
  الجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قسنطينة - جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  

قسم الفقه وأصوله                                        كلية الشريعة واالقتصاد  

  اختصاص الفقه المالكي وأصوله                                     1المستوى: ماستر     

  2020للسداسي الثاني  المالكيالفقه محاضرات في مادة مصطلحات        

 إعداد الدكتورة: سعاد رباح

خالل ن المالكية معند ح لمصطلاظهور فن و ماهية المصطلح الفقهي،  المحاضرة األولى:

ترتيب الموضوعات الفقهية. منهج التأليف، و   

   توطئة

من املالحظ أن كل لغة عامة تنشأ إىل جوارها لغة خاصة، تتخذ أشكاال متعددة حسب ميدان    
وال ميكن فهم علم من العلوم دون فهم لغته اخلاصة أو مصطلحاته، ولذلك كان فنها وختصصها، 

فنجد لغة األطباء موضوعاته،  لكل فن من الفنون لغته اخلاصة ومصطلحاته الكاشفة عن معاين
والصيادلة، ولغة الفلكيني واملهندسني، ولغة الفقهاء ورجال القانون، وهكذا...وهي ما يعرب عليها 

مفاتيح العلوم ومدخلها األساسي، وعلى قدر إملام الباحث هي املصطلحات باملصطلحات. ف
اإلسالمية اليت تزخر    ء من املعرفةمبصطلحات العلم املبحوث تكون معرفته به ، والفقه اإلسالمي جز 

، وهلذه املصطلحات مدلوالا الفقهية وىل الفقهاء بياا يف كل مذهباملصطلحات اليت ت  بكثري من
 خيل مذهب من املذاهب الفقهية لذلك ملوالتمييز بينها، و   اليت ال ميكن فهم النصوص بدون معرفتها

يف املذهب ومن أشهرها  وبّني معانيها، الفقهية ضمن مؤلفاتهاملصطلحات    تناولمن مؤلف أو أكثر 
مقدمة مواهب اجلليل، كذا خمتصر خليل و مقدمة احلنفي حاشية ابن عابدين، ويف املذهب املالكي 

 نصاف للمرداوي، إليف املذهب احلنبلي مقدمة كتاب اويف املذهب الشافعي مقدمة اموع للنووي، 
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أو احلدود الفقهية أو   اسم لغة الفقهاء أو غريب الفقه   حتت مؤلفات مستقلةتناوهلا بعضهم يف كما 
عند املالكية و  ،عند احلنفيةه)537(للنسفي ذلك،كطلبة الطلبة شابه التعريفات الفقهية، وما

وهو مرجع عام، مث من بعده كتاب "احلدود"البن  ه)574( للباجي املالكي "احلدود"جند
املصباح عند الشافعية جند ، و املالكي للرصاع "شرح حدود ابن عرفةه) وشرحه املسمى"803عرفة(
، عند احلنابلة كتاب املطلع على أبواب املقنع للبعلي احلنبلي، و الشرح الكبري للفيومييف غريب املنري 

حملمد إبراهيم علي،   ال، اصطالح املذهب عند املالكيةومن مؤلفات املتأخرين نذكر على سبيل املث
  ...وغريها من املؤلفات  الفقهاء حملمد رواس قلعة جي،غة ومعجم ل

   أوال: ماهية المصطلح الفقهي:

لح صالحا، مشتق من جذر (ص ل ح) وهو خالف الفساد، يقال: صلح ويصلفظ املصطلح  لغة:
إذا واصطلحوا وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه وأحسنه، والصلح: السلم، من تصاحل القوم بينهم 

   .)1(وتوافقوا اتفقواأي وقع بينهم الصلح 
م على تسمية الشيء باسم االصطالح عبارة عن اتفاق قو ) بقوله:" ه816عرفه اجلرجاين(اصطالحا: 

  .)2(عن موضعه األول" هما ينقل
فاملصطلح لفظ تواطأ عليه جمموعة من الناس أو أهل االختصاص الستعماله من أجل الداللة على   

أي فن من  عند علماءمبفهوم خمصوص  رمز أو لفظ خمصوصحول  اتفاقمفهوم ما عندهم، فهو 
  الفنون.

لة على فرياد به اتفاق الفقهاء وتواطئهم على استعمال مفردات حمددة للدال وأما املصطلح الفقهي  
   .)3(معان فقهية معينة متيزها عن غريها

بوجه عام عند اجلميع، وميثل هذا  اءهالفق هستعملما يهو و املصطلحات الفقهية العامة: وهناك   
واالستعمال الشهرة حيث يكون يف هذه احلالة واسع  النوع من املصطلحات الرتبة العليا يف االتفاق،

   وجه خمصوص عندستعمل على يما وهي املصطلحات اخلاصة: كما توجد نطاق واسع.   على
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .4/2479، 1992لبنان، دار صادر، ابن منظور، لسان العرب،  -)1( 

  .28، ص1978التعاريف، مكتبة لبنان، بريوت، اجلرجاين،  -)2(

. صرموم رابح، تطور املصطلح الفقهي يف 198، ص2012، دار التدمرية، السعودية، 1هيثم الرومي، الصياغة الفقهية يف العصر احلديث، ط -)3(

  .80، ص 2018العدد السابع، فيفري اجلزائر،  املذهب املالكي، مقال مبجلة العلوم اإلسالمية واحلضارة،
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  مذهب معني دون غريه، وعند بعض الفقهاء وال يوجد عند سواهم.
  معرفة المصطلحات:أهمية ثانيا: 

إن املصطلحات هي مفتاح الولوج ألي علم من العلوم ومنها علم الفقه، فمعرفتها بدقة يؤدي إىل 
التوصل إىل احلكم الشرعي الصحيح، لذلك كانت فهم مسائله ومتييز أقوال أئمته، ويساعد على 

  :)1(معرفته وتوضيحه غاية يف األمهية واليت ميكن إمجاهلا فيما يلي
كون تاريخ العلوم تارخيا ملصطلحاا، وال حياة لعلم بدوا، إذ ال خيل علم منها حلاجته إليها يف   -

وحتديد مفهومه، وكشف أسراره، وفك رموزه، متاما كحاجة املولود إىل االسم إيضاح مقصوده، 
  والكنية. 

