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 ملخص حبث :

تطبيقات فهم السنة النبوية يف ضوء آاثر الصحابة والتابعني 
 عند اإلمام مالك من خالل موطئه

 أ / فاطمة قاسم .

 :  أما بعدوالصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله احلمد هلل      
وطأ اإلمام مالك ، سواء ما كان منها مرواي منقوال آاثر الصحابة والتابعني قد شغلت حّيزا كبريا من م إن           

يف فهم السنة النبوية وتفسريها هذه اآلاثر ملتتبع لصنيع اإلمام يف املوطأ جيد أنه استثمر وا، أم عمليا موصوفا ، 
،  قيد، امل املطلق،  ، واخلاص الداللة اللفظية للحديث : ) العاميف يف اجملاالت اآلتية :  متثلفت للنظر بشكل ال

يف معرفة غريب و ،  يف الناسخ و املنسوخو ،  الرتجيح بني خمتلف احلديث و يف التعارضو ،  (اخل  .. بيان اجململ
موطئه وغريه اإلتيان ابآلاثر عادة مالك بن أنس يف  " :فقال اإلمام الشاطيب رمحه هللا كما قّرر ذلك   ؛احلديث 

؛  1، وهو دأبه ومذهبه" د به مطلقاهتا، وما يقيّ   ، وماال يعمل به نهان، وما يعمل به مننا هبا السمبيّ  عن الصحابة 
، أو ختصيص بعض  تقييد بعض املطلقات - أي الصحابة -أنه مىت جاء عنهم  " يف موضع آخر : قالو 

هذا  تطبيقات. و 2، فالعمل عليه صواب إن مل ينقل عنهم خالف يف املسألة ، وإاّل فاملسألة اجتهادية" العمومات
 على سبيل املثال ال احلصر على النحو اآليتمنها لكل جمال  واحدكتفي بذكر أ، كثرية يف املوطأ االستثمار لآلاثر  

:  
        : 3لح  من الن  ابب ما ال جيوز : يف ما جاء أوال : مسألة ختصيص العام آباثر الصحابة و التابعني ومثاله 

أابه بشريا أتى إىل رسول  إن  " :  أنه قال نعمان بن بشريذكر اإلمام مالك حتت هذا الباب حديثا عن ال
 ل  ك  أَ  " : فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، غالما كان يل  ابين هذا ت  ل  : إين نََ  هللا صلى هللا عليه وسلم فقال

عدم  ذا احلديثفاد هم . 4"" "فارجتعه : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؛ ته مثل هذا ؟ فقال : الل  ولدك نََ 
مث جاء أبثرين  ؛آخر دون شرط  ، ويف املقابل جوازها إذا كانت بعدل بينهم جواز النحل ألحد األوالد دون غريه

رضي هللا عنه  -والذي اعتمد فيه اإلمام مالك على قول أيب بكر الصديق األّول: عن عائشة رضي هللا عنها : 

                                                
 ( .  03/339املوافقات يف أصول الشريعة أليب إلسحاق الشاطيب : )  - 1
 ( . 338 /03املصدر السابق : )  - 2
الَعط ي ة واهلبة ابت داًء من غري ع َوض  ل : بضم النون وسكون احلاء :( . النُّح   398املوطأ ، مالك بن أنس األصبحي : ) ص/  - 3
لة ابلكسر، يقال َنََله يَ ن َحل ه ن  ال ابلضم ، وال است حقاق ،   ( .  28 /05. انظر : النهاية يف غريب احلديث : ) العطي ة  :  والنّ ح 
 (.1502قم : ) رواه مالك يف : األقضية، ابب ما ال جيوز من النحل ، ر  -4
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 7يهت  د  دَ جَ  ، فلو كنت  6اقً س  عشرين وَ  5اد  ك جَ ت  ل  : "وإين كنت قد نََ ، قال  لها فلم تقبضه حىت مرضهلا فيما نََ  -
احليازة والقبض السابق فجعل  احلديث. فخّص به ما جاء يف 9".. ، وإمنا هو اليوم مال وارث كان لك  8يهت  ز  ت َ واح  

عمر بن عن ، جاء أبثر آخر يف الباب و  اهلبة ؛ تتم   يف صحته لن  ما وهبهاز  ، وأهنا ما مل حت َ  شرط يف متام اهلبة
ليؤكد هذا التخصيص وينّص على شرط احليازة والقبض يف اهلبة حال صّحة  -راشد الليفة وهو اخل - اخلطاب
ال مث ون أبناءهم ن   ل  حَ ن  ما ابل رجال ي َ " :  .. فعن عبد الرمحن بن عبد القارئ أن عمر بن اخلطاب قال الواهب

، قد كنت : هو البين  مايل بيدي مل أعطه أحدا ، وإن مات هو قال : قال أحدهم ؟ فإن مات ابن ميسكوهنا
، فكان هذا  10" فهي ابطل، حىت يكون إن مات لورثته  هالَ ها الذي ن   ز  لة فلم َي  ل ن   من نََ  أعطيته إايه .

