وال متتنع خم
  .القول الراجح حسب ما ورد من أدلة ومناقشات وردود هو القائل حبجية عمل أهل املدينة النقلي-6
ّن عمــل أهــل املدينــة بنيــت عليــه كثــري مــن املســائل الفقهيــة وهــي يف أغلبهــا موافقــة للســنة النبويــة وال إ -7

ملدينة خملف للسنةيوجد ع   .مل قدمي 
النــاس ذريعــة لالنتقــاص مــن قــدر اإلمــام مالــك رمحــه هللا ّن مســألة عمــل أهــل املدينــة قــد اختــذها بعــض إ -8

ا ليست كما روجد ولكن عنومذهبه  النقـل العملـي  إيل وإمنـا مرجعهـا عنهـا وقيل هلا التحقيق فيها يتضح أ
  .ال اإلمام الشاطيباملتواتر وهو أبلغ من نقل األقوال كما ق

           .وصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني
 :مراجع البحث

  . ،بدونبريوت –املكتب اإلسالمي . املسند ط: محد بن حنبل اإلمامأ - 1
الربهـــان يف أصـــول الفقـــه حتقيـــق مســـري : إمـــام احلـــرمني أبـــو املعـــايل عبـــد امللـــك بـــن عبـــد هللا اجلـــويين - 2

ب  .م2002 -هـ 1423الطبعة األوىل  -بريوت –حياء الرتاث العريب ط دار إ. مصطفى ر
دار إحيــاء . املوطـأ حتقيـق دمحم فـؤاد عبـد البـاقي ط: اإلمـام مالـك بـن أنـس أبـو عبـد هللا األصـبحي - 3

 .                                مصر-الرتاث العريب
. دمحم فـؤاد عبـد البـاقي ط :حتقيـق. النيسـابوري صـحيح مسـلم: اإلمام مسلم بن احلجاج القشـريي - 4

 . دار الكتاب العريب
. ط. اإلحكــام يف أصــول األحكــام: اآلمــدي ســيف الــدين أبــو احلســن علــي بــن أيب علــي بــن دمحم - 5

  .م1983 -هـ1403 -بريوت –دار الكتب العلمية 
 1403الطبعة الثانية  -بريوت -دار الكتب العلمية. التقرير والتحبري ط: ابن أمري احلاج - 6
عبــد هللا . حتقيــق د. إحكــام الفصــول يف أحكــام األصــول: بــو الوليــد ســليمان بــن خلــفالبــاجي أ - 7

  .  م1989-هـ 1409الطبعة األوىل سنة  -بريوت –مؤسسة الرسالة . اجلبوري ط
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: ط.مصـطفى ديـب البغـا: اجلامع الصحيح حتقيـق: اجلعفي البخاري دمحم بن إمساعيل أبو عبد هللا - 8
  .م1987 –هـ 1407الثالثة : الطبعة -بريوت : اليمامة ،دار ابن كثري

دار املعـارف الطبعـة . ط. الوصـول إىل علـم األصـول: ابن برهان البغدادي أبو الفتح أمحد بن دمحم - 9
 .م1984األوىل 

املســـائل الـــيت بناهـــا اإلمـــام مالـــك علـــى عمـــل أهـــل املدينـــة دار البحـــوث : بوســـاق دمحم املـــدين .د -10
  .    يبد –للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث 

دمحم عبـد : سـنن البيهقـي الكـربى حتقيـق :  البيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موسـى أبـو بكـر -11
  - 1994 – 1414: مكة املكرمة ط : مكتبة دار الباز : ط . القادر عطا

أمحــد دمحم : اجلــامع الصــحيح ســنن الرتمــذي حتقيــق: الرتمــذي دمحم بــن عيســى أبــو عيســى الســلمي -12
      -بريوت : إحياء الرتاث العريب ط دار. شاكر وآخرون

  الفتاوى الكربى: ابن تيمية أمحد بن تيمية احلراين احلنبلي -13
 –بـريوت -دار الكتب العلمية. ط. اجلصاص أبو بكر أمحد بن علي الرازي الفصول يف األصول -14

