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 :هلل ، والصالة والسالم عىل رسول اهلل ، وبعد احلمد 

عىل ما يرسه يل من إنجاز رسالة املاجستري املقدمة إىل قسم أصول الفقه   أدمد اهلل فإين

 :بكلية الرشيعة بالرياض ، والتي بعنوان 

 : وملخص هذه الرسالة يف النقاط اآلتية

، وتوضيحها تناول هذا البحث مخسًا وستني مسألة أصولية يف نظر اإلمام مالك :أوال 

 :بالنسبة إىل فصول البحث عىل النحو اآليت 

 مسألة يف أحكام االجتهاد  إحدى وعرشون. 

  مسائل يف أحكام التقليد ثامن. 

 مسألة يف أحكام التعارض  إحدى عرشة. 

  مسألة يف طرق الرتجيح مخس وعرشون. 

س، وهي عىل عة فصول وخامتة وفهاريف مقدمة ومتهيد وأربانتظمت مسائل هذه الرسالة  : ثانيا

 :النحو اآليت 

االستهالل للموضوع ، وأمهيته ، وأسباب اختياره ، وأهدافه ،و الدراسات  :ففيها املقدمة أما 

 .السابقة ، وتقسيامت البحث ، ومنهجه 

مع اإلشارة إىل أبرز املصادر التي ،  إلمام مالك بن أنس ل موجزة ترمجة: ففيهالتمهيد وأما 

ء كانت متقدمة أو متأخرة   .تناولت أصول فقهه سوا

تعريف  :، وفيه اإلمام مالك يف مسائل االجتهاد أصول فقه : فهو يف الفصل األول وأما 

وحكم  ، وحكمه ، ورشوط املجتهد ، والتصويب والتخطئة يف أصول الدين وفروعه ،االجتهاد 

املجتهد من حيث الثواب واإلثم ، وحكم االجتهاد يف مورد النص ، وحكم جتزؤ االجتهاد ، وحكم 
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 .، وآداب املفتي واملستفتي ، وحكم رد املستفتي  نقض االجتهاد ، وحكم اجتهاد النبي 

، تعريف التقليد  :، وفيه أصول فقه اإلمام مالك يف مسائل التقليد : فهو يف الفصل الثاين  وأما

وحكمه يف أصول الدين وفروعه ، وحكم تقليد املكلف للعامي ، وعمل املقلد عند تعدد 

املجتهدين ، وعمله عند تكرر النازلة التي استفتى فيها ، وحكم التقليد فيام ال تتوقف معرفته عىل 

 .استفتاء املجتهد ، وحكم التمذهب ، وتتبع الرخص 

تعريف  : وفيه، أصول فقه اإلمام مالك يف مسائل التعارض :  فهو يفالفصل الثالث  وأما

اجلمع : املتمثلة يف مسالك دفع التعارض ، ووقوع التعارض بني أدلة الرشيعة  حكمو، التعارض 

 .وبعض طرقه ، والنسخ ، والرتجيح ، ويلحق هبا التخيري ، والتساقط 

تعريف الرتجيح ،  :، وفيه أصول فقه اإلمام مالك يف طرق الرتجيح  : فهو يف الفصل الرابعوأما 

املتمثلة يف الطرق العائدة إىل السند ، دلة النقلية طرق الرتجيح الدائرة بني األه ، ووبيان أقسام طرق

طرق والعائدة إىل املتن ، والعائدة إىل أمر خارجي ، ويندرج حتت كل منها عدد من املرجحات ، و

، وترجيح  املتمثلة يف ترجيح خرب اآلحاد عىل القياسلدائرة بني األدلة النقلية والعقلية الرتجيح ا

والقواعد الرشعية ، وترجيح قول الصحايب عىل  عمل أهل املدينة عىل القياس ، والرتجيح بني اخلرب

 .القياس 

 .ات املقرتحةوفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث ، والتوصي: اخلامتة  ثم 

  . الالزمة لتسهيل االطالع عىل البحثالفنية الفهارس ثم 

 :نتائج الدراسة ، وهي عىل أربعة أقسام  :ثالثا 

 :النتائج املتعلقة بآراء اإلمام مالك يف مسائل االجتهاد  -

 مرشوعية االجتهاد ، وفرضيته عىل املجتهد دون غريه بالنظر إىل األعيان ، :يرى اإلمام مالك 