كون ضبط املصطلحات تساعد على تكوين شخصية الفقيه، وتنمية امللكة الفقهية، فال ميكن  -
للفقيه أن يتأهل للفتيا أو القضاء ما مل يعرف مصطلحات الناس وأعرافهم، وكذا لغة الفقهاء 

عليه الذين يرجع إليهم يف فهم النوازل، إذ احلكم على الشيء فرع عن تصوره، وعدم فهم املتقدمني 
  املصطلح الفقهي سيؤدي حتما خللل يف احلكم املتوصل إليه.

كون املصطلحات ضرورة علمية، ووسيلة مهمة من وسائل التعليم ونقل املعلومات، وأصبحت  -
علمي، وذلك ملا تسهله لطلبة العلم من دقة الداللة لضرورا متثل جزًء مهما يف مناهج البحث ال

وسرعة االستحضار، وتقريب ما بعد عليهم الوصول إليه من فهم كتب القدامى، وإماطة اللثام على  
كثري من املبهمات فيها، وتوفري اجلهود عليهم يف اإلملام مبسائل كثرية يف املتون، وذا ينتفع اخللف 

  حبهود السلف.
العلم بزاد معريف ضخم ذو مادة دمسة حول أعالم املذهب ورجاالته، ومتكينه من يزود طالب  -

    التمييز بينهم، واإلحاطة بلغة فقهائه وطرائق اجتهادام.
                             :منهج التأليف، وترتيب الموضوعات الفقهيةخالل المالكية من عند ح لمصطلاظهور فن ثالثا: 
     الذي ظهر مبكرا نتيجةالفنون بفن املصطلحات، الكية كغريهم من العلماء وأرباب املتأثر فقهاء لقد 

  عنايةاملالكية لفن املصطلحات  قد أوىلو لوم وترتيبها، مث توسع وتطور تبعا لتطور املذهب، تدوين الع
  ة غالوا يف ذلك أكثر من غريهم، إذ أصبحت املصطلحات لديهم تشكل ظاهرة متفشيلكنهم فائقة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .149-1/148، بكر أبو زيد، فقه النوازل  -)1(
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ة للرتجيح والقياس، واأللفاظ املستعمليف كثري مما كتبوا، حىت امتدت إىل املصنفني واملصنفات، 
 عرفوها بتطور اليت ومل تبق قاصرة على االختصارات واختزال املعاينوالتشهري واستخراج األحكام، 

املتشاة حتت  املذهب من خالل مناهجهم يف التأليف، وال على طريقتهم يف مجع األحكام واملسائل
ل موضوعات معينة لقواعد، وال بتعليقات بعضهم حو موضوع واحد بطريقة موجزة، اصطلحوا عليها با

و ما عرف بالفقه وال كذلك فيما اصطلحوا عليه من الكتابة يف ميدان معني وهاليت أمسوها بالطرر،   

التطبيقي ويشمل ميدان القضاء والتوثيق والنوازل، متييزا له عن الفقه العام الذي عرفت به طريقتهم 
اء بعدها من مطوالت، فعرفت كتبهم يف الفقه التطبيقي بكتب يف كتابة أمهات املذهب وما ج

وال كذلك ومتيزت مبصطلحات خاصة ميزا عما كتب قبلها،  ، وعلم التوثيق وفقه النوازل،األحكام
مل تكن لى كثرا وتشعبها، إال أن هذه املصطلحات عوتبويبها يف طريقة ترتيبهم للموضوعات الفقهية

 أمام العلماء وطلبة العلم آنذاك، لقدرم ومترسهم يف فهم الفقه ومسائله، ولكن مع مرور تشكل
الزمن وضعف امللكة الفقهية لضعف اللغة والبتعاد الناس عن هذا العلم، أصبحت هذه املصطلحات 

ضطره تشكل عائقا أمام الدارس والباحث، إذ صارت مبثابة طالسم ال يدري معانيها وال رموزها، مما ي
وهلذا وجدنا مرامي أصحاا من وضعها. إىل الرجوع إىل ما ألفه العلماء لفك هذه الرموز وبيان 
، فألفوا كتبا خاصة بكشف أسرار هذه علماءنا املالكية قد انربوا هلذه املهمة خدمة لطلبة العلم

ك عن طلبة العلم املصطلحات وأماطوا اللثام عن كثري من الرموز واأللفاظ اليت حريت العلماء ناهي
  عرف من ظة"قال الشيخ" أو "الشيخان" وال نلفومن ذلك ما جنده يف كتب املالكية مثال كاملبتدئني، 

اة أو مصطلح " قال حممد" أو "قال األستاذ" أو" قال القاضي أو القضنعثر على هو أو من هم؟ أو 
"األم" ب أويف الكتاقرأ عبارة "جاء نمثال، أو  ، أو"قال ح" أو" تت"القرينان أو احملمدان أو األخوان"  

