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مكانة التقريب في مصنفات المالكية

مل ينقطــع ســؤال التقريــب يف املذهــب املالكــي منــذ أن أرســى معاملــه اإلمــام مالــك - رمحــه اهلل – حــى 
قيــل »كان علــم النــاس يف ازديــاد، وعلــم مالــك يف نقصــان«.

وهــي مقولــة تعكــس وعــي اإلمــام مالــك – رمحــه اهلل – بســؤال التقريــب يف أبعــاده املعرفيــة، ولعــل فــي 
مناظــرة المغيــرة ألبــي يوســف مــا يــدل علــى تفطــن اإلمــام مالــك آلليــات التقريــب، فقــد ســأل المغيــرة 

مالــكا: كيــف رأيــت مناظرتــي للرجــل؟

قال مالك: رأيتك مستعليا عليه، غير أنك تنزل.

قال المغيرة: وما هو؟

قــال: كنــت إذا ظهــرت عليــه فــي المســألة فظافرتــه أخرجــك إلــى غيرهــا، وتخلــص منــك بذلــك، 
وكان ينبغــي لــك أال تفارقــه فيهــا حتــى تفــرغ منــه.

وقــد رســخ مالــك هــذا التقليــد يف املدرســة املالكيــة حــى أصبــح كل مــن رام التأليــف يســتحضر أســئلة 
واملنظومــات،  واملختصــرات،  املطــوالت،  ذلــك  ســواء يف  املصنفــات،  جــل  ذلــك  واســتوت يف  التقريــب، 

واحلواشــي، وكتــب األدلــة، وكتــب الفــروع.

ويصور هذه احلقيقة حيىي بن حيىي الليثي فيقول:

»كنــت آيت عبــد الرمحــن بــن القاســم، فيقــول يل: مــن أيــن يــا أبــا حممــد؟ فأقــول: مــن عنــد عبــد اهلل 
بن وهــب، فيقول:اتــق اهلل، فــإن أكثــر هــذه األحاديــث ليــس عليهــا العمــل.
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مث آيت عبد اهلل بن وهب فيقول يل: من أين؟

فأقول: من عند ابن القاسم، فيقول يل: اتق اهلل يا أبا حممد فإن أكثر هذه املسائل رأي.

مث يفســر حيــىي – رمحــه اهلل – منهجهمــا فيقــول: »رمحهمــا اهلل فكالمهــا قــد أصــاب يف مقالتــه: هنــاين 
ابــن القاســم عــن اتبــاع مــا ليــس عليــه العمــل يف احلديــث وأصــاب، وهنــاين ابــن وهــب عــن غلبــة الــرأي وكثرتــه، 

وأمــرين باالتبــاع وأصــاب«.

والناظر يف مصنفات املالكية يلحظ أهنم اســتأنفوا ســؤال التقريب موضوعا ومنهجا وقضايا وظواهر، 
فــال خيلــو مصنــف مــن مصنفاهتــم مــن هــذا املنحــى.

فالشــاطيب – رمحــه اهلل – خصــص املقدمــة السادســة يف كتابــه املوافقــات هلــذا املفهــوم فقــال: »مــا 
يتوقــف عليــه معرفــة املطلــوب قــد يكــون لــه طريــق تقريــيب يليــق باجلمهور...فهــو املطلــوب املنبــه عليــه كمــا إذا 
طلــب معــى ... اإلنســان، فقيــل إنــه هــذا الــذي أنــت مــن جنســه...فيحصل فهــم اخلطــاب مــع هــذا الفهــم 
التقريــيب حــى ميكــن االمتثــال، وعلــى هــذا وقــع البيــان يف الشــريعة ...فــإذا التصــورات املســتعملة يف الشــرع إمنــا 
هــي تقريبــات باأللفــاظ املرتادفــة ومــا قــام مقامهــا مــن البيانــات القريبة...ومــن نظــر يف اســتدالهلم )الســلف( 
علــى إثبــات األحــكام التكليفيــة علــم أهنــم قصــدوا أيســر الطــرق، وأقرهبــا إىل عقــول الطالبــن ]املوافقــات 

ج1ص27[

فالبيان يف الشريعة وقع بالتقريب.

وابــن عبــد الــر حــن مجــع خمتصــره الــكايف يف فقــه أهــل املدينــة، وضمنــه املســائل الــي هــي أصــول 
وأمهــات ملــا بــي عليهــا مــن الفــروع، جعلــه »جامعــا مهذبــا وكافيــا مقربا...يكفــي عــن املؤلفــات الطــوال«

فاجلمــع بــن التقريــب واالختصــار ال يعــي القــدح يف كتــب مــن ســبق، وإمنــا هــو تنظيــم املــادة العلميــة 
للعــامل املقتصــر والطالــب املسرتشــد تنزيــال ملقــام املذاكــرة، عنــد عــدم املدارســة.]الكايف ص 9[

