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من  ،ومن سيئات أعمالنا ،ارور أنفسنونعوذ باهللا من ش ،غفرهونست ،ينهونستع ،إن احلمد هللا حنمده

وأشهد أن  ،ده ال شريك لهـهد أن ال إله إال اهللا وحوأش ،ادي لهومن يضلل فال ه،يهده اهللا فال مضل له
  .وسلم تسليما كثرياوصحبه آلـــه  صلى اهللا عليه وعلى ،ولهـحممدا عبده ورس

m�َونملسم مأَنتإِالَّ و نوتمالَ تو هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَيي�l�)1(.  

�m اهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مي خالَّذ كُمبقُواْ رات اسا النها أَياالً يا رِجمهنثَّ مبا وهجوز

  .)l�)2كَثريا ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا

�mمأَع لَكُم حلصا ييددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَين يمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُم

  .)l)3يطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما
  :أما بعد

 ،تعرف األحكام إذ به ،وأعظمها خطـرا ،وأعالهـا قدرا ،يعتبـر الفقه من أشـرف العلوم
فال يتكلم  ،بالدليلمقرونا بالعلم صدر اإلسالم األول الفقه يف وقد كان  ؛ويتميز احلالل عن احلرام

صحايب وال تابعي وال من أتى بعدمها من القرون املفضلة األوىل يف حكم مسألة إال أسند دليلها إىل 
  .الشرع

صر ذلك املنهج إىل منهج سرد املسائل نه سرعان ما اختأغري  ،كان ذلك هو منهج سلف األمة 
مما جعل أهل العلم يستقرئون األدلة ويستنبطون األحكام  ،أو العقلي يالفقهية مفرغة من دليلها النقل

 حىن أصبح ،فتأخذ األمة فقه دينها عنهم ذه الطريقة ،مث يقرئوا الناس بطريق اإللقاء أو الكتابة ،الفرعية
كما نراه يف كتب عامة أهل  ،الفقه لدى أوساط الناس هو الفقه ارد من الدليل والتعليل يف الغالب

حىت كاد يندرس الدليل من كتب  ،داد األمر بعد ذلك سعة لدى األتباعزبل ا ،تى بعدهمأب ومن املذاه
فبدأت تدب ضة معرفة الدليل ملسائل ، يف القرن الرابع وكذا اخلامس علمية حركةإىل أن جاءت  ،الفقه

إذ قيض اهللا لذلك  ،وبذلك عادت األمور إىل أنصبتها يف دالئل الفقه ومسائله الفرعية ،الفقه من جديد

                                                 
  )102: اآلية(سورة آل عمران  )1(
 )3: اآلية(اء سورة النس )2(

 )71-70: اآلية(سورة األحزاب  )3(
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 ؛فلم يتركوا ساعة من ليل أو ار إال وأمضوها بالعلم واالستنباط ،رجاال حفظ م ذكره وصان رسالته
إال أن  –أي النظر يف األدلة واعتمادها يف مصنفام  -  نفس الطريقورغم سلوك هؤالء األعالم 

هؤالء األئمة يف استدالالم من  معرفة مناهج تلذلك كان ،مناهجهم يف االستدالل تباينت واختلفت
  .مبكان األمهية

وذم  ،إليه بلغ رتبة االجتهاد فاجتهد ودعا ،وكان من بني هؤالء القاضي أبو بكر بن العريب 
ورد الشاذ  ،وحرر مواطن اخلالف ،فاستقصى األدلة ،التقليد واالتباع وكسر قيود املختصرات والشروح

  .من األقوال
وذلك بإبراز  ،يف هذا االلتظهر جوانب إبداعاته  اإلمام على هذا تسليط الضوءأردت  وقد 

القبس شرح (ومساه  ،وهو الذي شرح فيه موطأ اإلمام مالك ،يف أحد أبرز مؤلفاته منهجه االستداليل
  : ولذلك كان العنوان كاآليت ،)موطأ مالك بن أنس

  ")قبسال(أبي بكر بن العربي من خالل كتابه عند المنهج االستداللي "

والقى االستحسان والقبول من بعض األساتذة الفضالء  ،وهذا بعد أن أشار به علي بعض اإلخوان
  .وشرعت فيه بعد االستخارة طالبا من اهللا التوفيق واملعونة ،فاستعنت باهللا ،الذين عرض عليهم

�::::������א������א����ع������א������א����ع������א������א����ع������א������א����ع �� �� �� �

إال  ،مالك مذهبالتزم  وإن حيث إنه ،فن االجتهاد واالستنبــاط مارسإنّ القاضي ابن العريب  •
 فحري ،أنـه مل يوافقــه يف كثيـر من الفروع والنوازل اليت خرجهـا على غري أصول اإلمام

تناول بالبحث والتحليل العلميمبثل هذه الشخصية أن ت. 

فهو عصارة  ،جياز واالختصاره قصد فيه اإلكما أن ،من أواخر ما ألف )القبس(ب يعترب كتا •
 .بالدراسة والبحث فيه جديرافكان  ،ة ما درسـه ودرسـهيجونت

عىن بتأصيل األحكام من اجتاه ي: دارس املالكية يف االستداللـ يف املنياك اجتاهـوم أن هنـمعل •
والقاضي ابن العريب  ،واجتاه يعىن بتأصيل األقوال من تراث اإلمام أو أصحابه ،النصوص الشرعية

فدراسة منهجه يف االستدالل يربز جانبا كبريا من  ؛ل الثاينـه مل يغفنأكما  ،سلك االجتاه األول
 .هذه الشخصية

 .هو الذي جيلي أي فكر فقهي أو أصويل ألي علم من األعالم ،إن إبراز املنهج االستداليل •
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 ،إن استخالص املنهج االستداليل للقاضي أيب بكر بن العريب يفيد يف فهم مناهج علماء آخرين •
املكونات املنهجية اليت يبين عليها علماء الشريعة  يفرسني املعاصرين والباحثني ادكما يفيد ال

 .واجتهادام الفقهية آراءهم

يات وحماربة ظاهرة الغلو معرفة فقه الواقع والنص واألولو ساعد يفت املنهج االستداليل معرفة إن •
 .دوتقوية القدرة على االجتها ،والعمل على إاء التقليد اخلطأ

ب مـن شخصيـة املغـرب اإلسالمي من خـالل دراسة جاناملسـامهـة يف خدمة تـراث  •
إذ غالبـا ما يتجـه الباحـثون يف علـــوم الشريعة إىل  ،اإلمـام أيب بكـر بن العربـي

، دون ما خلفه علماء املغرب اإلسالمي من تراث فيتناولوا بالتنقيب والبحث ،تركة أهل املشرق
  .متميز

���������א�����א�����א��::::�ــ��ــ��ــ��ــ�א �� �� �� �

 ،؟)القبس شرح موطأ مالك بن أنس(ما هو املنهج االستداليل الذي سلكه ابن العريب يف كتابه   
  .؟الضوابط اليت حتكم صنيعه يف كل ذلكماهي و ،؟وما هي مصادره االستداللية يف هذا الكتاب

�::::�ـــ"��א��! �ـــ"��א��! �ـــ"��א��! �ـــ"��א��!  �� �� �� �

 :يليكما  ،مث اخلامتة ،وثالثة فصول ،وفصل متهيدي ،اشتملت اخلطة على مقدمة

�والدراسات  ،واإلشكالية ،وأسباب اختياره ،وحتتوي على التعريف باملوضوع وأمهيته����::::א�$ــ#ـــ�א�$ــ#ـــ�א�$ــ#ـــ�א�$ــ#ـــ
 .مث اخلطة املتبعة ،-طريقة العمل  –وكذا منهجية البحث  ،واملنهج املتبع ،السابقة

 .داليلبيان مفهوم املنهج االستو ه القبسالتعريف بكتابمع  ابن العريبترمجة ����::::#�*#�*#�*#�*ــــــــא��()�א��()�א��()�א��()�����א�'&%א�'&%א�'&%א�'&%

1�23���/.�/���/��א��0/.:�א��! �א-ول 
 ....)امسه، نسبه، مولده ( حياته الذاتية :املطلب األول

 ....)نشأته التعليمية، شيوخه، تالمذته ( حياته العلمية :الثاين املطلب

 3د�א���������א�6�$:�א��! �א�4�5.
 .التحقيق يف عنوان الكتاب ونسبته إىل مؤلفه :املطلب األول
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  .طبعاته وبيانتاريخ تأليف الكتاب  :الثاين املطلب
  .أمهية الكتاب وبيان املنهج العام للمؤلف فيه: املطلب الثالث

3')�م�א��)�8א���#��.����:א��! �א���5 � �
  .مفهوم املنهج وبيان أركانه: املطلب األول 
  .وم االستداللهمف: املطلب الثاين 

   .ستداليلاملقصود باملنهج اال: املطلب الثالث

�א�;(�:�א�;(�:�א�;(�:�א�;(�:�����::::א�'&%�א-ولא�'&%�א-ولא�'&%�א-ولא�'&%�א-ول�א��0�א��0�א��0 3333?�<����א��6�$?�<����א��6�$?�<����א��6�$?�<����א������6�$א/��א��0/.א/��א��0/.א/��א��0/.א/��א��0/.�=(�)�8א���#��.�>�#��=(�)�8א���#��.�>�#��=(�)�8א���#��.�>�#��=(�)�8א���#��.�>�#�����א��0

��/���Bא��)�A=<�8א��@��?�א-د���:א��! �א-ولC�� �B���?3א�$�D#�א�	�>�
 .مسة بناء املنهج على النظر يف األدلة :املطلب األول

  .اعتماده للمقاصد الشرعية  :املطلب الثاين

��א�2;�ع�وא���;��E:�! �א�4�5.א�C�F�=Gطوא�����I�א��&�<�J�<א��K3 
 .مسة االتساع :املطلب األول

  .مسة التيسري :املطلب الثاين
  .مسة التغليب: املطلب الثالث

  .مراعاة عنصر االحتياط: رابعاملطلب ال

��א�$��Jوא>�(�د�א����J�MوאL#ل�:א��! �א���5 C3 
 .م املناظرة واجلدل يف اللغة واالصطالحمفهو :املطلب األول

 .إبراز هذه السمة يف منهجه االستداليل :املطلب الثاين

  .مصدر هذه القوة :املطلب الثالث

�א�;(�:�א�;(�:�א�;(�:�א�;(�:�����::::א�'&%�א�4�5.א�'&%�א�4�5.א�'&%�א�4�5.א�'&%�א�4�5.D�Nא�D�Nא�D�Nא�D�Nא����OOOO���PQא����PQא����PQא����PQא�RRRR�����#�<ل��#���ل�>�#��=(�)�8א�#���ل�>�#��=(�)�8א�#���ل�>�#��=(�)�8א�#���א�����6�$א/��א��0/.א/��א��0/.א/��א��0/.א/��א��0/.�=(�)�8א�S/��>�?6�$א��S/��>�?6�$א��S/��>�?6�$א��S/��>�? 

 .أنواعهذكر وبيان أسبابه و مفهوم االختالف الفقهي:�א��()�#

 .تعريف االختالف الفقهي لغة واصطالحا :املطلب األول

   .بيان أسبابه :املطلب الثاين



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ò�ß‡Ô¾a 

 
 

 ج

 .ذكر أنواعه :املطلب الثالث

 .نظرة إمجالية حول املذهب املالكي�:א��! �א-ول

 .مفهوم املذهب املالكي :املطلب األول

  .املذهب املالكي باألندلس :املطلب الثاين
 .املذهب املالكي أصول :املطلب الثالث

 .القبس يف كتابهعند أيب بكر بن العريب  )خارج املذهب( مالمح اخلالف العايل�:א��! �א�4�5.

 .وفقهه ابن العريباالختالف يف فكر  :املطلب األول

   .منهجه يف مناقشة املخالفني وعرض أدلتهم :املطلب الثاين

 .القبس يف كتابهالعريب  عند أيب بكر بن النازلمالمح اخلالف �:א��! �א�4�5.

  .بيان كثرة الروايات واألقوال يف املذهب املالكي والفرق بينهما :التمهيد
  .ملمح تعدد الروايات واألقوال عن اإلمام مالك وكذلك األصحاب :املطلب األول
  .ملمح التمييز بني األقوال والروايات ومنهجه يف متحيصها :املطلب الثاين

��א����::::א�'&%�א���5 א�'&%�א���5 א�'&%�א���5 א�'&%�א���5 $
�Tא��$
�Tא��$
�Tא��$
�TUد��&�3333>�#�א�$��.�?�<��/�Sא��6�$>�#�א�$��.�?�<��/�Sא��6�$>�#�א�$��.�?�<��/�Sא��6�$>�#�א�$��.�?�<��/�Sא�$������6���#�ل�و&�د�U���#�ل�و&�د�U���#�ل�و&�د�U���#�ل�و �� �� �� �

����02ض��)� :א��! �א-ول�W/�X�YZא��U�Yل�]��وو�#���א��
��א�'$)���و<�'��\$=��S��<ق��T�3 

 .يف عرض القضايا الفقهيةمنهجه  :املطلب األول

 .منهجه من جهة الرأي املستدل له :املطلب الثاين

 .رجيحمنهجه يف الت :املطلب األول 

3&�د��Uא���#�����و�)^�S?�א���(#אد��)��:א��! �א�4�5. 
 .األدلة املتفق عليها :املطلب األول 

 .األدلة املختلف فيها :املطلب الثاين 

�_�Nא�_�Nא�_�Nא�_�Nض>�ض>�ض>�ضو`�)��و`�)��و`�)��و`�)������::::א�<����%D�8א���aא�����bP-%D�8א���aא�����bP-%D�8א���aא�����bP-%D�8א���aא�����bP-����cccc�(���(���(���(��3333� �� �� �� �
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Kא��)ـــ�8א���Kא��)ـــ�8א���Kא��)ـــ�8א���Kא��)ـــ�8א���::::� �� �� �� �

ا املنهج يعتمد أساسا على االستقراء وهذ ،يف هذا البحث منهجا علميا يتوافق مع طبيعته سلكت  
ذلك  مع ما يتبع -قة جبانب االستدالل حبيث يتم استقراء املسائل املتفرقة يف بطن كتاب القبس واملتعل -

  .وحتليل من مناقشة كله

d$
�Td$
�Td$
�Td$
�T���� !א��! ?�א��! ?�א��! ?�א���?::::����� �� �� �� �

حث مجع املادة العلمية وحماولة تتبع واستقصاء كل ما ورد يف الكتاب مما له عالقة مببا :�و�
 .االستدالل

��4�e: وحتليلها واستخالص منهج ابن العريب االستداليل فيها،  ،متأنية ةقراءة املادية العلمية قراء
 .وتوظيفها يف التمثيل للمسائل اليت أتناوهلا بالدراسة

�5��e: واإلحالة على ذلك يف اهلامش ،توثيق أقوال األعالم من مراجعها األصيلة. 

دار الكتب  أصدرااليت نظريا  دونبحث طبعة دار الغرب اإلسالمي الاعتمدت يف هذا  :�א/�0
إال أنين مل أغفل الرجوع إىل طبعة دار الكتب  ،نظرا لتميزها حيث إا حمققة يف رسالة علمية ،العلمية

أما بالنسبة لتحقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن  ،)القبس اجلديد( :مصطلح العلمية وأطلقت عليها
فإن مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية فضل طباعتها ضمن موسوعة ضمت لتركي ا

االستذكار والتمهيد والقبس مما يصعب على الباحث اعتمادها يف الدراسة ومع ذلك فقد  :كال من
  .رجعت إليه كثريا

�;  :فيما يتعلق بتوثيق اآليات واألحاديث واآلثار: ��

 .ورقم اآلية ،ا إىل كتاب اهللا مع ذكر اسم السورة عزو اآلية املستشهد •

يف بقية املواضع  ،مث اإلشارة لذلك املوضع ،ختريج احلديث املستشهد به يف أول كل موضع يرد فيه •
 .، وذلك بذكر رقم الصفحةاليت يرد فيها

 .فإين أكتفي بذلك ،ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم أو أحدمها •
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االنتقال إىل كتب أما  ،دون الرجوع إىل املصادر إىل األخرى يف املوطأمامل خيرجاه أحبث عنه  •
 .أمهات كتب احلديثسائر مث  ، اخلطوة املوالية فإنهالسنن 

 :استعملت الرموز التالية ،عند ختريج احلديث يف اهلامش •

o ومكتاب الص: ، أيومك الص: وتعين كتاب، حنو: ك. 

o باب النية يف الصيام: أيالنية يف الصيام،  ب: وتعين باب، حنو: ب . 

o وتعين رقم احلديث: ر. 

قدوة األمة احملمدية على صاحبها أفضل صالة وأزكى  باستثاء -ميع األعالم جل ترمجت :���د�
أئمة احلديث كذا وأئمة الفقه األربعة،  وأيضا، صحابته رضوان اهللا عليهم أمجعنيأقصد بذلك سالم و

  .وأهم مصنفاته ،ومولده ووفاته ،كامسه ولقبه ،ع على البحثمبا يفي مبعرفة العلم للمطل - الستة

فإذا مل  ،جعلت التوثيق يف اهلامش بذكر اسم املصدر وحده إذا كان ذلك يغين عن غريه�:��/�0
بينما فضلت أن تستأثر قائمة املصادر واملراجع بباقي  ،أردفنا عليه ذكر اسم املؤلف ،يتضح املقصود
  .اهلامش إلثقالجتنبا  ،طبعة ومكاا وغري ذلككتاريخ ال ،معلومات النشر

���e :مث البلدان  ،وتراجم األعالم ،واألشعار لآليات واألحاديث واآلثار :وضع الفهارس الالزمة
  .وأخريا املوضوعات ،املصادر واملراجعواألماكن فقائمة 

��::::א�#�א��:�א�;�/$�א�#�א��:�א�;�/$�א�#�א��:�א�;�/$�א�#�א��:�א�;�/$ �� �� �� �

رد هذا املوضوع يف دراسة خاصة يف على حبث أف –فيما اطلعت عليه ويف حدود علمي  – أعثر مل
   :وإن كان هناك بعض البحوث عاجلت بعض جوانبه نذكر منها ،رسالة جامعية أو كتاب أو غريها

رسالة  - اختالف القاضي ابن العريب عن اإلمام الشافعي من خالل كتاب أحكام القرآن  •
 .نذير محادو. د: إشراف ،يخ محيدانفر :إعداد -جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة  ماجستري

أبو بكر بن العريب وطريقته يف دراسة آيات التشريع بكتابه أحكام القرآن للباحث كمال الدين  •
 . م وقد حتدث عن منهجه يف التفسري عموما1386عبد ايد سنة 
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رسالة ما جستري جبامعة اإلمام حممد بن سعود للباحث  ،منهج ابن العريب يف كتابه أحكام القرآن •
مل أمتكن من االطالع على حمتواها أو موجز حيدد . هـ1401احل عبد الرمحن البليهي سنة ص

  .مالحمها وخطوطها العريضة
وله املن  ،فله الفضل كله ،وأمحد اهللا عزوجل أوال وآخرا على توفيقه إياي للكتابة يف هذا املوضوع 

اب فمن اهللا وحده وبفضله من صوما كان  :ولـوال يسعين إال أن أق@،وإليه يرجع األمركله  ،كله
إذ  ؛واهللا املستعان وعليه التكالن ،انواهللا ورسوله منه بريئ ،وما فيه من خطأ فمين ومن الشيطان ،وتوفيقه

  .أو ينجو مؤلّف من العثرات ،قلما خيلص حبث من اهلفوات
وأن ينفع به  ،صاومن النار منجيا وخمل ،أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن جيعله لوجهه خالصا

إنه  ،وأسأله سبحانه وتعاىل أن يغفر يل ولوالدي وللمؤمنني واملؤمنات ،كاتبه وقارئه يف الدنيا واآلخرة
  .وهو حسبنا ونعم الوكيل ،مسيع الدعاء وأهل الرجاء
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ع بيان مفهوم ـم ،القبسوكتابه  ،بن العريبأيب بكر جانبا من حياة  هذا الفصل يف سأتناول  

  :يف ثالثة مباحث ،املنهج االستداليل

1�2���/.�/���/��א��0/.1�2���/.�/���/��א��0/.1�2���/.�/���/��א��0/.1�2���/.�/���/��א��0/.����::::א-ولא-ولא-ولא-ولא��! �א��! �א��! �א��! �  

  حياته الذاتية :املطلب األول

   ::::امسه
ريب ـد بن حممد بن عبد اهللا بن العـد اهللا بن أمحـهو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عب  

 ،- انـينتهي نسبه إىل قحط.. .ددنسبة إىل معافر بن يعفر مالك بن احلارث بن مرة بن أَ –املعافري 
  .)1(ريبغامل ابن قيلو ،العريب بابن املعروف

  :نسبه

 ،واألندلس ،م باليمنـوه :-وهو يتحدث عن نسب بين معافر  – )2(زمـابن حاإلمام قال 
وهم بيوت  :قال.. .وبين منخل ،)4( وآل جحاف ببلنسية ،)3( وذكر منهم بين أيب عامر بقرطبة ،ومصر

   .)5(ليست هلم دار جامعة ،متفرقة باألندلس
وشهرة آل ابن العريب  ،ولعله اقتصر على البيوت الشهرية ،ابن حزم آل ابن العريباإلمام ذكر ومل ي  

  .)6(رمبا جاءت بعد

                                                 
، العرب )2/26(، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب )20/197( سري أعالم النبالء، ) 5/147(شذرات الذهب  )1(

 )2/90: (هدية العارفني، )92: ص(، بغية امللتمس )3/855(، الصلة ) 2/468-469(

هـ 456هـ وتويف سنة 384ولد سنة  ،قرطبة أهل من حممد أبا يكىن ،الفارسي غالب بن حزم بن سعيد بن أمحد بن عليهو  )2(
، )18/184(، سري أعالم النبالء )3/325(وفيات األعيان : انظر .اإلحكام والنيذ يف أصول الفقه واحمللى باآلثار :من تواليفه

 )279: ص(، مطمح األنفس )2/605(الصلة 
  )4/324(معجم البلدان : انظر. وكانت سريرا مللكها وا كانت ملوك بين أمية ،دلسوهي مدينة عظيمة وسط بالد األن )3(

 ) 1/490(معجم البلدان : انظر. وهي شرقي تدمري وشرقي قرطبة ،مدينة مشهورة باألندلس متصلة حبوزة كورة تدمري )4(

  )419-418: ص(مجهرة أنساب العرب  )5(
  )9 :ص(مع القاضي أيب بكر بن العريب  )6(
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  :مولده
 ،)1( ة إشبيليةـم مبدين1076مارس  31 هـ، املوافق 468سنة شعبان  22 ليلة اخلميس ولد  

  .)3( الطوائف يف عصر دول )2( ادـيف أحضان أسرة كانت هلا حظوة لدى املعتمد بن عب
ان بقني من ـولدت ليلة اخلميس لثم :ال يلـوسألته عن مولده فق": )4( والـيقول ابن بشك

  .)6( ه كانت سنة تسع وستنيـوقيل إن والدت ،)5("ائةـة مثان وستني وأربعمـشعبان سن
 :وظائفه

  .تولية ابن العريب الشورى لدى القضاة :أوال

خيرج منها  كان ا مانه وبني غريه من الفقهاء مناظرات غالبلقد سطع جنم ابن العريب وكانت بي   
وال يصدر  ،فال يربم أمر إال مبشورته ،أن خيتاره للشورى لدى القضاة املسلمني رـأميمما دفع ب ،منتصرا
  .)7( إال بعد أخذ رأيه فيه حكم
 .واليته القضاء :ثانيا

عه ت على تضلّدلّ ،اءة نادرةـضاة كفأظهر أبو بكر بن العريب لدى توليته الشورى بني أيدي الق
وكان  ،وغرية ملتهبة على حقوق الضعفاء والوقوف إىل جانب املظلومني ،ةـوم الشريعـع بعلـالواس

ان لتلك النداءات املتكررة ـكف ،يف جمالسه العلمية ينتقد األوضاع الفاسدة اليت يعيشها اتمع األندلسي

                                                 
  )1/195(معجم البلدان : انظر. مدينة عظيمة باألندلس وتسمى محص أيضا كان ا ملك بين عباد وهي غريب قرطبة )1(

ة، ووىل امللك سنة ئ، ولد حممد مبدينة باجة سنة إحدى وثلثني أربع ما سم املعتمد بن املعتضداحممد بن عباد بن إمسعيل أبو القهو  )2(
 وقبض على املعتمد بن عبادمث اختلف مع األمري يوسف بن تاشفني  به أحسن قيام واهتم به أمت اهتمامإحدى وستني بإشبيلية فقام 

، )2/347(، العرب )3/151(الوايف بالوفيات : انظر. ء ، وترك أوالده فقرا كل شيء ميلكه ، وأخذ سنة أربع ومثانني وأربعمئة
  )260: ص(، الوفيات )169: ص(مطمح األنفس 

 20(، سري أعالم النبالء )180: ص(، طبقات املفسرين لألدنروي )2/90(، هدية العارفني ) 468: ص(احلفاظ طبقات  )3(
  )3/266(، الوايف بالوفيات )99: ص(، بغية امللتمس )378: ص(، الديباج املذهب )6/230(األعالم  ،)198/

هـ وهو ابن 578ل قوطية يكىن أبا القاسم تويف سنة هو خلف بن عبد امللك بن مسعود بن موسى بن بشكوال األنصاري من أه )4(
، الوفيات )184: ص(الديباج : انظر. الغوامض واملبهمات وكتاب الفوائد املنتخبة وكناب الصلة: مثان وثالثني سنة من تآليفه

 )21/139(، سري أعالم النبالء )290: ص(

  )3/857(الصلة  )5(
 ) 4/297(وفيات األعيان  )6(

 ) 136:ص(، شجرة النور الزكية )1/170(، اإلحاطة يف أخبار غرناطة )83: ص(أيب بكر بن العريب  مع القاضي )7(
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مرسوما  )2( علي بن يوسف بن تاشفنياألمري فأصدر  ،رابطنيعاصمة امل )1( شـصداها البعيد يف مراك
قد محدت سياسته و ،)3( هـ528بتولية ابن العريب قضاء إشبيلية حيمل تاريخ منسلخ مجادى الثانية سنة 

 عزل بعد ذلك لكنه ،فقد روي أنه أمر بثقب أشداق زامر ،وكان ذا شدة وسطوة ،سياسته يف القضاء
)4(.   

   :هـحمنت

 ،ودته إىل املغرب مكتبة حافلة يف خمتلف العلوم والفنونـه لدى عـريب معحب ابن العاصط
ورمبا كان ابن العريب أول من  ،)5( يـلغزالة اإلسالم اـجكتاب اإلحياء حل: هـوكان من بني ما ضمن

  .)6( أدخله إىل املغرب

يتزعمهم يف  ،اإلحياءوبالتايل كتابه  ،ومعلوم أن فقهاء األندلس قد أعلنوا حربا شعواء على الغزايل  
فأصدر أمري املسلمني علي بن  ،وأفتوا بإحراق كتبه ،فأغروا السلطان به ،)7( ذلك قاضي قرطبة ابن محدين

وذلك  ،فأحرق بقرطبة أمام مأل من الناس ،أمره بذلك إىل سائر عماله بالعدوتني ،بن يوسف بن تاشفني
وبالدرجة األوىل إىل  ،العلم والفضل ة إىل كثري من أهلـوأشارت األصابع بالتهم ،هـ 503سنة 

 ،مترمجنا أبو بكر بن العريب ،اءـة اهلوجـة من جرفتهم هذه العاصفـويف مقدم ،هـتالميذه ومريدي
ه اهللا منها ـوقد عصم ،اءـفأتلفت وألقي ا يف امل ،دعي إىل اجلزيرة اخلضراء حيمل نسخة من اإلحياء

   .)8( بعد بالء عظيم

                                                 
 ) 5/94(معجم البلدان : انظر. وهي أعظم مدينة باملغرب وأجلها )1(

 على وجرى سلمني،امل أمري بلقبه وتلقَّب مكانه، بامللك فقام مائة، مخس سنة والده تويف ،السلمني أمري تاشفني بن يوسف بن علي )2(
، سري )7/108(الوايف بالوفيات : انظر. مائة ومخس وثالثني سبع سنة وتوفِّي السرية حسن وكان. العدو وإخافة اجلهاد يف سننه

 )20/124(أعالم النبالء 

 )83: ص(مع القاضي أيب بكر بن العريب  )3(

الديباج املذهب ، )106-105: ص(املرقبة العليا  ،)857-3/856(، الصلة )2/29( ، نفح الطيب)3/88(أزهار الرياض  )4(
  )468: ص(، طبقات احلفاظ السيوطي )378: ص(

 .ستأيت ترمجته يف الكالم على شيوخه )5(

  )71: ص(نظم اجلمان البن القطان  )6(
. هـ508وتويف سنة  ،قرطبةهو أمحد بن حممد بن علي بن حممد بن عبد العزيز بن محدين التغليب يكىن أبا عبد اهللا قاضي اجلماعة ب )7(

 )1/133(، الصلة )19/422(سري أعالم النبالء : انظر

  ) 138: ص(، شجرة النور الزكية )71: ص(، نظم اجلمان )104: ص(احللل املوشية  )8(
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اجتمعت و ،)1( فرموه باجلربملا توىل القضاء من طرف مرضى القلوب واحلسدة عاىن الويالت  وقد  
ولقد حكمت ": يقول عن ذلك القاضي ،)2( ى قرطبةـالعامة العمياء وثارت عليه وبوا داره وخرج إل

 ،حىت مل يكن يرى يف األرض منكر ،م الصالة واألمر باملعروف والنهي عن املنكرـاس فألزمتهـبني الن
ألبوا وألبوا وثاروا إيل واستسلمت ألمر ـفت ،اخلطب على أهل الغصب وعظم على الفسقة الكرب واشتد

وأمسيت  ،فعاثوا علي ،وخرجت إىل السطوح بنفسي ،وأمرت كل من حويل أال يدافعوا عن داري ،اهللا
 .)3("لكنت قتيل الدار ،ولوال ما سبق من حسن املقدار ،سليب الدار

 :ريإنفاق ماله يف سبيل اخل

أنه أنشأ  يؤثر عنه اـممو ،وكان ينفق ماله يف سبيل اخلري ،سكان ابن العريب من أثرياء األندل  
 واشتهر" :)5( يقول الذهيب ،)4( ه اخلاصـورة من مالـلية باحلجارة واآلجر بالنـسورا على مدينة إشبي

   .)6("الهم من سورا إشبيلية على أنشأ حبيث موالاأل وافر ،حمتشما رئيسا وكان ،امسه واشتهر"
 :جهاده

ومني على ـان حيث احلكام واحملكـإنه رمحه اهللا من العلماء ااهدين يف اهللا إلعالء كلمة اهللا فك  
ارك اليت خاضها أمراء إشبيلية مع الصليبيني يف شرق األندلس ـارك يف كثري من املعـوقد ش ،ادـاجله

  .)7( وغربه
   :وفاته

ه منها مع أهل بلده إىل احلضرة بعد دخول ـاليت توج من الوجهة ،شـوتويف منصرفه من مراك  
يف ربيع اآلخر من  )8( فاسبلدة فأدركته منيته بطريقه على مقربة من  ،مث سرحوه ،فحبس ،مدينة إشبيلية

                                                 
 )3/85(أزهار الرياض  )1(

  )2/27(نفح الطيب  )2(
  )401-400: ص(، العواصم من القواصم )83:ص(بغية امللتمس  )3(
 )2/28( صدر السابقامل )4(

هو مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد اهللا التركماين األصل الفارقي مث الدمشقي مؤرخ اإلسالم  )5(
. هـ من مؤلفاته سري أعالم النيالء والعرب يف أخبار من غرب وتذكرة احلفاظ748هـ ونويف سنة 673وشيخ احملدثني، ولد سنة 

  ) 9/100(، طبقات الشافعية الكربى )18/500(، البداية والنهاية )268-8/264(ر شذرات الذهب انظ
 ) 20/200(سري أعالم النبالء  )6(

  ) 956-2/955(األحكام البن العريب  )7(
 )4/230(معجم البلدان : انظر. هي مدينة مشهورة كبرية على بر املغرب )8(



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ð‡îèànÛa@Ý—ÐÛa 

 
 

 - 6  -

 ومخس نيـوأربع ثالث سنة األول ربيع من السابع األحد يومكانت  لـوقي ،)1(هـ543ة ـسن
 ،ةـن سنـا وسبعيمخسآنذاك ره ـعمكان و ،)3(هـ543ة وقيل يف مجادى األوىل سن ،)2(مائة
عن سبب و ،)4(ائلـل بسبب فتنة القبـق اجلبـبب وصوهلم إىل مدينة فاس أم أخذوا على طريـوس

   .)5(ابن العريب سم :موته قال بعضهم

  حياته العلمية :الثاين املطلب

 :نشأته التعليمية

وعرج يف درج  ،على حب العلم فشب ،عية رفيعةأسرة علم ومكانة اجتمانشأ ابن العريب يف   
فحذق القرآن وهو  ،فعنه أخذ تعليمه األويل ،ده حريصا عليهـوكان وال ،ذ نعومة أظفارهـاملعارف من

ع فنونا من ـومج ،غ السادسة عشر من عمره حىت أتقن القراءات العشرـومل يبل ،ابن تسع سنني
ل ـصق فقد متّ ،وذكاؤه اخلارقساعده على ذلك موهبته وقد  ،ن على األدب والشعرومتر ،ةـالعربي

خاله  :المـومن مجلة هؤالء األع ،به إىل ما كان يرجوه والده منه ى يد أشياخ نحواـة علـتلك املوهب
 فأخذ عن ،وقبل رحلته انتقل إىل قرطبة ،)7(يـوأبو عبد اهللا السرقسط ،)6(و القاسم احلسن اهلوزينـأب

  .)8(بعض مشاخيها
  

                                                 
، طبقات املفسرين )99: ص(، بغية امللتمس )2/28(نفح الطيب ، )106: ص(رقبة العليا امل، )279: ص(بن قنفذ ال الوفيات )1(

  ) 3/857(، الصلة )2/90: (، هدية العارفني)468: ص(، طبقات احلفاظ للسيوطي )181: ص(لألدنروي 
  )3/63(أزهار الرياض ، )378: ص(الديباج املذهب  )2(
: ص(، احللل املوشية )2/30(نفح الطيب ، )3/857(الصلة ، )68: ص(الغنية ، )107-106: ص(املرقبة العليا  )3(

 )4/297(،وفيات األعيان )148

  )34: ص(البيان املغرب  )4(
 )2/223(الفكر السامي ، )95: ص(املرقبة العليا  )5(

 .ستأيت ترمجته )6(

 .ستأيت ترمجته )7(

: ص(الغنية ، )2/28(، نفح الطيب )20/198(م النبالء ، سري أعال)249: ص(، بغية امللتمس )376: ص(الديباج املذهب ) 8(
66(  
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ن كتب ـفذكر م ،لةـريب قائمة من الكتب اليت درسها يف هذه املرحـوقد سجل لنا ابن الع  
ول البن ـواألص ،)3( ي للنحاسـوالكاف ،)2( يـواجلمل للزجاج ،)1( يـاح للفارسـاإليض :ةالعربي

 اه اخلليلـلي الذي أـصوكتاب الصناعة األ ،)6( كتاب الثمايلو ،)5( ودـوالدري ،)4( البن السراج
ن اللغة ـوم ،)10( يـواجلعف ،)9( ائيـر الطـشع :ارـومن األشع ،)8( هـى سيبويـإل )7( اخلليل

                                                 
هـ، أما كتابه 377هو أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسي أحد أئمة اللغة ولد بفارس وكانت وفاته سنة  )1(

 ) 15/429(البداية والنهاية  ،)232ص(نزهة األلباء . م بتحقيق األستاذ حسن شاذيل فرهود1999اإليضاح فقد طبع مبصر ستة 

هـ وقد اهتم 337الزجاجي هو عبد الرمحن بن إسحاق النهاوندي أصال ومولدا والبغدادي دارا ونشأة، تويف يف طربية سنة  )2(
  ) 119: ص(، طبقات النحويني )3/136(وفيات األعيان : انظر. األندلسيون بكتابه اجلمل وكتلوا عليه عدة شروح

هـ، وله 338تويف سنة  أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي املصري النحاس مفسر وحنوي ولغويهو أبو جعفر  )3(
، شذرات )1/99(وفيات األعيان: انظر . مصنفات كثرية منها شرح أبيات سيبوبه ولعل هذا الكتاب هو املعين عند ابن العريب

 )4/203(الذهب 

وي البغدادي امع على فضله ونبله وجاللة قدره يف النحو واألدب صحب أبا العباس هو أبو بكر حممد بن السري السراج النح )4(
مازال النحو جمنونا : هـ، ولكتابه األصول مرتلة خاصة يف نفوس النحاة حىت قيل 316املربد وأخذ عنه العلم، تويف بغداد سنة 

 ) 3/145(، إنباه الرواة )114-112: ص(طبقات النحويني واللغويني : انظر. حىت عقله ابن السراج بأصوله

دريِود من أهل النحو والشعر وله كناب يف العربية شرح به كتاب : هوعبد اهللا بن سليمان املعروف بدرود، ويصغره بعضهم فيقول )5(
 )2/414(جذوة املقتبس : انظر. الكسائي

مايل، والثمايل نسبة إىل مثالة بن سلمة بن كعب مب احلارث بن أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكرب األزدي املعروف باملربد الث )6(
: انظر. ولعله هو املشار إليه هنا" املقتضب" هـ، ومن أهم مؤلفاته 285كعب، أديب حنوي لغوي ولد بالبصرة وتويف بغداد سنة 

  )191: ص(، الوفيات )164: ص(، نزهة األلباء )101: ص(طبقات النحويني 

تويف بالبصرة . اخلليل بن أمحد الفراهيدي األزدي من أئمة اللغة واألدب وأول من استخرج العروضمحن هو أبو عبد الر )7(
: ص(، الفهرست البن الندمي )45: ص(نزهة األلباء : انظر. هـ ، صنف كتاب النغم وكتاب العروض وأيضا العني 170سنة
 ) 57: ص( انظر الفهرست. واملسائل فيه للخليل ، ولعل كتاب الصناعة األصلي هو كتاب سيبويه ألن األصول)48-49

هو عمرو بن عثمان بن قنرب موىل بين احلارث بن كعب كنبته أبو بشر وبقال أبو احلسن امللقب بسيبويه إمام النحاة وأول من بسط  )8(
 )57: ص(ت ، الفهرس)54: ص(نزهة األلباء : انظر. هـ180علم النحو، وألف كتابه املسمى كتاب سيبويه تويف سنة 

الفهرست : انظر. هـ231أبو متام حبيب بن أوس الطائي كان نصرانيا وأسلم مدح اخللفاء والكرباء، صنف كتاب احلماسة سنة  )9(
 )190: ص(

هـ وله 354هـ وقتل سنة 303هو أبو الطيب املتنيب أمحد بن احلسني اجلعفي من أعظم الشعراء اإلسالميني ولد بالكوفة سنة  )10(
  ) 219: ص(، نزهة األلباء )195: ص(انظر الفهرست . ر مطبوعديوان شع
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وما يليه إىل الشكل  ،)2( وكتاب إقليدس ،والفرائض ،واجلرب ،املعامالت :ابـويف احلس ،)1( األمايل
    .)5( وما إىل ذلك ،)4( نظر يف األسطرالبكما  ،)3( اعالقطّ

  :رحالته العلمية

بكر بن العريب مبا حصله من علم يف بلده األندلس، فقرر االرحتال إىل املشرق للقاء مل يقنع أبو   
ن ـة مخس ومثانيـع األول سنـيوم األحد مستهل ربي العلماء واألخذ عنهم، فخرج برفقة والده

  .)6( إذ ذاك حنو سبعة عشر عاما هوسن ،وأربعمائة
 ،ث مع هول األمرـباعث على هذا التشبوكان ال": ويذكر ابن العريب سبب هذه الرحلة فيقول  
   .)7("ت وعزمية جنمت ساقتها رمحة سبقتمهة لزم
وإن شئت  ،رهني آمننيـني أو قل مكـفخرجنا مكرم": وحيدد ابن العريب مالمح الرحلة بقوله  
فألفيت  ،)8( دة دخلت مالقةـان أول بلـفك ،]21: الشعراء)) [فررت منكم ملا خفتكمف(( ،خائفني
وله عند األمراء  ،ولديه حشمة ،وعنده رواية ومسائل ،أشهر ما عنده نسبه ،)9( م الشعيبـرأسه ا أمة

وأدباء  ،فرأيت ا رجاالت يف املسائل والقراءات ،)11( ريةـإىل امل ،)10( ت غرناطةـمث طرق ،قدم وجاه

                                                 
إن كتب األمايل اليت تكونت فيما يبدو عند احملدثني والفقهاء عن عادة إمالء موضوع أو موضوعات الدروس املتتابعة على  )1(

  )2/133(تاريخ التراث العريب : انظر. السامعني كانت مألوفة أيضا عند اللغويني واألدباء

م .ق 300من أكرب الشخصيات اليونانية يف جمال الرياضيات ال سيما اهلندسة ظهر حوايل سنة قليدس بن نوقطرس بن برنيقس هو إ )2(
 ) 325: ص(الفهرست : انظر. وإليه تعزى اهلندسة اإلقليدية وكتابه املشار إليه هو كتاب األصول

 )230: ص(مفاتيح العلوم : انظر. وإما على حميطها الشكل القطاع هي قطعة من دائرة رأسها إما على مركزها )3(

 )253: ص(مفاتيح العلوم : انظر.  األسطرالب معناه مقياس النجوم وهو آلة ابتدعها اليونانيون )4(

  ) 74-70: ص( قانون التأويل )5(
  )298: ص(مطمح األنفس ، )105: ص(، املرقبة العليا )3/856(، الصلة )376: ص(الديباج املذهب )6(
 )77-76: ص(قانون التأويل  )7(

  )5/43(معجم البلدان : انظر. مدينة باألندلس من أعمال رية سورها على شاطئ البحر بني اجلزيرة اخلضراء واملرية )8(

 ، سري أعالم)107: ص(املرقبة العليا : انظر. هـ497هو أبو املطرف عبد الرمحن بن قاسم كان فقيها ذاكرا للمسائل تويف سنة  )9(
 )19/227(النبالء 

 ) 4/195(معجم البلدان : انظر. مال األندلس يشقها ر قلزمهي أقدم مدن كورة البرية من أع )10(

 ) 5/119(معجم البلدان : انظر. هي مدينة كبرية من كورة إلبرية من أعمال األندلس )11(
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 ا حاهلم فربك يف أيام قالئل لبثت ا مل أخرب ،ري والكمالـي التقصـبني درجت ،ي املرتلةـمتوسط
  .)2("فرأيت فيها مجاعة من أهل املسائل ،)1( ر حمفوزا إىل جبايةـوركبت البح ،أعلم م
م الكرب واشتدت ـوقد أحاط  ،ويتابع القاضي مع والده رحلتهما طورا بالرب وطورا بالبحر  
لة من ا مج ولقي ،)5( ةم نزال املهديـث ،)4( ةـمث دخال سوس ،)3( ومرا يف طريقهما على بونة ،األنواء

جمالس  ولزم ،واملناظرة فيها مع الطالبني ،يف قراءة شيء من أصول الدين فأخذ ،من فقهاء القريوان
   .)6(املتفقهني
اعتزمنا  ،ار احلجازـى ديـر إلـب يف البحـفلما حان وقت إقالع املرك": يقول ابن العريب  
  .)7("را يف موضعها مسطوتفسريه ،بعد أن وعيت مجال من املعلومات ،فركبناه
 ،)8( فقد دخال إىل اإلسكندرية ،يةـلة احلقيقـر بدأت الرحـوبوصول القاضي ووالده إىل مص  

والعلماء يف مخول ال  ،والدعوة الفاطمية قائمة ،)9( وواصال سريمها إىل الفسطاط ،ومل يطل مقامهما ا
فألفينا ا مجاعة من احملدثني والفقهاء ": ولبأسلوبه األديب فيق ما رآهويسجل لنا القاضي  ،يكاد يوصف

ومن هجران اخللق حبيث ال يرشد  ،وهم من اخلمول يف سرب خفي ،والسلطان عليهم جري ،واملتكلمني
  .)10("أحد منهم يف فن إىل معرفة بله األدب وال ينتسب ،ال ينبسون إىل العلم ببنت شفة ،إليهم حريء

ومل يلبث  ،عنهمأخذ  فقد كان هناك علماء أجالء ،ر املصريةورغم ما وصف به ابن العريب الديا  
وذكر أا أول  ،ائد الفاسدة كعقائد اإلمساعيلية الفاطميةـت له بعض العقـالقاضي مبصر حىت تكشف

فلم  ،فإين خرجت من بالدي حني الفطرة ،ة لقيت يف رحليتـوهذه أول بدع": يقول ،)11(بدعة واجهته

                                                 
 ) 1/339(معجم البلدان : انظر. رية أيضامدينة على ساحل البحر باجلزائر كانت قاعدة ملك بين محاد وتسمى الناص )1(

 )78-77: ص(قانون التأويل  )2(

 ) 1/512(معجم البلدان : انظر. مدينة تقع يف الشمال الشرقي ببالد اجلزائر تسمى حاليا عنابة )3(

 ) 3/282(معجم البلدان : انظر. مدينة بنواحي إفريقية )4(

 )5/230(معجم البلدان : انظر. انوهي يف مشال مدينة القريو ،مدينة بإفريقية )5(

 )84-83: ص(قانون التأويل  )6(

 )89-84: ص( املصدر نفسه) 7(

 ) 1/183(معجم البلدان : انظر. يم الثالثة على الساحل املصري وهي يف اإلقلمدينة مشهور )8(

 )4/264(معجم البلدان : انظر. هي املدينة اليت بناها الصحايب اجلليل عمرو بن العاص مبصر )9(

  ) 89: ص(، قانون التأويل )18: ص(مع القاضي أيب بكر بن العريب  )10(
 )19-18: ص(مع القاضي أيب بكر بن العريب  )11(
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حىت بلغت بالد هذه  ،يقيينويزيدين يف  ،يغبطين تديين ،ان على سنن اهلدىـي إال من كـألق يف طريق
مث .. .ووعيته ،هت بهـوال كفر إال شوف ،مل يبق باطل إال مسعته ،فلبثت فيهم مثانية أشهر.. .الطائفة

  .)1("خرجت عنهم إىل الشام

من  زـمركك اوهي إذ ذ ،هـ 426سنة إليها كان وصوله و ،أول مدينة دخلها مدينة القدس  
ي آثر ابن ـومن أجل هذا اجلو العلم ،جيتمع العلماء من كل املذاهب هافي ،أهم مراكز اإلشعاع الفكري

وكان أول مدرسة  ،ة أعوامـى ثالثـعل ربوما ي هايفقد مكث ف ،العريب البقاء أطول مدة يف هذه الديار
... )2( يخ من علمائهم يقال له جمليها من شـفكانت أول كلمة مسعت": قال ،عمد إليها مدرسة الشافعية

ى ـوأقمت حىت انته ،ت منه نكرا وال عرفاـوال حتقق ،رفاـالمه حـفلم أفهم من ك... )2(
  .)3("الس

  درس آخر ابن بلده وهو ـمجع كتبه وانتقل إىل م ،ر له فهمهوبعد انتهاء هذا الدرس الذي مل يقد
حلضور التناظر دارس احلنفية والشافعية ـل إىل مدخكان يو ،فلزمه مدة مل يفارقه فيها ،)4( الطرطوشي

   .)5( بني الطوائف والفقهاء
 توجهمث  ،ال األدبـانغمر فيها مع رج ،وأقام ا حنوا من ستة أشهر ،)6( مث دخل مدينة عسقالن  

  .)7(إىل دمشق توجه
    

                                                 
  )61-59: ص(العواصم من القواصم  )1(
ء سري أعالم النبال: انظر. هـ550هو جملي بن مجيع بن جنا القرشي املخزومي أبو املعايل صاحب كتاب الذخائر تويف سنة  )2(

 ) 6/259(، شذرات الذهب )4/154(، وفيات األعيان )20/325(

  )92-91: ص(قانون التأويل  )3(
 . ستأيت ترمجته )4(

 )94-92: ص( املصدر نفسه) 5(

معجم البلدان : انظر. هي مدينة بالشام من أعمال فلسطني على ساحل البحر بني غزة وبيت جربين يقال هلا عروس الشام )6(
  )4/190(اب للسمعاين ، األنس)4/122(

  )104-102: ص(، قانون التأويل )75: ص(العواصم من القواصم  )7(
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ت وكان ،)1( هـ489خ شعبان سنة ـغادر ابن العريب دمشق مع والده متجها إىل العراق منسل
فكانت حمط رحال العلماء من أقصى  ،ز العلم يف العامل اإلسالميـبغداد يف ذلك الوقت من أكرب مراك

وقد جلب  ،)3( ةـاملدرسة النظامي ،)2( أنشأ ا نظام امللك الوزير السلجوقي ،الشرق إىل أقصى الغرب
  .وحفاظ احلديث مما أهلها ألن تصبح جامعة ذلك العصر ،وخ العلمـإليها من شي

ة التدريس ـي واليـكان نائبا ف الذي ،)4( فأول جملس قعد فيه حلقة اإلمام حسني الطربي  
  .)5( بالدار النظامية يف ذلك الوقت

  .)7( وكان يصفه بفقيه الوقت ،)6( ويف العراق الزم شيخه فخر اإلسالم الشاشي  
ولقد  ،)8( القعدةيف شهر ذي  ،هـ 489كان ذلك سنة ،من العراق انطلق حنو البقاع املقدسة

ذ عن الكثري من الشيوخ الذين حضروا ألداء ـفأخ ،املناسبة أميا استغاللالفرصة استغل ابن العريب هذه 
 ،وكان يقضي أغلب أوقاته يف الروضة الشريفة ،وبعد أداء فريضة احلج توجه إىل املدينة ،فريضة احلج

ىل بغداد ثانية ولقي ا مجلة من فقد توجه إ ،ناكمل تطل إقامته هلكن و .يستمع إىل أحاديث علماء املدينة
د بإزاء املدرسة ـاط أيب سعيـدانشمند فرتل بربورد علينا ": الذي قال عنه ،ايلمنهم اإلمام الغز ،العلماء
أنت ضالتنا الذي كنا  :وقلت له ،وعرضنا أمنيتنا عليه ،معرضا عن الدنيا مقبال على اهللا تعاىل ،النظامية

كما أخذ عن  ،)10("اطه واغتنمت خلوته ونشاطهـه ولزمت بسـفقصدت رباط": قال مث ،)9("ننشد
  .األساتذة الزائرين لبغداد

                                                 
  )107: ص( قانون التأويل) 1(
األعالم : انظر. هـ 485تويف سنة ه 408هو احلسن بن علي بن إسحاق الطوسي أبو علي امللقب بنظام امللك ولد سنة  )2(

)2/202( 

هـ وتقتصر مناهجها الدراسية على دراسة الفقه 459قي نظام امللك وافتتحت رمسيا سنة أنشأ هذه املدرسة الوزير السلجو )3(
 .)4/309(، طبقات الشافية الكربى )2/129(وفيات األعيان : انظر. كالم وما يتبعهما من أصول وفروعالشافعي، وفن ال

سري أعالم النبالء : انظر. هـ498تويف سنة  هو أبو عبد اهللا احلسني بن علي الفقيه الشافعي حمدث مكة ودرس بالنظامية )4(
 )5/420(، شذرات الذهب )19/203(

 )108: ص(قانون التأويل  )5(

 .ستأيت ترمجته )6(

 .)111: ص( انون التأويل) 7(

  )105: ص(، املرقبة العليا )376: ص(الديباج املذهب ، )50- 4/49: (عارضة األحوذي )8(
 )111: ص(قانون التأويل  )9(

 )112: ص( صدر نفسهامل) 10(
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يستفيد  ،ا يف التردد على حلق الذكرقضامه ،تنيقرابة السنلبغداد مضى يف زيارته الثانية وبعد أن أ  
 491وكان ذلك يف سنة  ،به والده مارا بدمشقـصح ،ويف طريق عودته إىل وطنه ،غادر بغداد ،ويفيد
عارضة (وملا غرب صنف  ،هـ 491إىل مقره سنة  خرج من دمشق راجعا :قال ابن عساكر ،هـ

  .)1()األحوذي
وزار  ،ه السابقنيـاك شيوخـي هنـوقابل القاض ،دسـوقد توجها من دمشق إىل بيت املق  

  .)2(ووجدها قد تغريت بعده ،بعض األماكن
وحل فيها ضيفا  ،ـادرها متوجها إىل اإلسكندريةفغ ،بيت املقدسذه املرة بـومل تطل إقامته ه  