ت، واألقوال، والطرق"، أو الرواياأو نقف عند مصطلح" دري ما هو الكتاب أو ما املراد باألم؟وال ن
مما تواضع عليه فقهاء املالكية  وغري هذا كثريعبارة"الراجح واملشهور، أو الوجه، أو الرتدد أو اإلجراء"، 

، القواعد واملعاين، والرموزمن و والرتجيحات وعالمات التشهري  اصطالحات يف األعالم والكتبمن 
  اليت تناوهلا املالكية بالشرح والبيان كابن فرحون يف كتابه"كشف النقاب احلاجب عن مصطلح ابن 
  احلاجب"، وكاحلطاب يف مقدمة"مواهب اجلليل " والشيخ عليش يف مقدمة"منح اجلليل" ومقدمة"

  فتح العلي املالك"، والشيخ العدوي يف مقدمة حاشيته، والرجراجي يف "منار السالك"، وغريها كثري. 
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 المحاضرة الثانية: مصطلحات المالكية الخاصة باألعالم:

اصطالحام اخلاصة بأعالم املذهب ورجاالته مجلة مصطلحات املالكية اليت تفننوا يف وضعها،  من   

وذلك بأن الشراح واحملشني والناظمني، اعتادوا أن حيث ميزوهم برموز خاصة ميال منهم لالختصار، 

م، أو هائمسواحد أو أكثر مشتقة من أحبرف خيتزلوا أمساء الشيوخ الذين تقدموهم، فريمزون هلم 

تدل على اشرتاكهم يف صفة معينة أو عمل ما، أو تدل على متييزهم لفئة من علماء املذهب بألقاب 

نسبتهم إىل طبقات، ب تقسيمهمحبسب أو واألستاذ،... كاألخوان، والقاضيان، مكانتهم العلمية  

وعليه ميكن تقسيم املصطلحات اخلاصة بأئمة ملكان أو زمان كاملغاربة، أو املتقدمني مثال، وهكذا...

  مصطلحات كلمية.  رفية، ومصطلحات حاملذهب إىل قسمني: 

   القسم األول: مصطلحات حرفية

، وقسموها إىل على رموز استعملوها ألمساء األعالم وأئمة املذهباملالكية  خروتأصطلح ما   

  مصطلحات حرفية مفردة، ومصطلحات حرفية مركبة، وبيان ذلك على النحو اآليت:

)1(حروف المفردةأوال: ال  

ه).466الصقلي(احلق لعبد (ع، ق)    

ه).520يشريون به البن رشد اجلد((ش)   

ه).544للقاضي عياض ( (ض)  

ه)560( املكناسي بن غازيال(غ)   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، وحممد بناين، حاشيته على شرح الزرقاين امشه، 1/3عبد الباقي الزرقاين، شرحه على خمتصر خليل، بريوت، دار الفكر، ينظر ذلك يف :  -)1(

الشيخ زروق، شرحه  .4/153، وحاشيته على اخلرشي، بريوت، دار صادر، 1/5 احلسن للرسالة، دار الفكر، . العدوي، حاشيته على شرح أيب1/3

ترمجة ينظر و ... وغريها.1/4، 1991الدار البيضاء، دار الرشاد، .  التسويل، البهجة يف شرح التحفة، 1/3، 1982على منت الرسالة، دار الفكر، 

ملالكية.ت اوغريمها من كتب الرتاجم وطبقا خملوف شجرة النور الزكية للشيخ حممدالديباج املذهب البن فرحون، و هؤالء األعالم يف:   
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ه)731لتاج الدين الفاكهاين (( ك)   

نهوري ه)، وقد أشار به البناين يف حاشيته إىل الس749البن عبد السالم التونسي(  يشار به(س) و
ه).889(  

ه).750البن هارون الكناين التونسي( (ه)   

ه)، كما يشار به البن عبد السالم .803ويشار به البن عرفة التونسي( ( ع)   

ه).769بن اسحاق اجلندي( خلليل(خ)   

 ه)، بينما يشري به الشيخ زروق يف شرحه1072يشري به التسويل يف البهجة مليارة الفاسي( (م) 
ه) يف شرح ذيب الرباذعي، البن 791، ويشري به أبو احلسن الصغري(ه)805( لبهرام

ه).451يونس(  
ه).897للمواق أيب عبد اهللا الغرناطي((ق)   

ه)، يف حني يشري ا بعضهم 731ا خليل يف توضيحه البن راشد القفصي( يشري (ر) 
ه) حمشي شرح التتائي.1136للرماصي(  

ه).945للحطاب صاحب مواهب اجلليل( ح) (  

ه).965ه)، كما يشار به ألمحد الزرقاين (899ألمحد زروق ((د)   

ه).1099لعبد الباقي الزرقاين((ز)   

ه) .1209للتاودي ((ت)   

ه).838ه)، وكذا البن ناجي (1220حملمد اجلنوي ( ر بهيشا(ج)   

)1(ثانيا: الحروف المركبة  

 أو أكثر من حرف،  وهي احلروف غري املفردة اليت خيتزلون ا أمساء األعالم، كأن يرمزون هلا حبرفني
 كاآليت: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. حممد األمري، اإلكليل شرح خمتصر خليل، 1/2املصادر السابقة، و الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبري، دار الفكر، ينظر ذلك يف :  -)1( 

. وغريها ...وينظر تراجم  1/2الصاوي، بلغة السالك،  .1/5/ املقدمة ن، الرهوين، حاشيته على شرح الزرقاين، دار الفكر، 1القاهرة، القاهرة، مكتبة 
ؤالء األعالم يف املصادر السابقة، ونيل االبتهاج ألمحد بابا التنبكيت.ه  
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ما أسلفنا.يشريون له ب(ت) ك، كما كما يف حاشية الرهوين  يشريون ا للشيخ التاودي(تو)    

