عنوان المداخلة:
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الدكتور :بلختير بومدين  /جامعة تلمسان  -الجزائر
مقدمة:
وبعد:

احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

إن مرد أصول األحكام وقواعد االستنباط واالستدالل هو القرآن الكرمي والسنة والنبوية؛
فالقرآن الكرمي هو أصل األصول حوى األحكام جمملة مث تليه السنة النبوية اليت بينت ما يف القرآن
من إمجال لألحكام ،يقول اهلل سبحانه{ :وأَنزلْنا إِلَيك ِّ ِ
ني لِلن ِ
َّاس َما نُِّزَل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم
َ ََ ْ َ
الذ ْكَر لتُبَ ِّ َ
يَتَ َف َّك ُرو َن }[النحل]44 :
لذلك توجهت مناهج استنباط األحكام منذ عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل هذين
األصلني :القرآن والسنة باستعمال قواعد لتفسريمها على اختالف الرؤى والوسائل الفكرية كقواعد
اللغة العربية ومقاصد الشريعة ومفهوماهتا.
ولقد تنوعت طرق تفسري النصوص القرآنية والنبوية على حد سواء على حسب اختالف
املناهج املتبعة يف االستدالل ولكنها مجيعها تسعى إىل بيان املعىن املراد من النص القرآين أو السين أو
ما يسمى باملعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها وسبل تنزيلها على
الواقع ،وكان الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم منبع علم مراعاة املعاين واحلكم؛ يظهر ذلك من خالل
ما وصلنا وما هو جمموع لدينا من فتاوى الصحابة وأقضيتهم.

وعلم مراعاة املعاين واحلكم هو يف احلقيقة منهج من مناهج االستدالل متيزت به املذاهب
الفقهية لكنه راج يف املذهب املالكي أكثر من غريه وهو يعين تلك النظرة املقاصدية اليت تصاحب
تفسري النص أو ما يسمى بالتفسري املقاصدي للنص ،واملذهب املالكي على اختالف مدارسه يعود
هبذا املنهج االستداليل إىل زمن الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم فهم أول القائلني بأن الشريعة مصاحل
كلها وأن األحكام جاءت جللب خري أو دفع شر يقول ابن القيم يف أعالم املوقعني" :وقد كانت
الصحابة أفهم األمة ملراد نبيها وأتبع له وإمنا كانوا يدندنون حول معرفة مراده ومقصوده ومل يكن أحد

منهم يظهر له مراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث يعدل عنه إىل غريه البتة"(.)1
وميكن أن يظهر هذا املنهج عند استقراء نظراهتم إىل النصوص النبوية واستنباط األحكام
وحتقيق مناطها ،بل إننا ال نبالغ إذا قلنا أن هذا املنهج احنصر أحيانا يف فقه صحايب واحد ،وحسبك
يف ذلك فقه عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه الذي عُد مدرسة هنل من علمها مجع من الصحابة مث
التابعني حىت قيل أن املذهب املالكي مبين على فقه عمر رضي اهلل عنه.
فما هو منهج الصحابة رضي اهلل عنهم يف فهم النصوص النبوية؟ وما هو حظ الفهم
املقاصدي زمن التشريع يف غهد الصحابة؟ وما أثر هذا الفهم يف املدارس الفقهية وباخلصوص املدرسة
املالكية؟
تفسير النصوص ومقاصد الشريعة:

تفسري النصوص الشرعية يتجاذبه عادة اجتاهان كما يقول األستاذ الريسوين :اجتاه يقف عند
ألفاظ النصوص وحرفيتها مكتفيا مبا يعطيه ظاهرها ،واجتاه يتحرى مقاصد اخلطاب ومراميه(.)2
والتفسري املقاصدي للنص هو عملية البحث عن أسراره وحكمه املقصودة من التشريع
وامللحوظة من اجتماع علة احلكم يف أحوال شىت؛ ألن املقاصد كما عرفها الطاهر بن عاشور هي":
املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها؛ حبيث ال ختتص مالحظتها
()3
بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة"
أو هي كما عرفها عالل الفاسي " :الغاية منها [أي من الشريعة] واألسرار اليت وضعها
()4
الشارع عند كل حكم من أحكامها"

