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التقريب وقواعد االشتغال التداولي في المذهب المالكي

القاعدة األولى:

األصل في  كل متن مذهبي االرتباط بأصول علمية معينة

ومقتضــى هــذه القاعــدة أن الــراث الفقهــي املذهــي كمضامني)أحــكام( يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بأصولــه 
العلميــة الــي أســس عليهــا وبــي عليهــا.

فــكل حماولــة لتقريــب املذهــب ال تراعــي هــذه القاعــدة يكــون صاحبهــا قــد أخــل بشــرط مــن شــروط 
التــداول التقريــي.

ذلــك أن التقريــب  - كمــا مــورس يف تــراث املذهــب املالكــي –  جبميــع أشــكاله وأمناطــه )مقدمــات، 
ومداخــل، وخمتصــرات ومنظومــات، وشــروح، وشــروح الشــروح ، وحواشــي وتعليقــات، وتقريــرات، وتنزيــات، 

وكتــب أحــكام، وكتــب أدلــة...( ال خيــرج عــن ضربــني:

الضــرب األول: ونســميه التقريــب المطــوي، وهــو تقريــب طويــت أدلتــه، واســتدالالته، وحججــه 
وشــواهده الــي اســتندت إليهــا أحكامــه، واقتصــر علــى ذكــر احلكــم جمــردا عــن أدلتــه.

والضــرب الثانــي: ونســميه بالتقريــب المنشــور،وهو تقريــب رُبــط فيــه املــن الفقهــي واملذهــي بأدلتــه 
ونصوصــه الــي اســتنبطت منهــا أحكامــه، مــع تفــاوت بــني املصنفــني توســعا وضيقــا يف بســط هــذه األدلــة.

عنوان البرنامج: تقريب المذهب المالكي 
الوحدة األولى: مقدمات منهجية لتقريب المذهب المالكي
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القاعدة الثانية:
ال تقريب إال باستحضار الحقيقة التكاملية للعلوم اإلسالمية

ومقتضــى هــذه القاعــدة أن املــن الفقهــي املذهــي تتداخــل يف إنشــائه علــوم شــرعية ولغويــة متعــددة 
)مثــل علــوم القــرآن، وعلــوم احلديــث، وعلــم األصــول، علــوم اللغــة والنحــو( تداخــل إمــداد واســتمداد، وتراتــب 

وتفاعــل.

وقد حتصل من أخذ علماء املذهب هبذه القاعدة نتيجتان اثنتان:

األولى: إمثار املضامني العلمية

والثانية: اإلحكام املنهجي

فأصبحــت أشــكال التقريــب ومناذجــه تتــزاوج مــع النقــد، والبحــث، والتعقــب، واالســتدراك، واملناقشــة، 
واالعــراض، والــّرّد، والتحريــر، والتصحيــح، والتضعيــف، والتنقيــح، والتهذيــب،...اخل.

ولوال هذا التداخل بين العلوم ما انفتحت للعلماء مسالك التقريب البعيدة والقريبة.

القاعدة الثالثة:

األصل في التقريب االنضباط بجملة قواعد وآليات

ومقتضى هذه القاعدة أن التقريب حتكمه مجلة قواعد تدولية، ويتم التوسل فيه بآليات. 

واإلطــاق  والتخصيــص،  والتعميــم  والتقســيم،  اجلمــع  منهــا  أنواعــا كثــرة،  اآلليــات  هــذه  وتشــمل 
جــرا. وهلــم  والتأخــر  والتقــدمي  واإلضمــار،  واإلظهــار  والتفصيــل،  واإلمجــال  والتقييــد، 

ومن هذه اآلليات:

- آلية اإلضافة: والي يراعى فيها السياق، فيتم تتميم وتكميل ما حيتاجه املخاطب من معارف.

- آلية الحذف: وتقوم هذه اآللية حبذف كل ما من شأنه أن يربك املعارف املوجهة للمخاطب.

- آلية اإلبدال: وتقضي باستبدال األمثلة الي ال تناسب اجملال التداويل للمخاطب بأمثلة تفيده.
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- آليــة القلــب: وتفيــد يف تقــدمي وتأخــر مــا حيتاجــه املخاطــب حبســب جمالــه التــداويل، كمــا يلجــأ 
إليهــا يف مجــع وترتيــت مــا تفــرق مــن معــارف.

واخلاصة أن هذه القاعدة تفيد في تثبيت الكفاية التبليغية والتوجيهية للخطاب.

القاعدة الرابعة:

ال تقريب إال على مقتضى مراعاة الحاجة التبليغية والكفاية اإلفهامية للخطاب.

ومقتضــى هــذه القاعــدة أن العبــارات الــي يصــاغ هبــا اخلطــاب تكــون علــى قــدر حاجــة املخاطَــب، ال 
تزيــد وال تنقــص، ممــا حيقــق الكفايــة اإلفهاميــة املنشــودة.

ذلــك أن املقــرِّب يلتــزم مبســالك التــداول اللغــوي، ويســتحضر قواعــده وضوابطــه الــي يســتند إليهــا، 
وهــي ثــاث قواعــد: 

قاعدة اإلنجاز التأصيلي،

وقاعدة اإليجاز التكميلي،

وقاعدة اإلعجاز التفضيلي.

أما األولى: وهي قاعدة اإلنجاز التأصيلي، فتقضي بالتزام الركيب الصحيح.

وأما الثانية: وهي قاعدة اإليجاز التكميلي: فتقضي بالتزام االختصار يف العبارة.

وأما الثالثة:وهي قاعدة اإلعجاز التفضيلي:فتقضي بتوظيف وجوه الكمال يف البيان العريب.

فالبنيــة الدالليــة للجملــة ترتبــط بصورهتــا اللفظيــة، وتتقلــب بنمــط وشــكل املمارســة التقريبــة، مــع حتقيــق 
الوظيفــة التبليغيــة للمضمــون املعــريف.
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المصادر والمراجع

 جتديد املنهج يف تقومي الراث: طه عبد الرمحن، املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل1994م	 

 تقريــب املذهــب والعقيــدة والســلوك:عبد اهلل معصــر سلســلة أحبــاث ودراســات)1( مركــز درا بــن 	 
األوىل  الطبعــة  للعلمــاء  احملمديــة  للرابطــة  التابــع  والســلوك  والعقيــدة  املذهــب  لتقريــب  إمساعيــل 

1433هـــ/2012م

 العدد الرابع من جملة الغنية رمضان 1435هـ يوليوز 2014م	 
) ملــف العــدد تقريــب املذهــب املالكــي قضايــا وظواهــر( يصدرهــا مركــز دراس  بــن إمساعيــل 

للعلمــاء. احملمديــة  للرابطــة  التابــع  والســلوك  والعقيــدة  املذهــب  لتقريــب 