أبو بكر اإلمام وقد أصبح  ،اـالذي الزمه بالقدس طيلة مقامه  ،على أستاذه السابق وابن بلده
 هذه األثناء ويف .الطرطوشي من الشخصيات الالمعة مبدينة اإلسكندرية بعد أن أقام ا مدة من الزمن

 493ة ـوكانت وفاة والده يف أوائل سن ،وقد أسف لذلك كثريا ،اية الرحلة مع ريبتويف والد ابن الع
  .)3(هـ

كان هلا أحسن  ،عاد ابن العريب كما قدمنا من هذه الرحلة بنتائج هامة ،وبعد هذا احلدث اجللل  
ه متطلعة ـس إليإىل األندلس فحلّها والنفو فكر": )4(يقول الفتح بن خاقان ،األثر يف حياته ويف حياة بلده

  .)5("ومن عزة سقي ،يك من حظوة لقيفناه ،متطلعة وألنبائه متسمعة
  :شيوخه

فله شيوخ يف القراءات  ،تتلمذ القاضي أبو بكر بن العريب على شيوخ يف خمتلف العلوم الشرعية  
   :منهم والفقه واألصول واللغة واحلديث

 -هـ  435[د اهللا بن العريب د عبد اهللا بن حممد بن عبـأبو حمم الفقيه الوزيروالده ـ  1
استوزره بنو  ،وهو من كبار أصحاب أيب حممد بن حزم الظاهري ،من وجوه علماء إشبيلية ،]هـ 493

                                                 
 )2/28(نفح الطيب  )1(

 1252/)2(األحكام البن العريب  )2(

 ) 4/297(، وفيات األعيان )106: ص(، املرقبة العليا )68: ص(الغنية  )3(

قالئد : هـ، كاتب مؤرخ من أهل إشبيلية، من مؤلفاته528هـ وتويف سنة 480هو الفتح بن حممد بن عبيد بن خاقان ولدسنة ) 4(
  )5/134(األعالم للزركلي : انظر. يان ومطمح األنفسالعث

  )299-298: ص(مطمح األنفس  )5(
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قال فيه معاصره  ،والتفنن والرباعة ،وكان من أهل اآلداب الواسعة ،ونال عندهم حظوة كربى ،عباد
   .)2("ملكها جملس يف وصدرا فلكها يف بدرا بإشبيلية أبوه وكان" :)1(ح بن خاقانـالفت

توفـي  ،فقه بأيب بكر الشاشيت ،أبو بكر الطرطوشي الفهري ويعرف بابن أيب رندقةـ  2  
  .)3(ة سنة عشرين ومخسمائةـدريباإلسكن
الفقيه  ،حجة اإلسالم ،الطوسي ن حممد بن أمحد الغزايلحممد بن حممد ب أبو حامد الغزايلـ  3
 :دة فنون منهاـب املفيدة يف عـصنف الكت ،عية يف آخر عصره مثلهمل يكن للطائفة الشاف،الشافعي

ولد  ،وهو من أنفس الكتب وأمجلها ،وكتاب إحياء علوم الدين ،والوجيز ،طـوالبسي ،طـكتاب الوسي
   .)4(وتويف سنة مخس ومخسمائة ،سنة مخسني وأربعمائة

من  ،وف بابن السراج األديباملعر ،أبو حممد جعفر بن أمحد بن احلسني البغدادي املقرئـ  4  
خه ويف شيو ،وله تواليف مفيدة ،كان ممن يفتخر برؤيته وروايته :قال عنه السلفي ،القراء املشهورين

 .)5(هـ500مات سنة  ،كثرة

 ،أبو حممد بن األكفاين هبة اهللا بن أمحد بن أمحد بن حممد األنصاري الدمشقي احلافظـ  5  
   .)6(هـ 524كانت وفاته سنة  ،كتب الكثري ،ديث والتاريخوكان ثقة فهما شديد العناية باحل

 جاللته على امع ،الزاهد اإلمام ،الدمشقى مث ،املقدسى إبراهيم بن نصر الفتح بوأـ  6  
  .)7(بدمشق وأربعمائة تسعني سنة احملرم من التاسعيف  توىف ،وفضيلته
 ،هـ429شيخ الشافعبة ولد سنة  أبو بكر الشاشي فخر اإلسالم حممد بن أمحد بن احلسنيـ  7  

  .)8(هـ507ومن تصانيفه الشايف يف شرح الشامل تويف سنة  ،انتهت إليه رئاسة الشافعية

                                                 
هـ مبدينة مراكش يف القندق 535هو أبو نصر الفتح بن حممد بن عبيد اهللا بن خاقان بن عبد اهللا القيسي اإلشبيلي تويف قتيال سنة  )1(

 ) 20/107(، سري أعالم النبالء )6/176(ظر وفيات األعيان ان. قالئد العقبان، مطمح األنفس ومسرح التأنس: من مؤلفاته

مطمح ، )93: ص(بغية امللتمس ، )3/266(، الوايف بالوفيات )19/130(، سري أعالم النبالء )376: ص(الديباج املذهب  )2(
  )297: ص(األنفس 

  )19/490(، سري أعالم النبالء )6/102(شذرات الذهب  ،)371: ص(الديباج املذهب  )3(
  )266: ص(، الوفيات )1/211(، الوايف بالوفيات )19/322(، سري أعالم النيالء )16/213(البداية والنهاية  )4(
 )1/357(، وفيات األعيان )2/870(، الذخرية البن بسام )2/380(العرب  )5(

 )19/576(، سري أعالم النبالء )2/424(العرب  )6(

  )19/136(، سري أعالم النيالء )468 :ص(، طبقات احلفاظ )5/397(شذرات الذهب  )7(
  )10: ص(، املرقبة العليا )2/53(، الوايف بالوفبات )2/390(، العرب )16/223(، البداية والنهاية )6/28(شذرات الذهب  )8(
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 :تالميذه

اجتهاده ومداومة الطلب والتحصيل والرحلة ن القاضي أبا بكر بن العريب وصل بمما الشك فيه أ  
فوفدوا إليه متجشمني األخطار  ،لعلملطالب ا مقصداجعلته  ،الواسعة إىل درجة رفيعة يف العلوم

وخترج به علماء أصبحوا أعالم هداية  ،وكثر طلبته حىت كان رؤوس العلم من تالميذه ،والصعاب
  :منهم ،وأساتذة أجيال

كان إمام وقته يف احلديث  ،بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت املالكي القاضي عياضـ  1  
وأنسام  ،غة وكالم العرب وأيامهملفقيها أصوليا عاملا بالنحو وال ،عاملا بالتفسري ومجيع علومه ،وعلومه

  .)1(حافظا ملذهب مالك رمحه اهللا ،عاقدا للشروط ،بصريا باألحكام
 ،أبو زيد وأبو القاسم عبد الرمحن بن اخلطيب عبد اهللا السهيلي املالقي الفقيه األديب احلافظـ  2  

  .)2(هـ 518سنة  تويف ،صاحب التصانيف

يكىن أبا بكر جليل إشبيلية  :فرج اجلدي الفهريحممد بن عبد اهللا بن حيي بن عبد اهللا بن ـ  3  
   .)3( هـ 589مات سنة  ،مل يشتغل بالتأليف ،وزعيم وقته يف احلفظ

   :مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

  بكليته عليهاوأقبل  ،يف حتصيلها طلب ابن العريب العلوم وجد، وأكثر من  ،مصارف يف األوطو
وقد وصفه  ،حىت صار إمام الناس يف وقته يف أغلب العلوم ،ومل يزل مقبال على طلب العلم ،السماع

   .معاصروه باحلفظ واإلتقان
اإلمام العامل احلافظ املستبحر ختام علماء األندلس وآخر ": قال عنه تلميذه ابن بشكوال يف الصلة

  .)4("أئمتها وحفاظها

                                                 
، ، سري أعالم النبالء )425: ص(، بغية امللتمس )4/138(، شذرات الذهب )107: ص(، املرقبة العليا )68: ص(الغنية  )1(

)20/212( 

  )181: ص(طبقات املفسرين لألدنروي ، )156: ص(، شجرة النور الزكية )246: ص(الديباج املذهب  )2(
  )159: ص(، شجرة النور الزكية )376: ص(الديباج املذهب  )3(
  )376: ص(الديباج املذهب ، )3/856(الصلة  )4(
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كرمي  ،افـموطأ األكن ،ثاقب الذهن ،كان متبحراً يف العلم" :)1(وطيـسيوقال اإلمام ال
  .)2("ائلـالشم

 ،كرمي الشمائل كامل السؤدد ،كرمي املنطق ،عذب املنطق ،كان ثاقب الذهن": وقال الذهيب  
   .)3("كان القاضي ممن يقال إنه بلغ رتبة االجتهاد :وقال
  :آثاره

وعلوم  ،واألصول ،والفقه ،يف احلديثالفنون إذ كتب القاضي يف خمتلف العلوم وصنف لقد   
وكثري منها يف عداد  ،وبعضها خمطوط ،منها ما هو مطبوع ،)4( والتاريخ ،والنحو ،القرآن واألدب

   :لك منها شيئانذكر وحنن اآلن  ،املفقود
ن م مـالعواصو ،كتاب األفعالو ،اته العلىـرح أمساء اهللا احلسىن وصفـد األقصى يف شـاألم

انون ـق ،ام القرآنـأحك ،س الذكرـوار الفجر يف جمالـأنو ،الوصول إىل معرفة األصولو ،مـالقواص
الك ـأ مـالقبس يف شرح موط ،وذي يف شرح الترمذيـارضة األحـع ،خ واملنسوخـالناس ،التأويل

اف يف مسائل ـكتاب اإلنص ،لنيـكتاب املشك ،أ مالكـالك يف شرح موطـاملس ،بن أنس
سراج  ،ل املهتدينـراج املريدين يف سبيـس ،نـن يف شرح التلقيـريب والتبييـلتقا ،فالـاخل

املؤرخ عبد المة ـالعويف مقدمتهم  ،نوه به كثريون وقد ،ترتيب الرحلة للترغيب يف امللة ،املهتدين
.)6( رفة غوامض النحوينيـة املتفقهني إىل معـملجئ ،)5( بن خلدونالرمحن 

                                                 
هـ ومؤلفاته تبلغ حنوا من ستمائة 911هـ وكانت وفاته سنة 849هو جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ولد سنة  )1(

 ) 10/74(، شذرات الذهب )3/301(، األعالم )1/335(حسن احملاضرة : انظر. مؤلف

  )468: ص(طبقات احلفاظ السيوطي  )2(
  )201-20/200(سري أعالم النبالء  )3(
  )468: ص(طبقات احلفاظ السيوطي  )4(
  )463: ص(املقدمة  )5(
سري أعالم النبالء  ،)377: ص(الديباج املذهب ، )2/36(نفح الطيب ، )93: ص(بغية امللتمس ، )2/90(هدية العارفني : نظرا )6(

 .) 1/126(و ) 1/67(، األحكام )302-3/266(و ) 2/47(العارضة ، )1/20(كشف الظنون  ،)20/199(
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  .التحقيق يف عنوان الكتاب ونسبته إىل مصنفه :املطلب األول

 .التحقيق يف عنوان الكتاب :الفرع األول

فقد نص على  ،ما ميكن أن يكون أمارة أو باألحرى دليال يصح به إثبات اسم الكتاب هو املؤلف
وهذه التسمية  ،"أ مالك بن أنسالقبس يف شرح موط": وطرزه بوسام كتب عليه العنوان التايل ،ذلك

وبذلك استخلصنا أنه يستحيل تواطؤ النساخ على  ،موجودة يف مجيع النسخ مع تباعد أماكن وجودها
تصريح  :أي –فضال على أنه ال أدلّ من ذلك  ،تغيريه أو التعرض له مبا يصرفه عن مراد املؤلف منه

فمن ذلك على سبيل  ،كره يف مواضع متفرقة منهكما ذ ،على اسم الكتاب -املصنف بذكر اسم الكتاب 
 ،وحنن اآلن نبين الكالم يف هذا القبس على معىن يوافق غرض مالك يف املوطأ خاصة": املثال قول املصنف

  .)2("ور األعظمــقبس الن"ويف آخر الكتاب مساه ،)1("ونفرع على قالب قوله فيه

  .نسبته إىل املصنف :الفرع الثاين

ويزيد ذلك  ،ن الكتاب نكون قد قطعنا شوطا هاما يف حتقيق نسبته إىل املؤلفبإثباتنا لعنوا
  :وهـي كاآليت ،ويتضح الغموض ،وحيصل ا املأمول ،وضوحا ما سنعرضه من وجوه تعني على الغرض

  .وجود اسم القاضي أيب بكر بن العريب على مجيع نسخ الكتاب املخطوطة :الوجه األول
ومل  ،)4(أمين وعالء األزهريني ،)3(حممد عبد اهللا ولد كرمي :ومها ،تابوقد أثبت ذلك حمققا الك

   .يعرج عليه الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي يف موسوعته
ذكر املصنف له يف كتبه اليت ألفها بعد هذا الكتاب مثل املسالك يف شرح موطأ  :الوجه الثاين

فيه علوم جليلة وفوائد خطرية فهو كتاب القبس لشرح  وآخر كتاب قيدنا": اإلمام مالك حيث يقول فيه

                                                 
  )3/983(و ) 2/809( :، وانظر أيضا)2/777(القبس  )1(
 )3/1201( نفسهاملصدر  )2(

  . من مقدمة احملقق) 1/65( املصدر نفسه )3(
 . من مقدمة احملقق) 1/33(القبس اجلديد  )4(
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ومنهـا مـؤلفـه العـارضـة عـلى  ،)1("مـوطـأ مـالك بن أنس رضـي اهللا عنـه
خـالفا ملا ذهب  ،فقد جزم الدكتور سعيد أعراب بكون القاضي كتبها يف آخـر حياته ،)2(التحقيـق

يقول  ،مباشرة من الرحلة اليت قادته إىل املشرق إذ ذكروا أنه ألفهـا بعد رجوعه ،إليه أغلب مترمجيـه
 ،والكتاب من آخـر مؤلفات ابن العـريب وأخطـأ الذين ذكـروا أنه أول ما كتب": الدكتور

 ،األحكـام ،أنوار الفجـر :والدليـل على ذلك أنه حييـل يف هـذا الكتاب على أكثر مؤلفاته
 ،العواصم من القواصم ،التمحيص ،لصحيحنيكتاب النريين يف شرح ا ،سراج املريدين ،اإلنصاف
  .)3("وسواها

ذكر عدد كبري ممن ترجم للمصنف اسم الكتاب ضمن القائمة اليت حوت الكتب  :الوجه الثالث
  .اليت ألفها

 ،)5(وموسوعة األعالم للزركلي  ،)4(كتاب نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  :انظر مثال
ذكروا من بني شروحه هذا الكتاب كما  ،ام مالك وعرجوا على املوطأأو ممن ترمجوا لإلم ،)6(الديباج 

  .)7(صنع الذهيب يف السري 
  .ذكر عدد من العلماء الكتاب ضمن مصنفام مع نسبته للمصنف :الوجه الرابع

 يـرهيف تفس )9(رطيب ـاإلمام القحذا حذوه و ،)8(ف الظنون ـاحب كشـصوذلك كصنيع 
  :ومنهـم أيضا ،فأحكمـه إحكـاما ،)10(اجلامع ألحكام القرآن 

                                                 
  )1/331(املسالك  )1(
  )2/218(العارضة  )2(
 )139-138: ص(مع القاضي أيب بكر بن العريب  )3(

  )2/35(نفح الطيب  )4(
  )6/230(األعالم للزركلي  )5(
  )377: ص(الديباج املذهب  )6(
  )8/88(سري أعالم النبالء  )7(
 )2/1315(كشف الطنون  )8(

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطيب صاحب كتاب التذكرة والتفسري اجلامع ألحكام  )9(
الوايف بالويف ، )5/322(، األعالم )406: ص(، الديباج )7/584(شذرات الذهب : انظر. هـ671القرآن، تويف سنة 

)2/87( 

  )9/56(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  )10(
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الشيخ حممد زكريا  :ومنهم ،)3(السيوطي يف تنوير احلوالك ،)2(يف الفتح )1(احلافظ ابن حجر
  .)5(يف كتابه أوجز املسالك إىل موطأ مالك )4(الكندهلوي

  .طبعاتهوتاريخ تأليف الكتاب : املطلب الثاين

  .تاريخ تأليفه :الفرع األول

بقرطبة عندما كان مقيما ا يف فترة اعتزاله للقضاء وتركه  ،)6( هـ532 أملى هذا الكتاب يف  
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي الدكتور و فقد جاء يف النسخة اليت اعتمدها األزهريان ،لبلده إشبيلية

لينا حدثنا اإلمام اخلطيب مجال اإلسالم أقضى القضاة أبو بكر حممد بن العريب رمحه اهللا إمالء ع": أيضا
  . )7("من لفظه بداره بقرطبة حرسها اهللا وحنن نكتب يف شهور سنة اثنني وثالثني ومخسمائة

  .طبعات الكتاب :الفرع الثاين

وهي رسالة دكتوراه قدمت إىل  ،أول طبعة لكتاب القبس نشرها الدكتور حممد عبد اهللا ولد كرمي  
اعتمد فيها حمققها على ست  ،م1992سنة  وقد نشرت يف ثالث جملدات ،كلية الشريعة جبامعة أم القرى

   .نسخ خطية قامت بطبعها دار الغرب اإلسالمي بريوت لبنان
وقد اعتمدا فيها  ،م بتحقيق أمين وعالء األزهريني1998مث تليها طبعة دار الكتب العلمية سنة   

وهي  ،)ج/25(النسخة األوىل مصورة من النسخة املوجودة باخلزانة العامة بالرباط  :على نسختني
أما النسخة الثانية هي مصورة عن  ،)حديث-219(املوجودة يف معهد املخطوطات العربية حتت رقم 

                                                 
هـ 773هو أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد العسقالين األصل املصري مولدا ومنشأ نزيل القاهرة ولد سنة  )1(

  )1/33(امع املؤسس  :انظر. هـ من أهم مؤلفاته فتح الباري شرح صحيح البخاري852وتويف سنة 
 ) 2/431(فتح الباري  )2(

 )1/12(تنوير احلوالك  )3(

هـ، من مؤلفاته بذل اهود شرح سنن أيب داود، أوجز  1315هو حممد زكريا بن حممد حيي بن إمساعيل الكاندلوي ولد سنة  )4(
  )1/21(أوجز املسالك : انظر. املسالك، الكوكب الدري على جامع الترمذي

 )1/118(أوجز املسالك  )5(

  )140: ص(مع القاضي أيب بكر بن العريب  )6(
  )1/293(، موسوعة شروح املوطأ )1/49(القبس اجلديد  )7(
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وهي املوجودة يف معهد املخطوطات العربية  ،)1115(النسخة املوجودة مبكتبة نور عثمانية حتت رقم 
  .بريوت لبنانبدار الكتب العلمية  :قامت بطبعها ،)1( )حديث 203(حتت رقم 
بتحقيق عبد اهللا  ،التمهيد واالستذكار والقبس :مث طبع يف موسوعة ضمت ثالثة شروح للموطأ  

قام بطبعها مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية القاهرة جبمهورية  ،بن عبد احملسن التركي
دينة املنورة مكونة وىل من اجلامعة اإلسالمية باملاأل :واعتمد فيها على نسختني ،2005مصر العربية سنة 

  . )2()1115(ما الثانية فهي نسخة مكتبة نور عثمانية بتركيا واليت حتمل رقم أ ،من جزأين

  .أمهية كتاب القبس وبيان منهجه العام فيه :املطلب الثالث

  .أمهية كتاب القبس :الفرع األول

ى معظم املسائل هو دعامة للفقه املالكي من حيث التدليل والتوجيه والتعليل وقد اشتمل عل
الكتب اليت تصدت هلذا بعض كما يعد كتاب القبس من أهم الشروح على املوطأ ف ،واألحكام الفقهية

ألا كتب ليست مبفيدة للطالب ": وإىل ذلك أشار بقوله ،يف رأي ابن العريب اخلطب ال تفي بالغرض
   .)6("فال يعول عليها )5( وابن مزين )4( والبوين )3(القنازعي :مثل

                                                 
 من مقدمة احملقق) 35-1/34(القبس اجلديد  )1(

 )195-1/194(موسوعة شروح املوطأ  )2(

. هـ413اختصر وثائق ابن اهلنديتويف سنة يكىن أبا مطرف له تفسري يف املوطأ و، عبد الرمحن بن مروان بن عبد الرمحن القنازعي  )3(
 )111: ص(، شجرة النور الزكية )1/166(، املغرب يف حلى املغرب )249: ث(الديباج : انظر

مروان بن علي يكىن أبا عبد امللك أندلسي األصل سكن بونة من بالد إفريقية له تأليف يف شرح املوطأ رواه عنه حامت الطرابلسي  )4(
 ) 889-3/888(، الصلة )461: ص(، بغية امللتمس )423: ص(الديباج : انظر. قبل األربعني وأربعمائة وابن احلذاء، مات

حيي بن زكريا بن إبراهيم بن مزين موىل رملة بنت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه أصله من طليطلة وانتقل إىل قرطبة كما رحل إىل  )5(
  ) 75: ص(، شجرة النور الزكية )436: ص(الديباج : انظر. هـ259 سنة تفسري املوطأ، تويف: املشرق له تآليف حسنة منها

 )1/331(املسالك  )6(
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فنجد من املفسرين  ،لماء ممن شهدت هلم األمة بالقبولوقد اختذ مرجعا هاما من قبل كثري من الع
الكثري من املسائل مستعينا بقبس ابن  إذ حرر ،يف تفسريه )1(عالّمة العصر الشيخ الطاهر بن عاشور

  .)2(العريب
فكان حبق  ،سالم يذكرهيف كتابه سبل ال )3(جند األمري الصنعاين ؛ومن كتب احلديث واملصطلح  

أما كتاب تنوير احلوالك لإلمام السيوطي الذي شرح فيه  ؛)4(قبسا أنار به طريقهمنه سبيال ساملا ألنه اختذ 
  .)5( فيه موطأ اإلمام مالك فإنه ال يكلفك عناء يف استخراج شوادر ونوادر مردها إىل كتاب القبس

ومن  ؛)6( وطرائف من هذا الكتاب ويف كتاب الفتح للحافظ ابن حجر مكان رحب يف ذكر نبذ
مث  ،)7( مجلة هؤالء أيضا ألفينا كتاب حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي قد غرف وعلل منه بعدما ل

  .)9(للزركشي )8( مث كتاب النكت على مقدمة ابن الصالح
 -فال أعتقد أنه خيلو كتاب من كتب الفقه املالكي اليت جاءت من بعده ؛أما كتب الفقه  

كتاب  :نذكر منها ؛من آراء القاضي أيب بكر بن العريب يف هذا الكتاب -خص شروح خمتصر خليل وباأل
كما نقل عنه العالمة أبو  ،)11(عبد اهللا حممد بن يوسف العبدري الشهري باملواق يبأل )10(التاج واإلكليل

                                                 
م وكانت وفاته 1879/هـ1296هو حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور ولد مبدينة املرسى يف البالد التونسية سنة  )1(

. التحرير والتنوير ومقاصد الشريعة اإلسالمية: صنف كتبا عديدة منها 1973أوت  12/هـ1393رجب  13يوم األحد 
 )68-37-35: ص(الشيخ حممد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره: انظر

   )28/183(، و )28/29(، و )7/38(، و )1/633(التحرير والتنوير : انظر )2(
هـ، وتويف 1099سنة كان مولده ري، الصنعاين تعرف أسرته بآل األمحممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد بن علي الكحالين مث  )3(

 )6/38(، األعالم )686: ص(البدر الطالع : انظر. سبل السالم وإجابة السائل: هـ، من تواليفه1182رمحه اهللا سنة 

  ) 2/17(سبل السالم  )4(
  )1/169(تنوير احلوالك  )5(
  )2/431(، و )1/583(، و )1/491(، و )1/346(فتح الباري  )6(
  )3/152(ي حتفة األحوذ )7(
   )1/414(النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي  )8(
هـ، له مؤلفات كثرية 794هـ وتويف سنة 745ولد سنة حممد بن ادر بن عبد اهللا الزركشي الشافعي املصري بدر الدين هو  )9(

 ) 1/437(اضرة ، حسن احمل)8/572(، شذرات الذهب )3/397(الدرر الكامنة : انظر. البحر احمليط الربهان: منها

 )1/86(و ) 1/273(التاج واإلكليل  )10(

: هـ، من مؤلفاته897هو أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي الشهري باملواق تويف سنة  )11(
  )7/154(الم ، األع)10/98(، الضوء الالمع )262: ص(شجرة النور الزكية : انظر. التاج واإلكليل وسنن املهتدين
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وكذلك  ،)3(تابه املنحيف ك )2(والشيخ حممد عليش ،يف كتابه مواهب اجلليل )1(عبد اهللا الشهري باحلطاب
  .)5(صاحب الفواكه الدواين )4(وكذلك العالمة النفراوي

وميكننا القول بأن الذخرية يدرك حقيقة ما مر سابقا،  )6(الذخرية لإلمام القرايف الناظر لكتابو
غرابة أيضا إذا  وال ،وقد أكثر النقل عنه ،)7(هي امليدان اخلصب الذي وردت فيه آراء ابن العريب القبسية

  .)8( فلم تغفل النقل عن هذا الكتاب ،دنا أن املوسوعة الفقهية الكويتية سارت على هذا املنوالوج
يف ذلك ويليه  ،)9( كتاب الفروق للقرايف يف مقدما على غريه ؛ومن كتب القواعد واألصول

  .)10( كتاب البحر احمليط يف أصول الفقه لبدر الدين الزركشي
ى طبقات الشافعية ـيف مؤلفه املسم )11( عنه السبكي لـم نقـومن كتب الطبقات والتراج

  .)12( الكربى

                                                 
هـ، 954هـ وتويف يف ربيع الثاين سنة 902هو أبو عبد اهللا حممد بن حممد احلطاب املكي أصله من املغرب ولد يف رمضان سنة  )1(

، تراجم )7/58(، األعالم )270: ص(شجرة النور الزكية : انظر. من مصنفاته شرح خمتصر خليل وشرح قرة العني يف األصول
 )422: ص(أفاضل مكة 

وكانت وفاته  األزهر م وتعلم يف 1802/هـ1217 عام بالقاهرة ولدهو حممد بن أمحد بن حممد عليش املالكي أصله من املغرب  )2(
 )385: ص(، شجرة النور الزكية )6/19(األعالم : انظر. م1882/هـ1299سنة 

  )2/13(منح اجلليل  )3(
. هـ1126هـ بنفرى مبصر ونشأ ا وتويف بالقاهرة سنة 1044هو أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي كنيته أبو العباس ولد سنة  )4(

 )318: ص(، شجرة النور الزكية )1/192(األعالم : انظر

  )2/422(، و )2/37(، و ) 1/313(واكه الدواين الف )5(
هو شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي املصري صاحب التآليف البديعة منها التنقيح يف أصول الفقه والذخرية وغريها  )6(

: ص(الديباج  ،)328: ص(، الوفيات )188: ص(شجرة النور الزكية : انظر. هـ684تويف رمحه اهللا يف مجادى اآلخرة سنة 
62 ( 

  )4/350(، و )2/438(، و ) 1/178(الذخرية للقرايف  )7(
 مادة ختتم) 11/25(املوسوعة الفقهية الكويتية  )8(

  ) 1/120(الفروق  )9(
  )6/43(، و )5/225(، و )3/56(البحر احمليط  )10(
هـ وانتقل إىل دمشق مع والده إىل أن 727سنة هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي يكىن أبا نصر ولد يف القاهرة  )11(

، األعالم )2/425(الدرر الكامنة : انظر. مجع اجلوامع وطبقات الشافعية الكربى وغريها: هـ، من تصانيفه771تويف ا سنة 
)4/184( 

  )5/126(طبقات الشافعية الكربى  )12(
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  .املنهج العام يف كتاب القبس :الفرع الثاين

فلينظر هناك مبقدماته  ،قد بسطنا القول حول منهج الكتاب عامة يف الفصل الثالث مبا فيه بالغ
إمالء أماله ابن العريب بداره هو أن الكتاب عبارة عن  ،واملقدار الذي يعرفك فيه اآلن بكنهه ،ولواحقه

وقد جعل ابن العريب إمالءه هذا قبسا من موطأ  ،بقرطبة سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة كما بينا سابقا
وإمنا ترك بعض  ،فلم يقم بشرح مجيع أحاديث املوطأ ،)1( والقبس معناه الشعلة من النار ،اإلمام مالك

 ،نها شرح غريها وكذلك قدم وأخر يف أبواب كتب املوطأواليت أغىن ع ،األبواب اليت مل ختدم غرضه
وأحيانا أخرى يزيد تراجم ألبواب غري موجودة يف  ،وأحيانا يدمج أكثر من باب داخل باب واحد

وأيضا فإنه شرح بعض  ،)2( كما أنه زاد كتاب التفسري على شرحه للموطأ فجعله تكميال للكتاب ،املوطأ
ي ومسلم وأيب داود والترمذي والنسائي إن مل يكن ملالك رواية بعض األبواب على روايات للبخار

 ليتوصل للمسائل الفقهية املتناولة يف الباب نفسه ،ويستأنس بأقوال اإلمام خالل الشرح ،مرفوعة يف الباب
)3(.  

جاء يف  ،وابن العريب مل يشر يف مفتتح كتابه إىل منهج حمدد يلتزمه كما يفعل أكثر املصنفني
ومجعا ملا فيها  ،جعله مؤلفه إمالء على أبواب املوطأ ،فالقبس عبارة عن حملات دالة على املراد": املسالك

بل كان  ،فهو مل يعن بشرح كل اآلحاديث واآلثار وأقوال مالك الواردة يف املوطأ ،من األحاديث واآلثار
 ،احدا شرح منها حديثا واحدافإذا كان املآل فيها و ،رمحه اهللا يأيت إىل الباب الذي تعددت فيه الروايات

  .)4("فهو أشبه بالتفسري املوضوعي للموطأ ،وكأنه بذلك شرح مجيع الباب
 منوتضمينها الكثري  ،فقد حاول املؤلف االقتصاد يف العبارات ،أما االختصار فهو مسة واضحة فيه
تصل إىل التعقيد  مل -أي االختصار  –كما أن هذه الظاهرة  ،املعاين واألحكام دون إخالل باملقصود

  .واإلخالل
متثلت يف  ،وقد أمكن حتديد صورة عامة ملا اتبعه ابن العريب يف دراسته لكتاب مالك رضي اهللا عنه

  :أمور ثالثة

                                                 
  )4/269(لسان العرب  )1(
 )3/1047(القبس  )2(

 )149-148(وطأ موسوعة شروح امل )3(

 )1/266(املسالك  )4(
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  .ورصد الفوائد اللغوية يف أغلب األحاديث ،املعاجلة اللغوية لأللفاظ الغريبة واملبهمة :األمر األول
والتنبيه على أوهام وقعت  ،من حيث املنت والسند يف أغلب املواضيعاملعاجلة احلديثية  :األمر الثاين

وهم وتنبيه  :قوله مثال ومن ذلك ،ودفع الشبه عنها ،وحل إشكاالت املتون اليت تبدو متعارضة ،يف املوطأ
وحثّ يف مواطن كثرية على التمسك بالصحيح  ،كما تكلّم يف علل بعض األحاديث ،)1( وقع يف املوطأ
  .الضعيف منها وطرح

 يسبقه إليها فرمبا التفت خاطره إىل فوائد مل ،النكت اليت يراها هو باعتباره فقيها :األمر الثالث
رأيت اجلنة ": وكتحقيق قوله صلى اهللا غليه وسلم ،)2( كإبراز حقيقة النوم ،أحد من الفقهاء قبله

  .ة يف ثنايا الكتاب وتضاعيفهواإلشارة إىل كثري من النكت واملسائل األصولية املنثور ،)3("والنار

                                                 
 )1/118(القبس  )1(

  )1/100( املصدر نفسه )2(
 )1/382( املصدر نفسه )3(
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الذي ينبين عليه  ،مفهوم هذا املصطلح –يف دقة ووضوح  –يف اعتقادي أنه جيب أوال أن حندد 

  .؟إذن فما الذي نقصده باملنهج االستداليل ،وكذلك املقررات اليت يتضمنها هذا البحث ،البحث كله

  .مفهوم املنهج وبيان أركانه :املطلب األول

  .تعريف املنهج لغة واصطالحا :الفرع األول

  : له أربعة معان املنهج يف اللغة
والرباعي منه ) ج(والفعالن الثالثي  ،)1( وضح إذا ،األمر ج كقولنا ،الواضح الطريق :األول

جاء يف املصباح  ،وضحتهأبنته وأ :أي ،أجت له الطريق إاجا :يقال ،مبعىن واحد) أج(املزيد باهلمزة 
ج باأللف ـوضح واستبان وأ ،اـوج الطريق ينهج بفتحتني وج ،واملنهج واملنهاج مثله": املنري
  . )2("مثله

  .)3( فتقول جت الطريق إذا سلكته ،السلوك :الثاين
تتابع نفسه  :أي ،النفس عـمنقط مبهوراً أتى إذا ،ينهج فالن أتانا :يقال كأن ،التتابع :الثالث

   .)4( واشتد
  .)5( اخلطة املرسومةبكونه  اللغة العربية ما أقره جممع هوو :الرابع

أي ال خيرج عن دائرة  ،وكما هو مالحظ فاملعىن األول والثاين والثالث ال يتجاوز ما هو حمسوس
  . وي كما سنبينه أدناهألنه يدخل يف حيزه كل من احلسي واملعن ،خبالف املعىن الرابع فإنه أعم ،احلسي

وذا املعىن جاء الذكر  ،ولكن كلمة منهاج اشتهر استخدامها كاسم للطريق الواضح البني

)�l)6لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا�m :قال اهللا عز وجل ،احلكيم
  .)7(طريقا واضحا بينا :أي ،

                                                 
  )6/251(تاج العروس  )1(
  ) 861: ص(املصباح املنري  )2(
  )6/252(، تاج العروس )278: ص(خمتار الصحاح  )3(
  )6/252(معجم مقاييس اللغة  )4(
  ). 2/957(املعجم الوسيط  )5(
 )48: اآلية( سورة املائدة  )6(

 )6/211(اجلامع ألحكام القرآن  )7(
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معناها  ،فوها ومصنفوها اسم منهج أو منهاجوكل مصنفات أئمتنا وعلمائنا اليت أطلق عليها مؤل  
كتاب املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  :نذكر منها ،البنيعند مؤلفيها ومصنفيها الطريق الواضح 

ومن هذا الباب أيضا منهاج السنة  ،فيسمي كتابه املنهج )2( مث الشيخ زكريا األنصاري ،)1( لإلمام النووي
إىل علم  وكتاب منهاج الوصول ،)3( القدرية لشيخ اإلسالم ابن تيميةالنبوية يف الرد على الشيعة و

   .وحنو ذلك من الكتب لكثري من األعالم ،)4( األصول لإلمام البيضاوي
وهو ما  – ،بحث إن شاء اهللا منهج القاضي االستداليل سواء أبان عنه صراحةوسنبني يف هذا امل  

وهو اخلطة املرسومة يف  ،وإليه ينصرف املعىن الثاين ،ضمنيا أم تناوله كتابه القبس - يشمل املعىن احلسي 
   .فبان قصدي يف هذا البحث واهللا أعلم ،الذهن

  :املنهج يف االصطالح

 ألنه من املصطلحات اليت نشأت ،اء القدامى إىل بيان معىن املنهج اصطالحاـمل يتعرض العلم  
  .حديثا

الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما من أجل فن التنظيم هو ": وقد عرفه املعاصرون مبا يلي
حني نكون ا  ،وإما من أجل الربهنة عليها لآلخرين ،الكشف عن احلقيقة حني نكون جاهلني ا

  .)5("عارفني

                                                 
هـ، وتويف ا سنة 631هو حيي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوران النووي الشافعي يكىن أبا زكريا مولده يف نوا سنة  )1(

طبقات الشافعية الكربى : انظر. ريهاهـ وإليها نسبته من كتبه ذيب األمساء واللغات ومنهاج الطالبني والدقائق وغ676
 )8/149(، األعالم )3/334(، العرب )8/395(

هـ 823هو زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي املصري الشافعي كنيته أبو حيي يلقب بشيخ اإلسالم ولد سنة  )2(
رمحن يف التفسري وحتفة الباري على صحيح هـ، صنف كتبا عديدة منها كتاب منهج الطالب وكتاب فتح ال926وتويف سنة 

  يراجع) 3/234(، الضوء الالمع )3/46(، األعالم )10/186(شذرات الذهب : انظر. البخاري

هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلي أبو العباس تقي الدين بن  )3(
السياسة الشرعية والصارم املسلول والقواعد النورانية : هـ ألف كتبا عديدة منها728هـ وتويف سنة 661سنة  تيمية ولد

، رجال الفكر )1/144(، األعالم )4/84(، العرب )18/289(، البداية والنهاية )1/144(الدرر الكامنة : انظر. وغريها
 ).والدعوة

أبو اخلري ناصر الدين البيضاوي ولد يف املدينة البيضاء بفارس سنة  ريازي أبو سعيد أوهو عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي الش )4(
البداية والنهاية : انظر. أنوار الترتيل وأسرار التأويل، منهاج الوصول إىل علم األصول: هـ من تصانيفه685هـ وتويف سنة 572

  )4/110(، األعالم )8/157(، طبقات الشافعية الكربى )17/606(
 )99: ص(مناهج البحث العلمي لعمار بوحوش  )5(
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  :العالقة بني التعريف اللغوي واالصطالحي

انة والسلوك الطريقة واإلب( :وعند النظر يف مكونات املعىن اللغوي لكلمة منهج املشتمل على  
  :النحو التايلملعاين كمكونات لكلمة املنهج على ميكن وضع هذه ا) والتتابع

  .وجود طريق يتصف بالوضوح :أوال
  .استخدام هذا الطريق كوسيلة :ثانيا
  .وجود غاية وهدف مها الدافعان لسلوك هذا الطريق :ثالثا
ألن ذلك يعترب اضطرابا يف  ،حييف عنها فال سبيل ألن ،هو تتابع هذه اخلطوات يف كل اجتهاداته :رابعا

ألنه فقد أحد أجناس  ،وإطالق لفظ املنهج عليه حينها هو من باب التجوز ال غري ،املنهج واختالال فيه
كما أن صفيت االستقرار والثبات اليت تغطي الطابع العام للمنهج هي استمداد من هذا العنصر  ،التعريف

   .التتابع :أي
لسابق وعناصره يستطيع التوصل ألركان املنهج اليت عليها ينبين ويقوم وهذا ما والناظر للتعريف ا

   .نعرض له اآلن

  .أركان املنهج :الفرع الثاين

  .والثاين ركن يتناول التطبيق ،ادةيف معاجلة امل الركن األول :نللمنهج ركنان اثنا
ولذا فقد  ،قاء نوعهوكما ال خيفى فلكل ركن متطلبات جيب توافرها للحفاظ على تواجده وب

فهذا الذي ": لفقا ،"رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا"ها الكاتب حممود شاكر يف كتابهوبني نكت ،غاص فيها
فشطر املادة يتطلب قبل  ،شطر يف تناول املادة وشطر يف معاجلة التطبيق :يسمى منهجا ينقسم إىل شطرين

مث متحيص مفرداته  ،مث تصنيف هذا اموع ،كل شيء مجعها من مظاا على وجه االستيعاب املتيسر
حىت يتيسر للدارس أن يرى  ،ومبهارة وحذق وحذر ،وذلك بتحليل أجزائها بدقة متناهية ،متحيصا دقيقا

أما شطر  ،وما هو صحيح مستبينا ظاهرا بال غفلة وبال هوى وبال تسرع ،ما هو زيف جليا واضحا
باستيعاب أيضا ملا احتمال للخطأ أو اهلوى  ،ها ومتحيص جيدهاالتطبيق فيقتضي ترتيب املادة بعد نفي زيف

   .)1("أو التسرع

                                                 
 )22: ص(رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا ) 1(
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 ،كما بين حممود شاكر أن شطر التطبيق هو امليدان الفسيح واخلصب اليت تصطرع فيه العقول  
ويف حومته  ،وهو الذي تسمع فيه صليل األلسنة جهرة أو خفية ،وتتناصى احلجج ،وتتبارى فيه القرائح

 ،وخابيا تارة أخرى ،وختتلف فيه األنظار اختالفا ساطعا تارة ،األفكار بالرفق مرة وبالعنف أخرىتتصادم 
وعندئد ميكن أن ينشأ ما يسمى ": مث قال ،)1( أو تتشابك أو تلتقي ،وتفترق فيه الدروب والطرق

   .)2("باملناهج
 ،كما ال ميكن إغفال حاضريه ،نهذه هي طبيعة امليدان وطبيعة نازليه من العلماء واألدباء واملفكري  

  .وهم مجلة الباحثني ،أو ممن قرأوا عنه
وبه  ،وفيه جيد الباحث مأموله ،وأبلغ عبارة ،ولذلك اخترت التعبري بلفظ املنهج ألنه أصدق إنباء  

  .حيصل مقصوده

  مفهوم االستدالل :املطلب الثاين

  االستدالل يف اللغة واالصطالح :الفرع األول

  االستدالل لغة :البند األول

وجييء بناء  ،وهو مزيد ثالثي ،استفعال على وزن ،يستدل استدالالمن استدل  :االستدالل لغة
  .)3(أرشد وهدى :معناه ،فالفعل دلّ ،للداللة على الطلب) استدل(عل استف

  .االستدالل يف االصطالح :البند الثاين

ولكل منهما جمال  ،تارة مبعىن عامو ،االستدالل يطلق تارة مبعىن خاص فإن :أما يف االصطالح  
اختلف ": ولذا قال إمام احلرمني مبينا هذا االختالف ،وإن مجعوا بينهما يف أحيان خاصة ،يعمل به فيه

  .)4("واألئمة اخلائضون يف االستدالل ،العلماء املعتربون

                                                 
 )22: ص(رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا )1(

  )22: ص( املرجع نفسه )2(
  )100: ص(، معجم املصطلحات النحوية والعرفية )1/225(، أساس البالغة )6/347(لسان العرب  )3(
  )2/1113(الربهان للجويين  )4(
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  .االستدالل باملعىن اخلاص :النقطة األوىل
أم إال  ،)1("دليل ليس بنص وال إمجاع وال قياس شرعيإقامة ": هواالستدالل باملعىن اخلاص 

ففي الوقت الذي قصره مثال إمام احلرمني على نوع خاص من األدلة  ،يف حتديده إطالقا وتقييدا تفاوتوا
واملصاحل  ،االستحسان :مثل ،جند غريه أطلقه على أنواع أخرى من االستدالل ،)2(وهو املصاحل املرسلة

 ،وجعله آخرون جنسا ألنواع القياسات ،)3( وشرع من قبلنا ،ومذهب الصحايب ،بواالستصحا ،املرسلة
  .)4(وحنو ذلك ،وقياس العكس ،القياس املنطقي بنوعيه االقتراين والقياس االستثنائي :مثل

وال يدخل يف املعىن الذي أردناه  ،وال نقصده بالبحث ،وهذا املعىن اخلاص لالستدالل ال يعنينا هنا  
  .ل يف فصول هذه الدراسةباالستدال

  .االستدالل مبعناه العام :النقطة الثانية

أو طلب  ،لب الدليلـفهو ط -وهو املقصود يف هذا البحث  - وأما االستدالل مبعناه العام   
   .)5(والداللة ما يتوصل به إىل معرفة الشيء ،الداللة

وهو يف هذا يشمل  ،)6(احلقيقةوقد يكون بالسؤال عن  ،وذلك قد يكون بالنظر والتفكر يف الدليل  
ولذا جاء  ،قصره على املعنوي )7(إال أن القاضي أبا بكر الباقالين ؛يشمل ما هو حسي ومعنوي معا

رورة ـر القلب املطلوب به علم ما غاب عن الضـاالستدالل هو نظ": اآليتـه لالستدالل كـتعريف
  .)8("واحلس

                                                 
، نيل السول على مرتقى الوصول للواليت )2/970(إرشاد الفحول ، ) 4/361(، اإلحكام لآلمدي )243: ص(اجلواهر الثمينة  )1(

، منتهى السول )2/319(، شرح الكوكب الساطع )107: ص(، مجع اجلوامع )3/551(، شرح خمتصر املنتهى )280: ص(
  )237: ص(

  )1114-2/1113(الربهان للجويين  )2(
  ) 249: ص(نشر البنود  )3(
 ) 129: ص(، مفتاح الوصول للتلمساين )243: ص(اجلواهر الثمينة  )4(

، أصول الفقه اإلسالمي حملمد )439: ص(، الكليات )1/44(، قواطع األدلة )1/39(، اإلحكام البن حزم )17: ص(التعريفات  )5(
 )3/551(، شرح املختصر املنتهى )51: ص(مصطفى شليب 

  )41: ص(دود للباجي احل )6(
 البصرة يف ولد، شاعرةاأل مذهب يف الرياسة إليه انتهت الكالم علماء كبار من قاض بكر أبو جعفر بن حممد بن الطيب بن حممد )7(

: انظر .ئمة، امللل والنحل، دقائق الكالماإلنصاف، مناقب األ: ـ من تصانيفهه403سنة  فيها فتويف بغداد وسكن ،هـ338سنة 
 )2/207(، العرب )5/20(، شذرات الذهب )6/176(، األعالم )363: ص(ج الديبا

 )15: ص( للباقالين نصافاإل )8(
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  .لقاضي أيب بكر بن العريباملقصود باملنهج االستداليل عند ا :املطلب الثالث

خطة " :بأنه كننا أن نعرف املنهجومي ،هذا ما ورد يف كتابات األصوليني عن املنهج واالستدالل  
  ".رعـد من الشـث له عن سنـأو طريق إلثبات احلكم والبح ،وفق دليل واضحمرسومة 

ا احتوى عليه من وذلك مل ،فمصطلح املنهج كان حبق إضافة ملعجم املصطلحات الفقهية واألصولية
يكون من إنقاصهم يف حقوقهم أن نعتربهم جمرد أتباع ملدرسة أو  ،تعبري صادق عن جهود فقهاء كثريين

  .)1( معني مذهب فقهي
     .أما مصطلح االستدالل فهو لطلب الدليل أصالة كما رأينا سابقا

ن حيث التطبيق خيص وإن كان م ،يف هذه الدراسة"منهج االستدالل"وذا املفهوم وقع استعمال  
للقاضي أيب بكر بن العريب  )القبس شرح موطأ مالك بن أنس(وهو كتاب  ،مؤلفا واحدا ملؤلف واحد
ساعيا للوقوف على منهجه يف االستمداد من األدلة املتفق عليها واملختلف  ،املعافري األندلسي املالكي

وهو يف كل ذلك  ،م صنيعه يف كل ذلكوالضوابط اليت حتك ،وطرق استدالله ا مبختلف وجوهها ،فيها
ومبادئ مقررة ومفاهيم أساسية تعم األدلة النقلية والعقلية وهي أهم مكون  ،حتكمه ضوابط معرفية

   .للمنهج
ول ـومن خالل ما سبق وبعد استجماع ملاهية التركيب اإلضايف ملنهج االستدالل فإنه ميكننا الق  

انطالقا من مقدمات هي  ،سلكها اتهد يف إثبات قضايا معينةهو الطريقة اليت ب :بأن منهج االستدالل
  .هي مطلوب املستدل واملستدل له ،للوصول إىل النتائج ،املبادئ واألصول

                                                 
 )152: ص(مقاصد الشريعة لطه جابر العلواين  )1(
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  :مطلبنيواشتمل هذا املبحث على 

  مسة بناء املنهج على النظر يف األدلة :املطلب األول

  :وبدوره يتجزأ هذا املطلب إىل عدة فروع

  هأقسامبيان و ،تعريف النظر يف اللغة واالصطالح :الفرع األول

  :عريف النظر يف اللغة واالصطالح وبيان ما يتعلق بهت :البند األول

  النظر لغة واصطالحاتعريف  :أوال

 ،وال ميكن إدراج األلفاظ يف مواضعها إال بعد االطالع على مضامينها ،إن املعىن هو روح اللفظ
مث يصبح  ،وينيـفيكون للكلمة معناها املعهود عند اللغ ،وكثريا ما تكتسب األلفاظ بتداوهلا معان جديدة

  ."النظر"ةـبني هذه الكلمات كلموإن من  ،اصـي عند طائفة من أهل االختصـهلا معىن اصطالح
  :عدة معانالنظر يف اللغة له 

مبصرة  :أي )�l)1إِلَى ربها ناظرةٌ وجوه يومئذ ناضرة�mٌ :قال اهللا تعاىل ،سيالنظر احل :األول
  .)2(بعينها

 )�l)3لْإِبِلِ كَيف خلقَتأَفَلَا ينظُرونَ إِلَى ا�m :قال اهللا تعاىل ،التفكر :أي ،عنويالنظر امل :الثاين
 ر لعدم وضوحهـال للتفكيـجم :أي ،رـذا نظـيف ه :الـيقو ،رونـيتأملون ويتفك :أي

  .)4(هوغموض

                                                 
 23-22اآلية : سورة القيامة )1(

 )5/444(، معجم مقاييس اللغة )3/787(لسان العرب  )2(

  17اآلية : سورة الغاشية )3(

  ) 2/932(الوسيط  املعجم )4(
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يوم يقُولُ الْمنافقُونَ والْمنافقَات للَّذين آمنوا انظُرونا �m: ال اهللا تعاىلـق ،ارـاالنتظ :الثالث

�.أمهلين :أي )2(�lقَالَ أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُون�mَ: وقال تعاىل ،أي أمهلونا )�l)1منقْتبِس من نورِكُ �
نذكر منها ؛عىنتقاربت يف املو ،اختلفت لفظا ،ف بتعاريف كثريةأما يف االصطالح فقد عر:  

لفكر هنا وا ،)3("والتوصل بأدلته إىل املطلوب ،الفكر يف حال املنظور إليههو ": التعريف األول
حركة النفس من املطالب إىل املبادئ ورجوعها أي  هو" :)4( كما يقول صاحب شرح الكوكب املنري

  .)5("البـحركة النفس منها إليها أي من املبادئ إىل املط
 .)6("فكر القلب وتأمله يف املنظور فيه :حد النظر": التعريف الثاين

أو لغلبة  ،مبا هو ناظر فيهاملنظور فيه طلبا للعلم تفكر الناظر يف حال  :النظر": التعريف الثالث
 .)7("الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن

وقيل تردد الذهن بني  ،هو الفكرالنظر ": لة من التعريفات فقالأما اإلمام القرايف فقد أورد مج
وقيل  ،وقيل ترتيب تصديقني ،ا إىل علم أو ظنـوقيل ترتيب تصديقات يتوصل  ،أحناء الضروريات
  .)9(النظر فن، ولذلك قيل أن املنطق هو )8("فهذه سبعة ،نـب معلوميـوقيل ترتي ،ترتيب معلومات

فإذا  ،م منه يف االصطالحـر يف اللغة أعـأن النظ ؛اتـوالذي يظهر من خالل هذه التعريف  
إذ  ثاين فقطفإنه يف االصطالح يطلق على ال ،ق على املعىن احلسي واملعنوي معاـة يطلـكان يف اللغ

  .على حركة النفس ونظر القلب قصره مجهور األصوليني
   :أن نعرف مصطلح النظر مبا يأيتن ـميك ،ويلعملية البحث األصوناسب التعريف تحىت يو

                                                 
 13اآلية : سورة احلديد )1(

 14اآلية : سورة األعراف )2(

 )1/271(، الضياء الالمع )1/41(قواطع األدلة  )3(

ومن . هـ972هـ وتويف سنة 898هو حممد بن أمحد بن عبد العزيز الفتوحي تقي الدين أبو البقاء الشهري بابن النجار ولدسنة  )4(
 )6/6(، األعالم )2/1853(كشف الظنون : انظر.  مجع املقنع مه التنقيح والزياداتمنتهى اإلرادات يف: آثاره

  )1/57(شرح الكوكب املنري  )5(
 )1/10(، املعتمد أليب احلسني البصري )78: ص(احلدود يف األصول البن فورك  )6(

 )11: ص(املنهاج يف ترتيب احلجاج  )7(

 )336: ص(شرح تنقيح الفصول  )8(

  )1/134(ذوي البصائر إحتاف )  9(
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 ،أو أقسامها ،ة مام مسألـى معرفة حكـة إلـول من طريق التأمل يف األدلـهو الوص :النظر"
   .)1("ل بني احلق والباطل فيهـمعرفة تفص ،هـعرفتاظر مـوكل ما يتعلق ا مما يهم الن

وقد ال يصل إليه إذا قصر أو غلط وخلط فيه أو  ،وقد يصيب فيه الناظر وخيطئ وكالمها نظر منه
   .)2(نظر يف شبهة ليست بدليل

األول  نـعلى اإلطالقي يف كتاب القبس بن العريبر عند أيب بكر ـح النظـوقد دار مصطل  
  .كذلك القياسو ،االجتهادحتته  إال أنه توسع يف الثاين فأدرج ،سي واملعنوياحل :أي ،والثاين

ألن الظل ": يقول وـفه ،ما جاء يف كالمه على حتديد األوقات يف الليل :احلسي املعىن فمثال
   .)3( ة اـالرؤي :أي "ر اـفعلق النظ ،ةـة معاينـبالنهار عالم

: ا أيضا قولهـومنه ،)4("رـحد مع هذا احلديث نظوليس أل": فمن ذلك قوله :وأما املعنوي
فظهر يل أن مالكا إمنا  ،ر ورددتهـت النظـاطيـوتع": هـوقول ،)5("ونظرنا أقوى من نظر الشافعي"

  .)6("غاص يف ذلك على نكتة

يف  نص": فإنه قال )�l)7حرمت علَيكُم الْميتة�mُ :وله تعاىلفمن ذلك ما جاء يف ق :أما االجتهاد
   .وجود النص عندال جمال لالجتهاد :أي )8("هـالتحرمي ال كالم ألحد فيه وال جمال للنظر مع

الكتاب والسنة  :ةـا من األمـمنها أربعة متفق عليه ،فأصول األحكام مخسة": وأما القياس
  .القياس :أي )9("واإلمجاع والنظر

                                                 
 )171: ص(اجلدل عند األصوليني  )1(

  )1/210(التقريب واإلرشاد  )2(
 )1/81(القبس  )3(

  )3/990( املصدر نفسه )4(
 )3/976( املصدر نفسه )5(

 )3/956( املصدر نفسه )6(

 3اآلية : سورة املائدة )7(

 )1/300(القبس  )8(

 )2/683( املصدر نفسه )9(
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  .وله نظور فيهبيان حال الناظر وإيضاح كنه امل :ثانيا

ط الرباهني واحلدود ـبشرائ هـترفاء على معـنر بـالفاعل للفكفهو يف اصطالحهم ا الناظر أم
   .)1(وكيفية تركيب املقدمات واستفتاح املطلوب

  :وشروطه بينها علماء األصول
   ،)2(رمنه النظا للمنتقصني حىت يصح ـمفارق ،ومعناه أن يكون كامل العقل ،ل اآللةامك :اأحده

وإن أصاب  ،مل حيصل من نظره وإن طال الفكر كذلكإن مل يكن " :)3(لشريازيول اـكما يق ألنه
مبرتلة األعمى إذا كانت له  ،وإمنا يكون على سبيل االتفاق ،ن ذلك إصابة أفادها النظرـاحلكم مل يك

ا لعدم اآللة اليت ـفإنه ولو قلب بصره مهما قلب ال يدرك شيئ ،غري أنه ال نور فيهما ،حدقتان صحيحتان
 4("وإذا كان بصريا أدرك ما ينظر إليه ،ا إىل اإلدراكـيتوصل(.   