والغاية من الشريعة اإلسالمية هو جلب املصاحل ودرء املفاسد ،وملا كان دفع املفسدة
املقص ُد من الشريعة اإلسالمية هو جلب املصاحل للعباد.
مصلحةْ ،اعتُِ َب َ
وعرف الطاهر بن عاشور املصلحة على أهنا( :وصف للفعل حيصل به الصالح؛ أي :النفع
منه دائما أو غالبا للجمهور أو لآلحاد)(.)5
ويف املستصفى (:هي عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ،ولسنا نعين به ذلك،
فإن جلب املنفعة ودفع املضرة مقاصد اخللق ،وصالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم ،ولكنا نعين
باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع ،ومقصود الشرع من اخللق مخسة :وهو أن حيفظ عليهم دينهم
ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة ،وكل ما
يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة)(.)6
عرف التفسري املقاصدي يف زمن الصحابة انتشارا أكب مما كان عليه يف زمن النيب صلى
وقد َ
اهلل عليه وسلم وذلك بسبب احلاجة املاسة اليت طرأت يف كثري من الوقائع والنوازل نظرا لتوسع الدولة
اإلسالمية ووظائفها وتغري البيئة املعيشية للصحابة رضي اهلل عنهم على اختالف فهومهم ونظراهتم
خاصة وأن الوحي قد انقطع فاحتاج األمر إىل إحلاق الوقائع بنظائرها مع مراعاة مصاحل اخللق دون
اخلروج عن مراد الشارع.
أنموذج فريد يوضح الفهم المقاصدي لدى الصحابة:
مل يكن الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم أمجعني على مستوى واحد يف العلم والنظر إىل
الوقائع ،بل كان منهم الفقهاء الكبار الذين ترجع إليهم الفتوى والنظر منهم عمر بن اخلطاب وعلي
بن أيب طالب وعبد اهلل بن مسعود وعائشة وابن عباس وأيب الدرداء وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهم
أمجعني وهم الذين عرفوا باملكثرين يف الفتوى ،روى الطباين يف معجمه بسنده إىل مسروق قال:
ِ
ت ِع ْل َم ُه ُم انْتَ َهى إِ َىل ِستَّة :إِ َىل عُ َمَرَ ،و َعلِ ٍّي،
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم فَ َو َج ْد ُ
تأْ
" َشاممَْ ُ
اب ُحمَ َّمد َ
َص َح َ
َو َعْب ِد اللَّ ِه بن َم ْسعُودَ ،وأَِيب الد َّْرَد ِاءَ ،وَزيْ ِد بن ثَابِت"( )7وكان منهم املتوسطون أمثال أيب بكر الصديق،
وأنس بن مالك وأيب هريرة ،وعثمان بن عفان وعبد اهلل بن عمرو بن عمرو بن العاص وغريهم.