وفرضيته عىل الكفاية بالنظر إىل جمموع األمة ، اشرتاط معرفة املجتهد للقرآن الكريم ، والسنة 

النبوية ، والناسخ واملنسوخ ، ومواقع اإلمجاع ، والفقه اخلاليف ، واللغة العربية ، وأن يكون فقيه 
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ين وفروعه ، النفس ، مع العلم والعدالة حال إفتائه ، والقول بالتخطئة يف مسائل أصول الد

املجتهد املخالف للحق عمدا دون الباذل جهده غري املقرص ، ومنع االجتهاد يف والقول بتأثيم 

ز جتزؤ االجتهاد مع عدم اجلزم بذلك ، وجواز نقض االجتهاد بالدليل  مورد النص ، وجوا

دون االجتهاد  املجتهد نفسه صادرا عن القاطع ، وباالجتهاد إذا كان االجتهاد املنقوض

ومجلة من  ، وعدم وقوعه منه فيام فيه نص ، الصادر عن غريه ، وجواز االجتهاد من النبي 

هيته لإلفتاء عناملستفتي عند عدم العلم بالفتوى ، وجواز ردآداب املفتي واملستفتي د ، وكرا

مالك يف غري هاتني ، ومل يقف الباحث عىل رأي لإلمام السؤال عن املسائل غري الواقعة

 .احلالتني

 : التقليدالنتائج املتعلقة بآراء اإلمام مالك يف مسائل   -

ء كان ذلك  :يرى اإلمام مالك  زه يف حق من عجز عنه سوا منع التقليد يف حق املجتهد ، وجوا

لعامي إال فيام تتوقف عليه معرفة احلكم لكلف امليف أصول الدين أو فروعه ، ومنع تقليد 

استفتاء العامل األفضل ، ومنع التقليد فيام ال تتوقف معرفته عىل استفتاء  الرشعي ، ووجوب

ز التمذهب ، ومنع تتبع الرخص ، وحيتمل أن يكون رأيه يف مسألة االستفتاء  املجتهد ، وجوا

 .عند تكرر النازلة إما الوجوب وإما عدمه ، ومل يرتجح لدى الباحث أحدمها 

 : التعارضلك يف مسائل النتائج املتعلقة بآراء اإلمام ما -

جواز وقوع التعارض بني األدلة يف ذهن املجتهد وليس يف نفسها ، وصحة :يرى اإلمام مالك 

اجلمع بني الدليلني املتعارضني بحمل كل منهام عىل حالة معينة ، وبحمل داللة العام عىل 

صحة  التضاد ، واخلاص ، وداللة املطلق عىل املقيد ، وببيان كون اخلالف من قبيل التنوع ال

 .مسلك النسخ ، والرتجيح ، والتوقف عند عدم قدرة املجتهد عىل دفع التعارض بمسالكه 

 :املتعلقة بآراء اإلمام مالك يف طرق الرتجيح النتائج  -

ترجيح اخلرب املسند عىل و،  ، واألدلة صحة الرتجيح بكثرة الرواة :يرى اإلمام مالك  -

املكثر يف الرواية، وترجيح خرب الراوي األعدل سندا ،وترجيح اخلرب األصح ، واملوقوف 
 

 ،

األقوى صحبة و
 

العموم عىل ، و ترجيح ظاهر القرآن عىل خرب اآلحاد، واألكثر حفظا ، و
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ترجيح اخلرب الذي وافقه نص ، ومفهوم املوافقة عىل مفهوم املخالفة ،  املفهوم املخالف 

فقة أيب بكر وعمر  ، وينة الرتجيح بعمل أهل املد، والقرآن عىل غريه    ، و للخرب بموا

وفعلهام  بقول عمر وابنه 
 

فقة القياس ، والقواعد الرشعية ، وبداللته عىل  ، وبموا

اخلرب املؤرخ عىل ، وترجيح عمل أهل املدينة عىل خرب اآلحاد االحتياط ، وبشهرته ، و

القياسعىل وخرب اآلحاد وقول الصحايب عمل أهل املدينة ، و املهمل 
 
، وترجيح اخلرب عىل  

 .القاعدة الرشعية إذا عضدته قاعدة أخرى ، والعكس صحيح 

 

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 وهلل احلمد يف األوىل واآلخرة 