وله على الوجه والوصف الذي حبصوله عليه ـوحص ،لـا حبصول الدليـعاملأن يكون  :الثاين
  .)5( غري جاهل بذلك وال متوهم ،تعلق مبدلوله

وتأخري ما جيب  بتقدمي ما جيب تقدميه ،أن يستويف شروط الدليل وترتيبه على حقيقته :الثالث
   .تأخريه

  .)6(جيب أن يكون املطلوب علم االكتساب ال علم الضرورة :الرابع
فإذا ثبت هذا فعلى الناظر يف " :)7(يقول اإلمام الشاطيب ،أن يكون عاملا باللغة العربية :اخلامس

ون عربيا ـم يف شيء من ذلك حىت يكـأال يتكل :أحدها ،الشريعة واملتكلم فيها أصوال وفروعا أمران
                                                 

  )1/551(الفقيه واملتفقه ، )7/2899(، اإلاج للسبكي )1/87(، احملصول للرازي )6/201( البحر احمليط )1(

 )1/11(، املقدمات املمهدات )1/220(التقريب واإلرشاد  )2(

هـ له تصانيف كثرية 476هـ وتويف سنة 393هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزأبادي أبو إسحاق العالمة املناظر ولد سنة  )3(
، البداية والنهاية )18/452(، سري أعالم النبالء )1/51(األعالم : انظر. التنبيه واملهذب والتبصرة وطبقات الفقهاء: امنه
)16/86( 

  )154-1/153(شرح اللمع  )4(
  )1/220(التقريب واإلرشاد  )5(
  ) 42- 1/41(قواطع األدلة  )6(
هـ، من تآليفه املوافقات 790با إسحاق الشهري بالشاطيب تويف سنة هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي كنيته أ )7(

، موسوعة أعالم املغرب )231: ص(، شجرة النور الزكية )1/75(األعالم : انظر. واالعتصام وغريمها من الطتب املفيدة
)2/703 ( 
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كاخلليل  ،أو مبالغ األئمة املتقدمني ،أو كالعريب يف كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العرب
وإمنا املراد أن يصري فهمه  ،همـوليس املراد أن يكون حافظا كحفظ ،وسيبويه ومن أشبههم وداناهم

   .)1("عربيا يف اجلملة
اخلطيب ظ ـقول احلافي ،وهو احلكم باتفاق :لهور ـواملنظ ،وهو الدليل :يهفور ـاملنظأما و
   ،وهو احلكم :واملنظور له ،وبـهو األدلة واألمارات املوصلة إىل املطل :واملنظور فيه" :)2(البغدادي

  .)3("ألنه ينظر لطلب احلكم

  .أقسامه :الثاين البند

  .النظر من جهة الصورة :أوال

  :وينقسم إىل جلي وخفي
  .)4("ادي واملنتهيـوح ويتضح من غري حبث حىت يتسرع إىل دركه الشهو ما يل": النظر اجلليف

ان بذلك تفاوت ـوهو ما يدق ويتخصص بدركه كل باسل من النظار فاستب": النظر اخلفيوأما 
  .)5("رتب النظر

  .النظر من جهة املادة :ثانيا

  :)6(فاسد وصحيحوينقسم إىل   
 .)7(لم يفد املطلوبفهو الذي اخنرم شرط من شروطه  :النظر الفاسدف 

 .)8(النظر املطابق ف بأنهوقد عرهو خالف األول و :الصحيحالنظر وأما 

                                                 
 )2/473(االعتصام  )1(

هـ ومنشأه ووفاته ببغداد سنة 392سنة  غزية يف مولده ،باخلطيب املعروف بكر، أبو البغدادي، ثابت بن علي بن أمحد )2(
 ).4/29(طبقات الشافعية الكربى ، )1/92(وفيات األعيان : انظر. الفقيه واملتفقه: هـ، من آثاره463

 )1/551(الفقيه واملتفقه  )3(

 )102: ص(الشامل يف أصول الدين  )4(

 )103: ص( املصدر نفسه) 5(

 ) 1/10(، اإلحكام لآلمدي )1/24(، تيسري التحرير )1/39(التقرير والتحبري  )6(

 )1/44(البحر احمليط  )7(

 )1/44( املصدر نفسه) 8(
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  .النظر من جهة اإلعمال :ثالثا

  :)1(وينقسم إىل إمجايل وتفصيلي  
ن العريب يف معرض كالمه وقد بني ذلك القاضي اب ؛هو بسط األدلة وتأملها :النظر اإلمجايلف

 :ي هريرة وغريهـلي فمن حديث أبـوأما النظر اجلم": ل واألقوال فقالة الصالة من األفعاـى هيئـعل
ه الصالة والسالم وثبت عنه علي ،)2( )...دـل على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املسجـأن رجال دخ(

   .)4("...)3()كل صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج( :أنه قال
ار حبسب اختالف ـ اختالف مناهج العلماء يف األخبع إىلـهو ما يرجف :النظر التفصيليوأما 
  .)5( مراتب األدلة

  .إبراز هذه السمة يف منهجه االستداليل :الثاين الفرع

  .اإلشارات الدالة على ذلكالتصرحيات  :البند األول

يف التصرحيات واإلشارات اليت  -مسة بناء املنهج على النظر يف األدلة  :أي – تتجلى هذه اخلاصية  
جعله أصال من أصول ولذا  ؛وأوضح أن النظر واالستدالل الزمان ملن يريد التفقه ،منها القاضي كتبهض

ن ـومنه قامت األحكام وبه فصل بي ،والنظر أصل من أصول الشريعة عليه عول السلف": فقال ،الشريعة
  .)7("رـيف النظوبذل الوسع  ،فأما حنن فإمنا حنكم باالجتهاد": وقال أيضا ،)6("الل واحلرامـاحل

                                                 
  )1/217(القبس  )1(
وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات : األذان، ب: ، ك)1/247(صحيح البخاري :  انظر.  هو حديث املسيء صالتهو )2(

  885:وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، ر:الصالة، ب: ك، )1/168(، صحيح مسلم 757: كلها، ر

 881:وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، ر:الصالة، ب: ، ك)1/167(صحيح مسلم  )3(

 )218-1/217(القبس  )4(

 )1/218( املصدر نفسه )5(

 ) 1/341( املصدر نفسه )6(

 )3/948( املصدر نفسه )7(
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ا أن ذلك جائز ـوقد بين": ، فقالا بني أنه ال جيوز التقليد ملن قدر على النظر إال عند احلاجةكم  
ع اإلطالق واالسترسال يف كل ـفأما م ،ق الوقتـة إىل ذلك وضيـيف مسائل األصول عند احلاج

  .)1("نازلة تقع فإنه ممنوع إمجاعا
فأما اتهـد لـو أراد التقليد مع سعة الوقت ": لربهانقال يف ا ،وهذا مذهب مجهور العلماء

وكذلك اتهد إذا ": وقال أيضا ،)2("بل عليه أن جيتهد ،ليس له أن يقلد :قال الشافعي ،وإمكان االجتهاد
  .)3("استشعر الفوات لو اشتغل باالجتهاد يف األحكام فلـه أن يقلد جمتهدا

قد اتفقـوا على أنـه إذا فـرغ من االجتهاد وغلب على و": -رمحه اهللا – الغزايليقول اإلمام 
أما إذا مل جيتهد بعد  ،فال جيوز لـه أن يقلد خمالفه ويعمل بنظر غريه ويترك نظر نفسه ،ظنـه حكـم

املكلف ": )5(وحنوه لآلمدي ،)4("فله التقليـد ،اميـفإن كـان عاجـزا عن االجتهاد كالع ،ومل ينظر
فإن اجتهد فيها وأداه اجتهاده إىل  ،تهـاد بتمامها يف مسـألة من املسائلإذا حصـلت له أهلية االج

حكم فيها فقد اتفق الكل على أنه ال جيوز له تقليد غريه من اتهـدين يف خالف ما أوجبه ظنه وترك 
ليد القول جبواز التق :واملعتمد يف ذلك أن يقال ...وأما إن مل يكن قد اجتهد فيها فقد اختلفوا فيه ،ظنه

وال يلزم من  ،فمن ادعاه حيتاج إىل بيانه ،له من دليل واألصـل عدم ذلك الدليوالبد ل ،حكم شرعي
ق من ل مطلوبه من احلكم جواز ذلك يف حجواز ذلك يف حـق العامـي العاجز عن التوصل إىل حتصي

م اتهد وإذا حك" :)7(ويف هذا أيضا يقـول الشوكاين .)6("وهو قادر عليه ،كمـله أهلية التوصل إىل احل

                                                 
  )3/875(القبس  )1(
  )271-5/270(، الواضح البن عقيل )2/1339( الربهان للجويين )2(
  )2/1339(الربهان للجويين  )3(
  )4/128(املستصفى  )4(
 ،هـ551سنة  ا ولد بكر دياريف  آمد من أصله.باحث أصويل،: اآلمدي الدين سيف احلسن، أبو التغليب، سامل بن حممد بن علي )5(

، شذرات الذهب )4/332(، األعالم )312: ص(الوفيات  :انظر.هـ631وكانت وفاته سنة  والشام بغداد يف وتعلم
 )3/293(، وفيات األعيان )7/253(

 )4/432(اإلحكام لآلمدي  )6(

هـ 1173هو حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين فقيه جمتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء ولد بشوكان سنة  )7(
األعالم : انظر. نيل األوطار والبدر الطالع والدرر البهية وغريها: كتابا منها 114هـ، له حنوا من 1250وكانت وفاته سنة 

 )768: ص(، البدر الطالع )6/298(
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 ،وليس له أن يقول مبا خيالفه ،ألنه متعبد مبا أدى إليه اجتهاده ،اتهد مبا خيالـف اجتهاده فحكمه باطل
  .)1("وال حيل له تقليد جمتهد آخر فيما خيالف اجتهاده

أو العمل  ،النظرأهلية ه ـلملن له  والتقليد ممنوع ،ن النظر واجب عندهمإ: وميكن أن نقول
 –ومذهب مالك ومجهور العلماء وجوبه ": يـيقول القراف ،نظره واجتهـاده مقتضى ى خالفـعل

: يـيقول الزركشو ،)�l)2(")3فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم�m :ىـد لقوله تعالـوإبطال التقلي –النظر  :أي
   .)4("النظر واجب شرعا"

و ـه فهـما ال يتم الواجب إال ب وبه بقاعدةـالين على وجـوقد استدل القاضي أبو بكر الباق
ومدرك  ،ارف واجبـل إىل املعـالنظر املوص": ام احلرمنيـيقول إم ،أدلة وجوبه كثريةو ،)5( واجب

   .)6("ة والقضايا الشرعيةـة السمعيـاة من األدلـومجلة أحكام التكليف متلق ،وجوبه الشرع

  .سقط هذه السمةاإلنكار على من مل يراع هذا املبدأ أو أ :الثاين البند

خاصة أهل  –وف العلماء ـان سائدا يف زمانه من عكـكما بشدة  -رمحه اهللا  – القاضي أنكر
فنبذوا وسائل  ،دـمما دفع م إىل التقلي ،ال يكادون يعرفون غريها )املدونة(على  –األندلس واملغرب 

وقد  ،فلم يستطيعوا الولوج إليه وأوضح ذلك بأم عسر عليهم هذا الباب ،وانصرفوا عن االجتهاد ،النظر
وهو يف ذلك يدعوهم إىل خلع لباس التقليد إىل  ،)7("أين هذا من حتريكم يف النظر": ع عليهم بقولهـشن

ويغسل عنكم  ،ن بصرية النظروانظروا نور اهللا بصائركم إىل أمنوذج جيلو لكم ع": فيقول ،حلة النظر
  .)8("رحض التقليد

                                                 
 )1077-2/1076(إرشاد الفحول  )1(

 )16: اآلية(سورة التغابن  )2(

 )1/140(الذخرية للقرايف  )3(

 )1/48(البحر احمليط  )4(

 )216- 1/215(التقريب واإلرشاد  )5(

 )29: ص(اإلرشاد للجويين  )6(

 )2/502(القبس  )7(

 )1/219( املصدر نفسه)8(
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تاب القبس يرى بوضوح مسة طرائق علماء األصول يف الفكرة والعرض وهكذا فإن الناظر إىل ك  
فأكثر من البحث والنظر  ،ظ أن املؤلف اهتم يف كثري من املواطن بالضبط والتنظريـكما نالح ؛واملصطلح

 ،مبينا ذلك بتصوير الوقائع ،فنقد كثريا من األقوال داخل املذهب وخارجه واستبعدها ،واالستشكال
فظهرت براعته يف ترتيل  ،منها رع وما ال يتحققاصودة للشتحقق فيها من املصاحل املقظة ما يومالح

  .وسنبني ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل مما تراه عيانا وحتيط به يقينا ،واعد واملقاصدـالق

  .بيان أن هذه السمة معتمدة لدى كبار املنظرين يف املذهب املالكي :الثالث البند

ة يف ـاء املالكيـفقهأعيـان ة من ـا عند جلـنلحظه –ة ـالنظر يف األدل -وهذه السمة   
فدعا هؤالء  ،ادت مقولة سد باب االجتهادـبعد أن س ،للهجرةالقرن الرابع واخلامس وكذا السادس 

  .نبذ التقليد ولزوم سبيل االجتهادبإحلاح إىل 
أيب و ،)1( احلسن بن القصارفعلى غرار تبين علماء أهل املشرق من املالكية هذه الفكرة كأيب

قام  ،بالعراقالكية املدرسة املاء ـم من علمـوغريه ،)3(والقاضي عبد الوهاب ،)2(بن اجلالبالقاسم 
 ،همـمكون منهجي يف استدالالت وجعلوها أهم ،وة إليهاـعدد كبري من علماء الغرب اإلسالمي بالدع

ول ـفهو يق ،بن العريب رـالقاضي أبو بك زهمومن أبر ،ديثـابل احلـم يف مقـلم ينتصروا ألئمتهف
ولست أرى خمالفة  ،وقد تكلم أصحابنا يف االحتجاج ملالك واالنفصال عن احلديث": يف هذا الصدد

   .)4("وال حاجة بنا أن نتكلف تأويل ما ال يقبل التأويل ،احلديث يف هذه املسألة
ن فيها أنه سلك املنهج ـملسائل اليت بيح به هو نفسه يف الكثري من اعلى ذلك أيضا ما صر ويدلّ

   .)5("عـواحلق أحق أن يتب": إذ يقول ،القائم على النظر واالستدالل
                                                 

عيون األدلة : هو أبو احلسن علي بن أمحد املعروف بابن القصار البغدادي األري الشريازي له كتب يف مسائل اخلالف منها )1(
 )92 :ص(، شجرة النور الزكية )296: ص(الديباج : انظر. هـ398وإيضاح امللة تويف سنة 

هو عبيد اهللا بن احلسن أبو القاسم بن اجلالب تفقه باألري وله كتاب يف مسائل اخلالف وكتاب التفريع يف املذهب مشهور  )2(
 )1/92(، شجرة النور الزكية )4/193(، األعالم )237: ص(الديباج : انظر. هـ378وتويف منصرفه من احلج سنة 

هـ له 422هـ، رحل إىل مصر وتويف ا سنة 362يب البغدادي أبو حممد ولد ببغداد سنة هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعل )3(
، األعالم )261: ص(الديباج : انظر. كتاب التلقني وعيون االس واإلشراف على مسائل اخلالف وغريها من الكتب

 )233: ص(، الوفيات البن قنفذ )249: ص(، تبيني كذب املفتري )4/184(

 )3/945(القبس  )4(

  )2/772(، و )2/560(، و )1/353( املصدر نفسه) 5(



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
  

 
 

 - 40  -

  الكثري من اآلراء اليت ليس هلا يف النظر مدخل ويف املقابل رد، من ذلك لوال هلا عليه دليل يعو ،
األقوال اليت على النظر  دـكما فن ،)1("رـوال له نظري يف نظ ،ألنه ليس فيه خرب ،وهذا ضعيف": قوله

   .)2("ر فتفطنوا لهـوهذا من أفسد وجوه النظ": ليقووعن ذلك  ،الفاسد بنيت
وقد كان حريا أن  ،التراث الفقهي للقاضي منسوجا على منوال االستدالل والنظر ولذلك كان جلّ

   .لشرعاعتباره مسلكا ملعرفة أحكام اويرفض  التقليديكون كذلك فقه من يثور على 

  .ةـاعتماد النظر يف األدلبني و معنيذهب للملتزم مب عدم التنايفبيان  :الرابع البند

   .باملذهب املالكي التزام القاضي :أوال

 ،هـكون القاضي مالزما للمذهب املالكي ال يكاد خيرج عن بد أن يذكر مع هذاال مع كل هذاو
 ويقول أيضا ،)3("اهللا عنه أشرف املذاهب وألجل هذا كان مذهب مالك رضي": ل ذلك بقولهوقد علّ

ذلك  وغري ،)4("وأوسع حوصلته يف العلم ،ه فما كان أرحب ذراعه يف النظروهللا در": عن إمام املذهب
وحنن اآلن نبين ": مثل قوله ،ادراـن قول إمام دار اهلجرة إال نـن أنه ال حييد عمن التصرحيات اليت تبي

الب قوله ـونفرع على ق ،عىن يوافق غرض مالك يف املوطأ خاصةس على مـذا القبـالكالم يف ه
ويف سبيله  ،جـفنحن على منواله ننس ،ولكن مالكا يف املوطأ توىل تبياا على القرىب": وأيضا ،)5("هـفي

وأما ": ومنها أيضا ،)7("وهو لنا أفضل قدوة.. .فأما مالك رضي اهللا عنه": ا كذلكـومنه ،)6("نستنهج
 ،)9("إمام األئمة"لق على اإلمام مالكـا أطـكم ،)8("هللا عنه فكان حرب الشريعةوأما مالك رضي ا"
وأريناكم انبناءها عليها .. .": ائر العلماءـل اإلمام مالك على سـا يف بيان فضـيقول أيضو

                                                 
 )2/515( القبس) 1(

 )2/499( املصدر نفسه )2(

  )3/1117( املصدر نفسه )3(
  )1/320( املصدر نفسه )4(
 )2/777( املصدر نفسه )5(

 )3/1032( املصدر نفسه )6(

 )1/288( املصدر نفسه )7(

 )1/301( املصدر نفسه )8(

 )1/288( املصدر نفسه )9(
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ه ـني لـوا متبعـوتكون ،اءـا حىت تعلموا شفوف مالك يف اإلدراك على سائر العلمـوعها إليهـورج
   .)1("ة سالكني معه على الطريقـيف احلقيق

  .بيان عدم التنايف بني هذا وبني اعتماده النظر يف األدلة والتحرر من قيود التقليد: اثاني

إن االنتماء  :ن بالقولـاالنفصال منه ميكأن غري  ،ه التعارضـن املوقفني ما يشبـوقد يبدو بي 
أال ترى أن الذي  ،ام عن املذهبي االستقالل التوأن االجتهاد ال يستدع ،املذهب ال يستلزم التقليد إىل

ال يعد  اء تلك الفروع على أصوهلاـة بنـواعده ويدرك كيفيـول املذهب وقـخيرج الفروع على أص
عكس من يكتفي حبفظ الروايات واألقوال دون إدراك ملآخذها  ،)3(وهو املسمى جمتهد املذهب ،)2(مقلدا

وأما التحقيق فال يوصل ": ول القاضيـيق ،يف املذهبا ـر حمققـه ال يعتبـفإن ،اـملآخذها وأصوهل
  .)4("إليه إال بضبط القوانني ومتهيد األصول ومحل الفروع عليها بعد ذلك

من أهل  ي الفقه واألصولـاء ممن عنوا بعلمـمن العلم رـكثي لك عندـظ هذا املسـوقد لوح
 ،كثري وغريهم ،)6(واإلمام املازري ،)5( وأبو عمر يوسف بن عبد الرب ،كالقاضي عبد الوهاب ،املذهب

اتهد بنفسه يف  وقلّ" :)7(ويـيقول اإلمام ويل اهللا الدهل ،إال أن هذا ال خيرجهم عن املذهب املالكي

                                                 
 )2/803( القبس) 1(

، حبث بعنوان منهج االستدالل والنقد والترجي عند القاضي عبد )4/219(حبوث امللتقى األول حول القاضي عبد الوهاب  )2(
 . حممد مجيل بن مبارك: الوهاب من خالل أهم مؤلفاته، من إعداد

 )2/1186(أصول الفقه اإلسالمي  )3(

 )2/558(القبس  )4(

عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري األندلسي القرطيب املالكي صاحب التصانيف املفيدة مولده  هو أبو )5(
: ص(، مطمح األنفس )18/153(سري أعالم النيالء ، )626:ص(الديباج : انظر. هـ463هـ وتويف سنة 368يف سنة 
 )249: ص(، الوفيات )294-296

هـ له كتاب 536هـ وتويف باملهدية سنة 453عمر التميمي املازري كنيته أبو عبد اهللا ولد مبازر سنة هو حممد بن علي بن  )6(
، أزهار )277: ص(، الوفيات )6/277(، األعالم )374: ص(الديباج : انظر. املعلم بفوائد مسلم وإيضاح احملصول يف األصول

 )3/165(الرياض 

هـ وتويف سنة 1110لوي اهلندي أبو عبد العزيز امللقب بشاه ويل اهللا ولد سنة هو أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي الده )7(
 ، رجال الفكر والدعوة)1/149(األعالم : انظر. حجة اهللا البالغة واإلنصاف وغريها: هـ له تآليف حسنة بديعة منها1176

)4/89( 
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أيب عمر املعروف ة فإنه ال يعد تفرده وجها يف املذهب كوكل من كان منهم ذه املرتل ،املذهب املالكي
  .)1("ن العريببابن عبد الرب والقاضي أيب بكر ب

فالراسخ يف ": ومسه القاضي أبو بكر بن العريبج الراسخني يف العلم كما ـهو منهج ـهذا املنهو
   .)2("ويقف حيث ما بلغ به النظر ،العلم عند علمائنا هو الذي ينتهي إىل ما علم

أصول فهو ال خيرج عن  ،لمذهبمن كبار املنظرين ل ن القاضي ابن العريبإ :لذا ميكن أن نقول 
يتوكأ عليها ويهش ا على أفكاره تبعا من النظر  وقد استعان يف ذلك بعصا ،االستدالل يف املذهب

    .للدليل النقلي والعقلي وله فيها مآرب أخرى

  .اعتماده للمقاصد الشرعية :املطلب الثاين

  .مفهوم املقاصد الشرعية: األول الفرع

وبني أن  ،ماهلا أهم شرط لبلوغ مرتبة االجتهادلقد جعل اإلمام الشاطيب معرفة املقاصد على ك
الشرط األساسي الذي ينبغي أن يتوفر يف اتهد ليكون مؤهال للقيام بوظيفة الفتوى هو معـرفة مقاصد 

فإذا بلغ اإلنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده يف كل مسألة من ": فقال ،تفصيالو الشارع مجلة
فقد حصل له وصف هو السبب يف ترتيله مرتلة اخلليفة للنيب  ،ن أبواايف كل باب مو ،مسائل الشريعة

لذلك سنتناول يف البداية تعريف املقاصد  ،)3("يف التعليم والفتيا واحلكم مبا أراه اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .يف اللغة واالصطالح

  .اجلانب اللغوي :األول البند

   :وله عدة معـان ،صـد قصـدااملقاصد مجع مقصد وهو مصدر ميمي من قصـد يق

أي تبيني الطريق املستقيم  ،)�l)4وعلَى اللّه قَصد السبِيل�mِ :استقامة الطريق قال اهللا تعاىل :األول
  .)5(باحلجج والرباهني ويقال طريق قاصد أي سهل مستقيم

  :العدل قال أبو اللحام التغليب :الثاين
                                                 

  ) 84: ص(اإلنصاف للدهلوي  )1(
 )3/1059(القبس  )2(

 )107-4/106(املوافقات  )3(

 )8: اآلية(سورة النحل  )4(

 )404: ص(، املفردات للراغب )1/327(القاموس احمليط  )5(



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
  

 
 

 - 43  -

  ته أن ال يجور ويقصدقضي قضى   على الحكم المأتي يوما إذا 

  . )1( أن يعدل فال حييذ عن الصواب: أي
  .)2( والوجهة الغاية :الثالث

  .اجلانب االصطالحي :الثاين البند

سـواء أكانت تلك املعاين  ،املقاصد هي املعاين امللحوظة يف األحكام الشرعية واملترتبة عليهـا
 ،هو تقرير عبودية اهللا ،ع ضمن هدف واحدوهي تتجم ،حكما جزئية أم مصاحل كلية أم مسات إمجالية

  .)3(ومصلحة اإلنسان يف الدارين
والعدل إذ حتقق مصلحة  ،إذن فاملقاصد تعين االستقامة من جانب أن تقرير العبودية ال يتم إال ا

ألن املقاصد هي الغايات  ،وأما الوجهة والغاية فهي أهم عنصر يف اجلانب االصطالحي ،اإلنسان الزم عنه
 –ولذلك جاء تعريف الشيخ الطاهر بن عاشور  ،كما تعىن باملصاحل الكلية للشريعة اإلسالمية ،ألهدافوا

ارع يف مجيع أحوال التشريع أو ـم امللحوظة للشـاملقاصد هي املعاين واحلك :كاآليت –رمحه اهللا 
  . )4("معظمها

  .موقف ابن العريب من االحتجاج باملقاصد: الثاين فرعال

 ومدى استحضارها يف فكره وفقهه ،وأنت تبحث عن املقاصد-بن العريب رمحه اهللا ال يكلفك ا
فكل ما صدر عنه من أقوال وآثار وفتـاوى وترجيحات تعد مادة علمية  ،أي عناء - واستدالالته

أنه ممن  ،يصرح مبا ال يدع جماال للتأويل فضال عن أنه ،وشرعية مهمة يف اعتماد املقاصد والعمل ا
ألن  ،عندهمن غري أن حيظى ذلك بتدوين وتنظري وتقعيد  ،ملقاصد ويعتربها يف مناسبات خمتلفةيالحظ ا

املقاصد الشرعية مل تكن معروفة كعلم من علوم الشريعة على غرار علم األصـول وعلم الفقـه وعلـم 
ئي ومل تكن حتـى خاضعـة للتعريف العلمي وللتصنيف اجلز ،اخلالف الفقهي وعلم مصطلح احلديث

وكل ما يف األمر  ،وامل كتصنيف بعض معلوماا وكتابة جزء من حقيقتهـا أو عنصر من عناصرها
وبأن  ،للشريعة مقاصد وغايات أن العلماء يف عصر القاضي ويف العصور املتقدمة كانوا يقرون بأن

                                                 
 )9/38(تاج العروس  )1(

 )2/738(املعجم الوسيط  )2(

 )119: ص(، الشاطيب ومقاصد الشريعة )53-1/52(االجتهاد املقاصدي  )3(

 )117: ص(نظرية املقاصد عند ابن عاشور  )4(
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قد كان ذلك و ،وبأن السلف قد راعوا املصلحة جلبا واملفسدة درءا ،وص قد حوت هـذه املقاصدالنص
ومعـربا عنه أحيانا جبمل  ،قضرا يف الفهم والتطبيومستح ،حاصال يف األذهان ومركوزا يف امللكـات

والتلميح  ،بكيفيات تتراوح بني التصريح امل ،وكلمات دالة على اعتبار املقاصـد ومراعاة املصاحل
وذلك  ،ل على العمل املقصدي عندهفهي أوفر الدالئ ،واإلمياء وخفاء التعلق وبعـد االرتباط والتوثـق

ألنه ينصـب بشكـل مباشـر فـي عباراته واجتهاداته اليت مـأل ـا كتابـه القبس على صغـر 
أي الكلمـات الدالة على اعتبـار  –واليت تتعلق مبوضوع املقاصد تعلقا أقرب وأوضح وهـي  ،حجمه

  .عنده كفيلة بتقرير العمل باملقاصد وااللتفات إليها -املقاصد 
والتتبع واالستقراء يف هذا الكتاب يفضي إىل نتائج ميكن أن نستخلص منهـا مواقف القاضي 

من  ةومعلوم أن هذه اآلثار مل تكن يف درجة واحد ،إزاء املقاصد ورأيه جتاه العمل ا وااللتفات إليها
ظها من غري وضـع هلا يف ومن حيث التعبري ببعض مفرداا وألفاالتصريح باملقاصد واإلشارة إليها حيث 

  .إطـار تعريفي وتدوينـي وتدقيقي وغري ذلك
  :ولذلك سنبني هذه اآلثار وداللتها على املقاصد على النحو اآليت

  .التعبري بلفظ القصد :أوال

لقصد احلفظ على الغري .. .وأما ضالة اإلبل فغضـب النيب صلى اهللا عليه وسلم": قال القاضي
  .)1("ولقصد انتفاع الطالب

  .التعبري بلفظ املصلحة :ثانيا

وأما مالك رضي اهللا عنه فكان حرب الشريعة حرب اللغة مل خيف عليه شيء من هذه ": قال القاضي
  .)2("ولكنه كان حواطـا على الـدين ملتفتـا إىل مصالـح املسلمني ،االعتراضات

  .التعبري بلفظ الضرورة واملشقة وحنو ذلك :ثالثا

  .)3("يف ذلك الضرورة الداعية إىل ذلك واألصل": قال القاضي

                                                 
 )2/674(و ) 2/487(و ) 2/485(و  )3/948(القبس  )1(

 )2/465(و ) 1/301(املصدر نفسه  )2(

 )3/886(املصدر نفسه  )3(
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  .دية أخرىـالتعبري بألفاظ مقص :رابعا
  .)4("صيانة" ،)3("ة الكليةـاألمان"، )2("احلفظ" ،)1("ألجل": مثل

مالحظا هلا غري واقف  ،أنا وجدناه ناظرا إىل املعاين املرادة من النص ؛ويقويهذا الباب ومما يتصل 
ومنه  ،ليس يف األمم طائفة أعظم تعلقا بالظاهر من اليهود": يقول القاضي ؛ليهاع اوال جامد ،عند األلفاظ

ووا عن  ،فاعتقدوه جسما ،فأخذوا بظاهر هذه األلفاظ ،جاء اهللا ونزل اهللا :فإم رأوا يف التوراة ،هلكوا
 ،فأخذوهفجروه يف يوم األحد  ،فلما أراد احلوت اخلروج مل جيد منفذا ،الصيد احلد أول يوم السبت

ألن أكل الثمن ليس بأكل  ،نبيعها ونأكل مثنها :فقالوا ،فمسخوا قردة وخنازير ووا عن أكل الشحوم
ما قال اهللا تعاىل ال يزاد عليه فهم بالبنيان  :فقال ،وهذه الطريقة أراد أن يسلك داود يف الدين ،املثمن

املذاهب لتتبعه املعاين وإعراضه أشرف  - رضي اهللا عنه -وألجل هذا كان مذهب مالك  ،وهدم الكل
أنه ال  ،وأال يلبس هذا الثوب ،أال ترى إىل قوله فيمن حلف أال يأكل الطعام ،عن الظاهر إذا وجدها

يبيعه ويأكل  :وقال أبو حنيفة والشافعي ،كان املقصود معىن املن أو ما يعمإذا  ،ينتفع ما يف حال
  .)5("مثنه

 ،ريق بني الفقري واملسكنيـى االشتغال باأللفاظ ما نقرؤه يف التفومن اهتمامه باملعىن وتقدميه عل
فقد يكون الفقري مسكينا  ،مفترقان يف آخر ،والفقري واملسكني امسان مشتركان يف وجه": قولهيف وذلك 

مجع اهللا بينهما  ،والرتباطهما معىن ولفظا ،وإلشكاهلما اشتقاقا ،وقد خيرج عنه ،وقد يكون املسكني فقريا
وليس املقصود هذا حىت  ،واشتغل الناس لقلة حتقيقهم بأن يطلبوا الفرق بني املسكني والفقري ،الصدقةيف 

وقسم له  ،قسم ال شيء له :وإمنا املقصود أن الناس احملتاجني قسمان ،تفىن فيه األعمار وتسود به األوراق
فافهم  ،اهلما ال بأمسائهمافإما يعرفان حب ،فأعطهما مجيعا من الصدقة ومسهما كيف شئت ،شيء يسري

   .وأظن أن ليس وراء هذا الكالم تعليق ،)6("هذا وال تضع زمانك فيه

                                                 
 )2/605(و ) 2/486(و ) 3/948(القبس  )1(

 )3/948(املصدر نفسه  )2(

 )2/465(املصدر نفسه  )3(

 )3/896(املصدر نفسه  )4(

  )3/1114( املصدر نفسه) 5(
 )3/1111(املصدر نفسه  )6(
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هو ما جاء يف هذا الكتاب الذي يعترب صفوة كالمه وعصارة  ؛وما يزيد هذا الكالم تأكيدا
ى اعتبارها يف وقد اتفقت األمة عل.. .هي يف بسط املقاصد واملصاحل :القاعدة العاشرة": فيقول ،اجتهاداته

استصالحا للخلق حىت تعدى ذلك على البهائم  ،ع اهللا احلدود والزواجر يف األرضوألجلها وض ،اجلملة
وأقرب من ذلك من غرضنا أن  ،سببا إىل حتصيل قصد املكلف ،رب البهيمة استصالحا وإن مل تكلففتض

حىت يأتيه  ،س وتدريبولكن ضرب تأني ،ال ضرب تكليف ،الطفل يضرب على التمرن على العبادات
   .)1("...فتخف عليه املشقة يف العبادة ،التكليف على عادة

وهذا  ،ال خالف بني العلماء يف أنَّ يسري الغرر لغو معفو عنه": ويف مقام آخر قريب من هذا يقول
نع وم ،أصل البيع ضروري": ويشرح الشاطيب رمحه اهللا هذا االستمداد فيقول ؛)2("يستمد من حبر املقاصد
  .)3("فلو اشترط نفي الغرر مجلة الحنسم باب البيع ،الغرر واجلهالة مكمل

والفكر املقاصدي هو الفكر  ؛فالقاضي متيز بفكره املقاصدي ظهر هذا جليا من خالل تصرحياته
  .)4( املتشبع مبعرفة معاين مقاصد الشريعة وأسسها ومضامينها من حيث االطالع والفهم واالستيعاب

فقد كان له من اخلصائص واملعامل ما  ،إغفال دور املذهب الذي انتمى إليه القاضي كما ال ميكن
أهله كي يكون إحدى املذاهب الفقهية االجتهادية املرموقة واملعتمدة يف شىت بقاع العامل ويف خمتلف 

أي  تهادفقد كان من بني خصائص هذا املذهب التوفيق بني األثر والنظر وبني النص واالج ،مراحل احلياة
التوفيق بني النصوص واإلمجاعات وبني أقوال السلف من جهة وبني خمتلف اآلراء واالجتهادات 
والتعليالت واملعقوالت من جهة أخرى وشاهد ذلك باخلصوص تناقل فقه الرأي كتلقي الرأي من ربيعة 

اقع واستحضار وكذلك من بني هذه اخلصائص مراعاة الو ،إضافة إىل فقه األثر واحلديث ،)5( الرأي
مالبساته وحيثياته ومعطياته يف عملية االستنباط واالجتهاد وشاهد ذلك باخلصوص القاعدة املالكية 

   .)6("دعها حىت تقع"املتبعة

                                                 
 )802-2/804(بس الق )1(

 )2/814(املصدر نفسه  )2(

 )2/14(املوافقات  )3(

 )34ص (الفكر املقاصدي  )4(

وعنه أخذ مالك رمحه اهللا وكانت وفاته  بالرأي بصريا كان جمتهد فقيه حافظ إمام عثمان أبو املدين بالوالء التيمي فروخ بن ربيعة )5(
 )3/17(، األعالم )65: ص(، طبقات الفقهاء )1/598(يب التهذيب ، ذ)6/89(سري أعالم النبالء : انظر. هـ136سنة 

 )397: ص(تاريخ املذاهب اإلسالمية  )6(
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أنه كان يف فتاواه ينظر إىل مآالت األفعال اليت  ؛ومن مظاهر اعتبار القاضي ابن العريب للمقاصد
فإن كان حمققا  ،صدر حكمه يف النازلة ينظر إىل آثار ذلك احلكمفهو قبل أن ي ،فتواهو جعلها حمل حكمه
 ،ألنه يعترب أنّ من مل يراعِ ذلك ،أبطلهو إن كان مؤديا إىل املفسدة منـعهو ،أجازهو للمصلحة أمضاه

  .فهو قاصر عن درجة االجتهاد
لذي يكون عليه عند حتقيق مناط احلكم بالنظر يف االقتضاء التبعي ا": وحقيقة اعتبار املآالت هي

النظر يف نتيجة الشيء  ومعناه ،)1("ترتيله من حيث حصول مقصده والبناء على ما يستدعيه ذلك االقتضاء
  .وتبعاته وأثره أو ما يصري إليه

 ،واملآل تعبري عما يؤول إليه احلكم مستقبال ،فاالعتبار داللة على العمل العقلي وإعمال الفكر
 ،النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا كانت األفعال موافقة أو خمالفة": يقول الشاطيب رمحه اهللا

وذلك أن اتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره 
  .)2("إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل

اإلمام مالك  هوقد كر ،ضرارناء مسجد يقصد به اإلومن أمثلة ذلك استدالله على عدم جواز ب
قد يستغلّ هذه و ،ذلك بالنظر إىل نتائج ذلك الفعل فقد يؤدي إىل الفرقة احلاصلة يف تعدد اجلماعات

وإىل هذا اهتدى أبو بكر بن العريب واحتج له  ،الفرصة أهـل البدع فريفضـون الصالة خلف أهل السنة

فـذمهم على اتخاذ  ،)�l)3ا ضرارا وكُفْرا وتفْرِيقًا بين الْمؤمنِنيوالَّذين اتخذُواْ مسجِد�m: بقوله تعاىل
  .)4(منها التفريق بني املؤمنني ،املسجد ألوصاف

كقوله يف  ،تقريره للقول بالذرائع يف كثري من املواطن ؛ومن آراء القاضي رمحه اهللا يف هذا الباب
فهي يف ألسنة الفقهاء عبارة عن كل  :وأما الشبهة":  املذهبأصل الشبهة من أصول املعامالت املالية يف

كل فعل ميكن أن يتذرع به أي  :ومعناه ،ويسميها علماؤنا بالذرائع ،فعل أشبه احلرام فلم يكن منه

                                                 
 )19: ص(اعتبار املآالت ونتائج التصرفات  )1(

 )4/194(املوافقات  )2(

 )107: اآلية(سورة التوبة  )3(

  )205-1/204(القبس  )4(
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وقد مهدنا القول عليها يف  ،وهي مسألة انفرد ا مالك دون سائر العلماء ،يتوصل به إىل ما ال جيوز
  . )1("نا وسنة وإمجاعا من األمة وعربةمسائل اخلالف قرآ

فقد عىن القاضي ببيان مقصد  ؛كما نلحظ يف فقهه واجتهاداته جانب مراعاة مقاصد املكلفني
القصد هو و ،وسعى لضبط هذه املقاصد وترتيبها للموازنة بينها عند التعارض ،الشارع من التكليف مجلة

إمنا ( :كما جاء بذلك حديث ،لباعث الذي أوجدهوالعمل يتعلق حكمه بالقصد وا ،لب العمل وجوهره
منها  ،وقد عبر عن هذا املعىن اإلمام الشاطيب يف كثري من املواضع كما هو معلوم ،)2()األعمال بالنيات

 ،ويف العبادات بني ما هو واجب وما هو غري واجب ،املقاصد تفرق بني ما هو عبادة وما هو عادة": قوله
وغري ذلك من  ،والصحيح والفاسد ،واحملرم ،واملباح واملكروه ،واملندوب ويف العادات بني الواجب

وقاعدة الشريعة اليت ال جيوز هدمها أن املقاصد ": رمحه اهللا يف هذا املعىن )4(وقال ابن القيم ؛)3("األحكام
لنية فالقصد وا ،واالعتقادات معتربة يف التصرفات والعبارات كما هي معتربة يف التقربات والعبادات

كما أن القصد يف العبادة  ،وطاعة أو معصية ،وصحيحا أو فاسدا ،واالعتقاد جيعل الشيء حالال أو حراما
  .)5("...ةجيعلها واجبة أو مستحبة أو حمرمة أو صحيحة أو فاسد

بني يذج ومن اوهذ ،وال مراعاة مقاصد املكلفني ،ال يغيب عنه حتكيم املقاصد ،وفقه القاضي وفكره
فإذا نظر الرجل أو قبل يشهوة ":  تفسري النهي عن نكاح ما نكح اآلباء إال ما قد سلفقال يف ،ذلك

واملعىن يف ذلك أنه استمتع ا فحرمت على ابنه كما لو وطئها وهذا أقوى من القياس  ،حرمت على ابنه
لفاظ دون فإن النكاح استمتاع واألحكام تتعلق مبعاين األ ،فإن معىن قوله وال تنكحوا وال تستمتعوا

  .)6("قوالبها

                                                 
 )2/779(املصدر نفسه  )1(

قوله : اإلمارة، ب: ك ،)2/814(صحيح مسلم . 1: كيف كان بدء الوحي، ر: بدء الوحي، ب: ك، )1/13(صحيح البخاري  )2(
 4927: ، ر"إمنا األعمال بالنية"صلى اهللا عليه وسلم 

 )2/324(املوافقات  )3(

 كبار وأحد المي،االس االصالح أركان من:  الدين مشس اهللا، عبد أبو ، الدمشقي الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد )4(
زاد املعاد ومدارج السالكني وإعالم املوقعني : هـ، صنف كتبا كثرية منها751هـ وتويف ا سنة 691بدمشق سنة  ولد.العلماء

  )6/56(، األعالم )8/287(، شذرات الذهب )1/62(، بغية الوعاة )3/400(نة الدرر الكام: انظر. وغري ذلك
 )500-4/499(إعالم املوقعني  )5(

 )2/709(القبس  )6(
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مالك رمحه اهللا خمالفا بذلك سائر  مذهب اإلمامترجيحه  ؛هذا البابومن أوضح املسائل يف 
  .)1(الفقهاء من أن األب إذا قتل ابنه وتبني قصده إىل قتله فإنه يقتل به

ريب وما ميكن أن نستخلصه من كل هذا هو أن آثار هؤالء األعالم أمثال القاضي أيب بكر بن الع  
وأسهموا يف تشكل معامل  ،اختذت املادة العلمية والشرعية الالزمة اليت أكمل ا الالحقون مسرية املقاصد

اليت  ،والشك أن هذا البناء سيكون األساس لقيام ما يعرف بقيام نظرية املقاصد الشرعية ،البناء املقصدي
واستنباط األحكام  ،بدائل اإلسالميةوإجياد احللول وال ،كون إحدى القواعد االجتهادية املعاصرةست

  .والفتاوى الشرعية لكل ما يظهر وحيدث ويطرأ

                                                 
 )3/987( املصدر نفسه )1(
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فه القاضي أبو بكر بن ويل واحلديثي الذي خلّـي واألصـذه اخلاصية يف التراث الفقهـتظهر ه
مما يوحي بأن املنهج االستداليل الذي عاجل به معظم  ،املنطق والعقيدة واألخالقفضال عما يتعلق ب ،العريب

  :ثالثة مطالبوسنبني هذا يف  ،االحتياط جلانبمع مراعاة  والتيسري القضايا والنوازل اتسم باالتساع

  .مسة االتساع: األول طلبامل

  .أسباب ذلكا نبيـن كمـ ابن العريبعند وفـي هذا املطـلب نتناول مظاهر هذا االتساع 

  .ابن العريبمظاهر هذا االتساع عند : الفرع األول

  : ومظاهر هذا االتساع متثلت فيما يلي
  .اتساع دائرته املعرفية: أوال

ي خمتلف الفنون من ـف على قدر كبري وحصل على علم كثري –رمحه اهللا  –فقد أتى القاضي   
الف فضال عما يتعلق بالتصوف ـومسائل اخلول والعقيدة والفقه ـعلوم القرآن والسنة واألص

  .واألخالق
وأما ما مل  ،اته اليت بلغتناـه واملتمثل يف مؤلفـه الذي خلفـعلى ذلك تراث وشاهد باخلصوص

فهو كثري كما تذكره  ،أو قام بإتالفها الكافر وحرقها العدو اللدود ،يصل إلينا مما أكلته األرضة والدود
فنالت  ،د جابت هذه املؤلفات مشارق األرض ومغارا اليت بارك اهللا له فيهاوق ،املصادر اليت ترمجت له

ي ـوأبلغوا األمراء بضرورة نسخها واعتمادها ف ،فأثنوا عليها كثريا ،القبول عند كبار العلماء واجلهابذة
فخلق  ،وأطلق العنان لقلمه فأمتع ،مل يترك فنا إال وكتب فيه وأبدع -رمحه اهللا –فالقاضي  ،التدريس

  .كثري بعلمه انتفع ونفع

  .سعة مصادره االستداللية: اثاني

ذلك جنده يستدل ـول ،ار أدوات االستداللـقد توسع القاضي أبو بكر بن العريب يف استثم  
كاملصاحل املرسلة والعرف  واملختلف فيها ،ة واإلمجاع والقياسـوهي الكتاب والسن باألدلة املتفق عليها

كما سنبينه يف  ،والقواعد الفقهية واألصولية باملقتضيات اللغويةيدعم استدالالته و ،وسد الذرائع وغريها
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   .موضعه إن شاء اهللا تعاىل
 .وآراء املذهبوالروايات  توسعه يف استيعاب األقوال :اثالث

 جوانب من ومعاجلته ،األمر هذا يف القول لتفصيل املذكرة هذه من الثاين الفصل خصصت وقد  
  .هنالك فلينظر ،كفاية فيه مبا ،كثرية
  .لكيسعة املدى الفقهي يف املذهب املا: ارابع

 ،ة مبنهجني خمتلفنيـه درس املدونـال جند أنـفمث ؛نتج عنه سعة أفق املتفقه ذا املذهبقد و
والعراقية على ما  ،القريوانية يف التنظري والتمثيل :ة بالطريقتنيـوقرأنا املدون": يقول القاضي عن ذلك

ذا جالء بالوقوف على التطور احلاصل يف الفقه املالكي الناتج عن ـويزداد ه ،)1("م من معرفة الدليلتقد
   .ا ي مرـور التـمسايرة العص

  .أسبابه: ثاينالفرع ال

  :وميكن إرجاع ذلك إىل ما يلي
  .تنوع وكثرة املصادر واملراجع اليت اعتمدها يف تواليفه :أوال

ي درسها يف بداية ـلة من الكتب التـ كتابه خمتصر ترتيب الرحما ذكره يف ويدل على ذلك  
ما ذكره يف  وكذلك ،)2( فهي أحرى بالرجوع إليها عند الكتابة والتأليف ،طريقه لطلب العلم

ككتاب  ،واليت أدخلها إىل األندلس ،من املؤلفات اليت رجع ا من املشرق"كتاب سراج املريدين"كتابه
 ،واملسمى باللطائف واإلشارة ،)4( قرآن للقشرييـتفسري الو ،ؤتلف واملختلفيف امل )3( اكوالـابن م

                                                 
 )3/22(، أزهار الرياض )97: ص(قانون التأويل  )1(

  )190-187: ص(مع القاضي أيب بكر بن العريب  )2(
هـ من 475هـ وقتل سنة 421، ولد يف عكربا قرب بغداد سنة  امللك سعد نصر أبو جعفر، بن علي بن اهللا هبة بن علي )3(

 )5/30(، األعالم )16/83(البداية والنهاية : انظر.ل واملؤتلف واملختلف وغريمهااإلكما: مؤلفاته
 شيخ: االسالم زين القاسم، أبو كعب، ابن قشري بين من القشريي، النيسابوري طلحة ابن امللك عبد بن هوازن بن الكرمي عبد )4(

العرب : انظر. لتفسري ويقال له التفسري الكبريهـ من كتبه التيسري يف ا465هـ وتويف سنة 376ه ولد سنة عصر يف خراسان
 )4/57(، األعالم )2/319(



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
  

 
 

 - 52  -

ن كثرية عن ـيف مواط ويدخل ضمـن ما ذكرنا تصرحياته ،)2( وغريها )1( وركـاء اهللا البن فـأمسو
كتاب ك رر فيها كثريا وناظـونظ ،وأقرأها تالمذته ،وقرأها على شيوخه ،ي حظي اـالكتب الت

  .)4( وغريه يف عشر جملدات )3( الرماين
  .مشاربه وتنوعتعدد مشيخته  :اثاني

وقد دفعه إىل جلة من العلماء ليحوز شرف جمالستهم  ،فقد كان أبوه من علماء الوزراء  
: القاضي يقول ؛ه اليت دامت أكثر من عشر سننيـوقد صاحبه يف رحلت ،ويسمو إىل مقامهم ،وحماكام

نيفا  ،وجبت اآلفاق القاصية ،لت تلك األمصار العظيمةـودخ ،ةـار الكرميـوقد جتولت تلك األقط"
 ،ملا رحلت إىل قرطبة": ة امللتمس عن أحد تالمذة القاضي قالـوجاء يف بغي ،)5("على عشرة أعوام

ما هذا  :فقال يل ،طين املريةو قرأت على احلافظ أيب بكر ولزمته فسمعين ذات يوم أذكر االنصراف إىل
   .)6("يكون لك يف رحلتك عشرة أعوام كما كان يلأقم حىت  ،القلق

وهو املذهب األم يف بالد األندلس يف ذلك  –الكي ـبشيوخ املذهب املالقاضي ج رـفكما خت
 ،الشافعية حلقتردد على كثري من فإنه  ،أبو بكر الطرطوشي ويف مقدمتهم ابن بلده اإلمام - العصر 