عمر رضي اهلل عنه على سبيل املثال كان من عمالقة الفقه يف عصر الصحابة ،قال اإلمام
الشعيب" :إذا اختلف الناس يف شيء فخذوا مبا قال عمر" ،وقال عبد اهلل بن مسعود" :إين ألحسب
عمر ذهب بتسعة أعشار العلم" ،وقال أيضا" :لو أن علم عمر وضع يف كفة امليزان ووضع علم أهل
()8
األرض يف كفة لرجح علم عمر" ،وقال حذيفة" :كأن علم الناس مع علم عمر دس يف جحر"
وقد دعا النيب صلى اهلل عليه وسلم لعبد اهلل بن عباس فقال " :اللهم فقهه يف الدين و علمه
التأويل"(.)9
وإليك هذا النموذج الذي يوضح مراعاة املعاين لدى الصحابة وسعة فهمهم ملراد الشارع،
ول اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسلم -الظُّهر والْعصر َِ
مج ًيعا بِالْ َم ِدينَ ِة يف َغ ِْري
صلَّى َر ُس ُ
فعن ابن عباس قال َ
ْ َ َ َ َْ
الزب ِري :فَسأَلْت سعِ ِ
ِ
ت ابْ َن َعبَّاس َك َما َسأَلْتَِىن
َخ ْوف َوالَ َس َفر ،قَ َال أَبُو َُّ ْ َ ُ َ ً
يدا ملَ فَ َع َل ذَل َ
ك؟ فَ َق َالَ :سأَلْ ُ
َح ًدا ِم ْن أ َُّمتِ ِه"(.)11
ِج أ َ
فَ َق َال" :أ ََر َاد أَ ْن الَ ُْحير َ
هذا الفهم املقاصدي عند ابن عباس نشأ نتيجة مالزمته للنيب صلى اهلل عليه وسلم ومعرفته
بأغراض األقوال واألفعال الصادرة منه صلى اهلل عليه وسلم وقبل كل ذلك هو مثرة دعوة النيب صلى
اهلل عليه وسلم له.
المدارس المالكية:
يعد املذهب املالكي من أنفس املذاهب السنية تأصيال وتفريعا ملا ملؤسسه من قدر جليل يف
العلم والورع وملا عرف به من مجعه بني احلديث والفقه ،وتكفيك إطاللة سريعة على كتاب املوطأ
لتدرك ذلك ،وقد تكونت بعد وفاة اإلمام مالك يف أرجاء البالد اإلسالمية مدارس مالكية أعمدهتا
أولئك الذين تتلمذوا على اإلمام مالك والتزموا مذهبه وأصوله االستنباطية ليكونوا خاليا مذهبية حتت
راية املدرسة املالكية الكبى.
وقد برزت مخس مدارس متيزت كل واحدة خبصائص ومميزات بسبب التأثر بالبيئة أحيانا
وبسبب التأثر جبانب من شخصية مالك أحيانا أخرى وإن كانت كلها ال خترج أن أصول املدرسة
املالكية الكبى ،وهذه املدارس هي :مدرسة املدينة ،املدرسة العراقية ،املدرسة املصرية ،املدرسة
املغربية ،ومدرسة األندلس(.)11

وتعد مدرسة المدينة املدرسة األم والنبع الذي انبثقت منه روافد املذهب ،أتاها الوافدون من
كل األقطار يف حياة اإلمام مالك وحىت بعد وفاته إذ مل تنقطع حلقات املذهب يف املسجد النبوي
وكان يتصدرها كبار تالميذ مالك كابن املاجشون ومطرف وابن دينار وابن أيب حازم وغريهم ..
متيزت مدرسة املدينة بالتزامها منهج االعتماد على احلديث النبوي بعد القرآن الكرمي بزعامة
ابن املاجشون ،أما يف العراق فقد بدأ ظهور املذهب املالكي بالبصرة على يد بعض تالميذ مالك
كابن مهدي والقعنيب ،وانتشر بعد ذلك على يد من درسوا على كبار أصحاب مالك من املدنيني،
وعلى رأس أولئك الذين نشروا املذهب يف العراق ابن املعذل.
والمدرسة العراقية هي وليدة مدرسة املدينة غري أن منهجها الفقهي تأثر إىل حد ما بالبيئة
الفقهية يف العراق واليت كان منهج مدرسة أهل الرأي السائد فيها ،ويذكر ممن عرف بفقهاء العراق
املالكيني القاضي إمساعيل والقاضي أبو احلسن ابن القصار وابن اجلالب والقاضي عبد الوهاب
والشيخ أبو بكر األهبري وغريهم...
أما المدرسة المصرية فقد احتلت برئاسة ابن القاسم مركز القيادة بني املدارس املالكية،
فعلى مساعات ابن القاسم وما قدمه يف املدونة من آراء اإلمام مالك وآرائه هو الشخصية اعتمدت
املدارس املالكية كلها عامة واملدرسة املغربية واألندلسية خاصة مع اإلقرار بفقهاء املدرسة اآلخرين وهم
أشهب وابن وهب وأصبغ وابن عبد احلكم ..
وتعتب املدرسة املصرية رائدة منهج اعتماد السنة األثرية (العمل) مع العمل باحلديث وهو
املنهج الذي ساد املذهب املالكي والذي تبنته أغلب مدارس املذهب.
المدرسة المغربية:
تشمل املدرسة املغربية تونس وفاس واألندلس ،وكان املذهب السائد يف هذه البالد هو
املذهب احلنفي إىل أن دخل علي ابن زياد والبهلول بن راشد ،وعبد الرحيم بن أشرس ،وبعدهم أسد
بن فرات مبذهب اإلمام مالك فأخذ به كثري من الناس ويعتب هؤالء حبق احلجر األساس الراسي يف
هيكلة الفقه اإلسالمي باملغرب وكان أبعد هؤالء تأثريا علي بن زياد صاحب العبقرية الفذة اليت