 . لتحايل يف النحلمن ارادعا ومانعا هبذين األثرين التخصيص 

 ملطلق آباثر الصحابة والتابعني ومثاله حكم اجلمع بني الصالتني يف احلضر : اثنيا : مسألة تقييد ا
اجلمع بني الصالتني يف مشروعية جمموعة من األحاديث واآلاثر تدّل على  - رمحه هللا–أخرج اإلمام مالك 

سفر فاألمر واضح أما يف ال،  11اجلمع بني الصالتني يف السفر واحلضر"ابب "  : ب هلا بقوله، وبو   السفر واحلضر
صلى رسول هللا  رضي هللا عنه قال : "ابن عباس ا مرفوعا عن حديث ما خيّص اجلمع يف احلضر فقد ذكر، وأما في

فهذا احلديث  ؛ 12يف غري خوف وال سفر"، واملغرب والعشاء مجيعا ، صلى هللا عليه وسلم الظهر والعصر مجيعا 
خالف جاءت على وداللته  ؛أسبابه وهي : اخلوف ، والسفر يدل على جواز اجلمع يف احلضر مطلقا مع نفي 
أبثر قّيد مطلق اجلمع املذكور  -رمحه هللا –اإلمام مالك  لكن  ؛ األصل يف مراعاة مواقيت الصالة واحملافظة عليها 

اء بني مر كان إذا مجع األمر أن عبد هللا بن ع" فعن انفع :  ؛أورده بعد هذا احلديث عن ابن عمر رضي هللا عنه 
أرى أّن  : " بقولهمباشرة مذهبه يف املسألة بتعقيبه على احلديث  بني  و  ؛13املغرب والعشاء يف املطر مجع معهم"

                                                

جّد الث مرَة يقال :  ، اجلَداد ابلفتح والكسرمن  ، وهو ةمعينأوسقا  مبعىن اجملد ود : أي خن ل جي َّد منه ما يَبلغَجاد  : اجلادُّ  - 5
      ( .  245 -244 /01ة النخل . انظر : النهاية : ) وهو قطع مثر ،  جَي دُّها َجّداً 

قا :  - 6 ل األصل يف الوَسقَ َوس  َته فَ َقد مَحَل ت ه ،  احل م  الواو الَوس ق بفتح ، و  والَوَسق أيضًا َضمُّ الَشيء  إىل الشيء  ، وكل شيء وَسق 
تُّون صاعاً : مقدار   ( . 184 /05. انظر : النهاية : )  س 

 قطعتيه . - 7
 من حاز الشيء : أي ملكه ، واحليازة : القبض و امللك .  - 8
 ( . 1503السابق  ، رقم : )  املوضع رواه مالك يف- 9

 خرجه مالك يف املوضع السابق . - 10
 ( . 92املوطأ : ) ص/  - 11
 ( . 336رواه مالك يف : قصر الصالة يف السفر ، ابب اجلمع بني الصالتني يف احلضر والسفر ، رقم : )  - 12
 السابق .رواه مالك يف املوضع  - 13
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ال  15كاملطروالسبب  جيوز للحاجة الذي دل عليه لفظ احلديث أي أن اجلمع يف احلضر  . 14ذلك كان يف املطر"
و  األمراء أقر   فابن عمرجليل هو عبد هللا ابن عمر ، ، واعتمد مالك يف هذا التقييد على فعل صحايب  مطلقا

أي أنه يف احلضر بقاء على ، كان يف سفر أنه   ليس فيه واجلمع املذكور يف هذا األثر ؛ عمل بعملهم ومل خيالفهم
فعل ، غري أنّه قيد ب ، أي أّن مطلق اجلمع بني الصالتني جيوز يف السفر واحلضر ، وعّلل اجلمع فيه ابملطر األصل