 م         2000 -هـ1420الطبعة األوىل 
ملنتهـى مـع شــرحه رفـع احلاجــب ط دار خمتصــر ا: ابـن احلاجـب أبــو عمـر عثمـان بــن عمـر املـالكي -15

 .م1999 -هـ 1419الطبعة األوىل  -بريوت-الكتب العلمية 
مصــطفى : املســتدرك علــى الصــحيحني حتقيــق: النيســابوري أبــو عبــد هللا احلــاكم دمحم بــن عبــد هللا -16

 .م1990–هـ 1411األوىل  : الطبعة -بريوت -ط دار الكتب العلمية. عبد القادر عطا
. فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري: بــن علــي أبــو الفضــل العســقالين الشــافعيابــن حجــر أمحــد  -17

  .  هـ1379سنة -بريوت : دار املعرفة: ط. حمب الدين اخلطيب ،الباقي دمحم فؤاد عبد: حتقيق
. ط. عبـد الغفـار البنـداري.حتقيـق د. احمللـى: ابن حزم الظاهري أبـو دمحم علـي بـن أمحـد األندلسـي -18

 .  م2001 -هـ 1421ة سن -بريوت-دار الفكر 
ط دار البحـــوث . حســـان بـــن دمحم حســـني فلمبـــان خـــرب الواحـــد إذا خـــالف عمـــل أهـــل املدينـــة.د -19

   .م2001األوىل . الطبعة. ديب. للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث
. ط. حتقيـق خليـل املـيس. املعتمـد يف أصـول الفقـه: أبو احلسني البصري دمحم بـن علـي بـن الطيـب -20

  1403األوىل ستة . الطبعة -بريوت-لمية دار الكتب الع
مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، : احلطاب دمحم بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد هللا -21

  .هـ1398الطبعة الثانية  -بريوت–طبعة دار الفكر 
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. صـحيح ابــن خزميـة حتقيــق دمحم مصـطفى األعظمــي: ابـن خزميـة أبــو بكـر دمحم بــن إسـحق الســلمي -22
 م1992-هـ1412الطبعة الثانية  -بريوت-ب اإلسالمي املكت.ط

ن . ط. التمهيـد يف أصـول الفقـه: حمفوظ بن أمحـد بـن احلسـن الكلوذاينأبو خطاب  -23 مؤسسـة الـر
 .م2000 -هـ 1421الطبعة الثانية 

السيد عبد هللا هاشـم ميـاين : سنن الدارقطين حتقيق: الدارقطين علي بن عمر أبو احلسن البغدادي -24
 .  م1966 –هـ 1386. سنة –بريوت : دار املعرفة: ط. املدين
محــــص ســــور  -دار احلــــديث. ط. ســــليمان بــــن األشــــعث السجســــتاين ســــنن أيب داود دأبــــو داو  -25

 .م1969الطبعة األوىل 
البيـان والتحصـيل ملـا يف املسـتخرجة مـن التوجيـه : أبـو الوليـد دمحم بـن أمحـد بـن دمحم)اجلد( ابن رشد -26

 .م1986-هـ 1406الطبعة األوىل  -بريوت -إلسالميدار الغرب ا.والتعليل ط
ايــة املقتصــد: دمحم بــن أمحــد بــن دمحم بـــن أمحــد) احلفيــد(ابــن رشــد -27 تهــد و -دار املعرفـــة . بدايــة ا

 م1982السادسة  -بريوت الطبعة
دار البحـوث . ط.لبـاب احملصـول يف علـم األصـول: ابن رشـيق العالمـة احلسـني بـن رشـيق املـالكي -28

 .م2001-هـ 1422الطبعة األوىل . سالمية وإحياء الرتاثللدراسات اإل
. حتفـة املسـئول شـرح منتهـى حتقيـق اهلـادي بـن احلسـني الشـبييب: الرهوين أبو زكر حيـي بـن موسـى -29

  -م2002-هـ1422دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ط . السؤل ط
ادر -30 مرالبحر احمليط حتق: الزركشي بدر الدين دمحم بن   -دار الكتب العلميـة. ط.   يق دمحم دمحم 

  .م2000-هـ1420الطبعة األوىل  -بريوت
يـــة حتقيـــق دمحم يوســـف الزيلعـــي أبـــو دمحم عبـــد هللا بـــن يوســـف احلنفـــي نصـــب الرايـــة ألحاديـــث اهلدا -31