استطاع هبا أن يسكشف اإلمام مالكا رمحه اهلل عن أصوله لتكون أصل تنظريه ومنطلق تفريعه إدراكا
منه أن األصول حمصورة بينما الفروع كثرية(.)12
وميكن إرجاع سبب قبول املغاربة للمذهب املالكي كما قال ابن خلدون إىل البيئة وطبيعة
العقلية املغاربية يقول ابن خلدون :وأما مالك رمحه اهلل تعاىل فاختص مبذهبه أهل املغرب واألندلس،
وإن كان يوجد يف غريهم ،إال أهنم مل يقلدوا غريه إال يف القليل ،ملا أن رحلتهم كانت غالباً إىل
احلجاز ،وهو منتهى سفرهم ،فاقتصروا على األخذ عن علماء املدينة  ...وأيضاً فالبداوة كانت غالبة
على أهل املغرب واألندلس ،ومل يكونوا يعانون احلضارة اليت ألهل العراق ،فكانوا إىل أهل احلجاز
أميل ملناسبة البداوة ،وهلذا مل يزل املذهب املالكي غضاً عندهم ،ومل يأخذه تنقيح احلضارة وهتذيبها
كما وقع يف غريه من املذاهب(.)13
وظهرت عبقرية علي بن زياد يف تلميذية اللذين خترجا عليه ومها اإلمامان أسد بن فرات [ت
213ه ] الذي كان له األثر األكب يف تدوين فقه هذه املدرسة من خالل كتابه املعروف باألسدية،
واإلمام سحنون [ت241ه ] الذي استطاع هو اآلخر أن يربط تلك الفروع بأصوهلا فألف مدونته
املعروفة.
ويف األندلس وفاس محل فقه هذه املدرسة حيىي بن حيىي الليثي الذي أخذ عن مالك املوطأ مث
توجه إىل مصر بعد وفاة مالك ليأخذ من ابن القاسم وابن وهب مث محله بعده تلميذه العتيب [ت
254ه ] الذي أخذ عنه كما أخذ عن اإلمام سحنون ودون مستخرجته اليت مجع فيها أقوال مالك
وأصحابه فاعتىن هبا أهل األندلس وعكفوا عليها وبوبوها تبويب املدونة(.)14
وتواىل بعد ذلك التالميذ الذين محلوا راية املدرسة أمثال :ابن أيب زيد وابن القابسي وابن
اللباد ،والباجي واللخمي وابن عبد الب وابن رشد وابن العريب وغريهم...
مميزات المدرسة المغربية:
إن تأخر تشكيل املدرسة املالكية املغربية جعلها تستحق أن تكون نتاجا للمدارس الثالث:
املدنية واملصرية والعراقية وإن قراءة سريعة لبعض مسائل املدونة تعطينا صورة جلية لسمات املدرسة