 . املطربسبب كأنه يف احلضر ال جيوز إاّل  صحايب

نن، ومن أقوى السُّ   هبايف كالم الشاطيب أن اإلمام أييت أبقوال الصحابة ليبني   : فإنه كما مر  أما مسألة بيان اجململ 
اثر الصحابة ومما يلحق ببيان اجململ آبمن هذا ، ، ويف موطإ اإلمام مناذج كثرية  بيان جممل السنة: صور البيان 

يعتمد على آاثر الصحابة والتابعني يف تفسري األلفاظ اللغوية  -رمحه هللا-، فاإلمام  والتابعني معرفة غريب احلديث
الشاطيب على بيان الصحابة وضرورة االحتكام اإلمام وقد علق  ؛ وحتديد األمكنة اليت تتعلق هبا أحكام الشرعية

: " ال يقال إّن هذا ملذهب راجع إىل تقليد  هم خبصائص مل تتوافر لغريهم بقولهإليه يف تفسري مراد الشارع النفراد
، ولكنه راجع إىل ما ال ميكن  هو تقليد؛ : نعم   نقول، ألان   ، وقد عرفت ما فيه من النزاع واخلالف الصحايب

، وبني من  ل والنحلة، وفرق بني من هو عريب األص ، كما تقدم من أهنم عرب االجتهاد فيه على وجهه إال هلم
، حبيث لو فرضنا عدمه مل  ... فإذا جاء يف القرآن أو يف السنة من بياهنم ما هو موضوع موضع التفسري تعرب

ر وملا جاء يف السنة من اتباعهم ك  ، انتم احلكم إبعمال ذلك البيان ملا ذ   ميكن تنزيل النص عليه على وجهه
تقان اللغة العربية سليقة وشهودهم هم إبز  يُّ ريب املبني الذي ميلكه الصحابة ومتََ فاللسان الع . 16نهم"نَ واجلراين على سَ 

، وتفسريها لنا على الوجه الصحيح ، التنزيل كل تلك الظروف جعلتهم قادرين على فهم السنة النبوية خري فهم 
عضهم لبعض فقد كانوا علماء وإقرار ب،  كذا إقرار النيب صلى هللا عليه وسلم هلم على تلك املعاين اليت فهموهاو 

؛ يقول اإلمام الشاطيب أيضا : " جيب على كل انظر يف الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه ابلشريعة فقهاء فيها 
هذا الفهم أمثلة  ومن . 17األولون ، وما كانوا عليه يف العمل به ، فهو أحرى ابلصواب ، وأقوم يف العلم والعمل "

 :والبيان ما يلي 

" عن سهل ابن سعد الساعدي : حتت ابب : ما جاء يف تعجيل الفطر ، أخرجه اإلمام  ما : ان اجململفمن بي
مرسل ، وعن سعيد بن املسيب 18" لوا الفطر" ال يزال الناس خبري ما عج   : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أن  

                                                
 ( .93املوطأ : ) ص/  - 14

 . بعض العلماء على أنّه ال يتخذ عادة نصّ تنبيه :  - 15
 ( . 340 /03املوافقات : )  - 16
 ( . 77 /03املصدر السابق : )  - 17
 ( .  649رواه مالك يف : الصيام , ابب ما جاء يف تعجيل الفطر رقم : ) - 18
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يقصد به إيقاع الفطر قبل الصالة ، ويتمل  : يتمل أن احلديثني لفظ جمملهذين التعجيل املذكور يف ف؛  19مثله
 التعجيل الوارد يبني   مث أردف هذين احلديثني أبثر عن الصحابة رضي هللا عنهم ؛  أن يقصد به إيقاعه بعد الصالة

: كاان يصليان املغرب حني  أن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان: فعن محيد بن عبد الرمحن يف احلديث : " 
اإلمام مالك فّسر ف  . 20، وذلك يف رمضان" ، مث يفطران بعد الصالة ليل األسود قبل أن يفطراينظران إىل ال

إمجال التعجيل الوارد يف احلديث ابألثر الذي أورده يف الباب فهو يرى أن التعجيل املطلوب يف احلديث هو أن 
، حيث كان عمر وعثمان   عليهمالصحابة رضوان هللاكبار اعتمد يف هذا البيان على فعل  و ،  يفطر بعد الصالة
بياان أن هذا التعجيل ال يلزم أن يكون ، ، مث يفطران بعد الصالة  يصليان املغرب قبل أن يفطرارضي هللا عنهما 