 ،فانتفع به كثريا ،الذي حاز شرف جمالسته ،الطوسي يلحامد الغزاالشيخ أبا ونذكر منهم باخلصوص 
ومعناه الشيخ  )7("شمند األكربدان": كما أن التلميذ مسى شيخه بـالتلميذ ر دوكان الشيخ يعرف ق

كما مل يغفل اجللوس  ،أبو بكر الشاشي الذي الزمه مدة طويلةمنهم أيضا الشيخ و ،ةـر بالفارسيـالكبي
لزوم مشيخة  يفوت فرصة ملو ،ه ومؤلفاتهـم يف كتبـأكثر من النقل عنهولذلك  ،يف حلقات األحناف

                                                 
له . هـ406تويف بنيسابور سنة  الشافعية فقهاء من والكالم، باالصول عامل:بكر أبو صبهاين،األ نصارياأل فورك بن احلسن )1(

، األعالم )2/213(العرب : انظر. امشكل احلديث وغريبه، غريب القرآن، احلدود يف األصول وغريه: مصنفات عديدة منها
)6/83( 

  )507-505: ص(العواصم من القواصم ) 2(
سنة  مولده سامراء، من صله، أالنحاة كبار من.مفسر معتزيل باحث: الرماين احلسن أبو اهللا، عبد بن علي بن عيسى بن علي )3(

، األعالم )3/299(وفيات األعيان : انظر. فاتهـ من كتبه املعلوم واول واألمساء والص384سنة  ببغداد ووفاته هـ296
)4/317( 

 )119: ص(قانون التأويل  )4(

 )355: ص(العواصم من القواصم  )5(

 )93: ص(بغية امللتمس  )6(

 )3/1163(القبس  )7(
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فنال بغيته من حماكاته  ،وأخذ عنهم علما مجا ،سمع منهمف ،وخباصة البغداديني منهماحلنبلي  املذهب
  .لألكابر

  .رحالته العلمية: اثالث

 ،م والعلماءاف فيها على معظم حواضر ومراكز العلـعشر سنوات طزيد من أل امتدتواليت   
ره ـأو تصيخ إىل ذك ،أو تثىن عليه اخلناصر ،وما كنت أمسع بأحد يشار إليه باألصابع": ويقول عن ذلك

 .)1("أو دخلت عليه قريبا ،أو ترفع إىل منظره األحداق إال رحلت إليه قصيا ،اآلذان

 طلب العلوم إذ الرحلة يف ،ولعل الرحلة هي السبب املباشر يف تفجر ينابيع هذا العامل الفذ  
ولو أردنا أن نسرد كالم أهل العلم يف هذا  ،وحتصيل الفنون هلا من الفضل ماال حيتمل ذكره هذا البحث

أن جنمل الكالم باالقتصار على ما  وميكن ،وخرج األمر عن الضبط ،ع اخلرقـأو نبني مراميهم التس
 ،ولقاء املشيخة مزيد كمال يف التعلمإن الرحلة يف طلب العلوم ": د الرمحن بن خلدونـأورده املؤرخ عب

والسبب يف ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخالقهم وما ينتحلون به من املذاهب والفضائل تارة علما 
ول امللكات عن املباشرة والتلقني أشد منها ـإال أن حص ،اة وتلقينا باملباشرةـوتارة حماك ،وتعليما وإلقاء

اء ـفلق ...اـون حصول امللكات ورسوخهـر كثرة الشيوخ يكفعلى قد ،استحكاما وأقوى رسوخا
فيجرد العلم  ،ده متييز االصطالحات مبا يراه من اختالف طرقهم فيهاـايخ يفيـدد املشـأهل العلوم وتع

 ،وتنهض قواه إىل الرسوخ واالستحكام يف امللكات ،ويعلم أا أحناء تعليم وطرق توصيل ،عنها
ن وكثرما من املشيخة ـرة والتلقيـة ملكته باملباشـمع تقوي ،واهاـس ح معارفه ومييزها عنـويصح

فالرحلة البد منها يف طلب العلم  ،وهذا ملن يسر اهللا عليه طرق العلم واهلداية ،عند تعددهم وتنوعهم
  .)2("الكتساب الفوائد والكمال بلقاء املشايخ ومباشرة الرجال

                                                 
 )120: ص(قانون التأويل  )1(

  )464: ص(املقدمة  )2(
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 .مسة التيسري :املطلب الثاين

  .بيان أن الشريعة بنيت على اليسر ورفع احلرج: لالفرع األو

ط ونفي احلرج وعدم ـوالتوس االعتدالأي سهلة بنيت على  ،إن الشريعة اإلسالمية حنيفية مسحة
ولذلك كان التشدد والتنطع واملغاالة أمرا خارجا  ،فمراعاة مبدأ اليسر يعترب أًصال من األصول ،الضرر

   .لتبشري من خصال املؤمنني بشريعة اإلسالموكان القصد وا ،عنها أصال ووصفا
ن أمرين إال اختار ـر بيـالذي ما خي هدي الرسوليف  متثلتوالتيسري يف اإلسالم مسة عامة 

إال أحد ن يشاد الدين ـول ،إن هذا الدين يسر( :وقوله عليه الصالة والسالم ،)1(ما مل يكن إمثا أيسرمها
مع سواء هلية اليت تقدم العون لإلنسان يف معاركه حد العطاءات اإللذلك كان التيسري هو أف ،)2()غلبه

أة ـه وقدراته ومحاية له من االنكسار حتت وطـحتديات الدهر وصروفه حثا له على اكتشاف مواهب
ى فيها هذه جيب أن تراعاليت  وائب ونوازل املسائل والقضايا املستجدةـلندامه ـأو استخ هذه التحديات

 .)3( )يسروا وال تعسروا( :قوله صلى اهللا عليه وسلم  ذلكالسمة واألصل يف

  .شواهد اعتماد اليسر يف فقه القاضي: الفرع الثاين

الصالة عند الزوال فإنه أجازها ما جاء يف  ؛اعتماد اليسر يف فقه القاضي واستدالالتهومن شواهد 
عة دون سائر األيام ألن الناس ال وذلك أن بعد أن ساق قول اإلمام الشافعي جبواز ذلك يوم اجلم ،مطلقا

ول ـفلوا قيل هلم ال تصلوا خمافة دخ ،والبد أن يردوا أفذاذا ،دةـميكنهم أن يدخلوا املسجد دفعة واح
ان ذلك منع طاعة بالشك وقطعا بالتأهب بالصالة ولو قيل هلم صلوا مع حتري وقت ـوقت االستواء لك

ة يوم اجلمعة يراعى سائر ـفكما روعي املشق": يـمث قال القاض ،احلرمة لكان ذلك كلفة ومشقة
   .)4("األيام

                                                 
: ، ك)3/977(، صحيح مسلم 6786: ، رالنتقام حلرمات اهللاوا إقامة احلدود: احلدود، ب: ، ك)4/248(صحيح البخاري  )1(

 6047: مباعدته صلى اهللا عليه وسلم لآلثام واختياره من املباح أسهله، ر: الفضائل، ب

 39: الدين يسر، ر: اإلميان، ب: ، ك)1/29(صحيح البخاري  )2(

، صحيح مسلم 6125: يسروا وال تعسروا، ر: م قول النيب صلى اهللا عليه وسل: األدب، ب: ، ك)4/114(صححيح البخاري  )3(
 4528: يف األمر بالتيسري وترك التنفري، ر: اجلهاد والسري، ب: ، ك)2/739(

 )2/427(القبس  )4(
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بل قد  ،وهذا حرج عظيم ال يرد به تكليف": كما علّق على كثري من اجتهادات املخالفني بقوله
  .)1("ورد اخلرب برفع احلرج والكلفة يف الدين

  .مسة التغليب :املطلب الثالث

  .واالصطالحي اللغوي مفهوم التغليب من جانبيه :الفرع األول

  .التغليب لغة :البند األول

 :كما يقال ،وغلبته على الشيء أخذته ،مغالبة :أي ،بينهما غالب :يقال ،التغليب لغة من غلب
  .)2( حكم عليه بالغلبة :وغلب على صاحبه أي ،هو أكثر خصاله :أي غلب على فالن الكرم

والقمران للشمس والقمر والعمران أليب  ومما جاء على سبيل التغليب يف اللغة األبوان لألب واألم
وتارة  ،وتارة األخف كالثالث ،كالثاينوتارة املذكر  ،بكر وعمر فتارة يغلب األشرف كاملثال األول

 )5( )إن رمحيت تغلب غضيب( :ويف احلديث ،)�l )3(")4مرج الْبحرينِ يلْتقيان�m :قوله تعاىل وـاألعظم حن
  .اهللا ومشوهلاإشارة إىل سعة رمحة 

لكن غالب أمره دائر على  ،والتغليب أمر قياسي جيري يف كل متناسبني وخمتلطني حبسب املقامات
  .)6( اخلفة والشرف

  .التغليب يف االصطالح :البند الثاين

ترجيح  :وقيل ،التغليب هو إعطاء الشيء حكم غريه": قال السيوطي يف حديثه عن جماز القرآن
  .)7("خر وإطالق لفظه عليهما إجراء للمختلفني جمرى املتفقنيأحد املغلوبني على اآل

                                                 
 )2/427(القبس  )1(

 ، )1/707(أساس البالغة  )2(

 )19: اآلية(سورة الرمحن  )3(

 )281: ص(، الكليات )2/658(املعجم الوسيط  )4(

: ، ك)3/1129(صحيح مسلم ، 7404: ، ر"وحيذركم اهللا نفسه: "قوله تعاىل: ، ك التوحيد، ب)4/384(لبخاري صحيح ا) 5(
 6969:يف سعة رمحة اهللا تعاىل، ر: التوبة، ب

 )282: ص(الكليات  )6(

 )65: ص(، التعريفات )1/489(، كشاف اصطالحات الفنون )40-2/39(اإلتقان  )7(
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واليتم ذلك إال بعد العلم بفاضل  ،هو املوازنة بني أمرين أو أكثر وتقدمي ما ترجح منها: وقيل
وأجنع الوسائل على حتقيق املقاصد فتقدم على غريها من  ،وراجحها من مرجوحها ،األعمال ومفضوهلا

   .)1( الوسائل

  .إبراز هذه السمة يف منهجه االستداليل :لثاينالفرع ا

ونظرا لتنوع وتقلّب وتعقيد أمور الناس فإن أكثر  ؛ارتبط الفقه باحلياة العملية ارتباطا وثيقا
حىت أصبح من  ،قضاياهم ال حتتمل املبالغة يف التشدد واالحتياط بقدر ما هي حباجة إىل التسديد واملقاربة

فعندما يتعذر على الفقيه أن  ،الفقه ظنية وأن احلكم بغلبة الظن أصل األحكام املسلّم به أن أكثر أحكام
إن كان من  -جيد ملسألته دليال مباشرا صرحيا أو أن املسألة يتجاذا أكثر من دليل فإنه ال يلجأ 

  . إىل إصدار األحكام القاطعة وإمنا يصوغ اجتهاده صياغة أغلبية -التحقيق  أهل
وقرروا أن القواعد  ،ء التغليب يف جمال القواعد الفقهية املبنية على االستقراءوقد استعمل الفقها

  .الفقهية هي قواعد أغلبية مبعىن أا تنطبق على غالب ما يشمله لفظها وصيغتها
ومن صميم هذا النوع االستداليل يف فقه القاضي مسألة وجود رجل بفالة من األرض وال يدرى 

والصحيح عندي أن ينظر إىل غالب أهل األرض فيحكم له حبكم ": اضيأهو مسلم أم كافر قال الق
إمنا كان الغالب على ": ويف مسألة حتريق البيوت على من ختلف عن اجلماعة قال ،)2("الغالب من أهلها

خرج خمرج ": كما يكثر من استعمال ألفاظ التغليب فيقول مثال ،)3("التخلف عن اجلماعة أهل النفاق
   .)4("الغالب

                                                 
 )258: ص(جملة جامعة الشارقة  )1(

 )2/436(القبس  )2(

 )1/306(املصدر نفسه  )3(

 )2/575(املصدر نفسه  )4(
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  .مراعاة عنصر االحتياط :املطلب الرابع

  .تعريف االحتياط لغة واصطالحا :الفرع األول

حاطه حيوطه حوطا وحيطة وحياطة حفظه وصانه وكأله : يقال ،االحتياط يف اللغة أصله احلوط
  : ورعاه وذب عنه وتوفر على مصاحله وتعهده ومنه قول اهلذيل

  .)1( س بذي حياطوبعض القوم لي   وأحفظ منصبي وأحوط عرضي
  .)2( أي أخـذ بالثقة :واالحتياط هو األخذ يف األمور بأوثق الوجوه يقال احتاط لنفسـه

  .اجلانب االصطالحي :البند الثاين
  .)3( أما يف االصطالح فهو حفظ النفس عن الوقوع يف املآمث

من الوجوه لئال يقع يف  وقيل هو التحفظ واالحتراز ،وقيل االحتياط هو فعل ما يتمكن به من إزالة الشك
هو األخذ باألوثق من مجيع  :وقيل ،وقيل يف حده أنه استعمال ما فيه احلياطة أي احلفـظ ،املكروه
  . )4( ومنه قوهلم افعل األحوط يعين افعل ما هو أمجع ألصول األحكام وأبعد عن شوائب التأويل ،اجلهات

  .مراتب االحتياط :الفرع الثاين

واالحتياط  ،فاالحتياط للدماء أفضل من االحتياط لألموال ،احملتاط له يشرف االحتياط بشرف
موال أفضل من االحتياط خلسيسها ألن واالحتياط لنفائس األ ،لألرواح أفضل من االحتياط لألعضاء

فإن قويت أدلة  ،مراتب االحتياط يف أمر ما على حسب مراتب أدلة حترميه وحتليله يف القوة والضعف
   .)5( االحتياط يف أعلى املراتب وإن ضعف خف االحتياطالتحرمي كان 

   :االحتياط إىل ضربني )6( ولذا قسم العز بن عبد السالم  

                                                 
 )1/223(، أساس البالغة )2/355(، القاموس احمليط )19/220(تاج العروس  )1(

 )1/208(املعجم الوسيط  )2(

 ) 27: ص( ، القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني)1/109(، كشاف اصطالحات الفنون )10: ص(التعريفات  )3(

 )56: ص(الكليات  )4(

 )2/3/270(جملة جامعة الشارقة  )5(

 رتبة بلغ شافعي فقيه العلماء بسلطان امللقب الدين عز الدمشقي، السلمي احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد )6(
البداية : انظر. حكام يف إصالح األنامالتفسري الكبري، قواعد األ: هـ من تآليفه660هـ وتويف سنة 577ولد سنة  االجتهاد
 )4/21(، األعالم )8/209(، طبقات الشافعية الكربى )17/441(والنهاية 
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 ،ما يندب إليه ويعرب عنه بالورع كغسل اليدين ثالثا إذا قام من النوم قبل إدخاهلما اإلناء :أحدمها
فإن من عز عليه دينه  ،ط األشد لديهوكاخلروج من خالف العلماء عند تقارب املأخذ بأن يلتزم األحو

  .احتاط له
   .)1( ما جيب من االحتياط لكونه وسيلة إىل حتصيل ما حتقق حترميه :وثانيهما

  .إبراز هذه السمة يف منهجه االستداليل :الفرع الثالث

 وإذا واجه اإلنسان يف القيام ،إذا كانت الشريعة تقوم على التيسري وال تكلف االنسان فوق طاقته
ومـن كل عسر  ،مبا كتب اهللا مشقة ال قبل له ا كانت الرخص اليت جتعل له مـن كل ضيق خمرجا

أو  ،فإن الشريعة تضـع الضوابط اليت حتول دون التفريط أو جتاوز احلدود –يسرين ال يسـرا واحدا 
ومن مث  ،حاختاذ الوسائل املشروعة إىل غايات غري مشروعـة أو فهم التيسري على غري وجهـه الصحي

وهذا لـون من االحتياط يف احلفـاظ على األحكـام وعـدم  ،فإا تسد ذرائع الفساد والضرر
ذ ـإن الشريعة مبنية على االحتيط واألخ": ام الشاطيبـيقول اإلم ،التعسف يف استعمال احلقوق

صـر االحتياط والقاضـي رمحه اهللا كان حيرص أبلغ احلرص فـي أحكامه وفتاويه على عن؛  )2("باحلزم
   .وغلق منافذ الشر واملنكر بل قد بالغ يف ذلك حىت تألّبت عليه العامة كما رأينا يف ترمجته

جيح ولكنها مسة تتجلى وليس األخذ باألحوط قاعدة فقهيـة باملعىن الدقيق يضـار إليها عند التر
رع واحلزم يف التعامل مع وهو نتاج الو ،عض الفقهاء حني استنباطهم لألحكـام واإلفتـاءيف اجتهاد ب
   .أحكام الدين

وفقـه القاضي يتسم باجلنوح إلـى األخذ باألحوط يف كثري من األحكام خاصة ما يتعلق منها 
واعتماد األحوط فيما فيه فسحة للمكلف ليس بضار  باألبضاع والدماء واألموال ألا تتعلق حبقوق العباد

   .حابة رضوان اهللا عليهمله بل هو أحزم ألمر دينه كما كان شأن الص

                                                 
 )25-2/23(قواعد األحكام  )1(

 )2/364(املوافقات  )2(
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د فيه ابن فلذلك شد": ما جاء يف مسألة القبلة للصائم فإنه قال: ومن مسائل األخذ باألحوط
والصحيـح عندي ما يف احلديث من قول .. .عن مالك يف كل صوم ألا ال تدعو إىل خري )1( القاسم

 )2()لى اهللا عليه وسلم ميلك إربهوأيكم ميـلك إربه كما كـان رسول اهللا ص( :عائشة رضي اهللا عنها
فرجح جانب االحتياط  ،)3("فال ينبغـي ألحد أن يعترضهـا إال أن يكون شيخا كبريا منكسر الشهوة

  .يف أمور الدين
باب أيضا مسألة العقد على البنت هل حيرم األم فإنه أورد فيها خالف الصحابة رضي لومن هذا ا

  .)4("والتحرمي أوىل": الاهللا عنهم لكنه رجح جانب االحتياط فق
فإن قيل فإذا تعارضت ": ويزيد هذا وضوحا إذا رأينا عمله يف الترجيح عند التعارض فإنه يقول 

.. .فإذا جهلت التواريخ ،قلنا لو علم التاريخ حلكمنا باآلخر منها على األول ؟األحاديث فما احلكم فيها
  .)5("يؤخذ باألشد منها ألنه األحوط والدين حيتاط له

وقد ": - رمحه اهللا  –يقول  ،وقد استمد هذا املنهج من فقه الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني 
  .)6("غلبوا التحرمي احتياطا ،فجاء دليل لتحرمي ودليل لتحليل ،كانوا إذا تعارضت عندهم األدلة

                                                 
مبصر يف صفر سنة  هو عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة موىل زيد بن احلارث العتقي من كبار تالميذ مالك املصريني تويف )1(

، شذرات الذهب )1/303(، حسن احملاضرة )239: ص(الديباج : إحدى وتسعني ومائة وهو ابن ثالث وستني سنة انظر
 )3/323(، األعالم )58: ص(، شجرة النور الزكية )1/238(، العرب )2/420(

مباشرة : احليض، ب: ، ك)1/137(صحيح مسلم  ،302: مباشرة احلائض، ر: احليض، ب: ك ،)1/114(صحيح البخاري  )2(
 680: احلائض فوق اإلزار، ر

 )492-2/491(القبس  )3(

 )2/702( املصدر نفسه )4(

 )2/494( املصدر نفسه) 5(

 )2/702( صدر نفسهامل )6(



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
  

 
 

 - 60  -
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  .واجلدل يف اللغة واالصطالح مفهوم املناظرة :املطلب األول

  .املناظرة لغة واصطالحا :الفرع األول

  .مفهوم املناظرة لغة :البند األول

وهي املباحثة  ،ا كيف تأتيانهـه معـإذا نظرمتا في ،هي أن تناظر أخاك يف أمر :املناظرة يف اللغة
  .)1( واستحضار كل ما يراه ببصريته ،واملباراة يف النظر

  .ملناظرة اصطالحاا: البند الثاين

  .)2("املناظرة هي املباحثة عن مآخذ الشرع": قال إمام احلرمنيفأما يف االصطالح 
كل منهما وجهة نظر فيه ختالف وجهة نظر ل ،ول موضوعـاورة بني فريقني حـاحمل": هيوقيل 
ور ـظهمع رغبته الصادقة ب ،ره وإبطال وجهة نظر خصمهـهة نظـفهو حياول إثبات وج ،الفريق اآلخر

   .)3("ق واالعتراف به لدى ظهورهـاحل
املناظرة هي النظر بالبصرية من ": الكليات أليب البقاء وأيضا يف التعريفات للجرجاين جاء يفو
   .)4("يف النسبة بني الشيئني إظهارا للصواب اجلانبني
  : قول حممد األمني الشنقيطي يف تعريف املناظرةي
ط يف ـع الغلـان مواضـلى بيـه عـمـن تعلـه مـدر بـذي يقـم الـلـو العـه"

ه أو صحة ملزومه أو بطالن ـل املقنع على صحتـحجة خصمه وعلى تصحيح مذهبه بإقامة الدلي
  .)5("نقيضه وحنو ذلك

                                                 
  )3/783(، لسان العرب )14/254(تاج العروس  )1(
 )794: ص(الربهان  )2(

  )371: ص( ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة )3(
 )2/380(، فواتح الرمحوت )849: ص(، الكليات )250: ص(التعريفات  )4(

  )4: ص(آداب البحث واملناظرة للشنقيطي  )5(
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  .تعريف اجلدل لغة واصطالحا :الفرع الثاين

  .اجلانب اللغوي: البند األول

  : يف اللغة تدور على أربعة معان جدلمادة 
  .)1( يقال جدله جيدله إذا أحكم فتله ،إلحكاما: األول
  .)2( الشدة ومنه يقال لألرض جدالة لشدا: الثاين

   .)3( الصراع ومنه قيل للصريع جمدل ومنجدل: الثالث
: ومنه قوله تعاىل ةـاجلدل يف اخلصومة ومنه قيل رجل جدل وجمدال أي شديد اخلصوم: الرابع

� mَّلَ القَو اللَّه عمس اقَدكُمراوحت عمسي اللَّهو ي إِلَى اللَّهكتشتا وجِهوي زف لُكادجي تت�l)4( أي: 
  .)5(ختاصمك

  .اجلانب االصطالحي: البند الثاين

  :اـقام على بعضهنقتصر يف هذا امل ،فقد عرف بتعاريف كثرية :أما يف االصطالح
وهدم أي  ،ه على حفظ أي وضع يراد ولو باطالًعلم يقتدر ب :علم اجلدل هو": التعريف األول

  .)6("وضع يراد ولو حقاً
أو بقصد به تصحيح  ،رفع املرء خصمه عن إفساد قوله حبجة أو شبهةهو ": التعريف الثاين

  .)7("وال يكون إال مبنازعة غريه ،كالمه
8("هو املنازعة يف املقال باحلجة": فه القاضي أبو بكر بن العريب بقولهوعر(.  

  :وهي ومن خالل هذه التعريفات يتبني أن اادلة البد أن تشتمل على عدة عناصر
  .فتأمل الشخص يف ذهنه ال يسمى جداال ،املدافعة بني شخصني أو أكثر -1

                                                 
 )1/126(أساس البالغة  )1(

 )3/346(القاموس احمليط  )2(

 )1/111(املعجم الوسيط  )3(

 )1: اآلية(سورة اادلة  )4(

  )216-6/213(ب ، لسان العر)28/191(تاج العروس  )5(
 )23: ص(أدب االختالف يف اإلسالم  )6(

  )353: ص(، الكليات )78: ص(التعريفات  )7(
 )1/419(القبس  )8(
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  .ة ظهور أرجح األقوالأن املقصود من اادل -2

  .فإن كانت جمرد دعاوى من دون أدلة فهذه خماصمة وليست جمادلة ،األدلة -3
ألن أصل اجلدل هو الفتل  ،ه قريب جدا من املعىن اللغويالتعريف االصطالحي هو أنوما مييز 

  .)1( كأنه يفتل صاحبه باحلجاج عن رأيه ومذهبه إىل رأي غريه :أي
ادلة  وال فرق بني": دل واملناظرة فقالى إمام احلرمني بني اجلوقد سواملناظرة واجلدال وا

وذلك  ،ن اجلدل واملناظرة على طريق اللغةـوإن فرق بي ،فروعالول وـواجلدل يف عرف العلماء باألص
  .)2("رـأن اجلدل يف اللغة مشتق من غري ما اشتق منه النظ

  .إبراز هذه السمة يف منهجه االستداليل :املطلب الثاين

يف الكتب عامة واملؤلفات الناظر يف ميدان الفقه واألصول يرى أن جانب اجلدل فيه عزيز الوجود   
 قد خدم كثريا علمي الكالم واألصول على حد –اجلدل  –إال أنه وص ـه اخلصـية على وجـقهالف

  .)3( سواء
سلك القاضي أبو بكر بن العريب منهجا متميزا يف عروضه الفقهية حيث توسل بطريقة اجلدل وقد   

مقتصرا على  ومل يكن يف معرض االستدالل ،الفقهي واليت من لوازمها استحصار الدليل إلفحام اخلصم
وتتظاهر على إثبات  ،وجعل احلجج تتماأل على حتقيق نقصد واحد ،املنقول بل أحاط مبعصم املعقول

   .ويف ذلك تكريس لقاعدة إعمال األدلة كي تفيد قطعا من حيث اجتماعهاحقيقة واحدة 

  .العبارات اجلدلية الواردة يف الكتاب :الفرع األول

املناظرة تعقيب القاضي على األقوال واآلراء اجلدل وعنصر ومما يؤكد أن كتاب القبس يتضمن 
 ،)7("وقد أخذ على مالك" ،)6("ردا على أهل العراق" ،)5("وقد وهم" ،)4("ردا على من يقول": مبثل قوله

                                                 
 )1: ص(، اجلدل على طريقة الفقهاء )22: ص(، أدب االختالف يف اإلسالم )1/42(قواطع األدلة  )1(

 )19: ص(الكافية يف اجلدل  )2(

 )95-94: ص(إحكام الفصول  )3(

  )1/78(القبس  )4(
 )1/81( املصدر نفسه )5(

 )1/82( املصدر نفسه )6(
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فالذي " ،)3("أنا نقول للمخالفني لنا أنتم قد تركتم هذا احلديث" ،)2("وهذا ال يتوجه عليه" ،)1("مالك
 ،)6("وهذا اعتبار فاسد" ،)5("وهذا قول ساقط" ،)4("ل هو الذي يلزمه الدليليدعي عموم الصفة واحلا

 ،)10("هذه دعوى" ،)9("خالفا أليب حنيفة والشافعي" ،)8("وقد وافقنا أبو حنيفة" ،)7("وهذا ينتقض عليه"
أنه إن كان حجة " ،)12("وحجتنا على أيب حنيفة.. .وحجتنا على الشافعي" ،)11("ويعترض على الثاين"

وقبل أن خنوض " ،)14("وهو وهم عظيم" ،)13("علينا يف ترك السالم فهو حجة على املخالف يف ترك النية
وهذا خطأ "، )17("جواب آخر"، )16("وقد اعترض علماؤنا عليها"، )15("فيه جنادل أبا حنيفة جمادلة حاقة

م قد نقضوا هذا وبينا أ" ،)20("العوضيةوهذا يبطل دعوى "، )19("وهو ساقط االعتبار"، )18("فاحش

                                                 
 )1/89( املصدر نفسه )1(

 )1/89( القبس )2(

 )1/92( املصدر نفسه )3(

 )1/96( املصدر نفسه)4(

 )1/117( املصدر نفسه )5(

 )1/473( املصدر نفسه )6(

 )3/878( املصدر نفسه )7(

 )1/143( املصدر نفسه )8(

 )1/186( هاملصدر نفس )9(

 )1/306( املصدر نفسه )10(

 )1/286( املصدر نفسه )11(

 )1/209( املصدر نفسه )12(

 )1/224( املصدر نفسه )13(

 )1/221( املصدر نفسه )14(

 )3/891( املصدر نفسه )15(

 )2/795( املصدر نفسه )16(

  )2/784( املصدر نفسه )17(
 )1/169( املصدر نفسه )18(

 )1/145( املصدر نفسه )19(

 )1/274(صدر نفسه امل )20(
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، )3("وهال اطردمت على أصلكم" ،)2("ما أقوى هذا الدليل وما أبدع هذا امليثاق لوال أنكم قلتم" ،)1("األصل
  .)5("قال املخالف" ،)4("أبو حنيفة فيهولقد زل "، )3("أصلكم

  .هذا الكتابة يف ـعلى أنه اتبع أسلوب املناظرة العلمية املفحمة ـداللة واضحوهذا يدل 

  .انتهاج الطريقة اجلدلية يف صياغة املسائل :الفرع الثاين

 ،قلت :قال": وكذا الطرح العلمي هلا على نسج ،وما يؤكد ما ذهبنا إليه هو صياغته للمسائل
  ."قلنا :فإن قيل

واختلفوا يف الوسط وهو الصالة ": فمن ذلك ما جاء يف مسألة الصالة عند الزوال يقول القاضي
فيه النهي إال وقت اجلمعة ملا روي عن  وقال الشافعيعنه ال ي فيه  عند الزوال فقال مالك رضي اهللا

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة عند ( :قال أبو سعيد اخلدري ،النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومها صحيحان  )8(وعمرو )7(فحديثا عقبة :فإن قيل ،هذا حديث باطل :قلنا ،)6( )الزوال إال يوم اجلمعة

قول الراوي يف ذلك احلديث وقد ى رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلنا؟ اذا تقولون فيهمافمصحيحان 
يعين بعد العصر وبعد الصبح ألا ساعات كثرية دون وقت  ،وسلم عن الصالة يف تلك الساعات

االستواء إذ وقت االستواء ال يتعلق به تكليف ألنه ال يعلم إال مع الرصد ووضع القائم يف األرض 
   .)9("وذلك حرج عظيم ال يرد به تكليف فتقاده يف كل وقتوا

                                                 
 )3/909( املصدر نفسه )1(

 )1/174(القبس  )2(

 )3/986(املصدر نفسه  )3(

 )1/222(املصدر نفسه  )4(

 )2/446(املصدر نفسه  )5(

أنه كره الصالة نصف النهار (  :بلفظ ،1083: الصالة يوم اجلمعة قبل الزوال، ر: الصالة، ب: ، ك)187: ص(سنن أيب داود  )6(
 ) .معةإال يوم اجل

ثالث : (لفظهو. 1929: األوقات اليت ي عن الصالة فيها، ر: صالة املسافرين وقصرها، ب: ، ك)1/322(صحيح مسلم  )7(
 ...)ساعات كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 ...) صبح صل ال: (، بلفظ1930: إسالم عمرو بن عنبسة، ر: صالة املسافرين وقصرها، ب: ك) 323-1/322(صحيح مسلم  )8(

 )427-2/426(القبس  )9(
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 ،فأرخص اهللا تعاىل للمسافر يف الفطر بنفس السفر: رضي اهللا عنه قال مالك": أيضا من ذلكو
اتفاق إمنا أرخص بالفطر للمسافر ألجل املشقة ب: فإن قيل ،فكذلك أرخص للمريض بنفس املرض

   .ومثل هذا كثري مطرد يف كتابه ،)1("وليس مبعترض على كالمنا هذا الذي ذكرمتوه صحيح :قلنا.. .األمة
   .كتابه

م أو هي فروع للخص ،ما قد يعترض املعترضونبه  ا يضمنحوار يعترب وهذا الصنيع من القاضي
ويف ذلك داللة على سعة علمه وضبطه لفروع الفقهاء ضبطا ووزنا  ،يرد عليها من خالل هذا احلوار

  .واألصول الفروع مبوازين القواعدلتلك 

  .عقده لكثري من املناظرات :الفرع الثالث

  .خاصة ملا كان يف طور التكوينويشهد هلذا عقده لكثري من املناظرات 
الشيخ نصر بن إبراهيم كثري من شيوخه وخنص منهم بالذكر  ذه املناظرات ما وقع له معه منو

  .)2(املقدسي حول رخصة التيمم
كما أورد  ،إال الرتر اليسري يف كتاب القبس منها يذكرمل عن احلصر إال أنه  وهي كثرية تند 

ما جرى بني الشيخ أيب من ذلك  ،كبار العلماء على اختالف مذاهبهمبعض املناظرات اليت وقعت بني 
  .)5(يف مسألة بيع أم الولد )4(والشيخ أيب بكر بن أيب داود )3(العباس بن سريج

واألصولية خلدمة النقاش الفقهي وقد أكثر من  قد وظف القواعد الفقهيةويالحظ أن املؤلف 
ولذلك جاءت معظم القواعد الفقهية واألصولية  ،على احلنفية والشافعيةاستعمال هذه األصول يف الرد 

ال يصح وجوب  ألنه": نذكر منه ذا الضرب كثري جداـواالستدالل من ه ،"ألن"مسبوقة بأداة التعليل

                                                 
 )516-2/515(القبس  )1(

 )1/178( صدر نفسهامل )2(

. هـ وعمره محسون سنة وأشهر306هو القاضي أبو العباس أمحد بن سريج البغدادي شيخ الشافعية عصره مات ببغداد سنة  )3(
 )3/21(، طبقات الشافعية الكربى )108: ص(طبقات الفقهاء : انظر

، سري أعالم النبالء )175: ص(طبقات الفقهاء : انظر. هـ237بكر حممد بن داود كان فقيها أديبا شاعرا مات سنة  هو أبو )4(
)13/109( 

 )3/922(القبس  )5(
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الرخص موقوفة  ألن" ،)1("ب الشرط مع عدم وجوب املشروطوال وجو ،الفرع مع عدم وجوب األصل
األصل براءة الذمة وفراغ الساحة وعدم تعلق احلكم  ألن" ،)2("على احلاجة جتوز بوجودها وتعدم بعدمها

فإذا  ،أحدمها مشتق واآلخر جامد :األمساء اليت علقت عليها األحكام على قسمني ألن" ،)3("باألسباب
وإذا كان االسم جامدا مل  ،شتق أفاد احلكم والعلة كقوله أكرم العامل ومعناه لعلمهعلق احلكم على اسم م

  .)4("يفد إال ما قيدته اإلشارة وهو بيان احملل كقوله أكرم زيدا

  .مصدرهذه القوة يف منهجه االستداليل :املطلب الثالث

  :نتناوهلا يف فروع ثالثة ،ثالثة أمورومصدر هذه القوة 

  .ة االطالع على أقوال اإلمام مالك والروايات املنسوبة إليهسع :الفرع األول
ونقصد به  ،هي من إمالءاته :األوىل ،صدى لشرح املوطأ مرتنييا إذا علمنا أنه تويظهر هذا جل

تأليفا وكتابة وهو كانت  :والثانية ،)القبس شرح موطأ مالك بن أنس( الكتاب الذي هو قيد الدراسة
مما يوحي بأنه قد تكونت لديه صورة واضحة عن تراث اإلمام  ،)اإلمام مالك املسالك شرح موطأ(كتابه 

سائل مما وهم فيه خلق وقد حقق يف كثري من امل ،وشاملة ألقواله اليت رواها عنه أصحابه بواسطة أو دوا
   .دون أدىن تعلق إىل اإلمام كثري فنسبوه

  .حترره من التقليد :الفرع الثاين

ل اإلمام مالك المة أصوـر املبين على االقتناع التام بسـلالتباع املتبصاره ـإيثويعكس هذا 
  .رمحه اهللا

                                                 
 )1/76( صدر نفسهامل) 1(

 )1/161( القبس )2(

 )1/170( املصدر نفسه )3(

 )1/113( املصدر نفسه) 4(
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ذكر ثالثة أقوال يف ، حيث مسألة وضع اليدين على الصدر ؛ومن األمثلة الصرحية يف هذا الباب
للحديث الذي رواه  –أي النافلة والفريضة  -املسألة ورجح القول الثالث وهو فعلها فيهما مجيعا 

  .)2(رمحه اهللا يف هذا الباب )1(ممسل
  .رغم أن هذا القول هو رواية ثانية عن اإلمام لدى علماء املذهب شهوروهذا خالف ما هو م 

وقد يعضد القول اآلخر ": )3(يقول برهان الدين بن فرحون .واملسائل اليت هي من قبيل هذا كثرية
اإلمام ال يتحققه هذا املقلد أو ال يظهر له  وال يقول به ملعارض قام عند ،حديث صحيح ورمبا رواه مالك

وكثريا ما يفعل ذلك ابن  ،والصحيح كذا لقيام الدليل وصحة احلديث :وجه العدول عنه فيقول
   .)4(العريب

عذر فإنه  فإن كان البن القاسم": فيقول مثال ،ضح هذا املسلك جبالء تصرحياته يف غري ما مرةويت
  .)5("م وقد انتهى العلم إليكم وقامت احلجة به عليكممل يطلع على هذا فما بالكم أنت

   .تدالل بالنصوص واالستدالل بالعقلمجعه بني االس :الفرع الثالث
  .مبنهج جديل بني االستمساك بالنص وااللتفات للمآالت وقد نسج ذلك كله

دل فاست ،ذلك ما ورد يف مسألة بناء مسجد آخر يقصد به تفريق الكلمة وتشتيت اجلامعةمن 
وذلك أن اجلماعة إمنا ": قالاملقاصد،  فظهرت براعته يف ترتيل األصول واعتبار على حترمي ذلك، باملعقول

شرعت يف الصالة لتأليف القلوب ومجع الكلمة وصالح ذات البني والتشاور يف أمور اإلسالم فال تكون 
القلوب وافترقت الكلمة وتوصل إال واحدة ولو طرق فيها التبعيض والتثنية ألفسد هذا النظام وتنافرت 

ولذلك منعنا من بنيان  ،أهل البدع والنفاق إىل االنفراد بآرائهم الداخلة على أهل اإلسالم يف دينهم

                                                 
أنه رأى النيب صلى اهللا عليه :( ، ولفظه896: وضع يده اليمىن على اليسرى، ر: ب الصالة،: ، ك)170-1/169(صحيح مسلم  )1(

 ...) وسلم رفع يديه 

  )1/347(القبس  )2(
هـ، من مصنفاته الديباج 799هو إبراهيم بن علي بن حممد بن فرحون برهان الدين اليعمري ولد ونشأ ومات باملدينة سنة  )3(

 ) 8/608( ، شذرات الذهب )1/48(، الدرر الكامنة )1/52(عالم األ: انظر. املذهب و تبصرة احلكام

 )1/71(تبصرة احلكام البن فرحون  )4(

 )1/221(القبس  )5(
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أردف عليه فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه  وقد ،به تفريق الكلمة وتشتيت اجلامعةمسجد آخر يقصد 
   .)1( ه إىل من خلص من األنصاروسلم حني هدم مسجد الضرار وألزم رجوع من ارتيب ب

حثّ على االلتزام يف النظر بالبعد املقاصدي فهو يقول مثال يف مسألة املسح على  وهو يف كل هذا
اخلفني ملا يف نزعهما من ح على ـع الشريعة وقرائنها مل يستبعد املسـومن نظر يف مقاط": نيـاخلف

.)2("املشقة

                                                 
 )205-1/204(املصدر نفسه  )1(

  )1/160(املصدر نفسه  )2(
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')�م�א�')�م�א�')�م�א�')�م�א�����::::א��()�#א��()�#א��()�#א��()�#��������S<وذ<����4א�S/א�'$).�و/��ن������hiS<وذ<����4א�S/א�'$).�و/��ن������hiS<وذ<����4א�S/א�'$).�و/��ن������hiS<وذ<����4א�S/א�'$).�و/��ن������hi� �� �� �� �

   :وفيه مطالب ثالث

  .تعريف االختالف الفقهي لغة واصطالحا :املطلب األول

ولكل جزء معناه اخلاص  ،ف والفقهاالختال ،نيف الفقهي مركب إضايف مكون من جزئاالختال  
ولذلك فتعريف  ،مث أصبح هذا املركب اإلضايف لقبا وعلما على ما يقع من تباين آراء الفقهاء ،به

باره لقبا أو علما على شيء باعت مث ،افياباعتباره مركبا إض :ي سيكون باعتبارينـاالختالف الفقه
  .خمصوص

  .باعتباره مركبا إضافيا :الفرع األول

اين أقدم من ـواملع ،ألنه أسبق يف املعىن –ليه أي املضاف إ –ة الفقه ـسأبدأ بتعريف كلمو  
  .)1( األلفاظ

  .تعريف الفقه :البند األول

حسن  :كما يعين ،باحثه يف العلم :أي ،فاقهه :ويقال ،العلم بالشيء والفهم له هو :الفقه لغة

   .)3( �lالْقَومِ الَ يكَادونَ يفْقَهونَ حديثًافَما لهؤالء �m :ومنه قوله تعاىل ،)2( دراكاإل
  .)4("العلم باألحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية": أما يف االصطالح فهو  

هو علم يعرف به حكم املكلف من وجوب وندب وإباحة وكراهة ": فه بعضهم بقولهوعر
   .)6("الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبةمعرفة األحكام الشرعية ": ومنهم من قال ،)5("وحترمي

                                                 
 )1/49(كمال اإلإكمال  )1(

 )2/698(، املعجم الوسيط )4/289(القاموس احمليط  )2(

 )78: آليةا(سورة النساء  )3(

 )2/155(، جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية )2/72(، اإلاج للسبكي )1/19(، البحر احمليط )1/7(اإلحكام لآلمدي  )4(

 )49: ص(شرح الفوز املبني  )5(

  )1/41(شرح الكوكب املنري  )6(



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa 

 
 

 - 71  -

  .تعريف االختالف واخلالف :البند الثاين

اختلف  :جاء يف اللسان ما مفاده ،واالختالف نقيض االتفاق ،مصدر اختلف :االختالف يف اللغة  
  . )1( وكل ما مل يتساو فقد اختلف ،األمران مل يتفقا

   .)2( أو قصده بعد أن اه عنه ،هوخالفه إىل الشيء عصاه إلي ،املضادة :واخلالف
أن يأخذ كل واحد طريقا غري طريق اآلخر يف  :واالختالف واملخالفة" :)3( الراغبالعالمة قال 
   .)4("وليس كل خمتلفني ضدين ،ألن كل ضدين خمتلفان ،واخلالف أعم من الضد ،حاله أو قوله

ملغايرة يف القول والرأي واملوقف واحلاصل من هذا أن اخلالف واالختالف يف اللغة هو مطلق ا  
  .واحلالة
  :صطالحأما يف اال  
أي مطلق املغايرة وعدم  ،قهاء واألصوليني مبعناه اللغوييستعمل اخلالف واالختالف عند الف  
  :ولذلك كانت تعريفام يف الغالب كاآليت ،االتفاق

منازعة جتري بني هو ": اخلالفقالو عن و ،)5("هو أن يكون الطريق خمتلفا واملقصود واحدا االختالف"
  .)6("املتعارضني لتحقيق حق أو إبطال باطل

 ،فقالوا االختالف يف قول بين على دليل ،ق بعض العلماء بني اخلالف واالختالففروقد 
 ،عدم اعتبار هذا الفرقعلى األصوليني والفقهاء  إال أن أكثر ؛)7( واخلالف ماال يستند إىل دليل

وقد  ،فقد اختلفا اختالفاً ،ً أمرين خالف أحدمها اآلخر خالفا فكلّ ، مبعنى واحديستعملون اللّفظنيف
هذا ويستعمل  ،اخلالف يف خمالفة اإلمجاع وحنوهوينفرد  ،اخلالف أعم مطلقاً من االختالف إنّ :يقال
  .)8( أحيانا مبعىن االختالف قهاء التنازعالف

                                                 
 مادة خ ل ف  )5/502(لسان العرب  )1(

  )5/502(، لسان العرب )251-1/250(املعجم الوسيط  )2(
هو أبو القاسم احلسني بن حممد بن مفضل األصبهاين امللقب بالراغب صاحب التصانيف املفيدة ككتاب حماضرات األدباء وكتاب  )3(

 )2/297(، بغية الوعاة )2/255(، األعالم )18/120(سري أعالم النيالء .هـ502الذريعة إىل مكارم الشريعة تويف سنة 

  )156: ص(املفردات  )4(
  )27: ص(القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني  )5(
 )156: ص(املصدر نفسه  )6(

  )61: ص(الكليات  )7(
  )1/116(كشاف اصطالحات الفنون  )8(
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  .ء خمصوصباعتباره لقبا أو علما على شي :الفرع األول

هو العلم الذي يبحث عن وجوه ": ريف االختالف الفقهي مبا يليعأن ن كنمي ؛سبق وبناء على ما  
ا طائفة من ـالذاهب إىل كل منه ،الية والتفصيليةـمن األدلة اإلمج ةـاالستنباطات املختلف

   .)1("اءـالعلم

  .أسباب اختالف الفقهاء :املطلب الثاين

   :وهي على ضربني
  .ترجع إىل االجتهاد يف االستنباطألسباب اليت ا :ولالضرب األ
ويتعلق األمر هنا بتحقيق  ،األسباب اليت ترجع إىل االجتهاد يف تطبيق النصفهي  :أما الثاين

  .)2(املناط

  .األسباب اليت ترجع إىل االجتهاد يف االستنباط :الفرع األول

وقد أفردها بالتأليف قدمياً  ؛)3(خمتلفةله أسباب لناشئ عن االجتهاد املأذون فيه االختالف او 
ن واب ،)5(يف كتابه اإلنصاف يف أسباب اخلالف )4(وحاول الوصول إىل حصر هلا ابن السيد البطليوسي

والغزايل  ،)9(اإلنصاف يف والدهلوي ،)8(اإلحكام وابن حزم يف ،)7(بداية اتهد يف مقدمة )6(احلفيد رشد

                                                 
 )14: ص(االختالف الفقهي يف املذهب املالكي ) 1(

 )1/122(حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله  )2(

 )139: ص(غياث األمم  )3(

. هـ521هـ وسكن بلنسية وتويف ا سنة 444د عبد اهللا بن حممد بن السيد النحوي اللغوي ولد يف بطليوس سنة هو أبو حمم )4(
، سري )3/105(أزهار الرياض : انظر. االقتضاب يف شرح أدب الكتاب واإلنصاف وغريمها من الكتب: له مصنفات كثرية منها

 )4/123(، األعالم )19/532(أعالم النبالء 

 ) 10: ص( يلبطليوسل افإلنصا )5(

هـ له كتاب 595هـ وتويف سنة 520ولد سنة  قرطبة أهل من،الفيلسوف الوليد أبو ندلسي،األ رشد بن حممد بن أمحد بن حممد )6(
، شذرات الذهب  )530: ص(عيون األنباء يف طبقات االطباء :  انظر.  الضروري يف أصول الفقه كتب كثرية خدم ا الفلسفة

 )5/318(، األعالم  )21/307(ري أعالم النبالء ، س )6/522(
 )10: ص(بداية اتهد  )7(

 )2/124(اإلحكام البن حزم  )8(

 )67-15: ص(اإلنصاف للدهلوي  )9(
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 )3(يف كتابه اجلواهر الثمينة أن الشاطيب )2(ر الشيخ حسن املشاطوذك ،)1(والغزايل يف احلالل واحلرام
   :على سبيل اإلمجال حنن اآلن نوردهاو ،)4(أخذها عن البطليوسي

اشتراك يف موضوع  :وهو ثالثة أقسام ،واحتماهلا للتأويالت ،االشتراك الواقع يف األلفاظ :األول
  .واشتراك من قبل التركيب ،واشتراك يف أحواله العارضة للتصريف ،اللفظ املفرد
وما يرجع إىل  ،ما يرجع إىل اللفظ املفرد :دوران اللفظ بني احلقيقة وااز وهو أقسام ثالثة :الثاين

   .وما يرجع إىل جهة التركيب ،أحواله
  .ليل بني االستقالل باحلكم وعدمهدوران الد :الثالث
  .ةواختالف الرواي :الرابع

  .القياسجهات االجتهاد و :اخلامس
  .دعوى النسخ وعدمه :السابع
  .ورود األدلة على وجوه حتتمل اإلباحة وغريها :الثامن
و خاصا يراد به أ ،بني أن يكون عاما يراد به اخلاص :أعينلفاظ بني الطرق األربعة تردد األ :التاسع

  .ال يكون له أو ،أو يكون له دليل خطاب ،أو خاصا يراد به اخلاص ،عاما يراد به العام أو ،العام
  .اختالف اإلعراب :العاشر

التعارض بني الشيئني يف مجيع أصناف التعارض اليت يتلقى منها الشرع األحكام  :احلادي عشر
اسات ـأو تعارض القي ،راتراـارض الذي يأيت يف األفعال واإلقـوكذلك التع ،بعضها مع بعض

عل أو ـمعارضة القول للف :ينــأع ،يتركب مع هذه األصناف الثالثة و التعارض الذيأ ،أنفسها
.ة اإلقرار للقياسـومعارض ،القياس ل لإلقرار أوــالفعارضـــة ومع ،لإلقرار أو للقياس

                                                 
 )69: ص(احلالل واحلرام للغزايل  )1(

هـ وكانت وفاته 1317سنة حسن بن حممد بن عباس بن علي بن عبد الواحد املشاط احملدث األصويل الفقيه ولد مبكة املكرمة  )2(
 )71-17: ص(اجلواهر الثمينة : انظر. إنارة الدجى يف مغازي خري الورى، اجلواهر الثمينة: هـ من تصانيفه1399سنة 

 )214-4/211(املوافقات  )3(

 )239: ص(اجلواهر الثمينة  )4(
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  .األسباب اليت ترجع إىل االجتهاد يف تطبيق النص :الفرع الثاين

   .)1(ويتعلق األمر هنا بتحقيق املناط
وال ميكن تصور أن يكون  ،جلزئيات والفروعيف اوحتقيق املناط من أهم أسباب اختالف الفقهاء 

 ،حتقيق املناط سببا من أسباب االختالف إال إذا كان مضمون العلم أو القاعدة العامة أو األصل الكلي
واملرد إثبات حتقق مضمون كل واحد من هؤالء يف اجلزئيات أو الفروع متفق عليه بني اتهدين فيتحدد 

وبناء على هذا ميكن حتديد االختالف يف حتقيق  ،تطبيق النص ال قبلهجمال االختالف هنا عند أو بعد 
  :يف اآليت املناط

جيعل ذلك قد يرى جمتهد أن مناط احلكم واملراد إثبات حتققه يف اجلزئية املعروضة معىن دقيقا  :األول
 ،حتتهمما يستوجب استثناءها من عموم القاعدة أو األصل العام الذي اندرجت  ،غري متحققاملناط 

  .أو يثبت هلا حكما آخر بدليل هو أقرب للمصلحة املعتربة شرعا يف نظره ،ليدرجها حتت قاعدة أخرى
اليت تؤثر يف نتائج قد حيتف بالواقعة أو اجلزئية املعروضة للبحث من الظروف واملالبسات  :الثاين

ع أصل القاعدة من أجلها األمر تلك النتائج اليت ال تتفق واملصلحة اليت شر ،تطبيق القاعدة العامة عليها
الذي يستوجب استثناءها من عموم القاعدة أو األصل العام حىت تزول تلك الظروف واملالبسات جتنبا 

   .لتلك النتائج اليت مل يقصدها الشرع
قيام فارق بني األصل والفرع حيول دون حتقيق مناط حكم األصل فيه ومن مث ال جيوي  :الثالث

2( تهد له حكما آخر بدليل آخرالقياس فيثبت ا(.  