أمــا ابــن جــزي – رمحــه اهلل – فقــد تــوىل مهمــة التقريــب يف جمــاالت معرفيــة متعــددة، ومنهــا الفقــه، 
فألــف كتــاب قوانــن األحــكام الشــرعية ومســائل الفــروع الفقهيــة علــى مذهــب إمــام املدينــة أيب عبــد اهلل مالــك 
بــن أنــس – رضــي اهلل عنــه – وتوخــى فيــه منهــج التقريــب، ويف ذلــك يقــول: »واعلــم أن هــذا الكتــاب ينيــف 

علــى ســائر الكتــب بثــالث فوائــد :

الفائــدة األولى:أنــه مجــع بــن متهيــد املذهــب وذكــر اخلــالف العــايل خبــالف غــره مــن الكتــب، فإهنــا 
يف املذهــب خاصــة أويف اخلــالف العــايل خاصــة.
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الفائــدة الثانيــة: أنــا حملنــاه حبســن التقســيم والرتتيــب، وســهلناه بالتهذيــب والتقريــب، فكــم  فيــه مــن 
تقســيم قســيم، وتفصيــل أصيــل يقــرب البعيــد، ويلــن الشــريد.

الفائــدة الثالثــة: أنــا قصدنــا إليــه اجلمــع بــن اإلجيــاز والبيان،علــى أهنمــا قلمــا جيتمعــان، فجــاء بعــون 
اهلل ســهل العبــارة، لطيــف اإلشــارة، تــام املعــى، خمتصــر األلفــاظ، حقيقــا أن يلهــج بــه احلفــاظ.« )قوانــن 

األحــكام الشــرعية البــن جــزي ص7(

فقد جمع في كتابه قواعد التداول التقريبي:

أمــا  قاعــدة اإلنجــاز التأصيلــي: والــي تقضــي بالتــزام الرتكيــب الصحيــح، فيــدل عليهــا قولــه: »فجــاء 
بعــون اهلل ســهل العبــارة، لطيــف اإلشــارة« 

وأمــا قاعــدة اإليجــاز التكميلــي: والــي تقضــي بالتــزام االختصــار يف العبــارة، فيــدل عليهــا قولــه: »تــام 
املعــى، خمتصــر األلفــاظ«

وأمــا قاعــدة اإلعجــاز التفضيلــي: والــي تقضــي بتوظيــف وجــوه الكمــال يف البيــان العــريب فيــدل عليهــا 
قولــه: »إنــا قصدنــا إليــه اجلمــع بــن اإلجيــاز والبيــان، علــى أهنمــا قّلمــا جيتمعــان«، فقولــه: »علــى أهنمــا قلمــا 
جيتمعــان« يــدل علــى أنــه كان واعيــا بقواعــد التــداول التقريــيب، لذلــك لقــي كتابــه قبــوال واستحســانا لــدى 

العلمــاء.

فالتقريــب هــو المنهــج المعتمــد عنــد أهــل المذهــب، وهــو  أحــد األســباب الداعيــة إلــى تأليــف 
الكتــب، وذلــك لتقويــم مناهــج األخــذ والتلقــي، وتجديــد النظــر باعتبــار االستشــكال المضمونــي 

والوظيفــي للعلــوم، والباعــث هلــم علــى ذلــك ســببان:

1- ســبب منهجــي: وهــو أن ميــدوا طالــب العلــم مبنهــج يســتطيع أن يفهــم بــه اخلطــاب الشــرعي 

مضامينــه. ويتعقــل 

2- ســبب تربــوي: وهــو أن يأنــس طالــب العلــم بتداخــل املعــارف، فــال يفصــل بــن العلــوم حبجــة 

تبايــن طبائــع موضوعتهــا.

ولذلــك قــال الرجراجــي يف كتابــه مناهــج التحصيــل ونتائــج لطائــف التأويــل يف شــرح املدونــة وحــل 
مشــكالهتا: »فهــا أنــا أهــذب املقصود،وأقــرب املطلــوب يف هــذا الكتــاب« ) 44(

وحن حنلل مظاهر التقريب يف كتابه فإنا جنده:

 يلخص مسائل المدونة،
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ويبين محل الخالف فيها،

ويحصل األقوال المستقرأة منها، 

ويقوم بعملية تنزيل األقوال،

ويبين المشكالت والمحتمالت باألدلة التي تشهد بصحتها،

ويتتبع النصوص التي تقع في المذهب على وفقها )المدونة( 

)انظر مقدمة مناهج التحصيل للرجراجي(

ولعــل هــذا البعــد املنهجــي هــو الــذي حــذا بكثــر مــن علمــاء املذهــب املالكــي، بــل بكثــر مــن علمــاء 
اإلســالم مبختلــف مذاهبهــم ومعارفهــم أن جيعلــوا مصطلــح التقريــب مــدار مصنفاهتــم،  ومدخــل مؤلفاهتــم، 
ومــدرج الوصــول إىل نتائــج العلــوم، واســتنباطات الفهــوم، فبــه اســتهلوا أمســاء كتبهــم، وعليــه بنــوا مقدماهتــا، 

ويف ثناياهــا بســطوا معاملــه.