. فهذا مثال واضح يدل أن مالكا يعتمد اآلاثر يف بيان 21، بل إذا كان بعد الصالة فهو تعجيل أيضا قبل الصالة
  .نفسه  ، ويزيد األمر وضوحا كون األثر واألحاديث مردفة يف الباب ثاجململ الوارد يف احلدي

األول يف معىن  : فقد أخرج مالك أثرين عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  أما شرح غريب احلديث
 والثاين يف دلوك الشمس. 22" دلوك الشمس ميلها" : أن عبد هللا بن عمر كان يقول:  عن انفع" :  الدلوك
:  وغسق الليل ؛ : إذا فاء الفيء : دلوك الشمس أن عبد هللا ابن عباس كان يقول: "  ومعه غسق الليلأيضا 

  . 23اجتماع الليل وظلمته"

: فقد نص اإلمام مالك نفسه على الرتجيح آباثر  أما يف مسائل التعارض و الرتجيح بني خمتلف احلديث
إذا جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديثان خمتلفان  : " الالصحابة فيما حكاه عنه حممد بن احلسن أنه ق

. وقد 24أاب بكر وعمر عمال أبحد احلديثني وتركا اآلخر كان يف ذلك داللة على أّن احلق فيما عمال" وبلغنا أن  
ون ذهب إىل هذا مجاعة من العلماء حيث نصوا أنه إذا تعارض حديثان وكان أحدمها قد عمل به اخللفاء الراشد

فإنه يرجح على معارضه لورود النص ابتباع اخللفاء : " عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين متسكوا هبا عضوا 
، وهذا ما أكده الدكتور حممد  ؛ وألن الظاهر أهنم مل يرتكو النّص اآلخر إال حلجة عندهم 25عليها ابلنواجد"

                                                
 رواه مالك يف املوضع السابق . - 19
 رواه مالك يف املوضع السابق . - 20
 ( . 339-338 /03( ، واملوافقات : )  42 /02رح املوطا أليب الوليد الباجي : ) انظر : املنتقى ش - 21
 ( . 19رواه مالك يف : الوقوت ، ابب ما جاء يف دلزك الشمس وغسق الليل ، رقم : )  - 22
 رواه مالك يف املوضع السابق .  - 23
( ،  207 /08( ، وانظر : )  353 /03د الرب : ) التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف بن عب - 24

 ( .  128 /11واالستذكار له : ) 
هو جزء من حديث طويل رواه العرابض بن سارية ، أخرجه أبو داود واللفظ له يف : السنة، ابب يف لزوم الكتاب والسنة :  - 25
.( ، وقال الرتمذي : هذا حديث حسن 5/43(، والرتمذي يف ابب: من جاء يف األخذ ابلسنة واجتناب البدع) 4/201)

 صحيح . 
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إلمام مالك أن يورد يف الباب عّدة أحاديث مث يعقب : " أن من صنيع ا سألة حيث قالاملاملختار ولد اابه يف 
 قد يستند على بعض طرق الرتجيح املعروفة، ويف هذه العبارة ترجيح «ما مسعتوهذا أحب »:  على بعضها بقوله

وصرح األحدث من أمر النيب صلى هللا عليه وسلم، : ا أحدمه : ، وقد اعتمد اإلمام مالك يف املوطأ نوعني منها
عقب ، ف" إىل مكة يف رمضان وملا وصل إىل كديد أفطر  صلى هللا عليه وسلم خروج النيب " ديث حبذلك يف 

 « فاألحدث من أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكانوا أيخذون ابألحدث »: اإلمام مالك على ذلك بقوله 
صحة " ، مثل أخذه بقول عائشة يف  استمرارية احلكم  إمجاله ويعزُّزأن يصاحب احلديث عمل يبني  : اثنيهما ، 

ما بني خمتلف احلديث آباثر الصحابة و التابعني : أيضا الرتجيح أمثلة  ومن .26"" صيام من أصبح جنبا 
: " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر وكانوا ميشون  -مرسال  –أخرجه مالك عن ابن شهاب 

يفيد هذا احلديث جواز املشي أمام اجلنازة عن النيب  . 27وعبد هللا بن عمر..." ، ، واخللفاء هّلم جرّا أمام اجلنازة
أنه رأى : " عن ربيعة بن عبد هللا بن اهلدير أنه أخربه  : األّول:  مث أردف احلديث أبثرين . صلى هللا عليه وسلم
 : عن هشام بن عروة أنه قال والثاين"؛  يف جنازة زينب بنت جحش، م الناس أمام اجلنازة د  ق  عمر بن اخلطاب ي َ 