ه) كما يف حاشية بناين.842ويقصدون به ابن مرزوق احلفيد( ( مق)   

ه).942للتتائي( (تت)   

  ه).957اللقاين ( لناصر(صر) 

  ه).1106للشربخييت( (شب) 

ه)، كما يف حاشية الدسوقي، وإياه عىن النابغة 1099لعبد الباقي الزرقاين (عب) أو ( عبق) ( 
   الطليحية حيث قال:الشنقيطي يف

  وكثرة الغلط يف املقاصد  ***من كثرة الفوائد    (عق)لكن    
  .قال وال إمهاله للعلما   ***ال  ينبغي تقليده يف كل ما       

  ه).1194للشيخ حممد بناين( ) أو( بن( مب) 

  ه).1036ألمحد بابا التنبكيت (بب) ( 

  ه).1066لعلي األجهوري ( (عج) 

  ه).1101اخلرشي (للشيخ ( خش) 

  كما سلف.(ر) للشيخ مصطفى الرماصي، كما يشار له ب(طفى) 

  ه).1230ويشريون ا للشيخ حممد الرهوين( (ره) 

)1(الثاني: مصطلحات كلمية القسم  

من األمصار  مصطلحات خاصة باألعالم الذين ارتبطت نسبتهم مبصركما تواضع املالكية على  
وا بعض أعالمهم خصاليت انتشر فيها املذهب، أو بزمن من األزمان اليت تنتمي إليها طبقام، كما 

و الشرتاكهم يف بأمساء وألقاب خاصة تدل عليهم ومتيزوا ا عندهم دون سواهم، ملكانتهم العلمية، أ
بينهم، وذلك كاآليت: صفة أو عمل جتمع   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بن فرحون،  .  اوما بعدها 1/48العدوي، حاشيته على اخلرشي، وما بعدها. 48 /1اخلرشي، شرحه على خمتصر خليل، بريوت، دار صادر،  -)1(
وما  55/ 1احلطاب، مواهب اجلليل،  .176، ص 1990، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب، ط

وما بعدها. ..وغريها. 11، ص1991، مؤسسة املنار، 1الزيلعي، املدخل الوجيز يف اصطالحات مذهب السادة املالكية، ط بعدها.  
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)1(صطلحات األئمة المنسوبون لألمصارأوال: م  

، وابن ه)180(الرواة عن مالك كابن كنانةأشهر  -: مهاإطالقني يريد ا املالكية المدنيون: 

، ونظرائهم.ه)206ه)، وابن مسلمة(186ه)، وابن نافع(220ه)، ومطرف(214(املاجشون  

املالكية عموما يف مقابل العراقيني وهم احلنفية. -  

، كأمثال:  مصرويراد م عند املالكية من كان هلم قصب السبق يف محل لواء املذهب يفالمصريون: 

ه)، وابن عبد 252ه)، وأصبغ بن الفرج(197ه)، وابن وهب(203ه)، وأشهب(191ابن القاسم(

ه)، ونظرائهم.214احلكم(  

لكية هذا إىل األئمة الذين محلوا لواء املذهب بالعراق، وعندما يطلق املايشار م العراقيون: 

: احلنفية يف مقابل املالكية عموما.األولاملصطلح فإم يقصدون به أحد أمرين:   

ه)، 398ابن القصار(ه)، 282(املالكية العراقيني الذين نشروا املذهب وهم: القاضي امساعيلالثاني: 

ه)، أبو بكر 422ه)، القاضي عبد الوهاب(395بكر األري( ه)، أبو378ابن اجلالب(

ه)، ونظرائهم.403الباقالين(  

واء باملغرب العريب أو ويطلقه املالكية على أئمة املذهب الذين محلوا لواءه تأليفا وتدريسا، سالمغاربة: 

ه)، وابن 403ه)، وابن القابسي(386األندلس، ويعنون م: ابن أيب زيد القريواين(

ه)، وأبو احلسن 474وأبو الوليد الباجي(ه)، 355وابن شعبان( ه)، 333لباد(ال

ه)، وابن 520ه)، وابن رشد( 463ه)، وابن عبد الرب(450ه)، وابن حمرز(478اللخمي(

ه)، ونظرائهم.541ه)، والقاضي سند( 536ه)، واملازري(543العريب(  

ا يلي:م هم يقدم عند االختالف؟ومما اصطلح عليه المالكية في أيّ   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

اض، االنتقاء يف فضائل األئمة األعالم يف: توشيح الديباج للقرايف، الديباج املذهب البن فرحون، ترتيب املدارك، للقاضي عيينظر ترمجة هؤالء  -)1(
 الفقهاء، البن عبد الرب، شجرة النور الزكية حملمد خملوف، وغريها...من كتب تراجم و طبقات املالكية.
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عالم املذهب، ريون غالبا، ووجه ذلك ألن املصريني أأنه إذا اختلف املصريون واملدنيون، قّدم املص

، وغريه.ممن صحب مالكا، ففيهم ابن القاسم، وأشهب وابن وهب وجّلهم  

، وهلذا قيل:سيألن منهم الشيخان ابن أيب زيد والقاب وإذا اختلف املغاربة والعراقيون قّدم املغاربة  

والشمس باملشرق ليست غاربة   ***ورّجحوا ما شّهر املغاربة           

يشريون م البن يونس وعبد احلق الصقلي.الصقليان:   