املغربية حيث إننا جند صاحب املدونة يعرض املسألة فيقلبها على مجيع وجوهها مث يعرض ما ورد فيها
من آثار وأحاديث دون أن يهمل ما عليه العمل.
وكذلك املوطأ الذي ألفه اإلمام مالك ومجع فيه القوي من حديث أهل احلجاز ومزجه بأقوال
الصحابة وفتاوى التابعني ومن بعدهم.
واملدرسة املالكية املغربية هي امتداد يف احلقيقة ملدرسة املدينة املنورة فعلي بن زياد رحل إىل
املدينة وأخذ عن اإلمام مالك املوطأ وكتب أسد بن الفرات كتبه املعروفة باألسدية ،وكانت مبنية على
الرأي واالجتهاد ومجعها من أجوبة ابن القاسم فيما حيفظه عن اإلمام مالك ،فأنكر أهل إفريقية عليه
ذلك ،ورفضوها ،فما كان من سحنون إال أن رحل إىل ابن القاسم فعرضها عليه وأجاب عما كان
يشك فيه أسد بن فرات واستدرك فيها أشياء كثرية ،فقام بكتابتها مرة أخرى فأمثر هذا العمل املدونة
املعروفة ،فوثق سحنون مسائلها ،وردها إىل أصوهلا األوىل ،واحتج هلا باألحاديث واآلثار(.)15
فيكون سحنون هبذا الذي صنعه هو الذي رد الفقه املالكي يف املغرب إىل طريقته املدنية
األوىل ،مع احلفاظ على ما استفاده أسد بن الفرات من طريقة العراق ،فأرجع فقه مالك إىل موطأه،
صحيحا مضبوطًا ،فكان أن متيزت هذه املدرسة ،بأهنا بنيت على فقه املوطأ،
وأورد من مسائله شيئًا
ً
املبين على ما صح من األحاديث واآلثار وما عليه العمل.
كما متيزت هذه املدرسة مبراعاة املصاحل وما تقتضيه حالة األمة االجتماعية والسياسية وإن
أدى ذلك إىل خمالفة القول املشهور والعدول إىل قول ضعيف وهو ما تقتضيه أصول املذهب املالكي
وأدلته كاالستحسان واالستصالح وسد الذرائع وغريها ...
الصحابة رضي اهلل عنهم وعلم المقاصد:
أدرك الصحابة رضي اهلل عنهم منذ الوهلة األوىل أمهية املقاصد يف الفهم عن رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم ،نظرا ملا خصهم اهلل تعاىل به من مزايا أكسبتهم ذهنا ثاقبا وفكرا مستوعبا ملا يستجد
من أحداث ،وباستعراض بعض املواقف اليت عرضت للنيب صلى اهلل عليه وسلم واليت كان مراعاة
املقاصد فيها حاضرا ندرك تلك املكانة اليت تبوأها الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم يف الفهم ،يقول
اإلمام ابن القيم" :أما املدارك اليت شاركناهم فيها من دالالت األلفاظ واألقيسة فال ريب أهنم كانوا

أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إىل أن يوفقوا فيها ملا مل نوفق له حنن ملا خصهم اهلل تعاىل به
من توقد األذهان وفصاحة اللسان وسعة العلم وسهولة األخذ وحسن اإلدراك وسرعته وقلة املعارض
أو عدمه وحسن القصد(.)16
وبالتايل فإن أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أدق فهما وعلما مبا هيأ اهلل هلم من
األسباب املعينة على الفهم والعلم ،وعليه فهم أعلم مبقاصد الشريعة اإلسالمية ومراميها.
يقول اإلمام الشاطيب عن الصحابة رضي اهلل عنهم" :وهم القدوة يف فهم الشريعة واجلري

على مقاصدها"(.)17
وإن املذهب املالكي ذا األصول املستمدة من فقه كبار الصحابة الذين عرفوا يف املقاصد
كعمر ابن اخلطاب وابنه عبد اهلل رضي اهلل عنهما كان من بني املذاهب املكثرة من مراعاة مقاصد
الشريعة اإلسالمية يف األحكام والقضايا والفتاوى وتكفي إطاللة على أصول املذهب املالكي لندرك
عالقتها مبقاصد الشريعة اإلسالمية ومدى مراعاة أئمة املذهب هلا.
واملدرسة املغربية بوصفها عصارة املدارس األخرى بسبب تأخر نشأهتا وتكوهنا تعتب أمنوذج
املالكية يف مراعاة املقاصد ،نلمس ذلك من خالل املؤلفات اليت حظيت هبا املدرسة املغربية يف الفقه
واألصول واليت مجعت أصول املذهب املالكي وفروعه وتوحي إىل ذلك النضج الذي وصل إليه الفقه
املالكي مبختلف أبوابه من تلك الكتب جند :المدونة لسحنون عبد السالم [ت 241ه ]،