  .أنواع االختالف :املطلب الثالث

وكلّ منهما إما أن يثبت  ،خلالف إما أصول الدين أو فروعهأمور الدين الّيت ميكن أن يقع فيها ا
  :فهي أربعة أنواع ،القاطعة أو الباألدلّة 

                                                 
يراد قياسها على أصل سواء أكانت علة األصل منصوصة حتقيق املناط هو النظر يف معرفة وجود العلة يف آحاد الصور الفرعية اليت  )1(

 )1/694(أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي : انظر. أو مستنبطة

  )174: ص(، التخريج عند املالكية )129-1/122(حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله للدريين  )2(
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ومالئكته  ،اللّه تعاىل ووحدانيتهجود كو ؛ين الّيت تثبت باألدلّة القاطعةأصول الد :النوع األول -
من أصاب احلق فيها فهو  ،فهذه أمور ال جمال فيها لالختالف وسلم وكتبه ورسالة حممد صلى اهللا عليه

  .)1( رومن أخطأه فهو كاف ،مصيب
 ،وخلق القرآن ،خرةمثل مسألة رؤية اللّه يف اآل ؛بعض مسائل أصول الدين :النوع الثّاين -

ومن القائلني  ،فقيل يكفر املخالف ،)2( فقد اختلف فيها ،شابه ذلكوما  ،وحدين من الناروخروج امل
وهم الذين ال  ،وقد اختلف الناس يف تكفري املتأولني": فإنه يقول و بكر بن العريبي أبالقاضبذلك 

وهي مسألة  ،ل م إىل اجلهل، والعلم فيؤووإمنا يطلبون اإلميان فيخرجون إىل الكفر ،يقصدون الكفر
إال فيمن يقول إن القرآن  ولقد نظرت فيها مرة فتارة أكفر وتارة أتوقف ،عظيمة تتعارض فيها األدلة

ومن هذا الباب أيضا ما ذكره قاضينا  ،)3("فال يدركين فيه ريب وال أبقي له شيئا من اإلميان.. .خملوق
ن والتفسيق أم يقضى عليه بالكفر باإلمياهل حيكم له  ،بالذات وأنكر الصفات أو بضعها فيمن أقر
واملختار لكم  ،وقد بينا ذلك يف إكفار املتأولني: فقالمل يبني مسلكه واكتفى باإلحالة  إال أنه ،؟والتعطيل

  .)4("من قبل هذا بلمعة فانظروها
 ،وحرمة الزنا ،كفرضية الصلوات اخلمس ؛الفروع املعلومة من الدين بالضرورة :النوع الثّالث -

  .)5( ومن خالف فيه فقد كفر ،للخالف فهذا ليس موضعاً
ويعذر  ،فهذه اخلالف فيها واقع يف األمة ؛جتهادية الّيت قد ختفى أدلّتهاالفروع اال :النوع الرابع -

   .أو االختالف يف ثبوا ،خلفاء األدلّة أو تعارضها ،املخالف فيها
على  قاموهو موضوع هذا امل ،يف املسألة خالف :الوااء إذا قوهذا النوع هو املراد يف كالم الفقه

   .أنه اخلالف املعتد به يف األمور الفقهية
فإنه معذور بعد بذل  ،يح مل يطّلع عليه اتهد فخالفهفأما إن كان يف املسألة دليل صحيح صر

وقد حصر شيخ  ،يطّلع عليهويعذر أتباعه يف ترك رأيه أخذاً بالدليل الصحيح الّذي تبين أنه مل  ،اجلهد

                                                 
 )21: ص(اإلقليد ألدلة االجتهاد والتقليد  ،)62-61: ص(، فيصل اإلسالم بني الكفر والزندقة )3/926(القبس ) 1(

 )2/37( املعلم بفوائد مسلم )2(

 )1/404(القبس  )3(

 )2/432( املصدر نفسه )4(

 )1/258(إرشاد الفحول  )5(
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 ،عدم اعتقاده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قاله :أحدها ،اإلسالم ابن تيمية األعذار يف ثالثة أصناف
  .)1( اعتقاده أن ذلك احلكم منسوخ :الثالث ،عدم اعتقاده إرادة تلك املسألة بذلك القول: الثاين

   .راسة والتعليقبالبحث والد"املذهب" سنتناول كلمةوبعد تقرير هذا 
  

                                                 
  )4/168(، املوافقات )9: ص(رفع املالم  )1(
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إذن فالبد من تعريف جزأيه  ،فاملذهب املالكي مركب من مضاف ومضاف إليه ،كما هو مالحظ
   .مث تعريفه باعتباره لقبا

  .مفهوم املذهب املالكي :املطلب األول

  .باعتباره مركب إضايف :الفرع األول

  ."املذهب"ريف كلمةتع :البند األول

 ،قبل الدخول يف تعريف لفظ املذهب البد من اإلشارة إىل قاعـدة تفسـري اللفظ وبيـان معناه
   :وهي كاآليت

وإن كان  ،فيؤخذ املفهوم واملعىن حسب قواعد اللغة وأصوهلا ،إن كان املراد بيان معىن اللفظ لغة  
ملا حيف به من حال  ،ه حسب املراد منه شرعافيؤخذ معنا ،املراد مفهومه وفسره يف حقيقته الشرعية

احب ـلم به صـراد بيان مفهومه اصطالحا فيبني معناه حسب مراد املتكـوإن كان امل ،شريعـالت
  .)1( االصطالح

  :لذا فالتعريف بلفظ املذهب يكون كاآليت

  .ماهية املذهب وحقيقته لغة :أوال

  : املذهب يف اللغة له معنيان
  .)2("سناحل": األولاملعىن 
  .)3("الذهاب إىل الشيء واملضي يف طريقه": الثايناملعىن 

                                                 
  )1/31(املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل  )1(
 )2/450(تاج العروس  )2(

 )1/364(لسان العرب  )3(
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  .حقيقته العرفية :ثانيا

وطريقة فقيه يسلكها املتابع  ،املذهب الفروعي ينتقل إليه اإلنسان :ولفظ املذهب هنا يعىن به
هبه وسلك ويقال ذهب فالن إىل قول أيب حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أمحد أي أخذ مبذ ،املتمذهب له

  .)1(رواية واستنباطا وخترجيا على مذهبه ،طريقه يف فقهه
حقيقة عرفية يف األحكام الفروعية االجتهادية من باب إطالق الشيء على  ؛ويقولون املذهب كذا  

   .)3(وإليه أشار العالمة أبوعبد اهللا احلطاب ،)2()احلج عرفة(: جزئه األهم كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
فهذا ال خيتص بالتمذهب به إمام دون  ،ا كانت أحكامه بنص صريح من كتاب أو سنةوأما م

 ،فال اجتهادية فيه وال تقليد إلمام دون آخر ،وإمنا هو لكل املسلمني منسوب إىل اهللا وإىل رسوله ،آخر
   .)4(بل هو سنة وطريقة ماضية لكل مسلم

وعلى التحقيق ال تضاف إال  ؛سعافالطرق املشتركة ال حيسن إضافتها آلحاد الناس إال تو
بني القرايف قد و .كذلك املذاهب إمنا هي طرق معنوية ال يضاف لعامل منها إال ما اختص به ،للمختص

ضابط املذاهب اليت يقلد فيها بأا ال تعدو مخسة أمور وهي األحكام الشرعية الفروعية االجتهادية 
ألسباب والشروط واملوانع مث بني احترازاا فبني أنه أخرجنا وأسباا وشروطها وموانعها واحلجاج املبينة ل

األحكام الشرعية األصولية وهو أصول الدين وأصول الفقه وأخرجنا بقولنا  )الفروعية(بقولنا 
األحكام الفروعية املعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصالة والزكاة والصيام وغري  )االجتهادية(

  .)5(ذلك
ومالك والشافعي وأمحد بعد وفام، أبا حنيفة  :حلق كال من األئمة األربعة "لعريفا"وهذا املعىن  

فضال عن أن  ،وال علم لواحد منهم ذا االصطالح ،وذلك فيما ذهب إليه كل واحد منهم ،رمحهم اهللا
  .يكون قال به أو دل عليه أو دعا إليه

                                                 
 )1/31(املرجع السابق  )1(

 889: ما جاء فيمن أدرك اإلمام جبمع فقد أدرك احلج، ر: احلج، ب: ، ك)215:ص(سنن الترمذي  )2(

 ) 1/24(مواهب اجلليل  )3(

  )33- 1/32(، املدخل املفصل )1/8(شرح منح اجلليل  )4(
  )61: ص( اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف )5(
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  .ماهية املذهب وحقيقته اصطالحا :اثالث

   :على أمرين دارت هذه الكلمة دفق أما يف االصطالح  
فمىت طننا اعتقاد  ،مذهب اإلنسان هو اعتقاده": يقول أبو احلسني البصري ؛)1("االعتقاد": أحدمها

   .فهذا يف حقيقة االعتقاد ،)2("اإلنسان أو عرفناه ضرورة أو بدليل جممل أو مفصل قلنا إنه مذهبه
مذهب اإلنسان ما قاله أو دل عليه ": طاب الكلوذاينأبو اخلقال  ؛)3("القول وما يف حكمه": الثاين

  .)4("فإن عدم ذلك مل جتز إضافته إليه ،مبا جيري جمرى القول من تنبيه أو غريه
يقول ابن  ،فإم جتوزوا يف اإلطالقات فسموا االعتقاد قوال ؛بني املعنيني –حبمد اهللا  –تباعد  وال  
فال يظهر وال يعرف  ،واالعتقادات أقواال أن االعتقاد خيفىووجه جتوزهم يف تسميتهم اآلراء ": فرحون

 ،)5("فلما كانت ال تظهر وال تعرف إال بالقول مسيت قوال ،إال بالقول أو مبا يقوم مقامه من شاهد احلال
فاالعتقاد هو الباعث  ،فاخلالف احلاصل يف العبارات ال يف االعتبارات": أو كما قال الشيخ بكر أبو زيد

ما قاله  :حقيقة مذهب اإلنسان :فيمكن أن يقال ،والقول وما يف معناه هو املنبعث عنه ،لعلى القو
وليس املراد ما ذهب إليه وحده  ،)6("أو مشلته علته ،أو ما جرى جمرى قوله ،معتقدا بدليله ومات عليه
   .)7(دون غريه من أهل مذهبه

 ،قدر املتفق عليه فيما تصح نسبته للمجتهدهذا هو ال ،"ما قاله معتقدا بدليله ومات عليه": فقولنا  
وهو من ناحية إضافة املذهب إليه من  ،وما بقي فهو املذهب يف اصطالح األتباع ،وهو املذهب حقيقة

ومما صار لألصحاب من  ،وما إىل ذلك مما نراه يف طرق معرفة املذهب ،جهة القياس والزم املذهب وفعله
فهي حمل اخلالف يف نسبتها ملذهب إمام  ،والتخريج عليها ،واياتهوترتيل ر ،مسالك وطرق يف فهم كالمه

ورمسوا هلا  ،وأثبتوا هلا أصوال ،رمسوا لكال الوجهني معامل - أحسن اهللا إليهم –مث إن األصحاب  ،املذهب

                                                 
 )1/34(املدخل املفصل  )1(

 )256: ص(، معجم أصول الفقه )868: ص(، الكليات )1/70(، القاموس احمليط )2/313(املعتمد أليب احلسني البصري  )2(

 )1/34(املدخل املفصل  )3(

  )524: ص(املسودة آلل تيمية  )4(
 )129: ص(كشف النقاب احلاجب  )5(

 )1/35(املدخل املفصل  )6(

 ) 1/35(، حاشية العدوي على اخلرشي )17-16: ص(املدخل الوجيز يف اصطالحات مذهب السادة املالكية  )7(
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مث التخريج  ،يتفرع منها اجتهادهم يف االختيار والترجيح والتحقيق والتنقيح للمعتمد من املذهب ،طرقا
  : طريقني إىلفآلت الكيفية اليت يعرف ا املذهب املعتمد  ،ققي املذهبمن حم

   .أخذ املذهب ومعرفته من كتب اإلمام وكتب الرواية عنه :الطريق األول
  .)1(أخذ املذهب ومعرفته من طريق األصحاب يف كتبهم املعتمدة :الطريق الثاين

تعاقب عليها علماء أثروا مع  ،درسة فقهيةهو م": ولذا ميكن أن يقال أن املذهب يف حقيقة األمر  
مذهب اإلمام مالك هو ما ذهب إليه واختاره من األحكام  :فصار مثال ،)2("مرور الوقت رصيدها العلمي

املخرج على قوله يف املسائل "و ،)3(هذا بإمجاع الجتهاده املطلق ومظان ذلك كتبه أو ما روي عنه
بينما مجهور العلماء على  ،ة من العلماء منهم اإلمام الشريازيفمنع ذلك مجاع ،على اخلالف"االجتهادية

   .)4(خالفه
بدليل أم  ،وقد يطلق لفظ املذهب على قول أكثر علماء املذهب ال على مجيع أقوال املذهب

يأتون بنص ما حكموا عليه بأنه املذهب بذكر مقابله وهذا االستعمال وهو استعماهلم لفظ املذهب يف 
  .)5( وقد يطلقون لفظ املذهب على املتفق عليه فيكون حقيقة ،يل ااز املرسلأكثرهم من قب

  .املالكي :الثاين بندال

  .وبينا معانيها يف اللغة والعرف واالصطالح ،لقد تناولنا فيما سبق معىن كلمة مذهب
رد وسنو ،–أي املذهب املنسوب لإلمام مالك رمحه اهللا  ،فهي نعت للمذهب "املالكي" أما كلمة

  .اآلن ترمجة موجزة له
فصار  ،وقد حتقق بفضل اهللا تعاىل ،ومسي به تفاؤال مبلكه العلوم –اإلمام أبو عبد اهللا مالك هو 
وهو احلجة بيين وبني  ،وعنه أخذت العلم ،مالك شيخي :وقوله ،اإلمام الشافعي لتربيته إياه :إمام األئمة

م أبو حنيفة فقد أثبت السيوطي أخذه عن مالك يف تزيني أما اإلما ،واإلمام أمحد ألخذه عن الشافعي ،ريب
 :قال ،وألف الدار قطين جزءا يف األحاديث اليت رواها أبو حنيفة عن مالك :قال ،املمالك بترمجة مالك

                                                 
  )1/69(، منهج االستدالل بالسنة يف املذهب املالكي )1/36(املدخل املفصل  )1(
 )5: ص(االختالف الفقهي يف املذهب املالكي  )2(

 )6: ص(سراج السالك  )3(

 )21-20: ص(، التخريج املذهيب )4/251(سات اإلسالمية جملة الشريعة والدرا )4(

  )19: ص(رفع العتاب واملالم  )5(



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa 

 
 

 - 81  -

 )1( كالزهري ،وأقدم وفاة من أيب حنيفة ،فقد روى عن مالك من هو أكرب سنا ،وال غرابة يف ذلك
 ،وجده أبو عامر من الصحابة ،بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي - )2(ومها من شيوخه ،وربيعة

وهو أحد  ،وجده مالك من كبار التابعني ،حضر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مغازيه كلها إال بدرا
 وأما أمه فقال ،وأبوه أنس كان فقيها ،وغسلوه ودفنوه ليال ،األئمة األربعة الذين محلوا عثمان إىل قربه

أمه طليحية : وقال ابن عائشة ،هي العالية بنت ابن بكار شريك بن عبد الرمحن بن شريك األزدية: الزبري
فاألشهر قول حيي بن بكري أنه سنة ثالث  ،واختلف يف مولده اختالفا كثريا ،موالة عبد اهللا بن عمر

  .)3( وتسعني من اهلجرة
 ،وتبوأ عرش مدرسة املدينة الفقهية ،لتابعنيرمحه اهللا فقه الصحابة وا –وقد ورث اإلمام مالك   

حىت صار أعلم معاصريه بتلك الثروة العلمية اهلائلة اليت خلفها  ،وفطنة وذكاء ،أهله لذلك علم غزير
 ،...نظرت فإذا اإلسناد يدور على ستة" :)4( قال ابن املديين ؛السلف الصاحل من أهل املدينة حديثا وفقها

فألهل املدينة مالك بن أنس بن أيب عامر  ،إىل أصحاب األصناف ممن صنف مث صار علم هؤالء الستة
: فقال ،وذكر أيضا أن علم زيد بن ثابت ومن أخذ عنه من التابعني انتهى إىل مالك ،)5("األصبحي

وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه منهم من لقيه ومنهم من مل يلقه اثنا "
أدركت ": وكان مالك يقول ،)6("مث مل يكن أحد أعلم ؤالء مبذهبهم من مالك بن أنس. ..عشر رجال

                                                 
 احلفاظ أكابر وأحد احلديث دون من أول قريش من كالب بن زهرة بىن من الزهري، شهاب ابن اهللا عبد بن مسلم بن حممد )1(

، )3/360(، حلية األولياء )118: ص(يات ، الوف)7/97(األعالم : انظر. هـ124هـ وتويف سنة 58ولد سنة  والفقهاء
 )2/99(شذرات الذهب 

 )9-1/8(شرح منح اجلليل  )2(

، مناقب األئمة )1/107(ترتيب املدارك ، )5: ص(، شرح مورد الشارعني )59: ص(، الديباج املذهب )1/24(مواهب اجلليل  )3(
  )79: ص(األربعة 

يح السعدي املعروف بابن املديين أصله من املدينة ونزل بالبصرة مولده سنة هو أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن جعفر بن جن )4(
واملديين نسبة إىل مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه هـ ودفن بالعسكر وكان أعلم أهل زمانه بعلل احلديث 234هـ ، وتويف 162
 ) 1/329(، العرب )3/159(، شذرات الذهب )5/235(األنساب للسمعاين : انظر. وسلم

 )48-39: ص(العلل البن املديين  )5(

 )1/87(، ترتيب املدارك )77-74: ص(العلل  )6(
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ما محلت عنهم  ،هومنهم من يستسقى ب ،مستجاب الدعاء ومنهم ،سبعني شيخا من التابعني منهم عباد
  .)1("مل يكونوا من أهل هذا الشأن :قال ،؟ومل ذاك :قيل ،علما قط

أسس مالك منهج استدالله ومت على يديه حفظ  ،حابة والتابعنيوعلى فقه أولئك النجوم من الص
 ،ما كان حمفوظا يف الصدور جيال بعد جيل –رمحه اهللا  –ن فدو ،تلك الثروة العلمية وإبرازها وختليدها

ومصدر دينهم بعد  ،فصارت تلك الثروة العظيمة مرجع املسلمني ،وأورده موطأه بعد انتقاء ومتييز وتدقيق
فتوجه إليه أهل  ،وصار رئيس أهل زمانه ،واشتهر أمر مالك حىت غطى على ما سواه ، تعاىلكتاب اهللا

مل  ،ووحيد دهره ،وأصبح فريد عصره ،فعمت شهرته اآلفاق ،األمصار كلها يف رواية احلديث والفتاوى
ومكث ذه  ،"؟نةأيفىت ومالك يف املدي"واشتهرت فيها املقولة املأثورة ،يزامحه يف املدينة أحد طيلة حياته

الرياسة العلمية مدة طويلة يف املدينة املنورة اليت كانت مبثابة القلب والروح للعامل اإلسالمي إىل أن تويف 
 ،وحامل لوائها ،بل ظل رأسا ملدرسة املدينة ،ومل تنقطع شهرة مالك ،هـ179سنة  –رمحه اهللا  –

وتلقاه من منابعه الصافية  ،كابرا عن كابروحسب مالك أنه حظي بأعظم مرياث ورثه  ،وناشر علومها
  .)2(واستفاضت شهرته عرب القرون ،فاتصل عطاؤه واستمر ثوابه ،وورثه من بعده ،خالصا سائغا
  : أخذ عن اإلمام مالك والذين تكونت م بذرة املدارس الفقهية أصناف من

فعرفوا فيه شخصية فيها  ،وقصده الناس ،وانتهت إليه إمامة دار اهلجرة ،ملا ظهر اإلمام مالك  
وقد أجرى الشيخ حممد الفاضل بن عاشور حصرا  ،فقصد لألمرين ،وجانب الفقه ،جانب العلم: جانبان

   :وكان القاصدون إليه ثالثة أصناف": لقاصدي اإلمام مالك رضي اهللا عنه يف أصناف ثالثة فقال
لريووا عن إمامها األحاديث  ،يةصنف طاليب الرواية الذين شدوا الرحلة إىل املدن :الصنف األول

ومن هؤالء من كانوا متكونني تكونا  ،اليت عرف مالك بالتحري يف روايتها وضبطها ،الصحيحة املنتقاة
فمنهم بالغ  ،وعلى مناهج فقهية ال تساير املنهج الفقهي ملالك بن أنس ،فقهيا كامال يف أمصار أخرى

 ،وعدد هؤالء الرواة كثري جدا ،يف درجة االجتهاد املقيد درجة االجتهاد املطلق ومنهم من هو قريب منها
  .أحصى منهم علماء احلديث أكثر من ألف

  

                                                 
 )1/265(قوت القلوب  )1(

 )64-1/63(املسائل اليت بناها اإلمام مالك على عمل أهل املدينة  )2(
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أو غري  ،)1(مثل ابن املاجشون ،طالبوا التخريج الفقهي الذين هم من أهل املدينة :الصنف الثاين
الذين قصدوا مالكا  وهؤالء هم ،واألندلسيني ،واألفارقة ،واملصريني ،والعراقيني ،املدينة من املكيني

 ،حىت يتخرجوا فقهاء على طريقته ،ويستكشفوا أدلته ومسالكه ،ويتتبعوا إفتاءه يف املسائل ،ليالزموه
  .)3(وحيي بن حيي ،)2(وعلي بن زياد ،وابن القاسم ،والقعنيب ،أمثال الشافعي

من جزئيات الذين يأيت الواحد منهم جبزئية  ،صنف املستفتني من عامة الناس :الصنف الثالث
ومنهم من هم من  ،ويف هؤالء من هم أهل احلجاز ،ليعرف احلكم الشرعي فيها حىت يعمل به ،الواقع

زائرين بعد  أو يغتنمون فرصة حلوهلم ا ،يأتون املدينة قصد االستفتاء فيما يشكل عليهم ،أقطار أخرى
   .)4("فيتوجهون إلمامها باالستفتاء ،احلج

  :من تواليفه
ويعترب اإلمام  ،)5( ألنه مل يؤلف مثله ،وهو آخره ،أول كتب ألّف يف شرائع اإلسالم وهو :املوطأ -

وإن كان حيتوي حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه  ،مالك أول فقيه دون فقهه بنفسه يف هذا الكتاب
إال أنّ ترتيبه الفقهي وما دونه مالك فيه من آراء فقهية  ،وسلم وآثارا عن الصحابة والتابعني

ولذلك هو أساس مذهب  ،يقطع بأنه كتاب فقه يف الدرجة األوىل ،ووجهات نظره فيها ،بأسانيدها
 .)6( –رمحه اهللا  –مالك 

  .وهو من خيار الكتب ،رسالته إىل ابن وهب يف القدر والرد على القدرية -
 .رسالة مالك يف األقضية كتب ا إىل بعض القضاة -

 .اآلداب واملواعظ رسالته إىل هارون الرشيد املشهورة يف -

 .ومن ذلك كتابه يف التفسري لغريب القرآن -

                                                 
ون حلمرة خديه وهذه لغة أهل املدينة هو عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون التيمي وإمنا قيل له املاجش )1(

 ).5/157(، األنساب للسمعاين )162: ص(، الوفيات البن قنفذ ))2/618ذيب التهذيب : انظر. هـ164تويف سنة 

: ص(، الديباج )145: ص(الوفيات : انظر. هـ183علي بن زياد أبو احلسن التونسي العبسي روى عن مالك املوطأ مات سنة  )2(
 )152: ص(، طبقات الفقهاء )4/289(، األعالم )60: ص(النور الزكية ، شجرة )292

ولد  البصرة أهل من وشعبة، مالك أقران من، حجة ثقة احلديث، حفاظ من: سعيد أبو التميمي، القطان فروخ بن سعيد بن حيىي )3(
 )172: ص(، الوفيات )2/468(شذرات الذهب ، )8/147(األعالم : انظر. هـ198هـ وتويف سنة 120سنة 

 )61-60: ص(ومضات فكر  )4(

 )1/75(القبس  )5(

 )407: ص(مناهج التشريع اإلسالمي  )6(
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 .)2( يف إمجاع أهل املدينة )1( رسالة إىل الليث -

  .باعتباره علما على اسم خمصوص :الثاين الفرع

هو ما قاله مالك وما قاله أصحابه بناء على قواعد  :ومما سبق ميكن أن نقول أن املذهب املالكي
    .)3(وليس املراد ما ذهب إليه وحده دون غريه من أهل مذهبه ،هبهوأصله الذي بىن عليه مذ

ونشأته يف احلقيقة إمنا كانت  ،نشأ يف دار اهلجرة املدينة املنورة -كما ال خيفى–املذهب املالكي و
امتدادا ألطوار سبقته يف اجليلني املاضيني اللذين بني نشأة هذا املذهب الزكي وبني عصر النيب صلى اهللا 

نشأ هذا املذهب يف  ،مث جيل الفقهاء من التابعني ،جيل الفقهاء من الصحابة :ونعين ما ،وسلم عليه
بالفقهاء الذين  –كغريه من الفقهاء  –وكان إمامه فقيها متخرجا  ،اجليل الثالث وهو جيل تابعي التابعني

بفقهاء الصحابة الذين وكان هؤالء قد خترجوا  ،وهم فقهاء املدينة املشهورون ،أدركهم من التابعني
كما تكونت بغريهم  ،الفقهية يف املدينة املنورة البيئةوتكونت م  ،فضلوا االستقرار يف املدينة املنورة

  .)4(بيئات فقهية أخرى لألمصار الفقهية بالعراق والشام ومصر ومكة
ر متسلسال الذي استم ،مل حيدث أمرا جديدا يف هذا الفقه –رمحه اهللا  - فظهور مالك بن أنس

إال أنه درج على الطريقة أو على املنهج الذي وجد الناس  ،من عصر فقهاء الصحابة إىل فقهاء التابعني
مث إنه زاد على ذلك أن استقرأ من األمر الواقع العملي بتتبع فروع الفتاوى  ،متعاقدين عليه من قبله

د فيها من قبله من فقهاء الصحابة وفقهاء وجزئيات األحكام الشرعية التفصيلية اليت اجتهد فيها هو واجته
فيما يرى  –تتعلق بالطرائق االستداللية االستنتاجية اليت ينبغي  ،فاستخرج من استقرائها أصوال ،التابعني

أن يكون السري  –وتكون بتخرجه م من قبل  ،وفيما يدرك من سرية الفقهاء الذين اقتدى م ،هو
فكان ظهور األصول لتلك البيئة الفقهية  ،ية التفصيلية من أصوهلا اإلمجاليةعليها يف استنباط األحكام الفرع
 :فقيل ولذلك اشتهر هذا املذهب باإلضافة إىل امسه ،–رضي اهللا عنه  –املدنية على يد مالك بن أنس 

  .)5(املذهب املالكي
                                                 

، )4/127(وفيات األعيان : انظر. هت175هـ وتويف سنة 94ث بن سعد بن عبد الرمحن إمام اهل مصر ولد سنة يهو الل )1(
 ) 1/206(، العرب )7/318(، حلية األولياء )139: ص(الوفيات 

 )207-1/204(يب املدارك ترت )2(

  )1/35(حاشية العدوي على اخلرشي  )3(
 )73- 72: ص(منهج االستدالل بالسنة يف املذهب املالكي  )4(

  )404: ص(تاريخ املذاهب اإلسالمية  )5(
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الطرائق االستداللية واملذهب املالكي مل يسم مالكيا إال ألن األصول واملبادئ الكلية اليت تتعلق ب  
أو اليت ترجع باملعىن الواضح إىل حجية أنواع من  ،اليت تستخرج ا األحكام التفصيلية من أدلتها اإلمجالية

 ،وإىل تقرير أنواع أخرى قد يراها غريه حجة وال يراها هو كذلك ،األدلة يراها حجة يف إثبات األحكام
وصح أن  ،حىت صح أن ينسب املذهب إليه ،صول املذهبكان هذا املعىن هو الذي جعل مالكا واضعا أل

  .)1(أم قد يوافقونه وقد خيالفونه مع ،حيتسب فقهاء هذا املذهب عليه
عندما دعت الظروف إىل هذا النوع  ،إال يف القرن الرابع هجري م مبذهب معنيااللتزاومل حيدث   

يقول أبو  ،)2(يد اخلالص ملذهب واحد بعينهإذ مل جيمعوا على التقل ،من االلتزام مبنهاج معني يف الفقه
إن الكتب واموعات حمدثة والقول مبقاالت الناس والفتيا مبذهب ": يف قوت القلوب )3(طالب املكي

الواحد من الناس وانتحاء قوله واحلكاية له من كل شيء والتفقه على مذهبه مل يكن الناس قدميا على 
   .)4("ذلك يف القرن األول والثاين

فتطورت املذاهب عندهم بالتخريج على أصوهلا أمام الواقعات  ،مث جاء من بعد ذلك األتباع  
وكتابة  ،وقراءة وإقراء ،فصار أهل السنة إىل هذه املذاهب األربعة املشهورة درسا وتدريسا ،واملستجدات

وانصرف  ،لليل والنهاروصار هلا من القبول واالنتشار ما بلغ مبلغ ا ،وعلما وعمال ،وقضاء وفتيا ،وتأليفا
  .)5(الناس إليها

  .املذهب املالكي باألندلس :املطلب الثاين

وا  ،تناولنا رقعة األندلس بصفة خاصة راجع إىل كوا مسقط رأس القاضي وهي مهد علمه  
   .العلمية آنذاك يف هذه الدراسة بالبحث دون سائر احلواضر ترثَأْتلذلك اس ،ودرس طلبته ،ألف كتبه

                                                 
  )75-1/72(منهج االستدالل بالسنة يف املذهب املالكي  )1(
 )1/152(حجة اهللا البالغة  )2(

هـ، صنف كتبا عديدة 437هـ وتويف بقرطبة سنة 355طالب القيسي القريواين نزيل قرطبة ولد سنة  أبو حممد مكي بن أيب )3(
: ص(شجرة النور الزكية : انظر. اللمع يف اإلعراب، وكتاب اهلداية وهو كتاب كبري يف التفسري وقوت القلوب وغريها: منها
، شذرات الذهب )222: ص(البن قنفذ  ، الوفيات)469: ص(، بغية امللتمس )424: ص(، الديباج )107-108

 ) 5/274(، وفيات األعيان )5/175(

 ) 1/285(قوت القلوب  )4(

  )1/54(املدخل املفصل  )5(
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  .املذهب الفقهي الذي ساد األندلس قبل املذهب املالكي :لفرع األولا

إمام الشام الذي نقله  )1(قبل دخول املذهب املالكي على مذهب األوزاعي كان أهل األندلس  
   .)2(عامة الفاحتني الشاميني إىل األندلس

   .)4( ندلسه األوزاعي األـل فقـهو أول من أدخ )3( ة بن سالمـأنّ صعصع رضيذكر ابن الف
وأما أهل األندلس فكان رأيهم مذ فُتحت على رأي األوزاعي إىل أن ": وقال القاضي عياض

فجاءوا  ،والغازي بن قيس ومن بعدهم ،قرعـوس بن العباسو ،زياد بن عبد الرمحن :رحل إىل مالك
  . )5("فعرف حقه ودرس مذهبه ،ألئمة بهبعلمه وأبانوا للناس فضله واقتداء ا

  .األندلسدخول املذهب املالكي  :لثاينالفرع ا

فاملذهب املالكي عرف طريقه حنو األندلس يف حياة اإلمام مالك عندما رحل مجاعة من األندلس 
وملا رجعوا إىل بالدهم أخذوا يف نشر  ،إىل املشرق للحج وطلب العلم فلقوا مالكا وأخـذوا عنه املوطأ

ذي رغبهم يف االلتقاء األمـر ال ،وجاللة قدره فأعظمـوه ،وسعة علمه ،علمه فبينوا فضل اإلمام مالك
من أهم العوامل اليت أدت إىل  فتشجعوا على سلوك طريق الرحلة فكانت هذه األخرية ،ذ عنهبه واألخ

 )6(يقول اإلمام ابن جزي الغرناطي ااصفاشرأب يف عرانتشار مذهب مالك باألندلس باتفاق املؤرخني 
وهو الذي اختاره أهل بالدنا باألندلس وسائر ": ملغرب واألندلس باملذهب املالكيعن التزام غالب أهل ا

                                                 
هـ، فقيه حمدث مفسر نسبته إىل األوزاع من 157هـ وتويف سنة 88هو عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعي ولد سنة  )1(

، األعالم )25: ص(حماسن املساعي : انظر. زل بالشام وهناك بقي ينشر علمه إىل أن تويفأعمال دمشق، وأصله من سيب السند، ن
 )6/135(، حلية األولياء )2/258(، شذرات الذهب )3/320(

 )313: ص(تاريخ العرب وحضارم يف األندلس  )2(

دائرة عليه يف األندلس أيام األمري عبد  صعصعة بن سالم أبو عبد اهللا الدمشقي األندلسي، فقيه دمشقي األصل، وكانت الفتيا )3(
 ) 203: ص(، تاريخ علماء األندلس )3/204(األعالم : انظر. هـ192الرمحن بن معاوية وصدرا من أيام هشام، مات سنة 

  )203: ص(تاريخ علماء األندلس  )4(
  )5: ص(، مذاهب احلكام للقاضي عياض )1/55(ترتيب املدارك  )5(
مد بن عبداهللا بن جزي الكليب يكىن أبا القاسم فقيه من العلماء باألصول واللغة من أهل غرناطة من كتبه حممد بن أمحد بن حم )6(

، الديباج )5/325(األعالم : انظر. هـ741هـ تويف سنة 693القوانيني الفقهية وتقريب الوصول إىل علم األصول ولد سنة 
 )388: ص(
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إالّ أم اختلفوا يف أول من أدخل هذا املذهب إىل  ،)1("وتوفيقا من اهللا تعاىل ،اهلجرة املغرب اقتداء بدار
  .)2(األندلس

  .أول من أدخل املذهب املالكي األندلس :الفرع الثالث

إن زياد بن عبد الرمحن املعروف بشبطون هو أول من أدخل فقه مالك إىل ": نيقال بعض املؤرخ  
وقراءة  ول من أدخل موطأ مالكأهو  )4( ذهب إىل أن الغازي بن قيسا ابن فرحون فقد أم ،)3("األندلس

دده ابن ا حكم ،)6( وكان ذلك يف أيام عبد الرمحن الداخل بن معاوية ،)5( وقراءة نافـع إىل األندلس
  .)9( وقيل حيي بن حيي الليثي ،)8( يف كتابه )7( وطيةالق

ة ـكان هلؤالء األعالم الفضل الكبري يف وضع احلجر األساس لبناء املدرسة الفقهية املالكيف
هذا االستقرار من حيث التواجد املذهيب  –طريقه حنو االستقرار بعدهم مث أخذ املذهب  ،باألندلس

وتعرف ار يف املذهب املالكي واليت تلت مرحلة التطور وظهوره على ما سواه وليس مرحلة االستقر
فأخذ األندلسيون يتحولون من  ،غريه من املذاهب على وتغلّب ،-  بظهور احلواشي واملختصرات

لسعة  ،إذ أنه يف هذه املرحلة كثرت الرحلة وتسابق الطلبة لألخذ عن اإلمام مالك ،األوزاعية إىل املالكية
   .لماءعلمه وعظمة قدره بني الع

                                                 
 )10: ص(القوانني الفقهية  )1(

من الراحلني والغرباء إىل األندلس مذهب الشافعي وأيب حنيفة وأمحد وداود، فلم ميكنوا من نشره فمات ملوم على  أدخل قوم )2(
 ) 134/ 1(، اإلحاطة يف أخبار غرناطة )1/55(ترتيب املدارك : انظر. اختالف أزمام إال من تدينه لنفسه ممن ال يؤبه لقوله

 )1/194(قصى االستقصا يف أخبار دول املغرب األ )3(

: ص(، الديباج املذهب )345: ص(تاريخ علماء األندلس : انظر. هـ199الغازي بن قيس القرطيب، يكىن أبا حممد تـويف سنة  )4(
 )254ص(طبقات النحويني ، )2/347(، ترتيب املدارك )314

 )314: ص(الديباج املذهب  )5(

مروان امللقب بصقر قريش ويعرف بالداخل األموي يكىن أبا مطرف ولد سنة  هو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن )6(
 )1/202(، العرب )2/332(، شذرات الذهب )3/338(األعالم : انظر. هـ172هـ وتويف سنة 113

 دبواأل للغةبا زمانه أهل أعلم من مؤرخ،: القوطية بابن املعروف بكر، أبو االندلسي، براهيمإ بن العزيز عبد بن عمر بن حممد )7(
، مطمح )312- 6/311(األعالم : انظر ترمجته .هـ صاحب كتاب األفعال367سنة  بقرطبة ووفاته ومولده إشبيلية، من أصله

 )129: ص(، ضبط األعالم )288: ص(األنفس 

 ) 92: ص(تاريخ افتتاح األندلس  )8(

: انظر. هـ234هـ وتويف سنة  152ا حممد انظر ولد سنة هو حيي بن حيي بن أيب عيسى كثري بن وسالس الليثي بالوالء يكىن أب )9(
 )3/160(، شذرات الذهب )172: ص(الوفيات ، )152: ص(، طبقات الفقهاء )8/176(األعالم 
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  .أصول املذهب املالكي :ثالثاملطلب ال

ان قد صرح ـوإن ك ،ومناهجه يف االجتهاد ،صول مذهبه وقواعده يف االستنباطأن اإلمام مالك  يدومل 
   .وأشار إىل البعض اآلخر ،لبعض منهابا

  .أصول املذهب املالكي كثرة :الفرع األول

 األصول عند مالكمجاع و ؛أكثر املذاهب أصوال منهو املذهب املالكي  أكثر الباحثني أن يعترب    
 ،عمل أهل املدينة :اخلامسو ،القياس :الرابعو ،اإلمجاع :لثالثوا ،والسنة ،الكتاب :هي أصال عشرأحد 

 :والعاشر ،العرف :والتاسع ،احلكم بالذرائع :الثامنو ،االستحسان :والسابع ،قول الصحايب :والسادس
 ،وه تارة من األصولقد عدف ،مراعاة اخلالفأما  ،)1( صلحة املرسلةامل :واحلادي عشر ،االستصحاب

  .)2( وأخرى نفوا أن يكون كذلك
فأضافوا نص الكتاب وظاهره ودليله ومفهومه  صل ا إىل أكثر من ذلكعض أن يوقد حاول الب    

ايف فوجدها عشرين ها اإلمام القربل عد ،)3( والتنبيه على العلة فجعلوا الكتاب مخسة والسنة مثله أيضا
 ،تتوقف على الشارع ،وهي حمصورة شرعا ،وهذه األدلة هي أدلة األحكام": فقال يف الفروق ،أصال

 ،)5( وذكر السبكي يف الطبقات أن أصول مذهب مالك تزيد على اخلمسمائة ،)4("وهي حنو العشرين
إىل مخسمائة  رايف يف فروقهالقفقد أاها  ،من فروعه املذهبيةاليت استخرجت  ولعله يشري إىل القواعد

وفرق بني القواعد الضابطة  ،)8(يف قواعده )7(لف واملائتني كاملقريوغريه أاها إىل األ ،)6(ية وأربعنيومثان

                                                 
، املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب )137: ص(، املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية )352: ص(تاريخ التشريع اإلسالمي  )1(

  )114: ص(الفقهية 
 )76: ص(، البوطليحية )115: ص(اجلواهر الثمينة  )2(

 )82: ص(، مراعاة اخلالف عند املالكية )49: ص(للتوايت  شرح الفوز املبني )3(

 )1/72(الفروق  )4(

 ) 2/165(، الفكر السامي )2/166(طبقات الشافعية الكربى  )5(

  )1/72(الفروق  )6(
له . هـ758بن حيي بن عبد الرمحن القرشي املعروف باملقري يكىن أبا عبد اهللا تويف سنة  هو حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر )7(

، اإلمام أبو عبد اهللا )7/37(، األعالم )232: ص(شجرة النور الزكية : انظر. كتاب القواعد وكتاب احلقائق والرقائق وغريمها
 )22: ص(املقري 

 )1/212(القواعد  )8(
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وقوة  ،وطرائقه ،فإن أصول املذهب هي مصادر االستنباط فيه ،املذهبوبني أصول  ،الضابطة للفروع
توضح  ،أما القواعد فهي ضوابط كلية ،ينها عند تعارضهاوكيف يكون الترجيح ب ،األدلة الفقهية ومراتبها

فالقواعد  ،والروابط اليت تربط بني مسائله اجلزئية ،املنهاج الذي انتهى إليه االجتهاد يف ذلك املذهب
أما  ،نيهاألا مجع ألشتاا وربط بينها ومجع ملعا ،متأخرة يف وجودها الذهين والواقعي عن الفروع

 ،)1(ألا القيود اليت أخذ الفقيه نفسه عند استنباطه ،قتضي وجودها قبل الفرعذهين ياألصول فالغرض ال
أما أدلة الوقوع  ،أدلة األحكام حمصورةبني أن ق اإلمام القرايف بني أدلة األحكام وأدلة الوقوع فوقد فر

   .)2("تكون مخسمائة أو ألفا أو حنو ذلكفضال عن أن فال سبيل إىل حصرها 

  .فضل هذه الكثرة :اينالثالفرع 

عون على ويد ،من علماء املالكية من حياول الدفاع عن هذه الكثرة ولكثرة األصول قد جند
يقول  ،ولكنها ال تسميها بأمسائها ،املذاهب األخرى أا تأخذ مبثل ما يأخذون به من األصول عددا

ألن تلك الكثرة  ،ال حيتاج إىل دفاع بل إنا نقول إن األمر ،وال نريد أن خنوض يف ذلك": الشيخ أبو زهرة
 ،ال أن حيملوا أنفسهم مؤونة الدفاع ،جيب أن يفاخر ا املالكيون ،حسنة من حسنات املذهب املالكي

  .)3("ولذلك حنن نرى أنه أكثر املذاهب أصوال غري حماولني أن حنمل غريه ما مل يقل أهله
أن املذهب املالكي يتسم بقول نا الميكنإنه ف ،مذهبهمام مالك لكثرة األصول اليت بىن عليها اإل ونظرا 

للتكيف يعطي املرونة والقابلية  ،فالعرف واملصلحة املرسلة ومبدأ الذرائع سدا وفتحا ،بالرتعة التجديدية
اليت  يف املغرب اإلسالمي ة الكبريةـويكفي أن نشري إىل اخلطوة التجديدي ،مع أية بيئة ويف أي عصر

 اليت كانت دف إىل إنقاذ املذهب املالكيوإىل احلركات اإلصالحية  ،رينيني عهد املاها يف ـخط
ب االجتاه إىل امللخصات الفقهية اليت بسب ،جلمود الذي وقع فيهمن ا خصوصاوالفكر املغاريب  ،عموما

تسعى  ،وقد كانت هذه احلركات العلمية بقيادة فقهاء أكفاء ،مجال املسائل الفقهية وتقريبهاوضعت إل
ة يف تعامله مع القضايا املستجدة ـرونة والنظرة املقاصديـإىل إرجاع املذهب إىل سابق عهده من امل

   .)4( ارئةـوالنوازل الط

                                                 
  ) 276: ص(مالك أليب زهرة  )1(
 )1/251(الفروق  )2(

 )478: ص(مالك أليب زهره  )3(

 )73: ص(املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي  )4(
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اء إلشارة يف كالم العلموإىل هذا وقعت ا ،هو الذي يكون بني املذاهب يف اجلملةاخلالف العايل و

الفائدة  ،واعلم أن هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب بثالث فوائد": كابن جزي الغرناطي فإنه يقول
 ،خبالف غريه من الكتب فإا يف املذهب خاصة ،أنه مجع بني متهيد املذهب وذكر اخلالف العايل :األوىل

إىل كيفية وراجع إىل تفاوت رتب النظر بني العلماء االختالف وذلك  ،)1("...أو يف اخلالف العايل خاصة
إذ التعيني  ،فكان البد من تعيني طريق للعمل ،خالف ما رآه اآلخر حبيث رأى كل واحدجتاذم لألدلة 

  .)2( بال مرجح سفسطة

  .االختالف يف فكر القاضي وفقهه :املطلب األول

  .املذاهب اليت يذكر خالفها :الفرع األول

ب القبس جيد أن معظم من يذكرهم القاضي يف اخلالف عموما اإلمام الشافعي املالحظ لكتا
  .ام أبو حنيفة منفردين أو جمتمعنيواإلم

  : إىل ما يلي وقد أدى تتبع ما ورد من خالف يف هذا الكتاب
فقد حتصل على أعلى نسبة يف املسح الذي أجري على كتاب  ،)3(الشافعياإلمام  :املرتبة األوىل

   .وفقهه –رمحه اهللا –فكر القاضي التواجد يف لنا تفوقه على أقرانه يف مع ،القبس
  .)4(أبو حنيفة على تفاوت يسري بينه وبني الشافعياإلمام  :املرتبة الثانية
 بالرغم أنه مل حيصد نسبة جتعله قريبا من ،)5(على املرتبة الثالثة أمحدوحصل اإلمام  :املرتبة الثالثة

  . عن موازاته هلما ومزامحته إيامهااملذهبني السابقني فضال

                                                 
 )10: ص(القوانني الفقهية  )1(

  )1/17(املسوى للدهلوي  )2(
  )1/137(، و )1/135(، و )1/130(، و )1/125(، و )1/121(، و )1/87(القبس  )3(
 )1/134(، و )1/130(، و )1/125(، و )1/121(، و )1/101(، و )1/79( املصدر نفسه )4(

 )1/146(، و )1/129(، و )1/120(، و )1/119(، و )1/298( املصدر نفسه )5(
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من  )4(وطاووس ،)3(واحلسن البصري ،)2(بن املسيب )1(سعيد :سائر املخالفني منهم :املرتبة الرابعة
ومن أصحاب املذاهب ذكر  ،فضال عن اختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،)5(التابعني

ن قبل سك أهل األندلس به قبل تشديد اخلناق عليه مولعل السبب يف ذكره هو مت ،)6(اإلمام األوزاعي
   .)7(املذهب املالكي

د ـوحمم ،)12(بن راهويه )11(وإسحاق ،)10(ثور )9(أباو ،)8(الليث بن سعد الذين يلوم جند ومن
ب ـذهـا مـوأيض ،)16(ىـلـلي )15(ن أيبـواب ،)14(ربيـالط )13(رـد بن جريـوحمم

                                                 
األعالم : انظر. هـ94هـ وتويف سنة 13هو سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب املخزومي القرشي كنيته أبو حممد ولد سنة  )1(

 ) 2/161(، حلية األولياء )149: ص(، ضبط األعالم )3/102(

 )3/950(القبس  )2(

. هـ110هـ وتويف سنة 21احلسن بن يسار البصري كنيته أبو سعيد تابعي كان إمام أهل البصرة وحرب األمة يف زمنه ولد سنة  )3(
 )2/226(، األعالم )2/131(حلية األولياء : انظر. له كتاب يف فضائل مكة

. هـ106هـ وتويف سنة 33 اهلمداين بالوالء كنيته أبو عبد الرمحن من أكابر التابعني ولد سنة هو طاووس بن كيسان اخلوالين )4(
 )3/224(، األعالم )4/3(حلية األولياء : انظر

  )3/950(القبس  )5(
 )3/984(، و )3/920(، و )1/288(، و )1/79( املصدر نفسه )6(

 )1/80(ترتيب املدارك  )7(

 )3/863(القبس  )8(

، )3/180(شذرات الذهب : هـانظر240براهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب البغدادي أبو ثور أحد أئمة الدنيا تويف سنة هو إ )9(
 )1/37(األعالم 

 )2/485(، و )1/135(، و )3/919(القبس  )10(

. هـ238هت وتويف سنة 161هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظلي التميمي املروزي بن راهويه يكىن أبا يعقوب ولد سنة  )11(
 )1/292(، األعالم )3/172(شذرات الذهب : انظر

 )3/950(، و )1/120(، و )1/119(القبس  )12(

هـ له أخبار الرسل 310هـ وتويف سنة 224هو حممد بن جرير بن يزيد الطربي أبو جعفر املفسر املؤرخ اإلمام ولد سنة  )13(
 )6/69(، األعالم )14/267(، سري أعالم النبالء )14/846(البداية والنهاية : انظر. وامللوك وجامع البيان يف تفسري القرآن

 )3/879(، و )1/123(القبس  )14(

شذرات الذهب : انظر. هـ148هـ وتويف سنة 74حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى يسار بن بالل األنصاري الكويف ولد سنة  )15(
 )6/189(، األعالم )256: ص(، الفهرست )2/222(

  )2/492(، و )3/866(القبس  )16(
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كما مل يغفل  ،)3("ليس هلا مذهب معترب :كر خالفهم قالإال أنه ملا ذ ،)2(ةـوالرافض ،)1(نيـاحملدث
وذلك إذا كان هلم رأي فقهي  ،)4(أو كما يطلق عليهم يف الغالب أهل اإلشارة ،مذهب أرباب القلوب

   .خاص
وما ميكن أن ينبه عليه يف هذا املقام هو أنه رغم ما لإلمام ابن حزم املنتسب للظاهرية من أثر 

إذ -  ،غير به من معطيات التواجد املذهيب يف املسار الفقهي ائر البالد اإلسالميةعلمي يف األندلس ويف س
إال أن آراء  ،- وسلوكه سبيل االجتهاد املطلق ،قلبها رأسا على عقب برفضه التام االنصياع لسابقيه

كتاب وازاة مع املذاهب األخرى يف هذا الـاملدرسة اليت ينتسب إليها مل يكتب هلا احلظ يف التواجد م
وإن من صام ال  ،وحيكى عن قوم أن الصوم يف السفر ال جيوز": وى مع التشنيع واإلقذاع والتنقيصـس

اس يف بالدنا ذه ـوقوهلم أعظم فرقا يف الدين وفتقا ولوال ما شدك من قلوب الن ،وهم أقل خلقا ،جيزيه
تعلقا بالظاهر من اليهود ومنه م ـليس يف األمم أعظ" ،)5("اـوها ليتـا حنـلة الركيكة ما لفتناـاملق

   .)6("يسلكها داود يف الدين أراد أن وهذه الطريقة.. .واـهلك
كما مل يقتصر يف ذكر اخلالف على هؤالء األئمة بل تعداه إىل إيراد اخلالف داخل املذهب 

 )9(وسفـأيب يو ،)8(الشيباين )7(فذكر آراء حممد بن احلسن ،من غري املذهب املالكي الواحد
 ،ه اهللاـد اإلمام أيب حنيفة رمحـي بعـذهب احلنفـاب املـاب وأربـومها أقط )10(يـاضالق

                                                 
  )1/211( صدر نفسهامل )1(
  )1/123( القبس )2(
 )1/159( املصدر نفسه )3(

  ) 2/490(، و )2/411(، و )1/368(، و )1/364(، و )1/254(، و )1/253( املصدر نفسه )4(
 )2/492( املصدر نفسه )5(

 )3/1117( املصدر نفسه )6(

هـ له 179هـ وتويف سنة 131يل بين شيبان يكىن أبا عبد اهللا إمام بالفقه واألصول ولد سنة حممد بن احلسن بن فرقد من موا )7(
 )6/80(، األعالم )257: ص(الفهرست : انظر. كتاب املبسوط واحلجة على أهل املدينة وغريمها

 )3/993(القبس  )8(

هـ وتويف 113صاحب اإلمام أيب حنيفة ولد سنة يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف البغدادي أبو يوسف القاضي  )9(
 )8/193(، األعالم )256: ص(الفهرست : انظر. هـ182سنة 

  )1/214(، و )1/134(القبس  )10(
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من  وغريهم )5(بن سريج وأيب العباس ،)4(اجلويين )3(إمام احلرمنيو ،)2(صاحب اجلامع الكبري )1(زينـوامل
  .)7(كثريا )6(من احلنابلة يذكر أبا الوفاءو ،من أرباب املذهب الشافعي وغريهم

  .اب اإلكثار من إيراد خالف األحناف والشافعية دون غريهمأسب :الفرع الثاين

وقد يتبادر إىل الذهن سؤال علمي عن السر يف إكثار القاضي من ذكر خالف الشافعي وأيب 
  :يكمن يف أمور ذلكولعل  ،حنيفة

تلك املناظرات واالنتقادات اليت يوجهها علماء املذهبني احلنفي والشافعي للمذهب  :أحدها
وحممد بن  ،على غرار ما فعله الليث بن سعد يف رسالته اليت رد فيها على أصول اإلمام مالك ،املالكي

 ،واإلمام الشافعي يف الرد على مالك فيما خالف فيه السنة ،احلسن يف كتابه احلجة على أهل املدينة
خالفا أليب " :ولـفيق ،ي يف ذكر اخلالفـي اجلمع بني أيب حنيفة والشافعـوكثريا ما جند عند القاض

 .)8("حنيفة والشافعي

ما للمذهب الشافعي واحلنفي من وجود قوي ومشاركات علمية بارزة أثرت يف مسار  :ثانيا
   .احلركة الفقهية يف العامل اإلسالمي

                                                 
هو إمساعيل بن حيي بن إمساعيل أبو إبراهيم املزين صاحب اإلمام الشافعي من أهل مصر له كتاب املختصر والترغيب يف العلم  )1(

، األعالم )5/278(، األنساب )3/278(شذرات الذهب . هـ264هـ وتويف سنة 175لصغري ولد سنة واجلامع الكبري وا
)1/329( 

 )3/863(القبس  )2(

هـ له مصنفات 478هـ وتويف سنة 419عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين أبو املعايل إمام احلرمني ولد سنة  )3(
، طبقات الشافعية الكربى )257: ص(، الوفيات البن قنفذ )4/160(األعالم : انظر. الشاملكثرية منها غياث األمم والربهان و