ويشار ما إىل أيب عمران الفاسي، وأيب بكر عبد الرمحن. القرويان:  

.ه)791(املقصود به أبو احلسن الصغري الغماري الصنهاجي التلمساين المغربي:   

)1(طبقاتهمحسب مصطلحات المنسوبون إلى األزمان  ثانيا:  

 كل مذهب أو حسب طبقام كعادة املؤلفني يفمتقدمين و متأخرين، قسم املالكية علماءهم إىل    

وأول  آخر املتقدمني حلقة الوصل بني الطبقتني، فهوفن، وجعلوا من الشيخ ابن أيب زيد القريواين 

اجلمع واالختيار يف  ريقةاملتأخرين، وذلك ألنه شابه املتقدمني يف طريقة املطوالت، وخالفهم يف ط

ا من قبله يقول الدسوقي:" إن أول طبقات املتأخرين طبقة ابن أيب زيد وأم النوادر والزيادات. 

   .)2(فمتقدمون "

تالمذة اإلمام مالك   ويقصدون م طبقة املالكية من كانوا قبل ابن أيب زيد القريواين منالمتقدمون: 

 كابن القاسم وسحنون ونظرائهم.

البن أيب زيد ومن جاء بعده من علماء املالكية.  ويشريون مالمتأخرون:   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.26- 1/25ته على الشرح الكبري، . الدسوقي، حاشي47-1/46ينظر: العدوي، حاشيته على اخلرشي،  -)1(  

.1/25الدسوقي، حاشيته على الشرح الكبري،  -)2(  

اإلمام مالك، للزواوي،  ، مناقبكشف النقاب احلاجب، و الديباج املذهب، البن فرحونيرجع يف ترمجتهم ل: ترتيب املدارك، للقاضي عياض،   -)3(

النور الزكية حملمد خملوف، وغريها، ...املنتقى، للباجي، اخلرشي على على خمتصر خليل، شجرة   
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لمصطلحات األعالم، مصطلحات خاصة بالكتب  تابع المحاضرة الثالثة:  

)3(ثالثا: مصطلحات األعالم المذكورون بأسمائهم  

.ه)269ابن املواز(ويقصدون به محمد:   
ه).207بن سحنون( ، أو حممده)214ويشار ما حملمد بن املواز، وحملمد بن عبد احلكم(المحمدان:  

، ه)260دوس(ألربعة من علماء املالكية وهم: إثنان قرويان ومها: حممد بن عب ويشار م المحمدون:
وحممد بن املواز. واثنان مصريان: حممد بن عبد احلكم، و، وحممد بن سحنون  

)1(الملقبون بألقاب تدل عليهمرابعا: مصطلحات األئمة   

ه).520(بكر الطرطوشي ويشريون به للشيخ أيباألستاذ:   

ه).440(املراد به أبو القاسم خلف بن مسلمة األندلسي المشاور:  

بن عاصم يف ويقصدون به ابن رشد اجلد، كما يقال له زعيم الفقهاء، وإياه عىن ا حافظ المذهب:
 حتفته يف مسألة اختالف املتبايعني، حيث قال: 

حلافظ املذهب منقوالن   ***وقيل للمبتاع والقوالن            
  ه).536(ويشريون به للمازري  اإلمام:

فة، أو خليل بن ويطلقه املالكية على اثنني من أئمة املذهب: ابن أيب زيد كما عند ابن عر  الشيخ:
 إسحاق كما عند رام. وأما خليل، فيقصد به ابن عبد السالم اهلواري.

أبو بكر األري.، وقيل ومها ابن أيب زيد والقابسي الشيخان:  
مجيعا.الثالثة وهم هؤالء  األشياخ:   

عبد الوهاب البغدادي.ويريد به املالكية  القاضي:  

للقاضي عبد الوهاب، وابن القصار. القاضيان:  

.ه)274(ويراد م القاضيان مع الباجي القضاة:  

بابن نافع ألنه كان   ويشار ما ألشهب وعبد اهللا بن نافع، مسيا بذلك لكثرة اقرتان أشهب القرينان:
 كفيفا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشي، الزرقاين، شرحه الوجيز، احلطاب، مواهب اجلليل، العدوي، حاشيته على اخلينظر: ابن فرحون، كشف النقاب احلاجب، والزيلعي، املدخل  -)1(

 على الرسالة، اخلرشي، شرحه على خليل، حممد خملوف، شجرة النور الزكية، الزواوي، مناقب اإلمام مالك، وغريها...
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مالزمتهما ويطلقه املالكية على مطرف وابن املاجشون، لكثرة اتفاقهما على األحكام و األخوان:   
 لبعضهما.

كتب اليت تعىن إذا ورد املصطلح يف الأحدهما: ينصرف إطالقه عند املالكية إىل معنيني:  الجمهور:

الكتب اليت تعىن  إذا ورد املصطلح يفوثانيهما: باخلالف العايل، فهم يشريون به إىل األئمة األربعة. 

 باخلالف النازل أي داخل املذهب، فإم يقصدون به جل الرواة عن اإلمام مالك.

، وعروة بن الزبري، يشريون به لفقهاء املدينة السبعة من التابعني وهم: سعيد بن املسيبو  السبعة: 

د اهللا بن عتبة بن والقاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد اهللا بن عب

مسعود، وسليمان بن يسار. واختلف يف السابع فقيل هو: أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، وقيل 

سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، وقيل هو أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بن 

  املغرية. وإليه أشار الناظم بقوله:

  فقسمته ضيزى عن احلق خارجـة  *** أال كل من ال يقتدي بأئمة        

  خارجــــــة سليمان عيد أبو بكرــس  ***فخذهم عبيد اهللا عروة قاسم       

ا لكل من:  حيثما وجدت هذه العبارة يف كتب متأخري املالكية، فإم يشريون سكتوا عنه:

 التاودي، والرهوين، والبناين.