". مث ختم الباب أخريا، مبا  وا عليه: مث أييت البقيع فيجلس حىت ميرُّ  ، قال " ما رأيت أيب قط يف جنازة إال أمامها :
ر مالك لقول ابن شهاب دليل على ك  وذ   ؛ 28جاء به ابن شهاب أنه قال:" املشي خلف اجلنازة من خطأ السنة"

، استنباطا من ختطئة  ، أي أن هناك من يقول ابملشيء خلفها ألة املشيء أمام اجلنازةعلمه بوجود خالف يف مس
هو عن ابن مسعود :  هذا الفعل أي املشيء خلفها، واحلديث الدال على ذلك والذي مل يذكره مالك يف موطئه

: ما دون اجلنب فإذا   ال؟ ق " سألنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن املشيء خلف اجلنازة : رضي هللا عنه قال
وليس منا من ، بع ت  وال ت   ،  متبوعةاجلنازة  ،و إذا كان شرا فال يبعد إال أهل النار ، كان خريا عجلتموه 

اإلمام ؛ و  بل فيه وعيد على من فعل ذلك، ، فهذا احلديث يدل على عدم جواز املشيء أمام اجلنازة 29تقدمها"
جنده رّجح مباشرة حديث املشي أمام اجلنازة الذي ذكره يف  خمتلف احلديث مالك بناء على ما قّرره يف منهجه يف

، خاصة وأّن من قال من الصحابة  الباب ، معتمدا يف هذا الرتجيح ومقيدا إايه مبا أورده من آاثر عن الصحابة
ا للقاعدة اليت قررها ، فجاء املثال موافق من اخللفاء الراشدين ال سيما أاب بكر وعمر ذلك فعل، أو  ابملشي أمامها

 واالعتماد يف ذلك على الرتجيح آباثر الصحابة والتابعني .، اإلمام يف رفع التعارض الظاهري بني خمتلف احلديث 

أن رسول "  : -رضي هللا عنه  - ما جاء عن جابر بن عبد هللا : ومثال معرفة النسخ آباثر الصحابة والتابعني
                                                

 ( . 167مدخل إىل أصول الفقه املالكي، حممد املختار ولد أابه : ) ص/  - 26
 ( . 535رواه مالك يف : اجلنائز، ابب املشيء أمام اجلنازة ، رقم : )  - 27
 انظر ختريج هذه اآلاثر يف املوطأ املوضع السابق . - 28
: أبواب اجلنائز،ابب  ما جاء يف املشي  (، و الرتمذي يف3/202: اجلنازة , ابب اإلسراع ابجلنازة: ) أخرجه أبو داود يف  - 29

.( ؛ وقال الرتمذي: هذا احلديث ال يعرف من حديث عبد هللا بن مسعود إال من هذا الوجه، وابن 3/332خلف اجلنازة : ) 
 ( .394-1/378أمحد : )( ، و 1/476ماجه يف: اجلنائز ،ابب املشي أمام اجلنازة : )
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عن اشتمال الصماء، واالحتباء يف ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه  هنى " : هللا صلى هللا عليه وسلم
، والذي هو أصل  31. هذا احلديث مل يذكره اإلمام مالك يف موطئه30على ظهره" لق  تَ س  على األخرى وهو م  

اجح يف يعتربه احلكم الر  فمالك ذكر مباشرة احلديث الناسخ الذي ؛ املثالهذا ، واملقصود ابلنسخ يف  املسألة
أنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  : " عن عمته، عن عباد بن متيم ، أخرج عن ابن شهاب  حيث املسألة

الّنسخ على فعل عمر بن اخلطاب معرفة . واعتمد يف  32واضعا إحدى رجليه على األخرى"، تلقيا يف املسجد س  م  
أّن عمر بن اخلطاب وعثمان بن  : " سعيد بن امليسب خرّج أثرا يف الباب عنرضي هللا عنهما ف وعثمان بن عفان

داللة فيه ن ان الراشداكوهنما استمرا على فعل ذلك ومها اخلليفت؛ ف 33عفان رضي هللا عنهما كاان يفعالن ذلك"
فانظر هنا إىل أمهية .  املتقدم و الناسخ حلديث جابر بن عبد هللاعلى أن احلديث الذي ذكره مالك يف موطئه ه