  ) 278: ص(، تبيني الكذب املفتري )5/165(
 ) 1/137(القبس  )4(

 )3/921( املصدر نفسه )5(

صاحب كتاب  هـ513ة هـ وتويف سن431هو علي بن عقيل بن حممد بن عقيل يكىن أبا الوفاء شيخ احلنابلة ببغداد ولد سنة  )6(
 ) 6/58(، شذرات الذهب )19/443(، سري أعالم النبالء )16/241(البداية والنهاية : انظر. الفنون

  )1/92(القبس  )7(
 )1/186( املصدر نفسه )8(
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 ،إن فقهاء املذهبني احلنفي والشافعي يكثرون من التفريعات والتعليالت مثل ما يفعل املالكية :ثالثا
وأن يرد على املخالفني  ،القاضي أن يستدل ملذهبه بكل ما فيه من تفريعات وخترجياتفاقتضى ذلك من 

  .وهم الشافعية واحلنفية يف املقام األول ،له فيها
 ،وآراء كبار أئمته ،وأقوال إمامه ،رغبة القاضي يف متحيص املذهب املالكي بتوجيه رواياته :رابعا

  .ورد يف املذهبني أو أحدمها من وفاق أو خالف من خالل مقارنة ذلك كله مبا ،وتنقيح أصوله
القتناعه أن املنافحة عن املذهب ال تكتسي الصبغة  ،اطالعه الواسع على أصول وفروع املذهبني: خامسا

وهذا ما يفسر إيراده ملوافقات أحد املذهبني  ،العلمية واملنهجية إال باالستيعاب الكامل للمذاهب األخرى
  .)1( الغرض هو بيان ما يقتنع أنه هو الصواب املدعوم بالنصوص واملقاصد ملذهب مالك إيذانا بأن

ومعلوم أن تلك البالد غلب عليها املذهب احلنفي مع مزامحة  ،الرحلة اليت قادته إىل املشرق :سادسا
نظرا ملا يقوم عليه من  ،فأراد أن يقحم يف ذلك املذهب املالكي إىل جانب هذين الفقهني ،الشافعية له

  .ول متعددة وفروع دقيقةأص
تبتغي تعبيد الناس  ،واجلدير بالذكر أن كل هذه املدارس إمنا تنخرط يف منظومة فقهية متكاملة  

كغريه  –ولذلك ينبغي تأكيد أن هذا اخلالف الذي يورده القاضي  ،لرم بفقه مبين على نصوص الوحي
خالف علم وفقه وحبث عن احلق ال خالف  –من العلماء املنصفني يف املذهب املالكي وغريه من املذاهب 

  .مراء ومغالبة

  .فني وعرض أدلتهملمنهجه يف مناقشة املخا :املطلب الثاين

  .فنيلمنهجه يف مناقشة املخا :الفرع األول

ميكن أن نالحظ أن القاضي قد جعل من كتابه القبس كتاب مناظرة وانتصار للمذهب مبا فرض   
ويسجل يف هذا اإلطار أنه يسلك  ،خالف وملزما له بالرباهني واألدلةفيه من منهج حجاجي رادا على امل

 ،انتظام وال اتساق دب جتاه العلماءفجاء بألفاظ ال تطاق ومعان ليس هلا مع األ ،طريقة الرد العنيف تارة
والذي .. .وأما أبو حنيفة فهو أعجمي" ،)2("وسنبني قصوره.. .فأما مذهب الشافعي": فمن ذلك قوله

                                                 
ي عبد حبث بعنوان منهج االستدالل والنقد والترجي عند القاض، )231-4/230(حبوث امللتقى األول حول القاضي عبد الوهاب  )1(

  .حممد مجيل بن مبارك: الوهاب من خالل أهم مؤلفاته، من إعداد
 )3/1028(القبس  )2(
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إال أن ذلك مل مينعه من استخدام الرد اللطيف ولعله الغالب يف هذا  ،)1("عليه هذا جهله باللغةأوجب 
وقد نزع سحنون ذه املسألة إىل ": يقول مثال عن خمالفة اإلمام سحنون للمالكية يف حكم الوتر ،الكتاب
وهي لعمر اهللا ملح غري  ،)2(وإمنا التقفها عن أسد بن الفرات ،إن من ترك الوتر يؤدب :فقال ،احلنفية
وهو يف ذلك يتوسل بتكثيف األدلة املنقولة واألقيسة  ،كانت لغته متراوحة بني احلدة والليونةف ،)3("فرات

املعقولة والكليات والقواعد املسلمة مع الترجيح واالختيار ملختلف الروايات واآلراء واألقوال وهذه حملات 
  .مناقشته للمخالفني ه يفعن منهج

  .تكثيف األدلة املنقولة :لاألو

وكثريا ما يعلق على  ،يعمد القاضي إىل اإلكثار من الشواهد النقلية خلدمة الرأي الفقهي املالكي
وليس له يف هذه املسألة " ،)4("وليس ألحد مع هذا احلديث نظر": املذاهب األخرى مبثل هذه التعليقات

ضبط القاعدة أوكد من النظر إىل الفروع أو من  فإن" ،)5("دليل يعول عليه وكل حديث يتعلق به باطل
  .)7("وضعيف األثر أوىل من ضعيف النظر"، )6("مراعاة الرجال

ا ووجوه داللتها ـد احلديثية على اختالف رتبهـسالح اإلكثار من الشواه املؤلفوقد استعمل 
ذا كثري ـلشافعية وهية وقولية وتقريرية خاصة يف رده على احلنفية واـوتنوع مستوياا من سنة فعل

  .داـج
ها اإلسالم استقرت على ذلك يف اجلاهلية وأقر ،أما مقدار الدية فهي مائة من اإلبل": ومن أمثلته
ولكن مل ختل كتب األئمة عن  ،واألحاديث الصحاح يف ذلك كثرية الوجود.. .،على هذه السنة

   .وساق أدلة كثرية فلينظر هنالك ،)8("ذكرها

                                                 
 )1020-3/1019(القبس  )1(

 )161: ص(، الديباج )164: ص(الوفيات : ظران. هـ، من مؤلفاته األسدية 213أسد بن الفرات فاتح صقلية تويف سنة  )2(

 )1/295(القبس  )3(

 )3/990( املصدر نفسه )4(

 )1/295( املصدر نفسه )5(

 )3/999( املصدر نفسه )6(

  )3/999( املصدر نفسه )7(
 )993-3/990( املصدر نفسه )8(
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ويف وجوب  ،)2( وصيام يوم العيد والدهر ،)1( جاء يف صيام يوم عاشوراءومن هذا أيضا ما 
  .ويصعب يف هذا الفرع حصره ،وغري ذلك مما يطول ذكره ،)3( اجلهاد

  .تكثيف أدلة املعقول :الثاين

ى ـرا إلـد مشيـال واحـر منه على مثـوسأقتص ،)القبس(اب ـج به كتـوهذا كذلك يع
ن ذلك ـم ،ة مع اإلكثار من األولـة والنقليـة العقليـى األدلدور علـاب يـم الكتـظـعـأن م
أن املصلحة : "ارق قالـى السـد علـة احلـع يف إقامـب للقطـالترتيألة ـاء يف مسـما ج
وة ـه قـله اهللا لـحيل له تنقيصا لبطشه الذي جعا ما ال  ي إذا سرق أن تقطع ميينه اليت تناولـتقتض

رقة ثانية اقتضت املصلحة أن ينقص ـى السـية، فإذا عاد إلـ املعصىله إـرفـة فصـاعـى الطـعل
ة، فإذا ـق العقوبة ويبقى له يف البطش جارحـش ليستوىف منه حـل به إىل البطـيه الذي توصـسع

ة تبينا أن سعيه فسد بتعديه، فإذا ـعاد الثالثة إىل السرقة تبينا أن بطشه فسد بتعديه، فإذا سرق الرابع
ها فلم يبق إال ـات جوارحـها وال ترتدع بآفـسة تبينا أا نفس خبيثة ال تتعظ بنفسسرق اخلام

مل خيف على ": ول مثالـول فيقـاطب ا أهل العقـارات اليت خيـالعب هذا فضال عن تلك ،)4("إتالفها
  .)5("على ذي لب

  .منهجه يف عرض أدلة املخالفني :الفرع الثاين

  هذكر كل قول مع مستند :البند األول

مث أردف ذلك جبملة من األدلة اليت احتكم إليها  )6("...قاله أبو حنيفة وغريه وتعلقوا": فمن ذلك
أن بريرة ( :لى ذلك مبا رويـواحتجوا ع": ومن هذا صميم هذا أيضا قوله ،احلنفيه يف هذه املسألة

                                                 
  )2/507(القبس  )1(
  )2/511( املصدر نفسه )2(
 )2/579( املصدر نفسه )3(

 )3/1030( املصدر نفسه )4(

 )3/1030( املصدر نفسه )5(

  )3/962( املصدر نفسه )6(
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وخالفهم أبو ": أيضاومن ذلك  ،)3("...وقال الشافعي جيوز ألنه عتق إىل أجل": وأيضا ،)2(")1( )جاءت
  .)5("...وتعلق الشافعي": ومنها ،)4("...وتعلق يف ذلك.. .حنيفة فقال
  .ذكر األقوال جمردة عن أدلتها :البند الثاين

 ،ومل يعرج على ذكر الدليل ،)6("ال جيوز املن :قال أبو حنيفة": من ذلك ما جاء يف باب األمان
يقسم  :وقال الشافعي ،يقسم اخلمس على ستة أقسام :العالية فقال أبو"، )7("قالت الشافعية": ومنها أيضا

  .)8("اخلمس على مخسة أقسام

                                                 
 2561: ما جيوز من شروط املكاتب ومن اشترط شرطا ليس يف كتاب اهللا، ر: املكاتب ، ب: ، ك)2/225( صحيح البخاري )1(

 )3/973( القبس )2(

 )3/974( املصدر نفسه )3(

 )3/980( املصدر نفسه )4(

 )3/1023( املصدر نفسه )5(

 )2/598( املصدر نفسه )6(

 )2/492( املصدر نفسه )7(

 )2/600( املصدر نفسه )8(



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa 

 
 

 - 98  -

  ----א����א����א����א����,,,,����%����$���#�א�"����!� ���������%����$���#�א�"����!� ���������%����$���#�א�"����!� ���������%����$���#�א�"����!� ���������*'*(�א)'&�א���زل*'*(�א)'&�א���زل*'*(�א)'&�א���زل*'*(�א)'&�א���زل����::::א�����א�����א�����א���������א	���א	���א	���א	���

  
فقد ظهرت أيضا يف داخل  ،كما برزت ظاهرة االختالف الفقهي يف حميطها العام بني املذاهب

نظرا ملا جد لديه من  ،ان اإلمام بصفته جمتهدا مضطرا إىل تغيري فتواه يف بعض املسائلفك ،املذهب الواحد
وهذا يدل  ،فيكون له يف املسالة قوالن أو ثالثة ،ومراعاة لتبدل األعراف وتغري العادات ،فهم يف النصوص

كرا وأدق نظرا أما العلم فألن من كان أغوص ف ،على كمال معرفة العامل وعلو منصبه يف الدين والعلم
وأما املقتصر  ،وأكثر إحاطة باألصول والفروع وأمت وقوفا على شرائط األدلة كانت اإلشكاالت لديه أكثر

وأما  ،على الوجه الواحد طول عمره فحيث ال تردد له وال إعادة نظر فإنه يدل على قصوره يف العلم
مل  ،لسابق يف حمك النقل أو العقلوظهر له ضعف القول ا ،الدين فألنه ملا يرى وجه احلق من جديد

فجاء أصحابه  ،ح مبا انتهى إليه علمه أخريابل صر ،ومل يشتغل بترويج ما قاله أوال ،يداهن يف الدين
فيقوم املتأخرون من علماء املذهب  ،ورمبا مل يعلم بعد ذلك املتقدم من املتأخر ،ورووا كل منهم ما مسعه

  .)1( الترجيح اليت ارتضوها وكملوا ابترجيح أحد القولني بطريق من طرق 
ج وخمالفة اإلمام ومن مث فإن االختالف الفقهي داخل املذهب الواحد من خالل الترجيح والتخري

 ،وترجيح قوله الذي رجع عنه التفاقه مع أصوله دليل على حرية نشاط الفقهاء ،عند صحة الدليل
  .واستقالل إرادم

وقد  ،إىل ورود روايتني أو أكثر عن اإلمام مالك يف املسألة الواحدةكثريا ما ينبه فقهاء املذهب و  
 ،ويأخذ بأحد القولني عدد من الفقهاء ،وتارة ال يبينون ،يبينون القول الذي رجع عنه أو الذي رجع إليه

ظاهرة تمهيد اللذا سنبني يف  ،وهو ما ميثل ظاهرة اخلالف يف املذهب ،بينما يتمسك آخرون بالقول الثاين
أو  ،واليت هي السبب املباشر يف حتديد معامل اخلالف املذهيب كثرة األقوال يف املذهب املالكي وسببها

   .كما نربز تفريق املالكية بني الروايات واألقوال ،بعبارة أخرى يف حدوث ظاهرة االختالف املذهيب

  .بيان كثرة الروايات واألقوال يف املذهب املالكي والفرق بينهما :التمهيد

   :ويضم فرعني

                                                 
  )400-399: ص(إجابة السائل للصنعاين  )1(
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  .بيان كثرة الروايات واألقوال يف املذهب املالكي :الفرع األول

رافهم ـناس وأعاحل الـكل مذهب حي متجدد يراعي مصاألقوال يف املذهب املالكي ك كثرت  
فله آراء خمتلفة يف بعض  ،اختالف األقوال يف هذا املذهب اجلليل ابتدأ منذ عصر مالك وإنّ ،املختلفة
وروى عن تالميذه يف بعض املسائل روايات  ،ومل يعرف السابق منها حىت يعرف رجوعه عنه ،املسائل

  .)1( خمتلفة مل ترجح واحدة على أخرى من حيث الثقة بالراوي
فإن ذلك كان يالحظ يف  ،دومل يكن غريبا أن ختتلف أقوال اتهد الواحد يف األمر الواح  
 ،وكان كذلك أكثر األئمة اتهدين ،يف الصحابة أنفسهم بل يالحظ ،ويالحظ يف تالميذهم ،التابعني

فإن احلق قد يدفع اإلمام لتغيري رأيه يف املسألة الواحدة لدليل جديد مل يكن  ،ألنه مادام اإلخالص مسيطرا
 وغريِ ،ل عنهفعد ،بتالء الذي بىن عليه كالمه األولأو ألنه رأى من االختيار واال ،مث علمه ،على علم به

وتستقيم له  ،فإن املخلص يسري وراء احلق حيث يلوح دليله ،من األسباب الباعثة على تغيري الرأيذلك 
وذلك ما كانوا يباعدون  ،قلبه ىلإوإال كان لشيطان الغرور مسالك  ،وال يتعصب لفكره ورأيه ،احلجة

مبقدار الرغبة يف  الرأيوكانت املسارعة إىل تغيري  ،وكان يغلب عليهم اامهم ألنفسهم ،أنفسهم دونه
   .)2( طلب احلق

اليت مل يف املسائل م وأضيفت أقواهل ،وملا جاء عصر التالميذ اختلفوا يف استنباطهم اختالفا كثريا  
وإن اختلف يف بعض النتائج عما  ،ألا مبنية على أصوله ومنهاجه ،إىل املذهب ،فيها ملالك رأييعرف 

دت فع ،فهم قد استمسكوا بنسبتهم إىل شيخهم ومذهبه نم دهاجتهاوألم مهما يكن مقدار  ،صل إليهو
تائجهم يف كان البد أن ختتلف ن ،وملا خلف من بعد التالميذ املخرجون ،أقواهلم من ذلك املذهب الكبري

وأن خيتلفوا يف  ،ان البد أن خيتلفوا يف أقيستهم على املسائل املنصوص عليها فك ،خترجيهم يف املذهب
وأن ختتلف املصاحل باختالف األشخاص واجلماعات  ،احل اليت أفتوا على أساسهاإدراك وجوه املص
ومنهم  ،ومنهم عراقيون ،فمنهم مدنيون ،وخصوصا أم كانوا يف أقاليم خمتلفة ،والبيئات واألعراف

ونظر يف وجوه املصاحل  ،ولكل بيئة عرف بل مرتع فكر ،ومنهم مغاربة ،ومنهم أندلسيون ،مصريون
وكانت تلك الكثرة  ،با يف كثرة األقوال فكثرت فيهبفكان هذا االختالف مع احتاد األصول س ،املختلفة

                                                 
 )481: ص(مالك أليب زهرة  )1(

 )482: ص(املرجع نفسه  )2(
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وآراء  ،ومنازع فقهية صاحلة ،جيد فيه الباحث يف الفقه اإلسالمي مثرات فكرية ناضجة ،جنابا خصيبا
  .)1(وكان ذلك من مظاهر احليوية والقوة والصالحية ،توافق البيئات املختلفة

 ،والتفرقولقد متيز مذهب مالك بالتشعب ": هذه الكثرة بقوله )2(اإلمام الونشريسي بنيولقد    
 – )3(كما ذكر ابن أيب زيد –إىل العراق  هوقد نقل عن ...عنه دون غريهم ننقلويكل أفق مبا ص صاواخت

هذا غري ما زاد علينا أهل احلجاز ومصر  :نـقال شيوخ البغداديي ،حنو من سبعني ألف مسألة
   .)4("غربوامل

دون أقوال  ،مجع أقوال مالك خاصة )6(عمر اإلشبيليأبا  أنّ )5(اإلمام أبو الوليد الباجيوذكر   
  .)8(وأنه قرأ بعضه ،زاد على مائة كتاب ،)7(يف كتاب كبري ،أصحابه
 ،عثر من بينها على ما حيمل التعارض يف األحكام ،مام مالككثرة األقوال املروية عن اإل بوبسب  
ذلك غريبا على إمام جمتهد رائده اتباع احلق الذي يقوده إىل تغيري اجتهاده نتيجة الطالعه على وليس 

أو بسبب تبدل املصاحل واألعراف اليت يراعيها يف  ،نصوص وأدلة مل تكن مطروحة أمام ناظريه من قبل
  .)9(منهجه عند االستنباط

                                                 
 ) 483-482: ص(مالك أليب زهرة  )1(

هـ من كتبه إيضاح املسالك 914هـ وتويف سنة 834هو أمحد بن حيي بن حممد الونشريسي التلمساين أبو العباس ولد سنة  )2(
 )1/269(، األعالم )53: ص(البستان : انظر. د واملنهج الفائق وغريهاواملعيار املعرب والقواع

هـ ألف 386هو عبد اهللا بن أيب زيد عبد الرمحن كنيته أبو حممد جامع مذهب مالك نفزي النسب وسكن القريوان تويف سنة  )3(
، الوفيات )160: ص(، طبقات الفقهاء )222: ص(الديباج : انظر. كتبا كثرية منها النوادر والزيادات والرسالة وكتاب املناسك

 )221: ص(البن قنفذ 

 )1/211(املعيار املعرب  )4(

هـ من 474هـ وتويف سنة 403هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب الباجي املالكي احلافظ ولد سنة  )5(
، سري )2/319(انظر الصلة . يف ترتيب احلجاج تواليفه املنتقى يف شح املوطأ وكناب إحكام الفصول وأيضا احلدود واملنهاج

 )197: ص(، الديباج )2/142(، وفيات األعيان )3/344(، شذرات الذهب )18/535(أعالم النبالء 

هو أمحد بن عبد امللك اإلشبيلي يكىن أبا عمر املعروف بابن املكوي موىل بين أمية شيخ األندلس يف وقته تويف رمحه اهللا سنة  )6(
 ) 2/198(، العرب )102: ص(، شجرة النور الزكية )100: ص(الديباج : ظران. هـ401

 )1/81(كشف الظنون : انظر. وقد مساه االستيعاب وهو كتاب حفيل يف آراء مالك رضي اهللا عنه )7(

 )6/358(املعيار املعرب  )8(

 )238: ص(االختالف الفقهي يف املذهب املالكي  )9(
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إن ابن القاسم  :حىت قيل ،إمامهممسعوه من  الذين نقلوا ما ،مام األصحابولقد ظهر ذلك أ  
فسأال ابن  ،وحلف كل واحد منهما على نفي قول اآلخر ،ة اختلفا يف قول مالك يف مسأل )1(وأشهب

  .نثا فيهارا عن اليمني اليت حفكفّ ،وهب فأخربمها أن مالكا قال القولني مجيعا
أخذا عنه مباشرة هلما  إمامان ،فانظر إىل من قد علمت": وقال ابن اإلمام بعد أن ساق اخلرب  

فكيف مبن أتى بعد  ،غاب عن كل واحد منهما قول إمامه ،وإن تفاوتا يف ذلك ،املالزمة وطول الصحبة
  .)2("قرون

أن تالميذ اإلمام مالك كما نقلوا أقواله فقد اعتنوا أيضا بنقل  ،ومما ينبغي مالحظته يف هذا الصدد  
قال  ،)3(ألنه لو توصل إىل رأي يف املسألة ألفصح عنه ،قوال وهذا التوقف ال يعد ،توقفه يف بعض املسائل

  .)4("والراجح الثاين ،ال واختلف هل توقف اإلمام يعد قوال أو": قال الشيخ الدسوقي

  .الفرق الروايات واألقوال يف املذهب املالكي :الفرع الثاين

وأن املراد باألقوال أقوال  ،املراد بالروايات أقوال اإلمام مالك أنّ :القاعدة يف املذهب املالكي  
اعلم أنه إذا " :)7(وقال الرباذعي ،)6(واملازري وغريمها )5(كابن رشد ،األصحاب ومن بعدهم من املتأخرين

                                                 
هـ وتويف سنة 145يسي العامري اجلعدي يكىن أبا عمرو فقيه الديار املصرية يف عصره ولد سنة هو أشهب بن عبد العزيز الق )1(

 )1/182(، ذيب التهذيب )157: ص(، الوفيات البن قنفذ )1/333(األعالم : انظر. هـ204

 )6/359(املعيار املعرب  )2(

  )239: ص(االختالف الفقهي يف املذهب املالكي  )3(
 )1/56(على الشرح الكبري حاشية الدسوقي )4(

هـ من تآليقه  520بن رشد اجلد زعيم فقهاء وقته بأقطار األندلس واملغرب كانت وفاته سنة  هو حممد بن أمحد بن حممد )5(
، الوفيات البن قنفذ )19/501(، سري أعالم النيالء )57-54: ص(انظر الغنية . املقدمات املمهدات وكذلك البيان والتحصيل

 ) 299: ص(

: ص(، الفتح املبني يف حل رموز ومصطلحات الفقهاء واألصوليني )128: ص(، كشف النقاب احلاجب )1/40(مواهب اجلليل  )6(
61( 

خلف بن أيب القاسم حممد األزدي أبو سعيد بن الرباذعي فقيه من كبار املالكية له ذيب املدونة واختصار الواضحة ولد بالقريوان  )7(
األعالم ، )105: ص(، شجرة النور الزكية )182: ص(الديباج . هـ372أصبهان وتويف ا سنة  وتعلم فيها ورحل إىل

)2/311( 
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 ،وإذا وقع ذكر القول فقد يكون عن مالك ،إذا وقع يف املذهب ذكر الرواية فهي عن مالك ال عن غريه
   .)1("وقد يكون عن غريه

وإذا أطلق األقوال  - رمحه اهللا -جب فإنه إذا أطلق الروايات فهي أقوال مالك ومن هؤالء أيضا ابن احلا
   .)2( فاملراد أقوال أصحاب مالك وغريهم من املتأخرين

فأحيانا يطلقون الروايات على  ،فلم يطرد عندهم إال أن املتأخرين من املذهب اخنرم هذا األصل  
 –فمثال ابن احلاجب  ،رقا للتمييز بينها وبني األقوالوال ينشئون عن ذلك ف ،األقوال على سبيل التجوز
واملغشوش ": كقوله يف الصرف ،أطلق الروايات على منصوصات املذهب –كما يقول ابن فرحون 

وإمنا  ،الظاهر أنه مل يرد بالروايات هنا أقوال مالك :قال صاحب التوضيح ،"مقتضى الروايات جواز بيعه
يعين أن يؤخذ من نصوص املذهب جواز مراطلة  ،ا منصوصات املذهبوإمنا أراد  ،ذلك هو االصطالح
  .)3("املغشوش باخلالص

تكن  ومل يضفها لقائل ومل) قال(إال أنه إذا أطلق كلمة  ،قد يطلق القولني على الروايتني كما إنه  
اب ال يف مثل حياض الدو :قال": كقوله ،فالقول منسوب ملالك ،على ما يفهم منه اسم القائل معطوفة
  .)4("بأس به

  ):القبس(أما اآلن، فنربز مالمح اخلالف املذهيب عند ابن العريب، كما ظهرت يف كتابه 

  .ملمح تعدد الروايات واألقوال عن اإلمام مالك وكذلك األصحاب :املطلب األول

  .ملمح تعدد الروايات عن اإلمام :الفرع األول

ريب يف تعامله مع تعدد واختالف الروايات عن الناظر إىل كتاب القبس يلحظ أن منهج ابن العو
   :أربعةمالك ال يعدو أمورا 

  .قول على قول لإلمام واختيارترجيح  :األمر األول

املنقولة عن إمام العديدة  الرواياتوهذا عمل منهجي سلكه القاضي أبو بكر بن العريب اجتاه   
مثال يف مسألة من كان معه  فيقول ،ويذكر حجج اجلميع ،ويصححها ،هافيسوق ،اليت تتعارضاملذهب 

                                                 
 )129: ص(كشف النقاب احلاجب  )1(

  من مقدمة احملقق) 25: ص(جامع األمهات  )2(
 )2: ورقة(التوضيح على خمتصر ابن احلاجب الفرعي  )3(

 )36: ص(يح بني الروايات واألقوال يف املذهب املالكي ، قواعد الترج)130: ص(كشف النقاب احلاجب  )4(
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أنه ملا  :األولوجه ": ، وهيقوال يف املذهب مث بني وجههاسرد األ ،واآلخر جنس ،أحدمها طاهر ،إناءان
أنه يتركها لئال  :وجه الثاين ،شك يف الطاهر منهما وجب عليه استعماهلما حىت حيصل له الطاهر بيقني

مارات أصل جتهاد والتعويل على العالمات واألوجيتهد ألن اال أنه يتحرى :وجه الثالث ،يواقع احملظور
إذ هي مثل ذلك أو  ،وهو املفزع يف األمر والنهي واحلالل واحلرام متسكنا به أوىل ،الشريعة يف املشكالت

وأما من فرق بني الكثرة والقلة فال  ،إنه يريقه فقصد إزالة اإلشكال لئال يعود ثانية :وأما من قال ،أدىن
 له ألنه سواء كثرت الشبهات يف املشكالت أو قلّت فإمنا املعول على الدالالت واألمارات إال أن معىن

: ومنها أيضا يف مسائل وقوف املأموم مع إمامه ،)1("خيرج األمر عن حد احلصر فيسقط به التكليف
كونا اثنني صليا أن ي: الثاين ،بن عباس رضي اهللا عنهمايكون واحد فيقف عن ميينه حلديث ااألول أن "

أن تكون امرأة صلت خلفه ألنه  :الثالث ،)2()فقمت أنا واليتيم وراءه( :خلفه حلديث أنس رضي اهللا عنه
أن  :الرابع ،إذا كان معه رجالن صلت املرأة خلفهما فإذا تأخرت عمن وراءه فأحرى أن تتأخر عنه

تقدم من حديث أنس رضي اهللا  ملا ،يكون رجال وامرأة فإنه يصلي الرجل عن ميينه واملرأة خلفهما
  .كثري مطرد يف كتابه ومثل هذا؛ )3("عنه

رواية ": قال ،من ذلك ما ورد يف مسألة تأمني اإلمام ،الذي ينتصر له كما يقوي من أدلة القول
ومال القاضي إىل القول  ،"وعلى رواية املدنني يؤمن اإلمام سرا ،املصريني عن مالك أن اإلمام ال يؤمن

 ،على رجحان القول بالتأمني لإلمام تدل ،ني بإيراده جلملة من األحاديث اليت قال عنها أا صحيحةبالتأم
من ذلك ما جاء يف ف ،ح بضعف الرواية املرجوحةصريورمبا  ،)4( ويف املقابل أغفل أدلة القول اآلخر

كما  ،القاضي األول حورج ،"وروى علي بن زياد يوتر بواحدة ،روي عن مالك أقل الوتر ثالث": الوتر
هذا مما  ،فيا ليت شعري إذا صلى ركعة واحدة تكون له وترا ملاذا": فقال ،استبعد الرواية الثانية لضعفها

  .)5("ال أرى له وجها

                                                 
 )1/134(القبس  )1(

املساجد ومواضع : ، ك)1/260(صحيح مسلم ، 380: الصالة على احلصري، ر: الصالة، ب: ك ،)1/143(صحيح البخاري  )2(
  1502: جواز اجلماعة يف النافلة، ر: الصالة، ب

 )1/208(القبس  )3(

 )1/236( املصدر نفسه )4(

  )1/303( املصدر نفسه )5(
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من ذلك ما روي عن  ،يف معرض معاجلته للرواية خطأ النقل عن اإلمام يفهم من كالمه وقد  
  .)1("وال ينبغي أن يلتفت إليه": وقت واحد فقال عند غروب الشمس وقت صالة املغربمالك أن 

: نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ،كما التزم حتقيق األقوال املذهبية يف كثري من املواطن
   .)2("وليس له ،ا القول لسعيد بن املسيبووقع يف املدونة وهم نسبة هذ"

ج على الدليل يعر وال ،الترجيح والتشهري خيتار قوال ويرجحه على غريه باأللفاظ الدالة على أنه أو  
  .الذي بين عليه هذا القول أو الرأي أو الرواية

  :نذكر منها ،عنده كثرية وألفاظ االختيار   
وهو اختيار  –يف املاء اليسري حتله النجاسة  –وروي عن مالك ": من ذلك :)الصحيح( :أوال

إنه إن مل يتغري وكان  :ني عن مالك رضي اهللا عنهياملدن وروى بعض ،العراقيني أن املاء ال ينجسه إال التغري
والصحيح الذي يدان اهللا تعاىل به أن املاء ال  ،منهم عبد امللك وحممد بن مسلمة ،يسريا فإنه مشكوك فيه

   .)3("غري صفاتهينجسه إال ما 
بالقافة  ومشهور قوله أنه ال حيكم ،واختلف قول مالك يف احلرائر"ومن ذلك :)املشهور( :ياثان

  .)4("فيها
  .)5("وأما وقت وجوا فاألظهر فيه" :)األظهر( :ثالثا
  .)6()والذي يصح( :رابعا

  .)7()والذي جيب أن يعول عليه( :خامسا
   .أن تعد أو حتصىوهي أكثر من  ،)8()والذي يهديكم فيه( :سادسا

                                                 
 )1/82( القبس )1(

 )1/216( املصدر نفسه )2(

 )1/131( املصدر نفسه )3(

 )3/919( املصدر نفسه )4(

 )2/476( املصدر نفسه )5(

 )1/86( املصدر نفسه )6(

 )1/91( املصدر نفسه )7(

  )1/91( املصدر نفسه )8(
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ومستواه الذي  ،العلميمقامه نا عن بكر بن العريب تعطي انطباعا بي أيبواملالحظ أن اختيارات   
فشخصية القاضي العلمية حاضرة بكل  ،فويقدم ويؤخر ويصحح ويضع ،ه ألن يوازن بني الرواياتأهلّ

 ،تدل على سعة مدارك الرجل ،قوالواأل ،والروايات ،اليت تعامل ا مع األدلة واجلرأة ،جالء يف كتابه
    .جه االستداليلوسيتضح هذا أكثر عند التعرض ملنه ،وعلو كعبه يف العلوم

  كون التعدد مفرعا ال مطلقابيان  :األمر الثاين
  .فيعمل كل قول يف موضعه ،واآلخر ورد يف صورة أخرى ،مبعىن أن أحد القولني ورد يف صورة

 - ل هي شرط يف القتال يف دعوة الكفار ه –وقد قال مالك ": ب اجلهادامن ذلك ما جاء يف كت
   .)1( ال اختالف قول ،وبني أن ذلك اختالف حال ،"يدعون مرة وقال أخرى ال يدعون

واختلف يف ": هقول ،قول ه اختالف حال ال اختالفأي قول القاضي أن –ومن هذا الباب أيضا 
وزاد  ،وقول املقتول دمي عند فالن :زاد مالك ،ه الشاهد العدلمشهور املذهب أن ،اللوث اختالفا كثريا

مل جيب القود ،وأكل وشرب مث طري عليه املوت ،عاش بعد اجلرحإن اروح إذا  :فقال ،هلا حمال آخر
 هذه املسألة عن اإلمام ات يفوجه تعدد الروايمث بني  ،)2("اجلرح كألوليائه حىت يقسموا لقد مات من ذل

   .)3("بني القسامة والدم وسائر األميان يف احلقوقوإمنا فرق ": فقال ،اإلمام مالك رضي اهللا عنه
فيؤول  ،خيصصه الحقالقول وال ،عامسابق ال القول أن بيانأو  ،بني القولنياجلمع  :األمر الثالث

   .التعدد إىل التوحد
.. .املأمومة وال اجلائفة قودليس يف  :قال مالك": من ذلكف ،عيد القواعدأما اجلمع فيكون بتق

جرح ال خياف  األصل يف ذلك أن كل": قالمث "هل فيها قود أم ال على روايتنيتلف قوله يف املثقلة واخ
   .)4("وكل ما خيشى فيه التلف فالقصاص ساقط فيه بإمجاع ،اصصمنه التلف ففيه الق

إنه  :فمنهم من قال ؟فإن العلماء اختلفوا هل للمقر بالزنا أن يرجع عن إقراره أم ال": ومثال الثاين
ي الرواية الثانية ومنهم من قال له أن يرجع إن ذكر وجها وه ،وهو إحدى الروايتني عن مالك.. .يرجع
  .والقول الثاين هو ختصيص للقول األول ،)5("عنه

                                                 
 )2/589(القبس  )1(

 )3/979( املصدر نفسه )2(

 )3/981( ملصدر نفسها )3(

 )3/997( املصدر نفسه )4(

 )3/1011( املصدر نفسه )5(
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  .- رمحه اهللا –  اإلمام مالكال خيرج عن أحد قويل السابقة ويف كل األحوال الثالثة
  اعتبار الروايات املنقولة عن اإلمام يف ترجيحاته معد :األمر الرابع

ج قوله إذا مل خير ،ل مذهب مالكأو إن شئت ق –رضي اهللا عنه  –فيخرج بذلك عن رأي مالك 
  .على أصول وقواعد املالكية

ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ( :ورد يف مسألة بيع الكالب فإنه أورد احلديث ومثال ذلك ما
 اوذكرأن مالك ،بعده على قولني علماءالف الرواية عن مالك واختالمث بني  ،)1()أنه ى عن مثن الكلب

إال أن  ،ومحله آخرون على الكراهة ،حمله بعض األصحاب على التحرميف ،رههأك :رمحه كان يقول
والصحيح عندي ": مثنه فقال وحلّ ،رأي مالك يف املسألة فرجح جواز بيع الكلبعن  القاضي خرج

  .)2("جواز بيعه وحل مثنه

  .ملمح إيراد أقوال األصحاب والتمييز بينها :الفرع الثاين

هو أن الفقهاء  ،يف هذا املقامإليه وما ينبغي اإلشارة  ،راد باألقوال والرواياتلقد بينا يف التمهيد امل  
ية ساروا عليها يف الترجيح قد درجوا على سلم ،ا املذهب خمتلف األدوار اليت مر يف املذهب املالكي يف

عد الترجيح بني قوا فرعلذلك سنبني يف هذا ال ،يف املسألة قول األصحاب إن مل يؤثر عن اإلمام أقوالبني 
فهو منهجه يف  :الثالث بندأما ال ،ثان بندومدى التزام القاضي ا يف  ،أول بنداألقوال داخل املذهب يف 

  .استعراض أقوال األصحاب والتمييز بينها
  .قواعد الترجيح بني األقوال يف املذهب :األول بندال

وهو  ،ملذهب أو الروايات املختلفة عنهبيان الراجح من األقوال املختلفة إلمام ا :يقصد بالترجيح  
واألقوى من اآلراء  الذين أوتوا علما بطرق الترجيح ومعرفة القويعمل فقهاء املذهب املرجحني 

وإمنا  ،ومل يكن هلم احلق يف استنباط أحكام مل ينص عليها أو خمالفة أحكام منصوص عليها ،والروايات
   .)3( وي والضعيف والصحيح من الرواية والضعيفالتمييز بني الراجح واملرجوح والقهلم فقط 

                                                 
حترمي مثن : املساقاة، ب: ، ك)2/651(، صحيح مسلم 2237: مثن الكلب، ر: البيوع، ب: ، ك)2/123(صحيح البخاري  )1(

 4009: الكلب، ر

  )2/841(القبس  )2(
 )29: ص(وليني الفتح املبني يف حل رموز ومصطلحات الفقهاء واألص )3(
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ولكل مرحلة من  ،تعرض ملراحل خمتلفة وأدوار متباينةاملذهب املالكي هو أن  معرفتهما ينبغي 
   .رت عن تلك األدوارظهرت واضحة يف املؤلفات الفقهية اليت عب ،املراحل خصائصها وميزاا

وهي مرحلة متيزت بوضع أسس  ،ل والتأسيسأي مرحلة التأصي ،دور النشوء فأول دور هو   
لذلك مل تظهر  ،نها وتنظيمها يف مؤلفات معتمدةوتدوي ،ومجع مساعات اإلمام والروايات عنه ،املذهب

ور أي التط ،على خالف األدوار اليت تلتهالقواعد الترجيحية لفقهاء املالكية يف هذا الدور بصورة جلية 
أو  ،بداية القرن السابع هجري مع ويبدأ ،ودور االستقرار ،لسادسبنهاية القرن ا هحيدميكن أن الذي 

وهي مرحلة عرفت الشروح واحلواشي والتعليالت  :ظهور خمتصر ابن احلاجب الفرعيعند باألحرى 
   .واملختصرات

لكوا تزامنت مع الشخصية اليت  ،إال أن دراستنا ستقتصر على املرحلة اليت عرفت تطور املذهب
   .ونقصد بذلك القاضي أبا بكر بن العريب ،سةهي حمل الدرا

لقد درج الفقهاء يف تبين الكتب واألقوال املعتمدة يف اإلفتاء والقضاء على اعتبار سلمية ساروا   
عن  إذا اختلف الناس": وهي قوهلم ،وقالوا بلزوم األخذ ا على كل من تصدر هلذا األمر اجللل ،عليها

وأن ابن القاسم هو  ،ذلك بأن مالكا هو اإلمام األعظملوا ولقد علّ ،)1("مالك فالقول ما قال ابن القاسم
: يقول ابن فرحون ،وأن ما يف املدونة يقدم على غريها ملا هي عليه من الصحة ،فقه مالكأعلم الناس ب

وكان ال  ،وبيان ذلك أن ابن القاسم لزم مالكا رضي اهللا عنه أزيد من عشرين سنة ومل يفارقه حىت تويف"
وهو قد  ،وأن األول متروك واملتأخر معمول به ،وكان عاملا باملتقدم واملتأخر ،يغيب عن جملسه إال لعذر

ليس يف " :)3(قال األبياين ،)2("نقل مذهبه للناس ليعملوا به والذي يعمل به هو املتقدم دون املتأخر
  إنه مل خيالفه إال يف أربع" :)5(وقال احلجوي ،)4("هبه مثل ما عرفه ابن القاسمذأصحاب مالك من عرف م

                                                 
 )12/23(، املعيار املعرب )1/66(تبصرة احلكام البن فرحون  )1(

 )1/6(، النوادر والزيادات )1/68(تبصرة احلكام  )2(

هـ وصنف مسائل السماسرة يف 352عروف باألبياين فقيه مالكي تويف سنة محد التونسي كنيته أبو العباس املهو عبد اهللا بن أ )3(
 )173: ص(، شجرة النور الزكية )4/66(، األعالم )220: ص(باج الدي: انظر. البيوع

 )1/37(فتح العلي املالك  )4(

هـ له كتب 1376هـ وتويف سنة 1291حممد بن احلسن بن العريب بن حممد احلجوي الثعاليب اجلعفري الفاليل ولد سنة  )5(
 )6/96(الم األع: انظر. مطبوعة أجلها الفكر السامي واحملاضرة الرباطية وغريمها
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من خرج عن الفتوى ": جاء يف املعيارو ،)2("ةيف الزكاة من شرح املدون )1(ابن ناجيمسائل ذكرها  
  .)3("بقول ابن القاسم واضطربت فتواه بقول غريه وبقوله فإنه حقيق عليه بالنكري وسوء الظن

سك ا أهل فقد مت ،قا يف املذهب املالكيتطبيهذه القاعدة هي أقدم القواعد الترجيحية ظهورا وو  
فأهل قرطبة أشد  ،وطبقوها يف القضاء يف وقت مبكر من انتشار املذهب خالل املرحلة األوىل ،األندلس

حىت إم كانوا ال يولون حاكما إال بشرط أن ال يعدل  ،املالكيةالناس حمافظة على العمل بأصح األقوال 
  .)4(اسميف احلكم عن مذهب ابن الق

 )5(ما جرى من اخلالف بني حيي بن معمر ،لسديصور مدى اعتماد هذه القاعدة لدى قضاة األن  
حني أراد ابن حبيب من  ،مؤلف الواضحة وزعيم املالكية األندلسيني يف عصره )6(وعبد امللك بن حبيب

 ، ال أفعلال واهللا": فيكون جواب القاضي صرحيا ،القاضي أن يعدل عن رأي ابن القاسم إىل رأي أشهب
وإمنا وجدم حيتملون على قول ابن القاسم وتريد أنت أن  ،وال أخالف ما وجدت عليه أهل البلد

الم حىت قام ابن حبيب عنه ـع بينهما بالكـفما زال التراج :قال.. .بـرفين إىل قول أشهـتص
  .)7("اـمغضب

ه أبو عمر يوسف ما ذكر ،موصورة أخرى ملدى متسك علماء املالكية األندلسيني برأي ابن القاس
ومسعت أمحد بن  :قال.. .صاحب رياسة األندلس مخسني سنة )8(كان أصبغ بن خليل": بن عبد الرب قال

                                                 
هـ له كتب منها شرح املدونة شرح رسالة بن أيب 837قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القريواين فقيه من القضاة تويف سنة  )1(

 )244: ص(، شجرة النور الزكية )5/179(األعالم : انظر. زيد

 )2/212(الفكر السامي  )2(

 23ص12املعيار ج )3(

 )1/45(كام ، تبصرة احل)4/202(نفح الطيب  )4(

تاريخ علماء األندلس : انظر. هو حيي بن معمر بن عمران بن منري بن عبيد بن أنيف اإلهلاين من العرب الشاميني يكىن أبا بكر )5(
 ) 70: ص(، قضاة قرطبة وعلماء إفريقية )2/178(

هـ وتويف سنة 174واضحة ولد سنة عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جنامهة بن عباس بن مرداس السلمي مؤلف ال )6(
 )171: ص(، الوفيات )2/610(، ذيب التهذيب )4/157(األعالم : انظر. هـ238

 ) 77: ص(قضاة قرطبة وعلماء إفريقية  )7(

: ص(شجرة النور الزكية : انظر. هـ273هو أصبغ بن خليل القرطيب يكىن أبا القاسم كان بصريا بالوثائق والشروط تويف سنة  )8(
 )159: ص(، الديباج )75
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انظر إىل هذه الكوة  :فقال ،ل فقال يل يا أمحد فقلت نعمـدخلت على أصبغ بن خلي :ولـيق )1(خالد
د رددت ـو لقـ الذي ال إله إال هواهللا :الـفق ،نعم :فقلت له ،وة على رأسه يف حائط بيتهـلك
مثائة دينار صحاحا على أن أفيت يف مسألة بغري رأي ابن القاسم مما قاله غريه من أصحاب مالك ها ثالـمن

ا يف أن عدد ـوهذا التمسك بقول ابن القاسم يظهر واضح ،)2("فما رأيت نفسي يف سعة من ذلك
بن غازي  حممد ائل وقد نظمها الفقيه أبو عبد اهللاست مس مالكا املسائل اليت خالف فيها األندلسيون

  :فقال )3(املكناسي
    

  منهم سهـم الفرس: في ستة   قد خولف المذهب في األندلس

  والحكم باليمين والشاهــد   دـار لدى المساجـوغرس األشج    

  .)4(ورفع تكبير األذان األول   زء تلـيـة واألرض بالجـطـوخل    
  
كما يراها بعض  ال تتجاوز مثاين عشر مسألةلفوا فيها مذهب ابن القاسم كما أن املسائل اليت خا 

   .)5(العلماء
إذ أن ابن القاسم هو  ،قأما جمال التساؤل عن موقف املدرسة املصرية والقريوانية من هذه القاعدة فضي

ي زبدة آراء ه –رأس املدرسة القريوانية  – )6(ومدونة سحنون ،الزعيم الذي ال ينافس للمدرسة املصرية
د شيوخ ـم اعتمـلى رأي ابن القاسـولذلك فع ،ابن القاسم ومروياته عن مالك وأكثرها وثوقا

                                                 
هـ 322هـ وتويف سنة 246هو أمحد بن خالد بن يزيد بن حممد بن سامل بن سليمان يكىن أبا عمرو من أهل قرطبة مولده سنة  )1(

، الديباج )87: ص(، شجرة النور الزكية )1/120(األعالم : انظر. ألف مسند حديث مالك وكتاب فضائل الوضوء والصالة
 )92: ص(

 )1/70(احلكام تبصرة  )2(

هـ وتويف 841هو حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن غازي العثماين املكناسي أبو عبد اهللا مؤرخ حاسب فقيه ولد سنة  )3(
  )5/336(، األعالم )276: ص(شجرة النور الزكية : انظر. هـ له الروض اهلتون والفهرسة املباركة وغريمها919سنة 

 )11/12(املعيار املعرب  )4(

  )193: ص(اصطالح املذهب عند املالكية  )5(
هـ وتويف 160عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي امللقب بسحنون قاض فقيه انتهت إليه رياسة العلم يف املغرب ولد سنة  )6(

 )65: ص(، اإلمام سحنون )156: ص(طبقات الفقهاء ، )263: ص(، الديباج )4/5(األعالم : انظر.هـ240سنة 
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مسعت ابن ": عن سحنون قال )2(ويدل على ذلك ما يروى عن حممد بن وضاح ،)1(األندلس وإفريقية
وأنا  :قال سحنونو :بن وضاحاقال  ،لنفسي وجعلته بيين وبني النار رضيت مبالك بن أنس :القاسم يقول

   .)3("؟وما سحنون بدوما :قال ابن وضاح ،رضيت ابن القاسم لنفسي وجعلته بيين وبني النار
حيث إن القاضي  ،أضحت هي الراجحة ا مساعات ابن القاسم حىتمل تلبث  واملدرسة العراقية  

 ،سحنون هلا عن ابن القاسمرجح مسائل املدونة لرواية  –زعيم الفقهاء العراقيني يف وقته  –عبد الوهاب 
وهو ترجيح يعود  ،)4(وأنه مل خيلط غريه إال يف شيء يسري ،وانفراد ابن القاسم مبالك وطول صحبته

  .اد أقوال ابن القاسمـالكية األخرى يف اعتمـاء وثيقا باملدارس املـباملدرسة العراقية لتلتقي التق
يعين أا مل ختضع ولكن ذلك ال  ،املالكيةوع املدارس ظلت هذه القاعدة هي املعتمدة بني فر   
تقدم ذكره من اخلالف بني ابن معمر وعبد امللك بن حبيب واضح الداللة يف رغبة  بل إن ما ،للتطوير

وإن اعتماد  ،علماء املالكية يف تطوير هذه القاعدة املذهبية باعتماد آراء ومساعات آخرين من تالميذ مالك
يدل داللة  ،)6(واملبسوط للقاضي إمساعيل ،)5(والعتبية للعتيب ،ضحة البن حبيبعلماء املالكية لكل من الوا

داللة ال يعتورها الشك على أن تلك القاعدة قد توسعت لتشمل باالعتماد روايات وآراء غري ابن 
  .)7(اليت اعتمدا املدرسة العراقية يف املبسوطبل وحىت تلك  ،القاسم

                                                 
 )1/70(احلكام  تبصرة )1(

الديباج : انظر. هـ286هـ، وتويف 199أبو عبد اهللا حممد بن وضاح بن بزيغ موىل عبد الرمحن بن معاوية القرطيب ولد سنة  )2(
 ،)2/94(، شذرات الذهب )1/249(، رياض النفوس )174: ص(، الوفيات )76: ص(، شجرة النور الزكية )338: ص(

 )5/430(، لسان امليزان )59: ص(فهرست ، ال)116: ص(بغية الوعاة 

 )1/70(تبصرة احلكام  )3(

 )3/246(ترتيب املدارك  )4(

حممد بن أمحد بن عبد العزيز األموي القرطيب األندلسي فقيه مالكي نسبته إىل عتبة بن أيب سفيان بن حرب بالوالء تويف سنة  )5(
 ) 336: ص(، الديباج )5/203(األعالم : انظر. واألرضني العتبية وكتاب كراء الدور: هـ له تصانيف عديدة منها255

هـ وتويف 200هو إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد اجلهضمي األزدي القاضي فقيه على مذهب مالك ولد سنة  )6(
األعالم : انظر. هـ جليل التصانيف من تآليفه أحكام القرآن واملبسوط والرد على أيب حنيفة والرد على الشافعي282سنة 

 )65ص(، شجرة النور الزكية )151: ص(، الديباج )1/310(

 )195: ص(اصطالح املذهب عند املالكية  )7(
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إمنا يفىت ": ه القاعدة من تطوير خالل هذه املرحلة فيقولقمة ما بلغته هذ )1(يصور لنا اهلسكوري
فإن مل جيده فبقول ابن القاسم فيها وإال  ،ده يف النازلة فبقوله يف املدونةفإن مل جي ،بقول مالك يف املوطأ

  .)2(وإال فأقاويل أهل املذهب ،وإال فبقول الغري فيها ،فبقوله يف غريها
م نفسه بالنسبة إىل آراء ملالكية يف هذه املرحلة من آراء اإلماعلماء اهذ النص يوضح جبالء موقف   

ط الضوء على مدى اعتماد املالكية على أهم كتابني يف كما يسلّ ،وتالميذه اآلخرين خليفته ابن القاسم
يف وموقعهما بالنسبة ملا يرد  ،اآلراء الفقهية الواردة يف هذين الكتابني مبينا مركز ،املوطأ واملدونة :ذهبامل

  .)3( كتب األمهات األخرى والدواوين
مث  ،إذا ورد ذلك يف املوطأ أوال ،فقول اإلمام مقدم على أي قول آخر ،أي وقائلهأما من حيث الر  

يرد عنه يف  مث ما ،مع إعطاء األولوية ملا يرد عنه يف املدونة ،ويليه قول خليفته ابن القاسم ،يف املدونة ثانيا
   .املصادر األخرى

يتحدد الرأي الراجح املعتمد للفتوى يف مذهب مالك يف هذا الدور على هذه القاعدة  وبناء  
   :حسب الترتيب اآليت

  .قول مالك يف املوطأ -1
  قول مالك يف املدونة -2

 .قول ابن القاسم يف املدونة -3

 .قول ابن القاسم يف غري املدونة -4

 .قول غري ابن القاسم من أهل املذهب يف املدونة -5

 .اسم من أهل املذهب خارج املدونةقول غري ابن الق -6

صول على رأي إلزامي ال يسمح باالنتقال من درجة إىل أخرى إال عند عدم احلوهذا الترتيب 
كما أن القاعدة تضع ترتيبا إلزاميا بني كتب املذهب املعتمدة للترجيح على  ،للمصدر األول وهكذا

  :النحو اآليت
  .املوطأ -1

                                                 
، )185: ص(شجرة النور الزكية : انظر .هـ 631هو صاحل بن حممد الفاسي اهلسكوري شيخ املعرب يكىن أبا حممد تويف سنة  )1(

 )210: ص(الديباج 

 )1/70(تبصرة احلكام  )2(

 )196: ص(اصطالح املذهب عند املالكية  )3(
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إن ": ل املذهب ذا الكتاب الشيخ ابن عبد السالم فيقولر لنا مدى متسك أهويصو :املدونة -2
متقدمي الشيوخ كانوا إذا نقلت هلم مسألة من غري املدونة وهي يف املدونة موافقة ملا يف غريها 