)1(خامسا: مصطلحات األئمة الذين يخلط بينهم  

ائهم كاملة، هناك ألقاب مشرتكة بني عدد من أئمة املذهب، يذكرهم املصنفون وقد ال يشريون ألمس

ع املالكية على لم، وقد تواضمما يؤدي لوقوع االلتباس واخللط على كثري من الباحثني وطلبة الع

تباس، ومن فعا لاللمبصطلحات معينة متييزا هلم عمن يشاركهم يف األلقاب دبعض األعالم  ختصيص

 ذلك قوهلم: 

بنه الشهري وهو حممد بن عبد القادر النسباوي املالكي األزهري، يكىن بأيب حممد وهو ااألمير:    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ينظر: املصادر السابقة وغريها من املدونات الفقهية املالكية. -)1(  
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إم يقصدون به فاألمير ، فإذا أطلق املالكية لقب صاحب احلاشية على جمموع األمري باألمري الصغري
.صاحب اموع األمري الكبري األب  

، صاحب املنتقى، ويوجد علم ه)474(يقصد به غالبا أبو الوليد سليمان بن خلف القرطيبالباجي:  
ه ه)، له التبصرة يف فروع الفق462آخر يلقب ذا اللقب وهو أبو احلسن علي الباجي األندلسي(

 املالكي. 
ات سنة ميالد يوجد علمان بنفس اللقب ومها اجلد واحلفيد، ويالحظ أن وفاة اجلد يف ذ ابن رشد:
 احلفيد. 

، صاحب املقدمات املمهدات، ه)520ه/ 450حممد بن أمحد بن رشد القرطيب (: أبو الوليد هو ابن رشد الجدف
 وكتاب البيان والتحصيل.

، ه)595ه/ 520(أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيبالحفيد هو:  ابن رشدو 
 الفيلسوف الفقيه الطبيب، صاحب بداية اتهد واية املقتصد. 

يد بشيء، فيقال:إضافة لتاريخ الوفاة، مييز األول بلفظ اجلد دون أن مييز احلفوللتمييز بينهما   
 ابن رشد اجلد، إذا أريد به ذلك، وإذا أريد به احلفيد يقال: ابن رشد فقط.

صاحب كتاب احلدود. ه)803(إذا أطلقه املالكية يريدون به ابن عرفة الورغمي التونسيابن عرفة:   
ن عرفة الدسوقي ابن عرفة آخر وهو املعروف عند املالكية بالدسوقي، وهو أبو عبد اهللا حممد بغري 

، صاحب احلاشية املعروفة. ه)1230(املصري   
اشتهر عند املالكية اثنان ذا اللقب ومها: الزرقاني:  

اين عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن حممد بن علوان الزرق وهو ه):1099(عبد الباقي الزرقاني
 صاحب شرح خمتصر خليل.

، صاحب وهو حممد بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن علوان الزرقاين: ه)1122(محمد الزرقاني
اين الزرقاين الثتداء شرح املوطأ، والراجح أنه ابن عبد الباقي الزرقاين وذلك نظرا لالسم واللقب، وألن اب

بسنوات عديدة. األولالزرقاين شرح املوطأ كان بعد وفاة ل  
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:)1( مصطلحات المالكية الخاصة بالكتب  

رموز خاصة، بل مل يقتصر املالكية على اختزال أمساء املصنفني وأعالم املذهب، واإلشارة إليهم ب  

رموزا حرفية،  بعضهاومدونات املذهب،  ما إىل مصنفا ونوضعوا أيضا مصطلحات ورموز يشري 

 وأخرى كلمية، وبيان ذلك كاآليت: 

 أوال:المصطلحات الحرفية الخاصة بالكتب:

يشريون به ملختصر خليل، كما عند األمري يف جمموعه.: أو األصل المص  

انا يف جمموعه ويعرب عنها األمري أحي ويريدون به حاشية الشيخ العدوي على شرح اخلرشي،حش: 

 باحلاشية، وكذا الصاوي يف بلغة السالك.

ويقصدون ا التوضيح للشيخ خليل.ضيح:   

ويشار ا إىل الشرح الكبري للخرشي.ك:   

ويقصدون به جمموع األمري.مج:   

المصطلحات الكلمية الخاصة بالكتب  ثانيا:  

دهم علما بالغلبة،  فإم يقصدون به املدونة، لصريورته عنإذا أطلق املالكية هذا املصطلح  الكتاب:

ويشري  لرباذعي.كالقرآن عند هذه األمة، وككتاب سيبويه عند النحويني، وذلك قبل ظهور ذيب ا

 إليها خليل يف خمتصره ب"فيها".

لح الكتاب.يريدون ا املدونة بعد ظهور ذيب الرباذعي الذي أصبح يطلق عليه مصطاألم:   

ويطلقها املالكية على أربعة كتب حتتل الصدارة يف املذهب وهي: األمهات:   

 األسدية وأصلهاوهي أم املذهب وعمدته، عن ابن القاسم،  لإلمام مالك برواية سحنونالمدونة:  -
.بن الفرات ألسد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رح ين، حاشيته على ش، البناحاشية حممد األمري على جمموع األمريوالصاوي، بلغة السالك،  القرايف، الذخرية،ينظر يف ذلك : املصادر السابقة، -)1(

  الونشريسي، عدة الربوق. عليش، منح اجلليل.الزيلعي، املدخل الوجيز.  الزرقاين.
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ه حملمد بن املواز، من أجل ما ألف املالكية وأبسطه كالما وأصحه مسائل، رجحالموازية:  -
 القابسي على سائر األمهات.