والواضحة لعبد امللك بن حبيب [238ه ] ،ويعد أشهر فقهاء الغرب اإلسالمي ،والعتبية أو
املستخرجة حملمد بن أمحد بن عبد العزيز العتيب القرطيب [ 254ه ] ،والتهذيب للبادعي ،والنوادر
والزيادات البن أيب زيد القريواين وغريها من املصنفات اليت تعتب أعمدة املذهب املالكي ومصادره يف
األحكام والقضاء والفتاوى.
ومن اآلثار املروية عن الصحابة يف مراعاهتم للمقاصد يف اجلملة احلديث املروي عن عبد اهلل
ِ ِ ِ
احتَ لَ َم فَأ ُِمَر
اب َر ُجالً ُج ْرح ِف َع ْهد َر ُسول اللَّه -صلى اهلل عليه وسلمُ -مثَّ ْ
بن عباس حيث قال :أ َ
َص َ
ِ ِ
ول اللَّ ِه -صلى اهلل عليه وسلم -فَ َق َال (قَتَ لُوهُ قَتَ لَ ُه ُم اللَّهُ أَ َملْ يَ ُك ْن
ات فَبَ لَ َغ َر ُس َ
بِاال ْغت َس ِال فَا ْغتَ َس َل فَ َم َ
الس َؤ َال)(.)18
ِش َفاءُ الْعِ ِّى ُّ
نرى من هذا األثر كيف أن النيب صلى اهلل عليه وسلم عاب عدم فهم بعض الصحابة رضي
اهلل عنهم ملقاصد الشارع وعدم سؤاهلم على ما يستشكل عليهم وعدم األخذ بأحكام الشريعة مجلة.

َّب -
ومن اآلثار كذلك ما جاء يف صحيح البخاري عن علي رضي اهلل عنه قال :بَ َع َ
ث النِ ُّ
ِ
ِ
استَ ْعمل َر ُجالً ِمن األَنْ َ ِ
ِ
س
صارَ ،وأ ََمَرُه ْم أَ ْن يُطيعُوهُ ،فَغَض َ
َ
صلى اهلل عليه وسلم َ -سريَّةً فَ ْ َ َ
ب فَ َق َال أَلَْي َ
امجَعُوا ِىل َحطَبًا ،فَ َج َمعُوا  ،فَ َق َال
َّب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أَ ْن تُ ِطيعُ ِوِن؟ قَالُوا بَلَى ،قَ َال فَ ْ
أ ََمَرُك ُم النِ ُّ
ِ
َّب
ض ُه ْم ميُْ ِس ُ
ك بَ ْع ً
وها ،فَ َه ُّموا َ ،و َج َع َل بَ ْع ُ
ضاَ ،ويَ ُقولُو َن فَ َرْرنَا إِ َىل النِ ِّ
وها  ،فَ َق َال ْاد ُخلُ َ
أ َْوق ُدوا نَ ًارا ،فَأ َْوقَ ُد َ
ِ
ِ
َّب  -صلى
َّار  ،فَ َس َك َن َغ َ
ضبُهُ  ،فَبَ لَ َغ النِ َّ
 صلى اهلل عليه وسلم  -م َن النَّا ِر ،فَ َما َزالُوا َح َّىت َمخَ َدت الن ُاهلل عليه وسلم  -فَ َق َال (لَو دخلُوها ما خرجوا ِمْن ها إِ َىل ي وِم الْ ِقيام ِة ،الطَّاعةُ ِف الْمعر ِ
وف)(.)19
َ
ْ َ َ َ َ ََ ُ َ َْ َ َ
َ ُْ
وما رواه اإلمام البخاري كذلك يف صحيحه عن السائب بن يزيد قالُ :كنَّا نُ ْؤتَى بِالشَّا ِر ِ
ب
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
وم إِلَْي ِه
ص ْد ًرا م ْن خالَفَة عُ َمَر ،فَنَ ُق ُ
َعلَى َع ْهد َر ُسول اللَّه  -صلى اهلل عليه وسلم َ -وإِ ْمَرةِ أَِب بَكْر َو َ
ِ ()21
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ني
نيَ ،ح َّىت إِذَا َعتَ ْوا َوفَ َس ُقوا َجلَ َد َمثَان َ
بِأَيْدينَا َون َعالنَا َوأ َْرديَتنَاَ ،ح َّىت َكا َن آخ ُر إِ ْمَرةِ عُ َمَر ،فَ َجلَ َد أ َْربَع َ
.
فنظر عمر ابن اخلطاب توجه إىل مراعاة املصلحة من إقامة احلد وهي زجر الشارب وحفظ
ُ
العقول ومل يقف عند حرفية ما كان يطبق يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم.
ومن اآلثار الواردة أيضا ما ذهب إليه علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه بتضمني الصناع مع
أن األصل أهنم أمناء و األمني ال يضمن إال أنه بدون تضمني الصناع ال حتفظ احلقوق  ،قال علي
()21
بن أيب طالب رضي اهلل عنه (ال يصلح للناس إال ذلك)
ِ
ِ
ب إِلَْي ِه عُ َم ُر َر ِض َى
وجاء يف السنن الكبى للبيهقي :تَ َزَّو َج ُح َذيْ َفةُ َرض َى اللَّهُ َعْنهُ يَ ُهوديَّةً فَ َكتَ َ
ومس ِ
ِ
ِ ِ ِ
اتَ .وَه َذا ِم ْن عُ َمَر
اللَّهُ َعْنهُ أَ ْن يُ َفا ِرقَ َها قَ َال  :إِ ِِّن أ ْ
َخ َشى أَ ْن تَ َدعُوا الْ ُم ْسل َمات َوتَ ْنك ُحوا الْ ُم َ
ِِ ِ
َن ح َذي َفةَ َكتَ ِ ِ
ِ
ِ
َحَرام ِه َى؟ قَ َال :
َرض َى اللَّهُ َعْنهُ َعلَى طَ ِر ِيق التَّ ْن ِزيه َوالْ َكَراهيَة فَفى ِرَوايَة أ ْ
ُخَرى أ َّ ُ ْ
ب إلَْيه أ َ
َ
ومس ِ
ِ
ِ
ات ِمْن ُه َّن.
َخ ُ
الَ َولَك ِّىن أ َ
اف أَ ْن تَ َعاطَُوا الْ ُم َ
فخشي عمر رضي اهلل عنه أن يدع املسلمون املسلمات وينكحوا املومسات لذلك هناه عن
ذلك مع أن األصل هو اجلواز.
خاتمة ونتيجة:

كذلك إذن كان الفكر املقاصدي عند الصحابة رضي اهلل عنهم وحتليلهم خلطاب النيب صلى
اهلل عليه وسلم ورؤيتهم املاورائية للنص ومعرفتهم ملراد النيب صلى اهلل عليه وسلم من خالل أقواله
وأفعاله وهو الفكر الذي حاول تأصيله التابعون وتابعوهم واألئمة الفقهاء حىت استقر على مذاهب
فقهية مجعت تلك األصول وذلك املنهج االستنباطي وكان للمذهب املالكي واملدرسة املغربية

باخلصوص النصيب األوفر يف حرز هذا املنهج واستثماره ،ويتمثل هذا املنهج املقاصدي االستنباطي
يف النقاط التالية:
أوالً :إن االمتثال ألوامر اهلل عز وجل ورسوله الكرمي إمنا يكون مع مراعاة مقاصد اخللق جبلب
املصاحل ودرء املفاسد.
ثانياً :مراعاة املقاصد يف التشريع إمنا يراد هبا يف املقام األول مراعاة الكليات اخلمس اليت بنيت
الشرائع عليها وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض واملال
ثالثاً :روح التشريع ومرماه يتمثل يف االلتفات إىل املعىن وعدم الوقوف عند الشكل والظاهر
واملبىن وهو ما أدركه الصحابة رضي اهلل عنهم يف فهمهم األول للسنة النبوية.
رابعا :كثري من النصوص النبوية وفهومات الصحابة تضافرت على تثبيت املقاصد اإلمجالية
واالعتداد هبا يف االجتهاد وهي التيسري والتخفيف ورفع احلرج.
خامسا :املذهب اإلسالمي هو استمداد ألصول الصحابة رضي اهلل عنهم ومناهجهم يف
االستنباط والفتيا وهو األساس الذي يقوم عليه كل مذهب وليس يعين املذهب نقل الفروع ومجعها،
ذلك أن النوازل حتتاج يف كل عصر إىل منهج تنزيل األحكام وهو ما يفسر مرونة املذاهب وقابليتها
لكل زمان ومكان.
سادسا :املذهب املالكي هو استمداد ملدرسة الصحابة باملدينة يف الفتيا واستنباط األحكام،
واملدرسة املالكية املغربية هي فرع للمذهب املالكي ترعرعت ومنت باملغرب لكنها امتازت باستثمار
ناضج لفكر الصحابة املقاصدي فاقت به املدارس املالكية األخرى نظرا لتأخر نشوئها وظهورها بعد
استكمال الفقه اإلسالمي على أصول املالكية بفكره ومصطلحاته.
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