من العمل عليه فكيف لنا أن نعلم ما  ، لصحابة يف تفسري جممالت السنة وبياهنا ، وتوضيح خمتلفهاآاثر ا
، لوال أفعال وأقوال صحابة رسول هللا صلى  متضادان يف الداللة األحاديث املختلفة ، وأبي الدليلني أنخذ ومها

  -وهللا أعلم–يف هذا املثال بقوله : "فرتى على مسلك اإلمام مالك  ابن عبد الرباإلمام هللا عليه وسلم . وعلق 
، وكان عنده عن ابن شهاب حديث عباد بن متيم هذا يدث به على وجه الدفع  34أّن مالكا بلغه هذا احلديث

وعمر كان  (*)، مث أردف هذا احلديث يف موطئه مبا رواه عن ابن شهاب عن سعيد بن امليسب أن أاب بكر لذلك
،  ، واستدل على نسخه بعمل اخلليفتني بعده إىل أن هنيه عن ذلك منسوخ بفعله ، فكأنه ذهب يفعالن ذلك

  .35، من سائر سننه عليه السالم" يف ذلك وغريه من املنسوخ ومها ال جيوز أن خيفى عليهما النسخ

مام اإل ندرك حقيقة علمية هامة من أن آاثر الصحابة والتابعني جزء من السنة عندمن خالل ما تقدم  خالصة :
ال ميكن فهمها والتعامل معها مبعزل عن تلك اآلاثر واالستغناء ابللغة والعقل واملقاصد العامة والتاريخ يف الفهم 
والتعامل ، بل هي من السنة ، والدليل على ذلك كثرة ما يطلقه اإلمام من مصطلح السنة على أقوال الصحابة 

منها بفهم النص النبوي ، أو ما ذ كر ابتداء يف تقرير حكم  والتابعني وعملهم وأقضيتهم وفتاويهم سواء ما تعلق
بيان حاصلها األمثلة مر . أما وجه كون اآلاثر تفسريا للسنة النبوية عنده فرعاه من عدة وجوه كما يف شرعي 

لعلم بيان الرتجيح املنضبط عند اختالف األحاديث والرواايت يف أبواب او  ،اإلمجال الوارد يف األحاديث املرفوعة 
                                                

أخرجه مسلم هبذا اللفظ يف: اللباس والزينة، ابب: يف منع االستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلني على األخرى ، رقم  - 30
 ( :72 . ) 

 عادة مالك االكتفاء بذكر الراجح والناسخ واختياره يف ذلك دون ذكر املعارض . - 31
 ( .  425لسفر، ابب جامع الصالة ، رقم : ) رواه مالك يف:  قصر الصالة يف ا - 32
 رواه مالك يف املوضع السابق .- 33
 وهو حديث جابر املتقدم .  - 34

 الذي يف املوطأ عمر وعثمان ال أبو بكر.-(*)

 ( . 205-204 /09التمهيد : )  - 35
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، منعا للشذوذ ها االستدالل الشاذ بنصوص ومنع الفهم اخلاطئ للسنة النبوية  هذا غرض اإلمام منو  والفقه ؛
البحث عن استمراية احلكم الذي دل ابإلضافة إىل ، مشهور عنه الفقهي الذي كان من أبعد الناس عنه كما هو 

 عهد الصحابة واخللفاء مث عن التابعني جيال عن عليه احلديث النبوي الشريف ، فما كان مستمرا معموال به يف
املنع من العمل غري املنضبط ابحلديث النبوي ، وهدفه الرئيس وفائدته جيال فهو السنة واهلدي النبوي الشريف. 

هذان أقصد فهم النصوص النبوية  ألناملنع من وقوع العمل خبالف هديه وسنته صلى هللا عليه وسلم . 
، وملجأ أهل  طالق العمل ابلنصوص احلديثية ، واالستقاللية بذلك مها مدخل احلوادث والبدعواالستدالل هبا وإ

األهواء يف االستدالل ابلسنة النبوية إذا أعوزهم رّدها . وهذه غاية عظيمة اتفقت ملالك مل تتفق يف أحد، وال يف 
عن مآخذ أهل البدع يف مذهب من املذاهب غري مذهبه حيث اشتهر حمققوه ابلتأصيل للبدعة والكشف 

رحم هللا اإلمام رمحة واسعة على نباهته ف.  االستدالل من هذا األصل الذي وظفه مالك يف تفسري السنة النبوية
                                                         وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني هلم إبحسان أمجعني .   

 أ / فاطمة قاسم .                                                                                    
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