 .)1("فكيف إذا كان احلكم يف املدونة خالف ما يف غريها ،عدوه خطأ

ة إلمساعيل ـواملبسوط ،مـحلكككتاب ابن عبد ا :ات والدواوينـرى من األمهـالكتب األخ -3
لعبد ة ـوالواضح ،للعتيبة ـوالعتبي ،ور باملوازيةـاملشه )2( بن املوازحممد وكتاب  ،يـالقاض

 .)4(أ ابن وهب وغريهاـوموط )3(رجـي الفـاوي ألبـواحل ،امللك بن حبيب

  .ابن العريباطراد هذه القاعدة عند مدى  :الثاين بندال

  .عند األصحاب قوالبالنسبة لترتيب األ :أوال

 ،بالنسبة لألصحاب فإن قيمة القول عند القاضي مرهون بقوة دليله ال مبكانة قائله أو شهرته  
سواء مروياته عن  ،الكثري من أقوال ابن القاسم ولذا رد ،ال اعتمده القاضيال ومعلّكان القول مدلّ افكلم

كنا نصلي اجلمعة ( ،دة وهي يف احلديثأما إنه وردت يف إشارة واح": من ذلك ،مالك أو اجتهاداته
فلعل اإلبراد كان ريثما يكون ظل يأوي إليه اتاز وهو وقت خيتص باجلماعة  ،)5()وليس للحيطان ظل

   .)6(" ما اختلف فيه ابن القاسم وأشهبفال يلتفت إىل.. .إال أول الوقت فأما الفذ فليس له
أي  -  لف علماؤنا يف ذلك على ثالث رواياتاخت": ومن ترجيحاته الذي خالف فيها ابن القاسم

فعلها يف  ،تركها يف كل صالة ألا عمل واعتماد يستغىن عنه: -وضع اليدين على الصدر يف الصالة
فعلها فيهما مجيعا ألا استكانة وخضوع وهو  ،النافلة دون الفريضة ألا حتتمل العمل دون الفريضة

وقال مالك يف وضع اليمىن على اليسرى ": البن القاسم يف املدونة والقول األول والثاين مها ،)7(الصحيح

                                                 
 )542: ص(عدة الربوق  )1(

. هـ له تصانيف منها املوازية281هو حممد بن إبراهيم بن زياد املواز أبو عبد اهللا فقيه مالكي من أهل اإلسكندرية تويف سنة  )2(
 )331: ص(، الديباج )5/294(األعالم : انظر

هـ له كتاب احلاوي يف مذهب مالك وكتاب اللمع 330لبغدادي القاضي كنيته أبو الفرج تويف سنة هو عمرو بن عمرو الليثي ا )3(
 )79: ص(، شجرة النور الزكية )309: ص(الديباج : انظر. يف أصول الفقه

ذهب عند ، اصطالح امل)62: ص(، الفتح املبني يف حل رموز ومصطلحات الفقهاء واألصوليني )10: ص(الكايف البن عبد الرب  )4(
  )197: ص(املالكية 

 )1/333(، صحيح مسلم )3/130(صحيح البخاري  )5(

 )1/107(القبس  )6(

 )1/347( املصدر نفسه )7(
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يف الصالة ال أعرف ذلك يف الفريضة وكان يكرهه ولكن يف النوافل إذا طال القيام فال بأس بذلك يعني 
إذا أسلم الكافر يف بعض يوم قال ابن القاسم ومجاعة يلزمه اإلمساك عن ": ومن ذلك أيضا ،)1("به نفسه

  .)2("جيوز له األكل وهو الصحيح :ال آخروناألكل وق
ال جتوز مساقاة النصراين يف كرمك  :فقال ،وقد خرج ابن القاسم عن هذا األصل": ومنها أيضا

وفيهم من ال  ،)3()والنيب صلى اهللا عليه وسلم قد ساقى أهل خيرب كلهم( ،إال إذا أمنت أن يعصره مخرا
ة ـأن هذه الرواية يف غاي فصح ،ن عليه ذلكـ يؤمبل مجيعهم ال ،يؤمن أن يتخذ من مثره مخرا

  .)4("الضعف
  ة اليت رسم طريقها أعالم املالكية يف فالدراسة املسحية لكثري من آرائه توضح أنه مل يسر على اجلاد

وقد تقدم أن العراقيني خيالفون يف ": يقول ابن فرحون ،الترجيح بني األقوال والروايات وتشهريها
كابن العريب من  ،ك مجاعة من املتأخرين من املصريني واملغاربة خيالفون يف املشهوروكذل ،املشهور
  .)6("وغريمها من الشيوخ ،من املصريني )5(والقاضي سند ،املغاربة
  .بالنسبة لترتيب الكتب :ثانيا

 فالذي يف": يقول عن ذلك ،فمظاا عند أيب بكر بن للعريب املوطأ –رمحه اهللا  –أما أقوال مالك 
والصواب يف "- الكتاب :ويطلق عليها أيضا –واملدونة  ،)7("وهو كتابه وصفوة مذهبه ولبابه.. .املوطأ

  .)8("املدونة اليت كان يقرئها

                                                 
 )1/76(املدونة الكربى  )1(

  )2/522(القبس  )2(
عامل أهل : (لفظب 3962املساقاة واملعاملة جبزء من الثمر والزرع، رقم : املساقاة واملزارعة، ب: ، ك)2/645(صحيح مسلم ) 3(

 .  خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع

 )863-3/862(القبس  )4(

هـ، ألف 541هو سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن احلسني بن خلف األزدي كنيته أبو علي تويف رمحه اهللا باإلسكندرية سنة  )5(
، )207: ص(، الديباج )125: ص(شجرة النور الزكية : انظر. كتابا حسنا يف الفقه مساه الطراز وله تآليف يف اجلدل وغري ذلك

 ) 1/452(حسن احملاضرة 

 )1/72(تبصرة احلكام  )6(

 )628-2/627(القبس  )7(

 )1/118( املصدر نفسه )8(



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa 

 
 

 - 114 -

 –وال ينبغي أن يلتفت إليه ": وقد علل ذلك بقوله ،إال أنه عند التعارض يقدم املوطأ على الكتاب 
ووقت املغرب إذا غابت ": قال مالك ، املدونةواحد وهو يف ما روي عن مالك من املغرب له وقت

وقد صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أقام له جربيل الوقت يف اليومني مجيعا (.. .الشمس
 ،)3(وكتبه بيده ألن املوطأ رواه عنه خلق كثري – )2(")1()املغرب يف وقت واحد حني غابت الشمس

فال يصح أن يترك  ،وملن روى خالفه ،من أن املغرب هلا وقتانوأقرأه عمره ملن روى عنه هذا الذي فيه 
وهو صنيع عامة  ،مث سائر الكتب املعتمدة يف املذهب ،)4("هذا اخلرب املتواتر لذلك اخلرب الواحد املظنون

  .مالك رضي اهللا عنهأصحاب 

  ملمح التمييز بني األقوال والروايات ومنهجه يف متحيصها :املطلب الثاين

  .ملمح التمييز بني أقوال اإلمام وبني قول غريه من األصحاب :ولالفرع األ

: ومثال ذلك ،أم ال سواء وافق األصحاب اإلمام ،ويف هذا امللمح نبني إيراده لألقوال والتميز بينها
وقد  ،جيزيه :وقال أشهب ،ال يصلي به إن كان تبني أنه كان حمدثا :قال سحنون وحممد بن عبد احلكم"

  .)5("عن مالكروي الوجهان 
 –مثن الكلب  :أي –ه ـول أكرهـقـره يـالك عمـزل مـومل ي": اـا أيضـهـومن

ومحله آخرون على أن تركه خري من أخذه على أصل  ،ومحل بعض أصحابنا لفظه على التحرمي
  .)6("املكروه

 عن ال خيرج يف التمييز بني األقوال إن منهـج القاضيف ؛خالفوا اإلمام كما أنّ األصحاب إذا
   :أمور ثالثة

                                                 
 1: وقوت الصالة، ر: ، كتاب أوقات الصالة، ب)19: ص(املوطأ  )1(
  )1/60(املدونة الكربى  )2(
، )19: ص(املوطأ : انظر. آخر وقت املغرب االختياري هو مغيب الشفق األمحرلك يف املوطأ وذكر أن والرواية الثانية عن ما )3(

 22: جامع الوقوت، ر: كتاب أوقات الصالة، ب

 )1/82(القبس  )4(

 )1/118( املصدر نفسه )5(

 )842-2/841( املصدر نفسه )6(
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  .خمالفة الصاحب لإلمام يف فرع ألنه خرج فيه عن أصله :ألمر األولا
ويف  –مسألة الرعاف  –إال أن أبا حنيفة فإنه قال يبين فيها ": من ذلك ما جاء يف مسألة الرعاف

ألنه  ،ف ألصول اإلمامـول أشهب خمالـوق ،)1("ة ألشهبـووقع مثل مذهب أيب حنيف ،احلدث كله
هل كل جزء من  :أو كقوهلم ،على القول بصحة التبعيض يف الصالة -ب ـاإلمام أشه :أي –اه بن

والصواب  ،)3(ول الشافعيـواألول ق ،)2( ة آخرهاـة أوهلا موقوف على صحـأم صح ،الصالة مستقل
و هذا ـوحن ،)4( ا متوقف على بعض؟ـائم بنفسه أن بعضهـهل كل جزء من الصالة ق :الـأن يق
  .)5(املقري لإلمام

  ناء على أصول املذهبفيعمل بقواعد الترجيح ب ،خمالفة الصاحب لإلمام يف اجتهاده :األمر الثاين

د ـا عنـواألوىل منه":  امـارة يف الصيـالكفترتيب قوله يف  ؛ذلك أوضـح مثـال علىو
وت ـقا لقلة الـوأكثر مثن ،مـاز جلوعهـع باحلجـه أنفـولكن ،هـليس لعين ،امـمالك اإلطع

فاإلمام مالك راعى بيئة أهل  ،)6("ائنا بل هي على الترتيبـمن علم :ال ابن حبيبـوق ،عندهم
والنص  ،فألغى هذا االعتبار بإعماله لنص القرآن يف الترتيب ،بينما خالفه عبد امللك يف فتواه ،احلجاز

ولذلك مل  ،ملصلحة بعينهابل هو ا ،القرآين كما هو معلوم من أصول املذهب املالكي مقدم على املصلحة
أما قول مالك فهو ختصيص للعموم باملصلحة ال خروجا  ،خيرج ابن حبيب برأيه هذا عن أصول املذهب

  .عن النص
قال  ؛رهبتـرأة إذا تـذلك املـوك": قـال ادـاب اجلهـما ورد يف كت :ا أيضاـومنه

 سحنون هو اعتبار للمصلحةوقول  ،)7("بل يسبني :وقال سحنون ،نـوالنساء أحق أال يهج :مالك
   .وإعمال هلا

                                                 
 )1/162( القبس )1(

 )110: ص( تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية) 2(

  )81: ص(إيضاح املسالك  )3(
 )53: ص(إعداد املهج  )4(

 )2/419(القواعد  )5(

 )2/499(القبس  )6(

  )2/592( املصدر نفسه )7(
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يف  فيكون قول اإلمام ،وعند التأمل يف حمل القولني ،خمالفة األصحاب لإلمام يف الظاهر :األمر الثالث

  .هلما معا اأو يكون قول اإلمام جامع ،أخرى وقول الصاحب يف صورة ،صورة
ورواه .. .ؤه جلميع املسلمنيفإذا قال هو سائبة كان وال": من ذلك ما جاء يف كتاب العتق  

فبني القاضي وجه  ،"وابن املاجشون )1(وذهب إليه ابن نافع.. .إن والءه ملعتقه :وقيل ،مطرف عن مالك
وإن قال هو سائبة  ،إن قال السيد هو سائبة وقصد به إبطال امللك فهو حر والؤه له": كل قول فقال

فعلى هذا حتمل ": مث قال بعد ذلك ،"ملسلمنيوقصد به نبذه للناس أمجعني فهو حر والؤه جلميع ا
  .)2("الروايات من اختالف احلاالت وليس باختالف قول يف حالة واحدة

يؤتي الْحكْمةَ من يشاء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي�m : ما جاء يف قوله تعاىل: ومثال اجلامع

 ،�º�lيؤتي الْحكْمةَ من يشاء�m :قوله تعاىل :مسعت مالكا يقولقال ابن القاسم ": قال ،)�l)3خيرا كَثريا
هو الفقه يف دين اهللا تعاىل  :مسعته يقول :وقال ابن وهب ،يعين التفكر يف أمر اهللا عز وجل واالتباع له

 ومما يبني لك ذلك أن الرجل قد يكون بصريا بدنياه وآخر ال بصر له بدنياه وهو :قال مالك ،والعمل به

)�l)4وآتيناه الْحكْم صبِيا�m :عارف بأمر اهللا تعاىل وقد قال اهللا عز وجل يف حيي
مث  ،"يعين العلم والعمل 

على طريق العلماء يف  ،اختلف قول مالك ألصحابه لفظا واتفق معىن": مث عقب القاضي على هذا فقال
  .)5("سب احلاضر يف اخلاطرعلى السائلني يف األجوبة حب فرد ،ضبط املعاين وإمهال األلفاظ

  .ملمح التمييز بني أقوال األصحاب :الفرع الثاين

  :وال األصحاب والتمييز بينها فهو على أربعة أضربأما منهجه يف استعراض أق
  إرجاع اخلالف ملدارس الفقه املالكي :الضرب األول

اتفقوا على نقل قول أي أنّ أهل احلاضرة العلمية من أصحاب مالك أو ممن أخذوا عنه بالواسطة 
يورد  -رمحه اهللا –فهو  ،وخالفهم بعض املراكز العلمية األخرى أو كلها من اليت ذاع فيها املذهب ،عنه

                                                 
: ص(الديباج : انظر. هـ186هو عبد اهللا بن نافع موىل بين خمزوم املعروف بالصائغ كنيته أبو حممد تويف باملدينة يف رمضان سنة  )1(

 )7/616(، طبقات ابن سعد )55: ص(ور الزكية ، شجرة الن)213

 )3/970(القبس  )2(

 )269: اآلية(سورة البقرة  )3(

 )12: اآلية(سورة مرمي  )4(

 )3/1052(القبس  )5(
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وهو اختيار العراقيني أن املاء ال ": من ذلك قوله ،وينسبه لتلك احلواضر أو املراكز العلمية ،اخلالف
ومنها  ،)1("إن مل يتغري وكان يسريا فإنه مشكوك فيهوروى بعض املدنني عن مالك إنه  ،ينجسه إال التغري

  .)2("أما اختيار املدنيني أنه منسوخ فباطل": أيضا عند تعليقه على حديث ذي اليدين
ملدرسة أهل املغرب يف عرضه هلذا النوع من  وأهم ما ميكن أن نلحظه هو عدم اعتماد أو ظهور  

فهي ال  ،أو أا فرع هلا ،ا منبثقتة عن املدرسة املصريةلكو -واهللا أعلم - وذلك راجع  ،اخلالف املذهيب
 ،وما يؤكد هذا هو خترج إمام املغاربة سحنون مبن تنسب إليه املدرسة املصرية ،خترج عن آرائها إال نادرا

  .وهو اإلمام اجلليل عبد الرمحن بن القاسم
  نسبة كل قول إىل صاحبه :الضرب الثاين

الف من مصر ـداه إذا ظهر خمـورمبا تع ،دـر الواحـالقطوهنا إذا كان االختالف داخل 
أي إزالة  –واختلف عنه أصحابه يف حكمها ": األول ما جاء يف حكم إزالة النجاسة قالفمن  ،آخر

 ،هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان :وقال ابن القاسم ،إزالتها مستحبة :فقال أشهب -النجاسة
من مركز علمي  )4( وابن القاسم وأشهب وابن وهب ،)3("لهي فرض يف كل حا :وقال ابن وهب

ابن القاسم  فال يلتفت إىل ما اختلف فيه.. .أما الفذ فليس له إال أول الوقت": ومنها أيضا ،واحد
   .)5("وأشهب

ال  )6( قال سحنون وحممد بن عبد احلكم": مسألة الوضوء بنية الكمال والفضيلة :ومثال التعدي
بينما جند اإلمام  ،فاإلمام أشهب مصري ،)7("وقال أشهب جيزيه ،بني أنه كان حمدثايصلي به إن كان ت

  .سحنون قريواين

                                                 
 )1/131( القبس )1(

  )1/247( املصدر نفسه )2(
  )149-1/148( املصدر نفسه )3(
. هـ له كتب منها اجلامع197هـ وتويف ا سنة 125ولد مبصر سنة هو عبد اهللا بن وهب بن مسلم القرشي كنيته أبو حممد  )4(

 )214: ص(، الديباج )58: ص(، شجرة التور الزكية )4/144(انظر األعالم 

 )1/107(القبس  )5(

والرد  هـ له تآليف كثرية يف فنون العلم268هـ وتويف سنة 182هو حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم يكىن أبا عبد اهللا ولد سنة  )6(
، طبقات الفقهاء )6/223(األعالم : انظر. على املخالفني ككتاب أحكام القرآن وكتاب الوثائق والشؤوط والرد على الشافعي

 )330: ص(، الديباج )99: ص(

 )1/118(القبس  )7(
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  إام املخالف :الضرب الثالث

ولعل الباعث عليه هو االختصار حىت ال يتوهم أن املسألة يف  ،وهو موجود بكثرة يف هذا الكتاب
 ،)1("وقد اختلف علماؤنا أيهما يقدم... ه ظاهرومن علمائنا من قال إن": من ذلك ،املذهب على االتفاق

واضطربت املالكية يف ": ومن ذلك أيضا ،)2("واختلف علماؤنا هل غسله للنظافة أو العبادة": ومنها
  .)3("السلم احلال جائز :حىت قال بعض علمائنا ،حىت ردوه إىل يومه ،حتديد األجل

  .اجلمع بني نوعني مما سبق ذكره :الضرب الرابع

يلزمه اإلمساك عن  :قال ابن القاسم ومجاعة ،إذا أسلم الكافر يف بعض يوم": ل القاضييقو
وهو  ،ففي هذا املثال تراوح عرضه للخالف بني الضرب الثاين ،)4("جيوز له األكل :وقال آخرون ،األكل

ام وهو إ ،وبني الضرب الثالث ،إذ أورد رأي ابن القاسم يف املسألة ،وهو نسبة كل قول إىل صاحبه
  .فأورد الرأي الثاين ومل يعزه ألحد ،املخالف

  .منهج القاضي يف متحيص األقوال والروايات :الفرع الثالث

وبضبط الروايات  ،يعىن فقهاء املذاهب عامة بتصحيح األقوال والتدقيق يف صحة حكايتها  
وهنا  ،لتها وعللهاأد زولة عنأو مع ،مث إن كثريا من هذه األقوال والروايات ترد جمملة ،ومتحيص إسنادها
ليقوموا بتوجيه تلك الروايات واألقوال  ،والسيما أهل النظر والتخريج واالستدالل يأيت دور الفقهاء

  .والكشف عن املرتع االستداليل لدى القائلني ا
ال ـفمث ،ردهـأو ي ،دهـوقد يبني مستن ،وقد يوجهه ،قد يرجح رأيا :ه لآلراءـويف متحيص

لف يف ـاخت": الـقث ـحيالة ـدر يف الصبـاب وضـع اليدين علـى الصـ ما ورد يف :األول
فعلها فيهما مجيعا ألا استكانة وخضوع وهو .. .تركها يف كل صالة :ذلك علماؤنا على ثالثة أقوال

   .)5("الصحيح

                                                 
 ) 1/128( املصدر نفسه )1(

 )2/437( املصدر نفسه )2(

  )2/820( املصدر نفسه )3(
 )2/522( املصدر نفسه )4(

  )1/347( صدر نفسهامل )5(
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قال ": اضييقـول الق ،)�l )1ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك�m: ما جاء يف قوله عز وجل :ومثال الثاين
 -رمحه اهللا  -مل خيف على مالك :قال القاضي أبو بكر ،جنة الرجل مرتله :مسعت مالكا يقول :أشهب

راد مالك أن من مل تكن معه وإمنا أ ،أن املراد بقوله تعاىل أن اجلنة احلديقة حسب ما هو نص القرآن
االمتناع عن قتل النساء  ذي صحوال": ومنها أيضا ،)2("يدل على ذلك اللفظ واملعىن ،جنة فدارهحديقة 

 :وقال أصبغ ،يف كل وقت :وقال ابن القاسم ،حالة القتال :قال سحنون ،والصبيان إال إن قاتال فيقتالن
ألن العلة وهي الكفر قد اقترن ا شرطها وهي  ،والصحيح قول ابن القاسم ،إن قتال يف حال قتاهلما قتال

  .)3("اإلذاية
ويف ذلك حديث ضعيف ال تناط مبثله .. .يقتل إذا سرق يف اخلامسة :قال مالك": ومثال الثالث

ولذلك ": قولـه ومن ذلك أيضا ،)4("ةـل مالك يف هذه الرواية على املصلحوإمنا عو ،إباحة احملظورات
ألنه إذا كان املؤذن  ،منه فرسخ –اجلمعة  –احلد الذي جيب القصد إليها  أن :قال أصحابنا البغداديون

يف كالمه ما جاء  هذا الباب ومن ،)5("فإنه يسمع من فرسخ ،واألصوات هادئة ،ملوضع مرتفعاوا ،صيتا
لذلك أقواهلم  فاضطربت ،وتشعبت السبل على علمائنا باختالف أحوال اهلدي": على أحوال اهلدي قال

مستند مث بني  )6("ولكل قول من هذه األقوال منحى نزع به صاحبه.. .اضطرابا حتصل منه مخسة أقوال
  .كل قول من هذه األقوال اخلمسة

وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغريه بوجوب الفصل بينهما وسقوط ": ومثال الرابع
فإن كان البن  ،مهاوعلّ ،وأمر ا ،ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم فعلها ،وهو وهم عظيم ،الطمأنينة

وقامت احلجة  ،مـوقد انتهى العلم إليك ،مـفما بالكم أنت ،القاسم عذر فإنه مل يطلع على هذا

                                                 
 )39: اآلية(سورة الكهف  )1(

 )3/1075(القبس  )2(

 )2/591( املصدر نفسه )3(

 )3/1029( املصدر نفسه )4(

 )1/236( املصدر نفسه )5(

 )2/573( املصدر نفسه)6(
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ول ـي من أن الغسل صب املاء على املغسـمهه أبو الفرج املالكوملا تو": اـوأيض ،)1("عليكم
  .)2("خاصة

  :وإمنا ذكرنا هذا لفائدتني
ونستطرد  ،كما بيناه سابقا ،اإلحياء للفقهاء والباحثني بأن قيمة القول مرهون بقوة دليله :األوىل

  .الحقان شاء اهللا إفيه 
وإثبات أن كل قول يف املذهب مل ينشأ  ،نفي االعتباط عن تعدد األقوال يف مسألة واحدة :الثانية

  .)3(ها كان مستندا لنصوص الشرع ومقاصدوإمن ،ىوعن استحسان وه
  
  

                                                 
 )1/221( القبس )1(

 )1/186( املصدر نفسه )2(

 )4/239(حبوث امللتقى األول حول القاضي عبد الوهاب  )3(
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����02ض�����::::א-ولא-ولא-ولא-ول����א��! א��! א��! א��! �W/�X�YZא��U�Yل�]��وو�#���א��
��א�'$)���و<�'��\$=��S��<ق��T��02ض����W/�X�YZא��U�Yل�]��وو�#���א��
��א�'$)���و<�'��\$=��S��<ق��T��02ض����W/�X�YZא��U�Yل�]��وو�#���א��
��א�'$)���و<�'��\$=��S��<ق��T��02ض����W/�X�YZא��U�Yل�]��وو�#���א��
��א�'$)���و<�'��\$=��S��<ق��T�(��(��(��(�3333� �� �� �� �

  .منهجه يف عرض القضايا الفقهية :املطلب األول

  .يف املؤلفات الفقهية املعهودة ةانتهاج الطريق :الفرع األول

املعهودة عند ة ـطريقالاعتمد ؤلف يف الغالب ـأن امل ؛أهم ما ميكن أن نلحظه يف هذا الكتاب
من ذلك ما جاء يف الغسل للميت  ،يـيقدم املسألة مث يتبعها احلكم الشرعحبيث  ،عامة املؤلفني يف الفقه

ها ـومن ،)1("والذي عندي أنه تعبد ونظافة ،؟لف علماؤنا هل غسله للنظافة أو العبادةـواخت": قال
ومنها مسألة األمان إذا وقع  ،)2(فبني أحكامها بالتفصيل ،ألة ما جيوز للمحرم أكله من الصيدـمس :أيضا

وهو بتقريره له يعرب عن رأي  ؛)3("الرأي فيه لإلمام": الـق ،؟عـش فيه اإلمام هل ينفذ أو يرجـيف جي
م ـويذكر أه ،مث يتبعه باخلالف املوجود يف املسألة ،حح بذلك أم مل يصررـواء صـاملالكية س

أو  ،ورمبا ذكر غريهم من فقهاء التابعني ،ةـار خاصة الشافعي وأبا حنيفـاملخالفني من فقهاء األمص
ن ـاب أو يوهـة الكتـاب تدخل يف طبيعـورمبا أم املخالف ألسب ، عموماأو املشاهري ،ابةـالصح

راب ـريب اضطـومن غ"، )4("ةـم أبو حنيفـوزع": ولهـك قـمن ذل ،ادهـه ويومئ إىل فسـرأي
ا مل ـس مـه ألنه لبـى أم رأسـوى علـفه )6( وأما ابن قتيبة"، )5("ولـي يقـماء أن الشافعـالعل
   .اـر كما بيناه سابقـل الظاهـة ملذهب أهـن إقذاعه خاصـر ذلك مـوغي ،)7("ن من بزهـيك

                                                 
 )2/437(القبس  )1(

 )2/566( املصدر نفسه) 2(

 )2/598( املصدر نفسه )3(

 )3/968( املصدر نفسه )4(

  )3/975( املصدر نفسه )5(
األعالم : انظر. هـ322هو أمحد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو جعفر قاض من أهل بغداد كانت وفاته مبصر سنة  )6(

 )14/565(، سري أعالم النبالء )4/113(ذهب ، شذرات ال)1/156(

  )2/557(القبس  )7(
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  .الترتيب والتفريع يف رسم املسائل :الفرع الثاين

 م بني يديفيقد ،على الترتيب والتفريع اقائم منهجاعرضه للقضايا الفقهية  يف يبرابن الع اعتمد
: من ذلك قوله مثال ،ائبة ترد عليهارئ قواعد تطرد معه يف الباب ليستصحبها معه يف كل شـالق
  .)1("واألصل يف كل نية أن تكون عقدها مع التلبس بالفعل املنوي ا أو قبل ذلك بشرط استصحاا"
اختلف العلماء إسالما  :زكاة الفطر": يقولفمثال  ،سئلة مث جييب عنهايورد مجلة من األأو    

أو  ؛)2("؟اووقت وجو ،ويف قدرها ،؟النصاب أم ال وهل يعترب يف أدائها ،؟ومذهبا هل هي واجبة أم ال
اب اجلنائز يف مسألة ـمن ذلك ما جاء يف كت ،أنه يقدم بني يديه مجلة من املسائل اليت سيغشاها بالبحث

فإن جهل حال امليت وذلك يف ثالث ": فقال ،فبني أن ذلك ال يعدو ثالث صور ،اجلهل حبال امليت
  .)3("صور

واردة يف كتاب ـال عن تلك الـوق األحاديث املتعلقة به فضـاب مث يسر البـأو أنه يذك   
ايا ـوير القضـأو يف تص ،اـائل واحلكم عليهـا له يف استخراج املسـوجيعلها منطلق ،أـاملوط
 يدلّ ،القاضي كثريا - ة املذكورة قريباـأي الطريق –ها ـهجوقد انت ؛دةـية والوقائع املستجـالفقه

 ،)5( اب السهوـبو ،)4( ضـباب احلي :منهانذكر ر من األبواب ـبه هلا يف كثياـى ذلك استصحـعل
  .)7( ةـال القبلـباب استقب ،)6( باب السترةو ،)5(

متييزا منه بني  ،مث يذكر األخص فاألخص ،فإنه يبتدئ بذكر األعم ؛أما يف التنظيم اجلزئي للقضايا  
 ،حكمها :أدرج حتته املسائل التاليةقد ف ،ايامن ذلك ما جاء يف كتاب الضح ،أصول املسائل وجزئياا

   .)8( ووقتها والشركة فيها ،وما يتقى منها ،وما يستحب منها

                                                 
  )1/210(القبس  )1(
 )2/475( املصدر نفسه )2(

 )2/436( املصدر نفسه )3(

 )1/182( املصدر نفسه )4(

 )1/244( املصدر نفسه )5(

  )1/338( املصدر نفسه )6(
  )1/389( املصدر نفسه )7(
 )2/638( املصدر نفسه )8(
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ففي  ،ويف ثناياه يربز هذا امللحظ جبالء ووضوح ؛فالكتاب إذن يعتمد التفريع يف رسم املسائل
يف السرقة باملال من جانب تعلق القطع  :املعقد األول": فقال ،كتاب السرقة مثال عاجلها يف عدة معاقد

اعتبار  :املعقد الرابع ،القول يف النصاب :املعقد الثالث ،أخذ املال من احلرز :املعقد الثاين ،القلة والكثرة
األموال اليت تتعلق ا  :املعقد السادس ،طروء امللك للسارق على السرقة :املعقد اخلامس ،يوم اجلناية

هل تقطع  :املعقد التاسع ،هل القطع مسقط للغرم :املعقد الثامن ،اشحكم النب :املعقد السابع ،السرقة
قطع  :املعقد احلادي عشر ،قول عطاء ال تقطع للسارق إال يد واحدة :املعقد العاشر ،األصابع أم الكف

قطع أيدي اجلماعة يف  :املعقد الثالث عشر ،حكم القتل إذا سرق يف اخلامسة :املعقد الثاين عشر ،الرجل
  . )1("عهم على السرقةاجتما

القاعدة  :وهي ،فإنه أرجع أغلب مسائل إىل عشر قواعد ؛ومنها أيضا ما جاء يف كتاب البيوع  
الصفقة إذا  :القاعدة الثالثة ،الفساد يرجع إىل البيع من ثالثة أشياء :ةالقاعدة الثاني ،األوىل يف حتقيق الربا

ا خيالفه يف القيمة سواء كان من جنسه أو من غري ومعهما أو مع أحدمها م ،مجعت مايل ربا من جهتني
وهي  :القاعدة اخلامسة ،اجلهل بالتماثل يف الفساد كالعلم بالتفاضل :القاعدة الرابعة ،جنسه فإنه ال جيوز

اعتبار احلاجة يف جتويز املمنوع كاعتبار  :القاعدة السابعة ،الغش :القاعدة السادسة ،القول بالعرف
حديث النهي عن سبع وثالثني منها  :القاعدة التاسعة ،اجلهالة :القاعدة الثامنة ،حملرمالصرورة يف حتليل ا

  .)2( وهي بسط املقاصد واملصاحل :القاعدة العاشرة.. .املنابذةو ،واملالمسة ،الغرر
وهذا النظام يف عرض القضايا الذي متيز به الكتاب هو الذي أغىن صاحبه يف كثري من األحيان 

إذ يكتفي حبد مسائل اخلالف األساسية مث حييل القارئ إىل القياس عليها ومحل الفروع  ،عن االستطراد
وليغلّـب األقوى من األصـول عند  ،فلريد كل فرع إىل أصله": فيقول مثـال ،على األصول

  .وهكذا عموم منهج الكتاب يف التفريع ،)3("التعـارض

  .والفرعية املسائل األصلية اغةطريقته يف صي :الفرع الثالث

بينما يعرب عن املسألة الفرعية أو اجلزئية  ،عن املسألة األصلية باجلملة اخلربيةالقاضي رمحه اهللا ر يعب
  .باجلملة الشرطية

                                                 
 )1030-3/1021(القبس  )1(

 )801-2/786( املصدر نفسه )2(

  )3/953( املصدر نفسه )3(
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كفارة الفطر "، )2("الصيام يف السفر"، )1("صيام الذي يصبح جنبا": من أمثلة القضايا األصليةف 
إذا طرأ ملك "، )4("إذا ثبت اعتبار القيمة يف النصاب" :ةوهذه أمثلة للقضايا الفرعي ،)3("يف رمضان

األمان يف  –إذا وقع "، )7("إذا أسلم الكافر يف بعض يوم"، )6("إذا أفطر فيه"، )5("السارق على السرقة
  .)8("جيش فيه اإلمام

ذلك  ،والتفريع فيهاودا لإلشارة إىل ارتباط املسائل وميكن أن نعترب هذا املسلك عند القاضي مقص
وهذا يف  ،أن غالب اجلمل الشرطية املعربة عن املسألة اجلزئية تأيت بعد تقرير احلكم الكلي باجلملة اخلربية

أو اجلملة الشرطية  ،القاضي كثريا ما يستعمل اجلملة اخلربية إلفادة القضية اجلزئية فإنّ وإالّ ؛العموم فقط
ال يسافر باملصحف إىل ": وأيضا ،)9("قبلة للصائمالرخصة يف ال": مثال األول ،إلفادة القضية األساسية

    .)12("املرأة إن قاتلت" ،)11("إذا باع الرجل بيعا فاسدا": ومثال الثاين ،)10("أرض العدو

  .منهجه من جهة الرأي املستدل له :طلب الثاينامل

  .بيان اهتمام القاضي خبدمة املذهب املالكي :الفرع األول

سواء متثل املذهب  ،باملذهب املالكي )القبس شرح موطأ مالك بن أنس(العريب يف كتابه  اعتىن ابن
ه على كما نب ،ذهبـأو يف عدة أقوال ألتباع امل ،أو يف عدة روايات عن إمام املذهب ،يف رأي واحد
ويف  ،وذكر مذهب اإلمام أمحد يف مسائل قليلة ،فذكر مذهب أيب حنيفة والشافعي كثريا ،مذاهب أخرى

                                                 
  )2/489( القبس )1(
  )2/492( املصدر نفسه )2(
  )2/497( املصدر نفسه )3(
  )3/1024( املصدر نفسه )4(
  )3/1024( املصدر نفسه )5(
 )2/514( املصدر نفسه )6(

 )2/522( املصدر نفسه )7(

  )2/598( املصدر نفسه )8(
 )2/492( املصدر نفسه )9(

 )2/604( املصدر نفسه )10(

 )2/955( املصدر نفسه )11(

 )2/603( املصدر نفسه )12(
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قاله أبو ": مثل ،ذلك أصالة سواء كان ،كما استدل لغريه ،للمذهب املالكيل استدل جانب االستدال
ألنه إن سجد قبل  ،السجود للسهو كله بعد السالم :وقال أبو حنيفة"، )1("...حنيفة وغريه وتعلقوا

أو قول كأن تكون هناك رواية يف املذهب  ،أو بطريق التبع ،)2("مل يأمن أن يعتريه بعد ذلك السهو السالم
مث يستدل لتلك الرواية أو ذلك  ،ومها يوافقان قوال ألحد املذاهب اليت سبق ذكرها ،قول يف املذهب

 ،من قول علمائناوهو املشهور ": ومن أمثلة ذلك ،فاستدالله هلما استدالل ملا وافقهما من مذاهب ،القول
أو أنه يذكر آراء  ،)4("بعينه وهو مذهب أهل العراق.. .فروى عبد امللك": وأيضا ،)3("وبه قال الشافعي

 :فقال أبو حنيفة": من ذلكف ،ويردف عليه رأيا مذهبيا إن وجد وكان موافقا له ،آراء أرباب املذاهب
: ومنها أيضا ،)5("ووقعت رواية عبد اهللا عن مالك رضي اهللا عنه يف العتبية وهي ساقطة ،جيزي فيه الدم

  .)6("ووقع مثل مذهب أيب حنيفة ألشهب ،كلهيبين فيها ويف احلدث  :إال أبا حنيفة فإنه قال"

  .-املذهب املالكي  –منهجه من جهة الرأي املستدل له  :الفرع الثاين

  :فهي على النحو اآليت ،وهو املذهب املالكي طبعاأما طريقته يف االستدالل على مذهبه 
  :بيان صحة ما ذهب إليه بتفنيد حجج خمالفيه وتضعيف أقواهلم :أوال

 ،ه نقل مسحه ثالثاأن قد روي عن عثمان :فإن قيل": قالرأس جاء يف تكرار املسح للمن ذلك ما 
أحاديث عثمان الصحاح كلها أن مسح الرأس مرة  :قال أبو داود ،ذلك مل يصح نقله عن عثمان :قلنا

يا وقضا ،هي قضية عني وحكاية حال :فيقول مثال ،هأو بيان أن ما استدلوا به ال يتعدى حملّ ،)7("واحدة
 ،)8( وال حيتج ا على اإلطالق ،ال حتمل على العموم :القاضياألعيان وحكايات األحوال كما يقول 

عليه من أنه ( :ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسألة الوضوء مما مسته النار :ومن أمثلة ذلك

                                                 
  )3/962(القبس  )1(
 )1/250( املصدر نفسه )2(

 )1/247( املصدر نفسه )3(

 )1/223( املصدر نفسه )4(

 )2/545( املصدر نفسه )5(

  )1/162( املصدر نفسه )6(
 )1/125( صدر نفسهامل )7(

  )1/122( املصدر نفسه )8(
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 ،)2( ا حكاية حال وقضية عنيأ :فقال عنها ،)1()قرب إليه خبز وحلم فأكل منه مث توضأالصالة والسالم 
وقال هذه حكاية  ،فإنه رد احلديث ،ومن ذلك أيضا ما ورد يف مسألة الصوم برؤية الواحد العدل ،)2(

  .)4( ومحل مسائل كثرية على أا قضية عني وحكاية حال ،)3(حال وقضية عني

  :االستدالل على مذهبه من خالل ربط املسألة أو الفرع بأصله :ثانيا

وهو ذا الصنيع ينقّح الفقه  ،يوصل مسائل الفقه املالكي حبسب اإلمكان باألصول أنه :أي
وبيان أن الفقهاء ما كانوا يفتون به تقليدا أو عن ضعف  ،ونظره يف األدلة ،املالكي بتحقيقه ملناط األحكام

وأنه  ،وء مشروعفتبني أن الترتيب يف الوض": لجاء يف الترتيب يف غسل اجلنابة إذ يقو من ذلك ما ،دليل
وذلك أن النيب صلى  ،وهو فائدة بديعة يف أصول الفقه :اجلواب.. :.ال ترتيب يف غسل اجلنابة فإن قيل

ومىت كان فعله تتميما حلكم معلوم وتفصيال  ،اهللا عليه وسلم مىت فعل فعال بني فيه جممال كان بيانه واجبا
وهذه مسألة عظيمة املوقع مستمدة من حبر ": يضاومنها أ ،)5("ألمر مشروع كان فعله حمموال على الفضل

ويبىن على أصل من أصول الفقه وهو أن الصاحب إذا أفىت ": وأيضا ،)6("حبر تصويب اتهدين وختطئتهم
 ،هذا من األصول اليت هي األدلة وما يتعلق ا ،)7("؟أفىت خبالف القياس هل يكون أصال يرجع إليه أم ال

 ،ألن األصل يف اخللق احلرية حىت يثبت الرق": ومثاله ،امة والقواعدأما النوع الثاين فهي األصول الع
 ،وهذا مشاهد ،واجلهل حىت يقع العلم ،منها بلوغ السعي ،ولثبوته طرق ،والفقر حىت يثبت الغىن

وقد بينا هذه القواعد يف كتب املسائل وبنينا عليها  ،واإلسالم بعد عموم الدعوة حىت يثبت الكفر
  .)8("فروعا

                                                 
 191: يف ترك الوضوء مما مست النار، ر: الطهارة، ب: ، ك)37: ص(سنن أيب داود  )1(

 )1/147(القبس  )2(

 )2/485( املصدر نفسه )3(

 )3/1012(، و )1/226(، و )1/312( املصدر نفسه )4(

 )1/173( املصدر نفسه )5(

 )1/135( املصدر نفسه )6(

  )1/163( املصدر نفسه )7(
 )3/914( صدر نفسهامل )8(
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ويف هذا النوع من االستدالل يذكر املؤلف غالبا يف كل حديث املسائل اليت تتعلق به ولو بأدىن  :ثاثال

  :تعلق أو أضعف مناسبة
أو  ،وما يرد منها ،يقرر ما ميكن أن يستفاد منه من أحكام ،حبيث أنه بعد الشرح الوايف للحديث

من ذلك ما جاء يف بول  ،حلكم مسألة ماباألحرى ما ال ميكن أن جيعل من هذا احلديث دليال أو أصال 
استخرج منه و ،وهو حديث صحيح متفق عليه :قالمث  )1( فإنه أورد حديث أم قيس بنت حمصن ،الصيب

أن الغرض من إزالة النجاسة : الثاين ،بيان الغسل وهو حتريك املغسول باملاء: أوال :منها ،عدة أحكام
   .)2(واء فكالمها جنسبول الذكر واألنثى س :الثالث ،ذهاب عينها

 ،هو التنوع يف عرض القضايا الفقهية املستصحبة لدليلها ،وما ميكن أن نلحظه يف هذا الضرب
تستمد حكمها منه  مث يدج حتته املسائل اليت ميكن أنوتارة يذكر النص  ،ورد املسألة فيسوق دليهاي فتارة

  .هاسواء كان ذلك بداللة النص أو االلتزام أو االقتضاء أو غري

  :االستدالل على حكم ما من خالل بيان ما بترتب عليه من آثار :رابعا
والدليل احلاسم ": من ذلك ما جاء يف بيان أن فضل اجلماعة أفضل من فضل أول الوقت فإنه قال

لوقت مل اولو اتفقوا على ترك أول  ،لإلشكال أنه لو أن أهل بلد اتفقوا على ترك اجلماعة قوتلوا
 .)3("يالموا

أو أن غريه  ،إما ألنه متسك باألصل ،وإمنا يطالب غريه بالدليل ،عدم إيراد دليل حكم املسألة :خامسا

  :صاحب الدعوى فعليه البينة

   .)4("هو الذي يلزمه الدليل ،فة واحلالوالذي يدعي عموم الص": من ذلك قولهف

                                                 
أا أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابن هلا مل ياكل الطعام فوضعته يف حجره فبال فلم يزد ( وحديث أم قيس بلفظ مسلم  )1(

: ، ك)1/134(، صحيح مسلم 223: بول الصبيان، ر: الوضوء، ب: ، ك)1/92(صحيح البخاري  )على أن نضح باملاء
  665: حكم بول الطفل الرضيع، ر: الطهارة، ب

 )1/186(القبس  )2(

 )1/82( املصدر نفسه )3(

 )1/96( املصدر نفسه )4(
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م املسألة يف األوىل مث يبين حك ،ايورد املسألة مث يسوق معها نظريا والراجح من األقوال فيه :سادسا

  :على الثانية
وهي مسألة املسافر  ،فإنه أورد نظريا ،؟من ذلك مسألة هل الظهر أصل واجلمعة بدل أو العكس

: فإنه قال ،- أي خلف اإلمام -إذا دخل يوم اخلميس يظنه يوم اجلمعة أو يوم اجلمعة يظنه اخلميس 
أو نية اإلمتام  ،أو بنية القصر ،أو املقيم خلف املسافر بنية مطلقة ونظريها إن دخل املسافر خلف املقيم"

ا اختلفت نيته مع نية نه إذوالصحيح أ :مث بني حكم هذه املسألة فقال ،"موافقا لنية إمامه أو خمالفا هلا
     .)1("ل واجلمعة بدلـوالذي يصح أن الظهر أص :فقال ،مث بني حكم األول ،"صالته إمامه بطلت

  .منهجه يف الترجيح :الثالثاملطلب 

  .مفهوم الترجيح :الفرع األول

  .الترجيح يف اللغة :أوال

وأرجحت  ،أثقله حىت مال :أيأرجح امليزان : يقالو ،ونظر ما ثقله ،وزنه :أيح الشيء رجمن 
   .)2(مال :ورجح الشيء يرجح ويرجح رجوحا ورجحانا ورجحانا ،ورجحت ترجيحا إذا أعطيت راجحا

   .الترجيح يف االصطالح :ثانيا

لها ال خترج عن املعىن اللغوي مغري أا يف جم ،فقد عرف بتعاريف كثريةأما يف االصطالح 
  .وامليل إىل إحدى اجلهتني ،الدال على غلبة الثقل ،السابق

عبارة عن اقتران هو ": وقال اآلمدي ،)3("هو اقتران األمارة مبا تقوى به على معارضها": فقالوا
هو ": وقيل ،)4("صاحلني للداللة على املطلوب مع تعارضهما مبا يوجب العمل به وإمهال اآلخرأحد ال

                                                 
 )1/86(القبس  )1(

 )1/338(، أساس البالغة )1/329(، املعجم الوسيط )222-1/221(، القاموس احمليط )384-6/383(تاج العروس  )2(

 )3/645(، شرح خمتصر املنتهى )2/1113(إرشاد الفحول  )3(

 )7/212(إحتاف ذوي البصائر ، )4/460(اإلحكام لآلمدي  )4(
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فه الباجي بأنه بيان مزية أحد الدليلني على وعر ،)1("تقوية إحدى األمارتني على األخرى مبا ليس ظاهرا
  .)2(اآلخر

  .)القبس(من خالل كتابه  ابن العريبالترجيح يف فقه  :الفرع الثاين

ويف الفقه مرتبة خاصة  ،نةزبدة علوم القرآن والس ال خيفى أن التعارض والترجيح علم يقف على   
 ،إىل الترجيح حني كون أحد الدليلني يقتضي حكما خالف اآلخر ويلجأ ،مرتبة الفقيه املرجح ىسمت

 ،خيفىوحيث إن صحيح النقل موافق لصريح العقل كما ال  ،واآلخر احلرمة كأن يقتضي أحدمها احلل
   .وا إىل طرق عدة لفك التعارضأفإن العلماء جل ،صحة متعارضني والعقل ال يقبل

من جهة  :ثانيها ،أو املنت من جهة السند :وسندرس أحوال الترجيح عند القاضي من وجوه ثالثة
  .)3( باعتبار أمر خارج :ثالثها ،احلكم أو املدلول

   .الترجيح من جهة السند :البند األول

  .ترجيح بقوة الدليلال :أوال

وقد ": الـه قـفإن ،اينلة تعلق األلفاظ باأللفاظ أو املعما جاء يف االختالف يف مسأ :ومن أمثلته
ومن ذلك  ،)4("اين قوة أكثرـكان األشبه باخللق واألرفق بالناس تغلقها باأللفاظ إال أن األدلة تقوي املع

يستعمل على  :وتارة قال ،تتقززه يف املائع خاصة فقال تارة يستعمل يف اجلامد السيما والنفس": قوله
اهللا لى ـألن النيب ص ،لـفإنه صحيح يف الدلي ،ن مشهورا يف الروايةـوهذا القول وإن مل يك ،اإلطالق

   ،نـاء من شـدعى املـواست ،)5()رـاب فقد طهـإذا دبغ اإله( :حـال يف الصحيـه وسلم قـعلي

                                                 
، فتح )365: ص(، أصول الفقه للخضري )2/252(، فواتح الرمحوت )2/1142(، الربهان للجويين )6/130(البحر احمليط  )1(

 )3/58(الغفار 

، أصول الفقه للخضري )2/1213(زحيلي أصول الفقه اإلسالمي لل، )327: ص(، املغين يف أصول الفقه )79: ص(احلدود  )2(
 )359: ص(

، )7/214(، إحتاف ذوي البصائر )2/350(، الواضح البن عقيل )330: ص(، تنقيح الفصول )2/1127(إرشاد الفحول  )3(
 )365: ص(أصول الفقه للخضري 

 )2/674(القبس  )4(

 812: رطهارة جلود امليتة بالدباغ ، : احليض، ب: ، ك )1/156(صحيح مسلم  )5(
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: اـأيضومن ذلك  ،)2("رـط كل نظـذا يسقـوه ،)1()اـهورهدباغها ط( :ها ميتة فقالـإن :لـفقي
 ،وعلى هذا محل علماؤنا من ترك دابته بأرض مضبعة وقد يئس منها فقام عليها رجل حىت قامت"

وإن وقع التنازع ": ومن ذلك أيضا ،)3("وإن كان غري مشهور املذهب ،والصحيح أا ملن قام عليها
 ،ا وهو الصحيحـوقيل هو على هبته حىت يرضى منه ،ة يف املشهورجب عليه إعطاء القيمو ،وذلك قليل

  .)4("اـوإمنا أراد أكثر منه ،وقـألن الظاهر أنه لو أراد القيمة لعرضها للس
  .)5(  فقه الراوي وضبطه وورعه على غريهميقدت :ثانيا

هريرة رضي اهللا  أثرا عن أيبفإنه أورد فيها  ،من ذلك مسألة وجوب قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة
 :اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما وأردف عليه حديث عبد ،)6( ذكر القراءةيعنه الذي ذكر فيه الدعاء ومل 

فإن قول أيب هريرة ": وقال ،ورجح القاضي الثاين ،)7()ن يقرأ يف صالة اجلنازة بالفاحتةالسنة أ( :عنهما
وابن عباس أفقه .. .ابن عباس فكيف وقد عارضه ما روى البخاري عن ،وحده لو سلم ما كان حجة

  .)8("من أيب هريرة

                                                 
 4125: يف أهب امليتة، ر: اللباس، ب: ، ك)737: ص(سنن أيب داود  )1(

 )1/301(القبس  )2(

 )3/948( املصدر نفسه )3(

 )3/938( القبس)4(

، احملصول للرازي )1166-2/1162(، الربهان للجويين )162-6/150(، البحر احمليط )1128-2/1127(إرشاد الفحول  )5(
احملصول البن ، )464-4/463(، اإلحكام لآلمدي )113: ص(، مجع اجلوامع )339: ص(دلة ، تقومي األ)5/414-422(

، )366: ص(، أصول الفقه للخضري )7/222(، إحتاف ذوي البصائر )184: ص(، احملرر يف أصول الفقه )149: ص(العريب 
  )3/165(شرح البدخشي 

 ... )أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي : ( ولفظه 535: ر التكبري على اجلنائز،: اجلنائز، ب: ، ك)151: ص(املوطأ  )6(

 ...)صليت خلف ابن عباس: (بلفظ 1335: قراءة فاحتة الكتاب على اجلنازة، ر: ، ب: ، ك)410-1/409(صحيح البخاري  )7(

 )2/445(القبس  )8(



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa 

 
 

 - 132 -

  .الترجيح من جهة احلكم أو املدلول :البند الثاين
  .)1(يقدم احلاظر على املبيح :أوال

ودعم  ،رجح جانب احلظر على جانب اإلباحةفإنه  ،من ذلك مسألة جواز القبلة للصائم
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه ـبه موأيكم أملك إلر( :اـول عائشة رضي اهللا عنهـاده بقـاستشه
  .)2()وسلم
  .حكم األخف يرجح على ما هو حكمه أثقل :ثانيا

فال يكون بينهما من  ،وهو مشهور املذهب ،من ذلك مسألة االستثناء فإنه يكون بعد اليمني نسقا
متت فإن  ،نيوذهب حممد بن املواز إىل أن االستثناء إمنا يكون قبل أن يتم اليم ،الفصل ما يقطع االتصال

 ،ورخصة من اهللا لعباده ،وحجته أنه أرفق باخللق ،ورجح القاضي األول ،مث عقبها باالستثناء مل تنحل
هو الذي ال  :وأما احلج املربور فقال علماؤنا": أيضامن هذا الباب و ،)3(حرج عظيم يف الثاينكما أن 

ارة احلج املربور هو الذي مل يتعقبه رفث فيه وال فسوق مع الصيانة من سائر املعاصي وقال أهل اإلش
  .)4("عند الفقهاء والسلفواألول أرفق باخللق وأظهر  ،عصيةم

   .)5(الترجيح بأمر خارج :البند الثالث
  .الترجيح بعمل أهل املدينةأي أهل املدينة يقدم الدليل الذي عمل به  :أوال

ومال مجاعة من ": فإنه قال ،اإلقامةوإفراد اإلقامة إال  ،من ذلك مسألة تربيع التكبري يف األذان
فيما تقدم من  م من أصلما مهدناه لك ،وخذوا أخذ اهللا تعاىل بكم ذات اليمني ،العلماء إىل تربيع التكبري

لت اآلذان تسع عشرة كلمة نقال متواترا قوقد ن ،أن عمل أهل املدينة فيما طريقه النقل أصل ال يزعزع

                                                 
- 4/478(ام لآلمدي اإلحك، )441-5/428(، احملصول للرازي )175-6/170(، البحر احمليط )2/1200(الربهان  )1(

، )2/355(، الواضح البن عقيل )510: ص(، التمهيد يف ختريج الفرع على األصول )2/1137(إرشاد الفحول ، )481
 )273: ص(، أصول الفقه أليب زهرة )362: ص(أصول الفقه للخضري ، ) 7/226(إحتاف ذوي البصائر 