  هـ 1357سنة  -مصر -دار احلديث البنوري طبعة
ج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي -32 اجـب عـن خمتصـر بـن احلاجـب ط رفع احل: ابن سبكي 

  .م1999 -هـ 1419عامل الكتب الطبعة األوىل 
اج شرح املنهاج ط: ابن سبكي -33  .الطبعة األوىل 1404دار الكتب العلمية بريوت . اإل
ـــن موســــى بــــن دمحم اللخمــــي -34 ــريعة مــــع : الشــــاطيب أبــــو إســــحق إبــــراهيم بـ ـــات يف أصــــول الشــ املوافقـ

      .    صبيح. ط. تعليقات عبد هللا دراز
ـــس -35 ـــن إدريـ ــــد هللا دمحم بـ ــــة   : ط -بــــريوت : دار املعرفــــة: ط -األم : الشــــافعي أبــــو عب الطبعــــة الثاني

 م1973 – 1393هـ
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ـــد هللا دمحم بـــن أمحـــد املـــالكي -36 مفتـــاح الوصـــول إيل بنـــاء الفـــروع علـــى : الشـــريف التلمســـاين أبـــو عب
  .لبنان -بريوت -األصول حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف طبع دار الكتب العلمية

نشر البنود على مراقي السعود دار الكتـب العلميـة : الشنقيطي سيدي عبد هللا بن إبراهيم العلوي -37
  .  م2000 -هـ 1421لبنان الطبعة األوىل  –بريوت –

اللمــع يف أصــول الفقــه طبعــة دار الكلمــة مصــر املنصــورة : الشــريازي أبــو اســحق إبــراهيم بــن علــي -38
                   .           م1997 -هـ 1418سنة 
 -بـريوت –التوضـيح شـرح التنقـيح طبعـة دار األرقـم : صدر الشـريعة عبيـد هللا بـن مسـعود احملبـويب -39

 .م1998 -هـ 1419األوىل : لبنان الطبعة
عبــد .د: حتقيــق. االســتذكار ملــذاهب فقهــاء األمصــار:ابــن عبــد الــرب يوســف بــن عبــد هللا بــن دمحم -40

 هـ                                     1414األويل .دمشق طالناشر دار قتيبة . املعطي قلعجي
–دار املعرفـة . أحكـام القـرآن حتقيـق علـي دمحم البجـاوي ط: ابن العـريب أبـو بكـر دمحم بـن عبـد هللا -41

 .لبنان–بريوت 
  .املستصفى من علم األصول طبعة دار الفكر: دالغزايل حجة اإلسالم دمحم بن دمحم أبوحام -42
ترتيــب املــدارك وتقريــب املســالك ملعرفــة أعــالم : موســى بــن عيــاض اليحصــيب القاضــي عيــاض بــن -43

.                                             م1967األوىل: الطبعة -بريوت –مذهب مالك حتقيق أمحد بكية حممود طبعة دار مكتبة احلياة 
-بــريوت : دار الفكــر : طلشــيباين املغــين يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ا: ابــن قدامــة املقدســي -44

 .هـ 1405. األوىل: الطبعة 
نفائس األصـول شـرح احملصـول : القرايف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن -45

  .م2000هـ1421األوىل : بريوت الطبعة –ط دار الكتب العلمية 
عبـد العلـيم الـربدوين،  اجلـامع ألحكـام القـرآن، حتقيـق أمحـد بـن: القرطيب دمحم بن أمحد بن أبو بكـر -46

  .هـ1372القاهرة، الطبعة الثانية سنة -طبعة دار الشعب
 –بـدائع الصـنائع يف ترتيـب الشـرائع ط العاصـمة : الكاساين عالء الدين بـن أيب بكـر بـن مسـعود -47

  .القاهرة
: ط -بـريوت : دار الكتب العلميـة: السنن الكربى ط: النسائي أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن -48

ــــق -األوىل : رقــــم الطبعــــة - 1991 – 1411 ــليمان البنــــداري.د: حتقي ـــد الغفــــار ســ ســــيد كســــروي  ،عبـ
  .      حسن
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