مييزها اجلمع للروايات  وأكثر ما، ه)255ه وقيل 254(  حملمد العتيب: أو المستخرجة العتبية -
عض املطروحة واملسائل الشاذة، ولذا انتقدها كثري من أعالم املذهب، ولكن مع ذلك اعتمدها ب

يل. وغريه.علماء املالكية كابن رشد الذي رد هلا االعتبار بتأليفه موسوعته البيان والتحص  

ه).238(  لعبد امللك بن حبيب: في السنن والفقه الواضحة -  

، ي امساعيلللقاضالمبسوطة: ويقصدون ا باإلضافة إىل األمهات األربع السابقة، : الدواوين

 ى ب:يضيف بعض املالكية ما يسم و، ابن عبد احلكم، ومختصر البن عبدوسوالمجموعة 

ولكن فسها نالبن القاسم، إال أن بعضهم مل يعدها من الدواوين بل جعلها هي املدونة المختلطة 
هلا.قبل تنقيح سحنون   
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  )1(مأئمة المذهب المالكي وآرائهبأقوال خاصة فقهية مصطلحات : المحاضرة الرابعة

أو ألفاظ خاصة  وهي مصطلحات وضعها املالكية تعّرب عن لغتهم الفقهية، منها ما يتعلق بأقوال

واالستنباط، أو  ببعض األئمة دون بعض، ومنها ما يتعلق بألفاظ يطلقها املالكية عند إرادة القياس

لى تلك األقوال، استخدمت فيها حروف للداللة عمصطلحات حرفية بعضها الرتجيح بني األقوال، 

، وبيان ذلك كاآليت:تشري إليها بكلمات وأخرى كلمية  

   الحرفية الخاصة بأقوال األئمة فقهيةالمصطلحات ال أوال:

شري به إىل دفع رد خالف قوي يف املذهب، وقد ييشري ا خليل يف خمتصره إىل غالبا ما و  ولو:

ي، لتصريح يشري ا إىل رد خالف خارج املذهب وهذا نادرا كما ذكره الرجراجاإلام واملبالغة، أو 

 خليل بذلك يف مقدمته:" وب"لو" إىل خالف مذهيب".

ادرا ما يشري ا وغالبا ما يشري ا خليل أيضا يف خمتصره إىل وجود خالف خارج املذهب، ونوإن: 

 إىل دفع املبالغة، أو لوجود خالف يف املذهب.   

الكلمية الخاصة بأقوال األئمة  ا: المصطلحات ثاني  

ية يسمى يريد ا املالكية أقوال مالك، على أن القول املروي عن اإلمام، كما يسمى رواالروايات: 

 أيضا نصا وقوال.

املازري و ويشريون ا إىل أقوال أصحاب مالك، ومن بعدهم من املتأخرين، كابن رشد، األقوال: 

ليل فإنه إذا عنها أحيانا بالروايات. وأما خون وقد يريدون ا أقوال مالك أحيانا، كما بعربّ  .موهوحن

آخر يف املسألة، تورعا  أطلقها يف خمتصره فإنه يريد ا عدم اطالعه على أرجحية منصوصة لدليل على

 منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ابن اخلرشي،  الرجراجي، منار السالك على مذهب مالك، العدوي، حاشيته علىاخلرشي، شرحه على خليل. ينظر: احلطاب، مواهب اجلليل،  -)1(

الزيلعي، املدخل الوجيز. فرحون، كشف النقاب احلاجب.   
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، تقدمنيامل عن اإلمام مالك أو أصحابهيريد به املالكية ما ورد فيه نص من املسائل المنصوص: 

ارد عن أئمة املالكية فيقولون: املنصوص يف املسألة كذا...، مبعىن أن الو وأحيانا على أقوال املتأخرين، 

نية هنا مثاله: ما جاء يف حاشية الرهوين:" قول مب:التفاقهم على وجوب اليف حكمها كذا.. 

.)1("المنصوص أعلم باعتبار واختالفهم فيها هناك. أراد باتفاقهم واهللا  

 ثالثا: اصطالحات خليل في مختصره

، بني مراده منها لقد وردت للشيخ خليل يف خمتصره اصطالحات متيز ا عن غريه من أئمة املذهب

طلحات ما يلي:. ومن تلك املصيف مقدمة كتابه، كما تناوهلا شراح املختصر بالبيان والتوضيح  

ره، إىل اختالف يشري خليل مبادة التأويل بعد حكم مسألة يف خمتصأّول، وتأويالت، وتأويالن: 

 شراح املدونة يف فهمها. 

ا عرف به من مل آلراء اإلمام أيب احلسن اللخمي يف خمتصرهمباد االختيار خليل  : يشرياالختيار

نفسه من اجتهاده  يفيار اللخمي ختيغة الفعل: كاختار واختري، فذلك ال، فإن كانت بصاالختيارات

تيار، فذلك هو واستنباطه وفق قواعد املذهب، وإن كان بصيغة االسم أو الصفو، كاملختار أو االخ

ه.الختيار اللخمي احلكم من أقوال سابقة، فيها خالف آلصحاب املذهب املتقدمني علي  

ألقوال  ر اتهدين ترجيحاألنه أكث يشري خليل مبادة الرتجيح يف خمتصره، إىل آراء ابن يونسالترجيح: 

اجتهاده واختياره نفسه و من ، فإن كانت بصيغة الفعل كرّجح، فذلك لرتجيح ابن يونس من قبله

واألرجح  وإن كان بصيغة االسم كالرتجيح وفق أصول املذهب وهو قليل، للحكم من استنباطه

ملذهب وهو ممن سبقوه يف اأقوال عدة من واختاره للحكم ، فإن ذلك ملا رجحه ابن يونس واملرجح

 الغالب.

لى ظاهر روايات العتماده كثريا عويشري خليل مبادة الظهور يف خمتصره آلراء ابن رشد، الظهور:   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1/216، دار الفكر، 1حاشيته على شرح الزرقاين ملختصر خليل، طالرهوين،  -)1(   
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ان بصيغة االسم املدونة، فإن كان بصيغة الفعل كظهر، فذلك الستظهاره واختياره من نفسه، وإن ك

شري ا ، وقد يأو الصفة كاألظهر، فذلك الستظهاره احلكم من أقوال من سبقوه من أئمة املذهب

.  املذهبأحيانا للخالف خارج   

ال أو قيل، فلقول ويشري خليل مبادة القول آلراء املازري، فإن كانت بصيغة الفعل كقالقول أو قال: 

ن خالف من املازري من نفسه والختياره وهو كثري، وإن كان بصيغة االسم كالقول فالختياره م

 سبقوه يف املذهب وهو قليل.

جعل تيار، كما خص خليل هؤالء الشيوخ بتعيني منهجهم يف آرائهم الشتهارهم بكثرة االخوإمنا 

ن أقوال من خليل الفعل الختيار الشيوخ من أنفسهم واجتهادهم، واالسم أو الوصف الختيارهم م

ل الذي قالوه فألن الفعل يدل على احلدوث فناسب أن جيعله للقو سبقوهم من أصحاب املذهب، 

عله أنفسهم وفق قواعد املذهب، وألن ا السم يدل على الثبوت، فناسب أن جي وأحدثوه من

 الختيارهم ألقوال من سبقهم وهي ثابتة موجودة يف املذهب. 

ف شيوخ واختاللق خليل لفظة(خالف) ويريد ا وجود أكثر من قول يف املسألة، يط :خالف

 يأيت بعدها بلفظ" ألقوال املشهورة مثاملذهب يف تشهريها مع تساويهم يف الرتبة، فيذكر حينئذ ا

 خالف"، ليشري إىل ذلك.

 د مشايخ املذهبويريد به تصحيح واستظهار أحيأيت خليل ذين اللفظني  صحح أو استحسن:

للخمي، ، من غري األربعة الذين ذكرهم من قبل وقدمهم، وهم (القول من األقوال واستحسام له

  املسألة .و كذا ملا استظهره أو صححه هو نفسه، من أقوال يف، وابن رشد، واملازري، وابن يونس)

يف صور عديدة   لكيطلقه خليل عند وجود االختالف والتحري الختيار احلكم يف املسألة، وذ التردد:

:كاآليت  

هم يف النقل عنهم، إماإشارة منه لرتدد املتأخرين يف نقلهم عن املتقدمني بسبب وجود اختالف بين -  

  حكم النازلة،النازلة لورود قوالن فيها عن اإلمام، أو يف نقل بعضهم اتفاق املتقدمني يفيف حكم 
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 ونقل غريهم اختالفهم فيها. 

عليه.لرتدد املتأخرين يف استنباط احلكم لعدم نص املتقدمني أو إشارة  -  

منه لرتدد أحد شيوخ املذهب وحتريه يف حكم استنبطه بنفسه. إشارة أو -  

لنقل عن املتقدمني.إشارة منه لرتدد املتأخرين بسبب كثرة اخلالف بينهم وتشعب طرقهم يف اأو  -  

المالكية القياسية:رابعا اصطالحات  -  

بل أئمة للمالكية طرق عديدة يف استنباط األحكام للوقائع غري املنصوص على حكمها من ق

 املذهب، ومن هذه الطرق: التخريج، واإلجراء، واالستقراء.

ده، ومل ينصوا يطلقه املالكية ويريدون به ما تدل أصول املذهب على وجو مصطلح التخريج:  -1

:عليه فتارة ُخيرج من املشهور، وتارة من الشاذ، وهو على ثالثة أنواع عند املالكية  

ذهب، من استخراج حكم واقعة غري منصوص على حكمها عند أئمة املقياس أو يريدون به  األول:

صوصة .مسألة من  

منصوص ، من مسألة أخرى خبالفه. مسألة  حكميريدون به استخراجهم الثاني:   

ذلك احلكم  ديطلقونه عندما يوجد للمسألة حكم منصوص، ويوجد نص يف مثلها على ح الثالث:

كون يف كل واحدة وليس بينهما فارق، فينقلون النص من إحدى املسألتني وخيرجون يف األخرى في

خمرّج. قولمنصوص و منهما قول   

ليها، وفق إعطاء حكم لنازلة ليس منصوصا عاملالكية ويريدون به  هيطلق: مصطلح اإلجراء -2

ألقوال يف أجريت املسألة على ا كقوهلم: اجلاري على قواعد املذهب وأصوله، من مسألة منصوصة.

من باب القياس.- كما قال ابن فرحون–مسألة كذا وحنو ذلك، فهو   

عد تتبع املالكية ويريدون به استخراج حكم مسألة من أخرى بيطلقه مصطلح االستقراء:  -3

وقد يعربون به أحيانا  جزئيات املسألة املنصوصة، فيكون احلكم مستخرجا يف املسألة بطريق االستقراء

.عن التخريج  
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