 )58: ص(انظر . واحلديث تقدم خترجيه )2/491(القبس  )2(

 )670-2/669( القبس) 3(

 )2/561( املصدر نفسه )4(

، )1139-2/1138(إرشاد الفحول ، )354-2/353(، الواضح البن عقيل )179-6/175(و ) 6/138(البحر احمليط  )5(
 )5/442(، احملصول للرازي )1182-1176-2/1164(الربهان 
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تواتر مرجحا على فكان هذا النقل امل ،امة فرادى حىت اإلقامة منهاوكذلك نقلت اإلق ،فترجح على غريه
  .)2())1( ان وأن يوتر اإلقامة إال اإلقامةأمر بالل أن يشفع األذ( :احلديث الصحيح

  .اخللفاء الراشدونيقدم الدليل الذي عمل به  :ثانيا

رك الوضوء مما مسته مث أدخل عمل اخللفاء بت": قالحيث من ذلك مسألة الوضوء مما مسته النار 
وهي مسألة من أصول الفقه إذا اختلفت األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فما عمل ا  ،النار

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ( :ومنها أيضا ما جاء يف حديث ابن عباس رضي اهللا عنه ،)3("اخللفاء أرجح
فهذا عمر بن اخلطاب قد فسخ  ،ف ثبتهماوهبك أن البخاري ضع": قال ،)4()تزوج ميمونة وهو حمرم

  .)5("فهذا احلديث اتصل به عمل اخللفاء فقوي بذلك ،نكاح طريف املري حني عقده وهو حمرم
  .ن غريهيقدم ماكان أقرب إىل املصلحة ع :ثالثا

فبعد أن ذكر انفراد مالك رمحه اهللا بالقول ا  ،ما جاء يف تقرير القول بوضع اجلوائحمن ذلك 
أن النيب صلى ( :يث وهو ما رواه مسلم يف الصحيحأورد ما ثبت فيها من احلد ،قهاء سائر األمصاردون ف

فالذي ينفي عنه اعتراضات  ،فإذا ثبت هذا األصل": قال مث ،)6( )اهللا عليه وسلم أمر بوضع اجلوائح
من  :فنقول ،ام الشرعه إىل قاعدة املصاحل واملقاصد والعرف اجلارية عليه أحكرد ،املخالفني وتأويالم

وإذا  ،ومنفعة مبنفعة ،وحاال حبال ،ملكا مبلك ،حكم عقد البيع أن يترتل املشتري مرتلة البائع يف املبيع
وعلى عرف الناس يف  ،فذلك حممول على حال البائع فيها ،اشترى الثمرة بعد بدو صالحها من صاحبها

ألن البائع  ،إن عليه أن جيذها مجلة : جيوز أن يقالوال ،وهو أن يقبضها بطنا بطنا وحاال حاال ،العمل ا
فإذا نزلت اجلائحة  ،اد واملصلحة ال يقتضي ذلك فيهاوألن املقصود واملعت ،هلا ملا مل يكن حاله كذلك فيها

                                                 
األمر : الصالة، ب: ، ك)1/161(صحيح مسلم . 605: األذان مثىن مثىن، ر: األذان، ب: ، ك)1/206(صحيح البخاري  )1(

  838: بشفع األذان وإيتار اإلقامة، ر

 )1/203(القبس  )2(

 )1/147( صدر نفسهامل )3(

حترمي : النكاح، ب: ، ك)2/564(صحيح مسلم . 1837: تزويج احملرم، ر: جزاء الصيد، ب: ، ك)2/14(صحيح البخاري  )4(
 3452:نكاح احملرم وكراهة خطبته، ر

 )566-2/565(القبس  )5(

 3980:وضع اجلوائح، ر: املساقاة، ب: ، ك)2/647(صحيح مسلم  )6(
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الم ألحد من فال ك ،فهذه مصيبة نزلت قبل القبض ،عليها من غري تفريط من املشتري يف اقتضائها
  .)1("...املخالفني عليها

وذلك إذا مل يفقه  ،من ذلك مسألة الكالم إلصالح الصالة إذا احتيج إليه فضال عن التسبيحو  
ومبىن احلكم  ،ووقفوا عند منطوق النص فلم يتجاوزوه ،فحكم القاضي جبوازه خالفا ملن منعوه ،عنك
إذ العلم  -  ،ه عند القاضي على املصلحة ألن مطلق التسبيح ال يستلزم من اإلمام تذكر ما نسيهكلّ

إال العلم ارد بطروء السهو عليه لذلك استعري الكالم  -مبوجب السهو أصل يف ترتيب القبلي أو البعدي
  .)2( يف ذلك وحل حمل التسبيح

كطعام ،ومن ذلك أيضا مسألة التصرف يف الغنيمة قبل القسمة عندما تدعو احلاجة إىل ذلك  
ومل خيرج القاضي عما  ،لى منعه وخالفهم يف ذلك املالكيةفإن مجهور الفقهاء ع ،أو دابة تركب ،يؤكل

ذلك على  واملعول يف": فقال ،واستنجد يف ذلك باملصلحة فتوقى ا من سهام املخالفني ،تقرر يف مذهبه
فلو قسمت الغنيمة قبل  ،وتعرض الفاقة ،فإن املسلمني يدخلون بالد العدو فتطرأ احلاجة عليهم ،املصلحة

ولو منع الناس األكل منها حىت تقع املقاسم  ،لك فساد يف القضية وحز ما يف احلالالتحصيل لكان ذ
   .)3("وهذا من دالئل املصلحة وأحكامها اليت انفرد ا مالك ،ز األكل باملعروففجو ،ألضر ذلك م

وة ـد الدليلني املتعارضني لقـتقدمي أح :ومعناهالترجيح باملقاصد م هذا الباب ـومن صمي  
الترجيح باملقاصد من أدق وأصعب املباحث املقصدية تنظريا وترتيال والعلماء  أن ومعلوم ،)4( لحةاملص

   .املعاصرون خيوضون هذا املخاض الذهين الشائك والسيما يف جانبه التطبيقي املعاصر
واملتتبع آلثار القاضي قد يسعفه بعض البحوث كي يقف على إشارة مبهمة أو عبارة عامة أو 

ولو بصورة مبدئية وعامة بتطبيق قاعدة الترجيح بني املقاصد لدى  ،رضي أو غري ذلك مما جيعله يقرمثال ع
فعلمه النيب صلى اهللا عليه وسلم الترجيح وقال له إن ": ومن األمثلة على ذلك ،ن العريبالقاضي أيب بكر ب

  .)5("فإا فوقه لى النفسوال يؤثر الفرج ع ،األرفق بكم واألوىل أن حيتمل يف األهل األذى

                                                 
 )2/813( القبس )1(

 )1/258( صدر نفسهامل )2(

 )606-2/605( القبس )3(

 )38: ص(الترجيح باملقاصد  )4(

 )3/912(القبس  )5(
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ويظهر جانب الترجيح عند القاضي يف استنباطاته فمثال جنده يقرر قواعد للترجيح من خالل بعد   
فقال النيب صلى اهللا عليه  ،كم مع حديث األعرايب الذي بال يف املسجدـونترك ،وتصويب الفكر ،النظر
يف الشريعة جانب تركه حىت يتم  فترجح": يقول عن ذلك القاضي ،)1()صبوا عليه سجال من ماء( :وسلم

فإذا ترك فالذي ينجس موقع  ،وبأنه ينجس موقعني ،البول على قطعه مبا يدخل عليه يف ذلك من الضرر
 .)2("وترجيح الفتوى بالداللة أصل من أصول الفقه وال ينفذ فيها عند تعارض الوجوه إال ماهر ،واحد

                                                 
 220: سجد، رصب املاء على البول يف امل: األذان، ب:، ك)1/91(صحيح البخاري  )1(

 )1/190(القبس  )2(
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&�د��Uא���#�����و�)^�S?����::::א�4�5.א�4�5.א�4�5.א�4�5.����א��! א��! א��! א��! ?�S^(�&�د��Uא���#�����و?�S^(�&�د��Uא���#�����و?�S^(�&�د��Uא���#�����و�����(�  .א���(#אد��)�א���(#אد��)�א���(#אد��)�א���(#אد�

  .األدلة املتفق عليها :املطلب األول

  .ل بالنصاالستدال :الفرع األول

  .بالنص املنطق العام لالستدالل :األول بندال

  :وهو على الشكل اآليت ،لقد راعى يف كتابه القبس منطقا عاما سار عليه يف أغلب الكتاب
  :ائر املعاين التبعيةباملعقول وس مث ،مث بالسنة ،االستدالل بالكتاب: أوال

ومن ذلك  ،)1("...فقوله تعاىل :أما القرآن ،وعادة ،وسنة ،وأما القرب فإنه حرز قرآنا": من ذلكف

وقول  ،)�l)2والَّذين في أَموالهِم حق معلُومm� :استدالله على وجوب الزكاة يف مال الصيب بقوله تعاىل
فحيث ما وجد املال تؤخذ منه ": قال :ومن املعقول ،)3()حق املالالزكاة ( :هللا عليه وسلمالنيب صلى ا

وإن  :قلنا ،فإن قيل هي عبادة وال يتعلق بالصيب تكليف ،وإن كان صبيا ،الزكاة كما يؤخذ منه العشر
   .)4("فإن تعذر إعطاء الصيب ناب عنه وليه ،كانت عبادة جتوز فيها النيابة

  :ول عند عدم وجود نص حديثياالستدالل بالقرآن مث باملعق: ثانيا

والزيتونَ والرمانَ متشابِها �m :بقوله تعاىل ،من ذلك استدالله على وجوب الزكاة يف الزيتون

ابِهشتم رغَيو�l)5(، ولذلك استثين  ،دون اخلضروات ،ومن املعقول بني أن الزكاة إمنا تتعلق باملنبتات
وال ذكره  ،نه قد كان بالطائف فما اعترضه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالرمان فلم جتب فيه الزكاة أل

   .)6(وال أحد من خلفائه

                                                 
 )3/1027(القبس  )1(

 )24: اآلية(سورة املعارج  )2(

األمر بقتال : اإلميان، ب: ، ك)1/40(، صحيح مسلم 1400: وجوب الزكاة، ر: الزكاة، ب: ، ك)1/432(صحيح البخاري  )3(
  124 :الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ر

 )2/465(القبس  )4(

 )141: اآلية(سورة األنعام  )5(

  )473-2/472(القبس  )6(
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  :االستدالل بالسنة مث باملعقول عند عدم وجود نص قرآين: ثالثا

وهو  ،أما النظر فهو االعتبار بالكتابة ،وتعلقوا باألثر والنظر ،قاله أبو حنيفة وغريه": من ذلك قوله
وقد بينا أنه ال يقاس  ،خارجة عن قواعد الشريعة بنفسها ،ألن الكتابة خمصوصة حبكمها ،مقطع ضعيف

فروى أبو هريرة عن النيب  :وأما األثر ،على خمصوص وال يقاس منصوص على منصوص حسب ما تقدم
ري وإن مل يكن له مال استسعى العبد غ.. .عتق العبد( :بعينه إىل قوله )1(صلى اهللا عليه وسلم احلديث

واألصل .. .موجبه القود خاصة :قالت طائفة": ومنها أيضا مسألة موجب القتل العمد ،)2( )مشقوق عليه
من ( :يف ذلك احلديث الصحيح املتفق عليه من مجيع األئمة الذي قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته

ألن املعىن يعضده مع صحته وهو .. .)3()إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا فادوا ،قتل له قتيل فأهله بني خريتني
أصله إذا عرض  ،فقد عرض عليه بقاء نفسه بثمن قتله فلزمه قبوله ،أنه إذا قال له أعطين ديتك وأستحييك

   .)4("عليه الطعام يف املخمصة بقيمته
  :االستدالل باملعقول عند عدم وجود نص من النصوص الشرعية: رابعا

 ،ملا أسقط اهللا الوصية أو ندب إليها أسقط لزومها": قال ،صيةمن ذلك ما جاء يف مسألة لزوم الو
فلو كانت ال تغري ملا كان ألحد قدرة على أن يبادر إليها خمافة أن يبقى  ،وأجاز يف كل وقت تغيريها

 ،وكل شيء يفعل للمرء بعد موته ،حىت إنه جوز فيها تبديل ما ال يبدل وهو العتق ،ويلزمه عقدها ،حيا
وكل ما يفعله يف مرضه له تغيريه كما قلناه  ،وكل شيء يفقده يف صحته يلزمه ،ه أن يرجع فيهفإنه جيوز ل

   .)5("إال العتق املبتل واملدبر
وعلى املذهب  ،وأخريا ميكننا القول أن القاضي اتبع طريقة حسنة يف تدليله على األحكام عامة

فيذكر  ،يبدأ يف التدليل عليها من الكتاب ،فهو بعد أن يذكر احلكم يف املسألة ،املالكي بصورة خاصة
 ،يذكر اإلمجاعو ،مث األحاديث واآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني ،مثال اآلية ووجه االستدالل منها

                                                 
ذكر : العتق، ب: ، ك)2/620(صحيح مسلم  ، 2504: الشركة يف الرقيق، ر: الشركة، ب: ، ك)2/208(صحيح البخاري  )1(

 3773: سعاية العبد، ر

 )963-3/962(القبس  )2(

: ، ك)2/543(صحيح مسلم  ، 6880: من قتل له قتيل فهو خبري النظرين، ر: ات، بالدي: ك ،)4/268(صحيح البخاري  )3(
 3305: حترمي مكة وصيدها، ر: احلج، ب

 )990-3/989(القبس  )4(

 )3/951( املصدر نفسه )5(
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ويستعمل أحيانا بعض األدلة  ،كما يستدل بالقياس ،إذا مل يكن خالف يف املسألة اليت هي قيد الدراسة
   .وغريها ،املصاحلأو  ،أو سد الذرائع ،دينةل املكعمل أه ،الشرعية األخرى

  .تقنيات االستدالل بالنصوص :الثاين بندال

  :تقوم تقنيات االستداليل بالنص على أسس ثالثة
  .توظيف املعطيات التفسريية خلدمة فقه النص :األساس األول

: ية من ذلكوهو باإلضافة إىل تنبيه لعدد من ذلك فإنه يسهب يف مناقشة بعض القضايا التفسري

أَو آخران منm� : لقوله تعاىل ،جتوز شهادة الكفار على املسلمني يف الوصية يف السفر :وقال أمحد"

رِكُمغَي�l)1(، فإن اآلية  ،هذا ال يصح :فإن قيل ،إمنا أراد من غري قبيلتكم :قلنا ،يريد من غري أهل ملتكم
روى الترمذي وغريه عن متيم  ،أخذوا آجام فضة إمنا نزلت يف شأن متيم الداري وعدي بن بداء حني

من هذه اآلية كل  برئ :قال ،)�l)2يِا أَيها الَّذين آمنواْ شهادةُ بينِكُمm� :الداري يف تفسري قوله تعاىل
فلما  :قال متيم.. .وكانا نصرانيني خيتلفان إىل الشام قبل اإلسالم ،الناس غريي وغري عدي بن بداء

 ،فأتيت أهله وأخربم اخلرب ،عد قدوم رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم املدينة تأمثت من ذلكأسلمت ب
فأتوا به رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم  ،وأخربم أن عند صاحيب مثلها ،وأديت إليهم مخسمائة درهم

 :اىلـل اهللا تعفأنز ،لفـم أن يستحلفوا مبا يعظم به أهل دينه فحـفأمره ،اـفسأهلم البينة فلم جيدوه

�mنِكُميةُ بادهواْ شنآم ينا الَّذهيِا أَي�l ، فال جيوز أن يضاف إىل القرآن .. .يث ضعيفدهذا ح :قلنا
يح فيه الوعد ـاف إليه احلديث الصحـوإمنا يبني القرآن ويض ،حـالذي هو صحيح ما ليس بصحي

ا ما ورد يف مسألة ـذا أيضـومن ه ،)�l)3(")4ا نزلَ إِلَيهِملتبين للناسِ م�m :ه تعاىلـالكرمي يف قول
  .)5( وم يف السفرـالص

                                                 
 ) 106: اآلية(سورة املائدة  )1(

 )106: اآلية(سورة املائدة  )2(

 )44: اآلية(سورة النحل  )3(

 )885-3/884(القبس  )4(

 )2/493( املصدر نفسه )5(
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  .توظيف معطيات اللغويني خلدمة احلكم الشرعي املستنبط من النص :األساس الثاين
وبرزت من خالل فحولة الرجل يف  ،وقد تكررت هذه التقنية يف غري ما موضع من كتاب القبس

وتنوع مادته  ،حىت لتوجد طائفة من القواعد اللغوية اجلامعة تزيد يف طرافة الكتاب ،ناللغة وعلم اللسا
يدخل يف صميم خدمة احلكم  ،من معطيات اللغويني ما وظفه املؤلف وقد الحظت أن كلّ ،العلمية

من نام عن صالة ( :من ذلك استدالله على دخول املتعمد يف حكم الناسي يف حديث ،الشرعي املستنبط
ه على مذهب الشافعية ومن هذا أيضا رد ،)2(بأن الناسي لغة هو التارك ،)1()نسيها فليصلها إذا ذكرها أو

 ،أن الغسل لغة يقتضي مغسوال به": فقال ،باستدالل لغوي حمض ،يف إفادة الباء يف آية الوضوء التبعيض
وال جزأ مسح  ،سوحا بهمل يفد ذلك مم،امسحوا رؤوسكم :فلو قال ،واملسح لغة ال يقتضي ممسوحا به

: ومن ذلك أيضا ،)3("وهو املمسوح به ،فدخلت الباء لتفيد معىن متعلقا به ،اليد على الرأس كذلك مطلقا
كما تسمي بذلكم  ،والعرب تسمي الشريكني جارين ،خص اجلارينر فإن الشريك أفأما لفظ اجلا"
 :عليه الصالة والسالموأما قوله ": ومنه أيضا ،)4("أجارتنا بيين فإنك طالقة :قال الشاعر ،تقاريب املرتلنيم
   :فإن معناه اليذهب هدرا قال العريب ،)5( )ال يغلق الرهن(

  يوم الوداع فأمسى الراهن قد غلقا      وفارقتك برهن ال فكاك له

  .)6("ففسر الغلق وهو ذهابه بغري شيء وفواته من غري جرب

  .طريقة االستدالل بالنص :الثالث بندال

   .يث جالء املعىن وخفاؤهمن ح :األوىل طةالنق

  .ويتضمن االستدالل بالنص وبالظاهر  

                                                 
 1560: قضاء الصالة الفائتة، ر: املساجد ومواضع الصالة، ب: ، ك)1/268(صحيح مسلم  )1(

 )1/80(القبس  )2(

 )1/122( املصدر نفسه )3(

 )2/855( املصدر نفسه )4(

 1409: ما ال جيوز من غلق الرهن، ر: األقضية، ب: ، ك)516: ص(املوطأ  )5(

 )3/904(القبس  )6(
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   .االستدالل بالنص :أوال
وتارة يعرب على أن  ،فتارة يستدل بالنص بإيراد آية أو حديث يفيد املعىن دون تردد وال احتمال

فإنه استدل به على  ،)�l)1مسفُوحاأَو دما ��m:فمن األول قوله تعاىل ،املرتبة املستدل ا هي مرتبة النص

ال كالم نص يف التحرمي  ،)3(�lحرمت علَيكُم الْميتة�mُ: قوله تعاىلومن الثاين يف  ،)2(حترمي تناول الدم
  .)4("ألحد فيه وال جمال للنظر

   .االستدالل بالظاهر :ثانيا

املقصود من غري قطع فيها أويصرح  فتارة يورد آيات أو أحاديث تكون داللتها راجحة يف املعىن

وأَيديكُم إِلَى �m :بأنه ظاهر فمثال األول استدالله على وجوب إدخال املرافق يف غسل اليدين بقوله تعاىل

 :قال ،حرمت عليكم امليتة"، )7("فوجب غسل اجلميع بظاهر القرآن": ومثال الثاين ،)�l)5(")6الْمرافقِ
  .)9("ذا ظاهروه"، )8("وهذا عموم ظاهر

  .باعتبار كيفية داللة اللفظ على املعىن :ةالثاني النقطة

  .ويتضمن االستدالل باملنطوق واملفهوم  
   :أما املفهوم فهو نوعان ،فاالستدالل باملنطوق فمعلوم ضرورة  

  .املوافقاالستدالل باملفهوم  :أوال

فأوىل  ،هي عن املنكر وهو فرضفإذا منعه حبرمة اخلطبة عن األمر باملعروف والن": من ذلك قوله
فإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ينفي ": وأيضا ،)10("وهي فضل ،وأحرى أن مينعه عن حتية املسجد

                                                 
 )145: اآلية(سورة األنعام  )1(

 )1/189(القبس  )2(

 )3: اآلية(سورة املائدة  )3(

 )1/300(القبس  )4(

 )6: اآلية(سورة املائدة  )5(

 )1/121(القبس  )6(

 )1/122( املصدر نفسه )7(

 )1/143( املصدر نفسه )8(

 )3/905( املصدر نفسه )9(

 )1/351( املصدر نفسه )10(
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عن نفسه تعريف الكواكب  فأوىل وأحرى أن ينفي ،عن نفسه تعريف األنامل املعتادة عند أهل احلساب
   .)2("اهن فأوىل وأحرى أال يغلق الرهن على املرنوكما ال يغلق الرهن على الر": ومنها ،)1("وتعديلها

  .خالفةاالستدالل مبفهوم امل :ثانيا

ون مدركا بأقل ـة حلكم الصالة فال يكـإذا ثبت أنه يكون مدركا بركع": من ذلك قولهف
  .)3("منها

  .باعتبار وضع اللفظ للمعىن :ةالثالث النقطة

  .االستدالل بالعام :أوال

فَاقْتلُواْ الْمشرِكني حيثُ �m :وجوب قتال املشرك عامة بقوله تعاىل من ذلك استدالله على

موهمدتجو�l)4(، وأيضا يف االستدالل على حترمي جنس امليتة  ،"فهذه اآلية ركن العموم": وقال القاضي

  .)6("وهذا عموم ظاهر :قال ،)�l)5حرمت علَيكُم الْميتةm�ُ :امليتة بقوله تعاىل
  .االستدالل بالتخصيص :اثاني

ه إال أن ،فإنه عام يف مجيع أجزاء امليتة ،�lحرمت علَيكُم الْميتة�mُ :من ذلك ما جاء يف قوله تعاىل
 ،إا ميتة :قالوا يا رسول اهللا ،هال أخذمت إهاا فدبغتموه فانتفعتم به( :قد خص منه بعض متناوله حبديث

لم متناول التحرمي من عموم القرآن فبني النيب صلى اهللا عليه وس": ل القاضيقا ،)7()إمنا حرم أكلها: قال
  .)8("مث علّم طريق حتصيل االنتفاع بالدباغ ،ةـاقي امليتة على اإلباحة األصليـب وأن ،األكل خاصة

  

                                                 
 )2/484(القبس  )1(

 )3/905( املصدر نفسه )2(

 )1/92( املصدر نفسه )3(

 )5: اآلية(سورة التوبة  )4(

 )3: اآلية(سورة املائدة  )5(

  )3/1010(، و )3/934(، و )3/909(، و )2/460(، و )1/143(، و )1/96(القبس  )6(
صحيح .1492: ى اهللا عليه وسلم، رالصدقة على موايل أزواج النيب صل: الزكاة، ب: ك، )463-1/462(صحيح البخاري  )7(

 806: طهارة جلود امليتة بالدباغ، ر: احليض، ب: ، ك)1/156(مسلم 

 ) 3/1040(و ) 3/925(و ) 2/427(و ) 2/428(و ) 1/300(القبس  )8(
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من ذلك مسألة احلنفية : أو خصوص أريد به العموم ،العموم الذي أريد به اخلصوص: ومنه أيضا
فيما سقت السماء ( :بقوله صلى اهللا عليه وسلمفقد استدلوا  ،ضرواتالزكاة يف جنس اخل يف إجياب

وهو عام يتناول مجيع ما خيرج من  ،)1()أو دالية أو كان عثريا نصف العشربالنضح  يوفيما سق ،العشر
أن األلفاظ املوضوعة للعموم قد تأيت على قصد .. .واجلواب أنا نقول": يقول القاضي ،األرض

ول يف ذلك على ـوإمنا يع ،واأللفاظ املوضوعة للخصوص قد تأيت على فصد العموم ،اخلصوص
  .)2("القصد
  .االستدالل باملطلق :ثالثا

هو الطهور ماؤه احلل ( :بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم من ذلك مسألة الوضوء مباء البحر
ألنه لو  ،ليبني أنه طهور مطلق ،لقول إطالقافأطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم ا": قال القاضي ،)3()ميتته

وكان يقتضي أال جيوز الوضوء مباء البحر إال عند خوف  ،لكان جوابا حماال على السؤال ،قال نعم
  .)4("العطش وقلة املاء

  .محل املطلق على املقيد :رابعا

من بكل اسم  قال أبو حنيفة جيوز افتتاح الصالة ،من ذلك ما جاء يف مسألة التكبري يف الصالة

��m :تعظيم اهللا تعاىل لقوله تعاىل � على اإلمام أيب حنيفة  إال أن قاضينا ردl)5(،  وذَكَر اسم ربه فَصلَّى�
  : مث قال ،بكون اآلية مقيدة مبا ورد يف السنة

 ،ةوإذا تعني التكبري حسب ما عينه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوال لألعرايب إذ أعلمه الصال"
  .)6("وبينه صلى اهللا عليه وسلم فعال حيث قال اهللا أكرب ،ركب :فقال له

                                                 
 1483: العشر فيما يسقى مباء السماء، ر: الزكاة، ب: ، ك)1/460(صحيح البخاري  )1(

 )2/458(القبس  )2(

  40: الطهور للوضوء، ر: الطهارة، ب: ، ك)26: ص(أ املوط )3(

 )1/172(و ) 1/143(القبس  )4(

 )15: اآلية(سورة األعلى  )5(

 )3/899(و ) 1/214(القبس  )6(
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  .أنواع االستدالل بالنص :الرابع بندلا

 .االستدالل بالقرآن الكرمي :األول نقطةال

د أَفْلَح ق�mَ :قوله تعاىل واألصل يف وجوب التكبري": استدل على وجوب التكبري بالنص القرآين

  .)�l)1(")2كَر اسم ربه فَصلَّىوذَ من تزكَّى

لَّا يمسه إِلَّا �m :ال جيوز للمحدث أن ميس املصحف لقوله تعاىل"وأيضا مسألة مس املصحف للمحدث

�: استدل على وجوب الغسل من خروج املين بقوله تعاىلو ،)�l )3(")4الْمطَهرونَ m ابنج مإِن كُنتو

  .)�l )5(")6فَاطَّهرواْ
حديث عائشة رضي اهللا عنها يف  اعلم أنّ": أما بالنسبة للقراءة الشاذة فهي ليست حبجة عنده

احلديث ال حجة فيه التفاق األمة على أن  ،)7( )حافظوا على الصالة الوسطى وصالة العصر(املوطأ 
على أا ترو  ألا مل ،وهي ليست من قبيل خرب الواحد ،)8("القراءة الشاذة ال توجب علما وال عمال

وأا ال تلحق  ،وقد بينا يف كتاب األصول أن القراءة الشاذة ال توجب حكما": يقول القاضي ،كذلك
ويقول أيضا يف  ،)9("بالقياس فكيف خبرب الواحد ألنه إذا سقط أصلها فأوىل وأحرى أن يسقط حكمها

أحالت يف احلديث بالعشر  أن عائشة" :)10( مسألة الرضاع بعد إيراد حديث عائشة رضي اهللا عنها
كانتا منه مث نسخت إحدامها وثبتت  ،وأخربت أن هاتني اآليتني بالعشر واخلمس ،واخلمس على القرآن

                                                 
 )15-14: اآلية(سورة األعلى  )1(

  )1/214(القبس  )2(
 )79: اآلية(سورة الواقعة  )3(

  )1/397(القبس  )4(
 )6: اآلية(سورة املائدة  )5(

  )1/167(القبس  )6(
 1427: الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر، ر: املساجد ومواضع الصالة، ب: ، ك)1/248(صحيح مسلم  )7(

 )1/319(القبس  )8(

 )2/522( املصدر نفسه )9(

: رضعات، رالتحرمي خبمس : الرضاع، ب: ، ك)2/587(صحيح مسلم  :انظر...). كان فيما أنزل من القرآن: (حديث )10(
3597 
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فإذا سقط األصل سقط  ،وإمنا يثبت القرآن بنقل التواتر عن التواتر ،والقرآن ال يثبت مبثل هذا ،األخرى
   .)1("ليه وسلم لزم قبولهولو أحالت بذلك حديثا عن النيب صلى اهللا ع ،فرعه

فال جيوز ": يقول ن األولفع ،بقواعد الشريعة واألصول العامةكما خيصص القرآن عنده بالسنة و
وإمنا يبني القرآن ويضاف إليه احلديث  ،أن يضاف إىل القرآن الذي هو صحيح ما ليس بصحيح

خصت فيها ": قال ،م من ولدمهايف مسألة مرياث األب واأل ونذكر مثاال عن الثاين وذلك ،)2("الصحيح
لكان يف ذلك تقدميها  ،وهو أن األم لو أخذت الثلث يف املسألتني مجيعا ،الصحابة عموم القرآن بالقياس

وذلك مناقضة ألصول  ،أن فيه تقدمي األنثى على الذكر :أحدمها ،وذلك الجيوز لوجهني ،على األب
 ،ذو الفرض أقوى من ذي الفرض والتعصيب معا أن يكون :والثاين ،الفرائض اليت رتب اهللا سبحانه

  .)3("وذلك مناقض ألصول الفرائض أيضا
ألنه زيادة على القرآن خبرب  ،فأسقطه أبو حنيفة": فيقولوجيوز نسخ القرآن عنده خبرب الواحد 

 وقد مهدنا يف ،ونسخ القرآن ال جيوز إال بقرآن مثله أو خبرب متواتر ،والزيادة على النص نسخ ،الواحد
   .)4("األصول بطالن ذلك كله

  .االستدالل بالسنة النبوية :البند الثاين

غري  – لمحممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسما صدر عن سيدنا  :اصطالح األصوليني والسنة يف
   .)5( فعل أو قول أو تقرير من –القرآن 

   :أنواع السنة النبوية

وال  ، عليه وسلم أنه يتوضأ من حلوم اإلبلوقد ثبت عن النيب صلى اهللا(": من ذلكف :القولية -1
  .)7(")6( )يتوضأ من حلم الغنم

                                                 
 )2/768(القبس  )1(

 )3/885(القبس  )2(

 )3/1040( املصدر نفسه )3(

 )3/1028(و ) 3/1010( املصدر نفسه )4(

 )2/117(، فواتح الرمحوت )1/186(، إرشاد الفحول )81: ص(، الكاشف عن أصول الدالئل )68: ص(حجية السنة  )5(

 802: ن حلوم اإلبل، رالوضوء م: احليض، ب: ، ك)1/155(صحيح مسلم  )6(

 )1/146(القبس  )7(
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ل منه مث ـه خبز وحلم فأكـما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قرب إلي( :مثاهلا :فعليةال -2
 .)2(")1( )توضأ

 فقد كانت باملدينة ومل يتعرض هلا رسول اهللا ،من ذلك مسألة الزكاة يف اخلضروات :ركيةالت  -3
  .)3( صلى اهللا عليه وسلم وال اخللفاء من بعده

ألن احلديث إذا تركه اخللفاء ": يقول القاضيواحلديث الذي يتركه اخللفاء إىل غريه فإنه طعن فيه   
  .)4("يكون ذلك غمزا فيه فكيف بالضعيفواملهاجرون 

أن ": لقاضيقال ا ،وكذلك التابعي ،وقول الصحايب الذي ال يقتضيه القياس يف حكم املرفوع  
زاد .. .فإنه حممول على املسند إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ،الصاحب إذا قال قوال ال يقتضيه القياس

  .)5("وال يوصل إليه بالنظر ،وهي إذا روى التابعي ماال يقتضيه القياس ،مالك مسألة ثالثة
  .)6(مالك  ماماإل رسل من األحاديث كله كاملسند عندامل ملرسل كثريا ألنكما حيتج با  
للنيب إنه جيوز ": وعن ذلك يقول ،وجيوز أن بفرض النيب صلى اهللا عليه وسلم ألمته باالجتهاد  

 ،بات لبلغهألنه لو كان وحيا من اهللا تعاىل بنفي أو إث ،يفرض باالجتهاد على أمته صلى اهللا عليه وسلم أن
  .)7("كان فيه حرج أو مل يكن

سار على املنهج الواضح  فإنه ،لى اهللا عليه وسلم دون أمتهالنيب صبالنسبة لألمور اخلاصة ب أما  
األصل االسترسال على االستدالل جبميع أفعاله حىت يقوم الدليل على ": فقال ،األسد الذي اختطه سابقوه

  .)8("ختصيصه ا

                                                 
 )125: ص: (انظر. تقدم خترجيه )1(

 )1/147(القبس  )2(

 )2/459(القبس  )3(

 )2/439( املصدر نفسه )4(

 )1/207( املصدر نفسه )5(

 )1/207( املصدر نفسه )6(

 )1/212( املصدر نفسه )7(

 )2/491( املصدر نفسه )8(
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  .االستدالل باإلمجاع :الثاين الفرع

   .مفهوم اإلمجاع :األول البند

  :ق على أحد املعنينياإلمجاع يف اللغة يطل
ومنه قوله  ،عزم عليه :أي ،أمجع فالن على األمر :يقال ،العزم على الشيء والتصميم عليه :األول

من مل ( :قوله عليه الصالة والسالمأيضا ومنه  ،اعزموا :أي ،)�l)1فَأَجمعواْ أَمركُم وشركَاءكُمm� :تعاىل
  .يعزم :أي ،)2( )مع الصيام قبل الفجر فال صيام لهجي

  . )3( اتفقوا عليه :أي ،أمجع القوم على كذا :يقال ،االتفاق :الثاين
تعريف ه ألن ،فقد عرفوه بتعاريف كثرية اختلفت تبعا الختالفهم يف شروطه :وأما يف االصطالح

وأقرب هذه التعريفات  ،فمن شرط حلجيته شرطا زاد يف التعريف قيدا يدل عليه ،لإلمجاع الذي هو حجة
ور على حكم ـم بعد وفاته يف عصر من العصـاتفاق اتهدين من أمة حممد صلى اهللا عليه وسل :هو

  .)4(يـشرع
اعلم أن حكاية اإلمجاع من متأخري أهل العلم تستند يف الغالب إىل أن العامل مل يعلم بوقوع و 

ه الرجال حىت ثبت له وال من أفواـال أنه استقرأ األق ،اع عليهاـى اإلمجـخالف يف املسألة اليت حك
  .)5( ذلك

   .أنواع اإلمجاع :الثاين بندال

  :وهو نوعان صريح وسكويت

  .اإلمحاع الصريح :أوال

                                                 
 )71: اآلية(سورة يونس  )1(

الصوم عن رسول اهللا : ، ك)181: ص(، سنن الترمذي 2454: النية يف الصيام، ر: الصيام، ب: ، ك)430: ص(سنن أيب داود  )2(
  730: ما جاء الصيام ملن مل يعزم من الليل، ر: صلى اللع عليه وسلم، ب

  )464- 20/463(س ، تاج العرو)3/15(، القاموس احمليط )1/135(، املعجم الوسيط )53-5/52(لسان العرب  )3(
: ص(الكليات ، )2/273(، شرح البدخشي )451: ص( ، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول)2/135(رفع احلاجب  )4(

، شرح خمتصر املنتهى )1/104(، كشاف اصطالحات الفنون )490-1/489(أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي  ،)42
 )2/665(، شرح اللمع )76: ص(، مجع اجلوامع )2/312(

 )22: ص(اإلقليد ألدلة االجتهاد والتقليد  )5(
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كأن جيتمع العلماء يف  ،ةهو اتفاق آراء اتهدين بأقواهلم أو أفعاهلم على حكم يف مسألة معينو
أو أن يفيت كل عامل يف  ،م الواحدوتتفق اآلراء على حك ،جملس ويبدي كل منهم رأيه صراحة يف املسألة

   .)1( وتتحد الفتاوى على شيء واحد ،املسالة برأي
   .السكويتاإلمجاع  :ثانيا

وال يظهر منهم  ،قوال يف مسألة معينة فينتشر هذا القول عند البقية بعض اتهدينهو أن يقول و
  .)2( اعتراف وال إنكار

   .العريبابن اإلمجاع عند ب االستدالل :الثالث بندال

  .اإلمجاع الصريح :األوىل النقطة

على أنه البد ولكن األمة أمجعت  ،احلديث يقتضي بظاهره أن ركعة واحدة جتزيه وتكفيه": مثالهو
أن من أدرك سجدة من الصالة فقد أدرك (روى البخاري ": ومن ذلك أيضا ،)3("أن يضيف هلا أخرى

ا احلديث بإمجاعنا أن من أدرك السجدة ال يعتد قد اتفقنا على ترك هذ :أنا نقول ...)4()الصالة
  .)5("بالركعة
  .اإلمجاع السكويت :ةالثاني النقطة

 ،نبه مالك رمحه اهللا تعاىل حبديث عمر رضي اهللا عنه على أصل كبري من أصول الفقه": ومثاله
األمصار  ألن عمر رضي اهللا عنه كتب إىل ،فإنه يكون إمجاعا ،وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم

  .)6("بكتابه فما اعترضه أحد

                                                 
 ) 26: ص(، معجم أصول الفقه )25: ص(، القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني )1/552(أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي  )1(

 )2/283(، فواتح الرمحوت )4/494(، البحر احمليط )1/399(، إرشاد الفحول )4/153(إحتاف ذوي البصائر  )2(

 )1/79(القبس  )3(

 556:من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، ر: مواقيت الصالة، ب: ، ك)1/191(صحيح البخاري  )4(

  )1/93(القبس  )5(
 )1/81( املصدر نفسه )6(
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إحداث قول ثالث إذا  عنده وال جيوز ،)1(خالف الواحد أو االثنني ال ينقض به انعقاد اإلمجاعو 
  .)3(االجتهاد بعد إمجاع سابق كما مينع ،)2(انعقد اإلمجاع على قولني سابقني

فإن األمة ": يقول ،يكون نصاو مصلحة أو حنو ذلك كما أما مستنده فإنه ميكن أن يكون قياسا أ
   .)4("قد جتتمع على النظر كما جتتمع على األثر

من ذلك ما جاء يف العزل  ،يطلق لفظ اإلمجاع ويقصد به تردد احلكم بني الكراهة واجلواز هولعلّ
  .)5(" خالف بني األمة يف جوازهوال": قال

   .االستدالل بالقياس :الثالث الفرع

     .لقياسيف مفهوم ا :األول بندال

إن حجر الزاوية يف هذا الصرح التشريعي من جانب احلرفية ومن جانب الغائية يتمثل بكل تأكيد 
 وقد ،النظر فيه أوسع من غريه من أبواب األصوللذلك كان و ،)6(يف هذا اجلزء املخصص لدراسة القياس

ومنه  ،وأصل الرأي ،هادقد قال إمام احلرمني مبينا لشرفه القياس مناط االجتف ،خصوه مبزيد اعتناء وقد
مع انتفاء الغاية  ،وهو املفضي إىل االستقالل بتفاصيل أحكام الوقائع ،وأساليب الشريعة ،يتشعب الفقه

فما ينقل منها  ،ومراجع اإلمجاع معدودة مأثورة ،فإن نصوص الكتاب والسنة حمصورة مقصورة ،والنهاية
ا ينقله اآلحاد من علماء األمصار يرتل مرتلة أخبار وم ،وهو معوز قليل ،تواترا فهو املستند إىل القطع

والرأي  ،وحنن نعلم قطعا أن الوقائع اليت يتوقع وقوعها ال اية هلا ،وهي على اجلملة منتهية ،اآلحاد
واألصل الذي  ،كم اهللا تعاىل متلقى من قاعدة الشرعبه عندنا أنه ال ختلوا واقعة عن حاملبثوث املقطوع 

فهو إذن أحق األصول  ،وما يتعلق به من وجوه النظر واالستدالل ،الوقائع القياس سترسل على مجيعي
   :فنقول ونبتدئ اآلن بتعريفه ،)7(باعتناء الطالب

                                                 
 )2/762( املصدر نفسه )1(

 )2/547( املصدر نفسه )2(

 )2/656(و ) 1/148( املصدر نفسه )3(

 )3/1034( املصدر نفسه )4(

 )2/762(لقبس ا )5(

 )319: ص(مناظرات يف أصول الشريعة  )6(

 )5/5(، البحر احمليط )1/743(الربهان  )7(
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 ،واألرض بالقصبة ،قست الثوب بالذراع :يقال ،قدر :مبعىن انمصدريف اللغة القياس والقيس 
   :الشاعرقال  ،وقاس الطبيب قعر اجلراحة قيسا ،عرفت قدرمها :أي

  غثيثتها وازداد وهيا هزومها   اآلسي النطاسي أدبرتإذا قاسها 

وقد يطلق القياس على  ،فاملساواة الزمة للتقدير ،نسبة بني شيئني تقتضي املساواة بينهما هووالتقدير 
 أي قارنت بينهما ملعرفة مقدار كل منهما ،قايست بني العمودين: يقال ،)1(مقارنة أحد الشيئني باآلخر

  . )2(بالنسبة إىل اآلخر
هل هو دليل  –أي القياس  –تالفهم يف أنه قد اختلفوا يف تعريفه بناء على اخف :أما يف االصطالح

  .؟هو من فعل اتهد أم ،مستقل
واألنصاري  )4(وابن عبد الشكور )3(وذهب إىل األول اآلمدي وابن احلاجب والكمال بن اهلمام

وه وقد حد ،لفظ املساواة وحنوه :مثل ،األلفاظ الدالة على ذلك تعريفامولذلك استعملوا يف  ،)5(وغريهم
وه ميا يليحد:   

  .)6("مهمساواة فرع ألصل يف علة حك": القياس هو
الغزايل اإلمام و ،أبو بكر الباقالينالقاضي ومنهم  ،هو مذهب مجهور العلماءأما الرأي الثاين و

 ،أبو الوليد الباجي :القاضيانو ،حاق الشريازيأبو إسالعالمة و ،)7(فخر الدين الرازيالشيخ و
 ،محل :مثل ،ولذلك وضعوا له ألفاظا تبني مسلكهم ،)8(ابن السبكي وغريهمشيخ اإلسالم و ،والبيضاوي

  :وقد حدوه مبا يلي ،كوحنو ذل ،وإحلاق ،واستخراج ،محل

                                                 
 )1/301(أصول الفقه اإلسالمي  )1(

 )2/770(، املعجم الوسيط )2/244(، القاموس احمليط )16/416(، تاج العروس )4/288(لسان العرب  )2(

هـ 790ود السيواسي مث اإلسكندري كمال الدين املعروف بابن اهلمام ولد سنة حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسع )3(
 ) 9/437(، شذرات الذهب )6/255(األعالم : انظر. هـ من كتبه فتح القدير يف شرح اهلداية والتحرير861وتويف سنة 

ه مسلم الثبوت واجلوهر الفرد وسلم هـ من كتب1119هو حمب اهللا بن عبد الشكور البهاري اهلندي قاض من األعيان تويف سنة  )4(
 )5/283(األعالم : انظر. العلوم يف املنطق

 )7/13(إحتاف ذوي البصائر  )5(

  ) 3/279(، شرح خمتصر املنتهى )3/170(اإلحكام لآلمدي  )6(
هـ وتويف سنة 544سنة  هو حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري أبو عبد اهللا فخر الدين الرازي اإلمام املفسر ولد )7(

 )308: ص(، الوفيات )6/313(األعالم : انظر. مفاتح الغيب معامل أصول الدين واحملصول: هـ من كتبه606

 )7/14(إحتاف ذوي البصائر  )8(
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من  ،بينهما بأمر جامع ،أو نفيه عنهما ،معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما محل": هو القياس
استخراج مثل حكم املذكور ملا ": فه اإلمام الشوكاين بقولهوعر ،)1("إثبات حكم أو صفة أو نفيه عنهما

  .)2("مل يذكر جبامع بينهما
لتضمنه معىن البناء  ،أما املستعمل يف الشرع فإنه يتعدى بعلى ،والقياس يف اللغة يتعدى بالباء

  .)3( حممول عليه يف احلكم :أي ،النبيذ مقيس على اخلمر :مثل ،واحلمل

     .أنواع القياس :الثاين البند

  .وسنذكر تلك األنواع حسب اعتباراا املختلفة ،فللقياس اعتبارات عدة ؛أما أنواعه

    .واملناسبة أنواع القياس من حيث التأثري :األوىل النقطة

   .والقياس الطردي ،الشبهي والقياس ،قياس العلة :ينقسم من حيث التأثري واملناسبة وعدمها إىل
 .قياس العلة :أوال

ر كونه مناطا للحكم ـوكل وصف ظه ،رع بالوصف املناسبـبني األصل والفهو اجلمع و
  .)4(اع أو غري ذلكـبنص أو إمج

ليت ثبتت فيها ثبوت الكفارة يف الفطر يف رمضان متعمدا بعلة هتك حرمة رمضان ا :ومن أمثلته
قياس عدم سقوط احلد يف قطع يد السارق بعد ثبوت ملكه للعني  :نها أيضاوم ،)5(الكفارة يف اجلماع

 ،)6(جبامع أنه ملك طرأ بعد وجوب احلد ،املسروقة على شراء اجلارية بعد الزىن الذي ثبت فيه احلد
  .وأمثلته كثرية جدا

                                                 
، احملصول )7/17( ، إحتاف ذوي البصائر)1/38(، املقدمات املمهدات )1/745(، الربهان )7/3054(نفائس األصول  )1(

 )124: ص(، الضروري البن رشد )80: ص(، مجع اجلوامع )3/481: (، املستصفى)5/5(: للرازي

 )2/841(إرشاد الفحول  )2(

 )7/11(، إحتاف ذوي البصائر )1/603(أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي  )3(

 )3/643(، املستصفى )5/36(، البحر احمليط )7/294(إحتاف ذوي البصائر  )4(

 )2/503(القبس  )5(

 )3/1024( ملصدر نفسها )6(
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 .قياس الشبه :اثاني

 ،ب أقيسة الفقهاءلـولكونه أغ ،هـرفته مهمة جدا لغموضـاس معـوع من القيـوهذا الن
ومل أقف  ،ذا شيء غامضـه": اة الذي ينبين عليه هذا القياسـلك املشـاري عن مسـال األبيـق

  .)2("ائل النظرـهو أصعب مس": اس الشبهـبكر بن العريب عن قي وقال القاضي أبو ،)1("فيه على نص
   :اختالفا كثريا وهي كاآليت وقد اختلف يف تعريف قياس الشبه

  ي البعض ـسمـوي ،)3("ه منهماـلني مبا هو أشبـردد بني أصترع املـإحلاق الف": ف األولـريـالتع
ان قياس العلة ـليه إال مع عدم إمكوال يصار إ ،)4( اهـقياس غلبة األشب :ريفـه ذا التعـاس الشبـقي

  .)5(العلة بإمجاع
ويأخذ  ،هدرا يذهب :فقال الشافعي ،أو تلفها الرهن عند املرن مسألة موت :ومن أمثلته
 الفرق بني أن :اأحدمه ،وملالك قوالن ،ه بقيمته من الدينيقاص :وقال أبو حنيفة ،صاحب احلق حقه

وإن كان مما  ،فإن كان مما يغاب عليه كان كما قال أبو حنيفة ،يكون مما يغاب عليه أو ماال يغاب عليه
زاد  ،م كما قال أبو حنيفة يف كل حالأن احلك :القول الثاين ،)6(ال يغاب عليه كان كما قال الشافعي

وهي مسألة ": قال القاضي ،)7(مالك إال أن تقوم بينة على تلفه من غري جهة املرن فإنه يكون من الراهن
وأشبهت املستام من جهة أنه قبضه  ،أخذت شبها من األمانات ألنه قبضه بإذن صاحبه ،مسألة عظيمة

النكاح أشبه شيء أن  ه على قول مالك يف املوطأبما عق :أيضاذلك ومن  ،)8("على جهة املعاوضة

                                                 
 )7/308(البحر احمليط  )1(

 )2/691(القبس  )2(

، إحتاف ذوي البصائر )5/310(، تيسري الوصول )2/910(، إرشاد الفحول )1/782(، الربهان )41: ص(ضوابط الفتوى  )3(
 )1/42(، املقدمات املمهدات )7/291(

، )479: ص(، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول )386: ص(انع ، منع املو)5/261(جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  )4(
 )12: ص(اجلدل على طريقة الفقهاء 

 ) 5/311(، تيسري الوصول )7/298(البحر احمليط  )5(

، الذخرية للقرايف )621: ص(، بداية اتهد )23/187(، املوسوعة الفقهية )2/259(، التفريع البن احلالب )6/522(املغين  )6(
  )4/347(األم للشافعي ، )8/110(

 )621: ص(بداية اتهد  )7(

 )3/904(القبس  )8(
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 ،لكن النكاح أخذ شبها من البيوع ،ورأى بعضهم أن كل واحد منهما منفرد بنفسه": قال إذ )1(بالبيوع
ملا جيوز فيه من عقد النكاح دون  ،وأخذ شيئا من الصالة ،مبا فيه من العوض عن البضع وهو الصداق

ولعل مالكا رمحه اهللا إليه  ،ول عندي هو أقوى األقوال يف الدليلوهذا الق ،ذكر العوض وهو الصداق
وأشبه شيء به يف ذلك ": قوله كما يعرب أيضا بلفظ الشبه فمن ذلك ،)2("وإياه عىن بالشبه ،أشار

  .)4("وكأنه يشبه الغيلة": وأيضا ،)3("الطالق
إال أن هذا مل يطرد  ،فكما هو مالحظ فإن القاضي يستخدم لفظ الشبه يف هذا النوع من القياس

: ذلكومن أمثلته  ،أحيانا للداللة على هذا النوع من القياسب ستعمل لفظ التغليكان ييف الكتاب فقد 
إال أن  ،يوشائبة حق اآلدم ،شائبة حق اهللا - أي القذف  –أن فيه  :وقد بينا يف صريح اخلالف وختليصه"

  .)5("املغلب شائبة حق اآلدمي
 ،ويستلزم املناسب لذاته ،ال يناسب لذاته فيهالوصف كان  ماهو  :الشبه التعريف الثاين لقياس

  .)6( وقد شهد الشرع بتأثري جنسه القريب يف جنس احلكم القريب
ال جيوز به إزالة ف ال جيوز به الوضوءمائع  :كقول علمائنا يف اخلل ،وبه قال القاضي أبو بكر

وبني ) مائع ال جيوز الوضوء به(هر مناسبة بني الوصف هذا قياس شبه ألنه ال تظف ،)7( النجاسة كاللنب
 - النجاسة: أي–ال يظهر عقال عدم زواهلا  ال جيوز الوضوء بهإذ كونه مائع ) التزول النجاسة به(احلكم 

د فلم جيعل بني املاء والصعي )l )8فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممواْ m: ، لكن ملا وجدنا قوله تعاىلباخلل أو اللنب
واسطة، فاستفدنا بطريق اللزوم أن املائعات غري املاء مؤثرة يف احلكم وهو عدم جواز الوضوء ا فلذا قلنا 

املقارن ) جنس القلة(إنه ال يناسب بذاته بل هو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بتأثري جنسه القريب 

                                                 
 )2/200(املدونة  )1(

 )2/691( القبس )2(

 )3/961( املصدر نفسه )3(

 )3/913( املصدر نفسه )4(

 )3/1019(القبس  )5(

- 5/309(، تيسري الوصول )328: ص(، أصول الفقه للخضري )2/910(، إرشاد الفحول )306: ص(شرح تنقيح الفصول  )6(
 )5/201(، احملصول للرازي )310

 )126: ص(احملصول البن العريب  )7(

 )6: اآلية(املائدة سورة  )8(
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يف جنس احلكم القريب  -ائعات األخرىألن املياه متيسر حصوهلا دون غريها من امل- للمائعات غري املاء 
   ). عدم مشروعية الطهارة ا(وهو 

  .)1( اجلمع بني األصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ماهو  :لثالتعريف الثا
الوصف الذي  هو": وهو كاآليت -رمحه اهللا  -اآلمدي اإلمام  هاختارهو الذي و :التعريف الرابع

وهذا  ،)2("رع االلتفات إليه يف بعض األحكامالتام وإمنا ألف من الشا ال تظهر مناسبته بعد البحث
وهو  ،وقالوا أنه األقرب إىل قواعد األصول ،ونقل عن أكثر احملققني ،حه معظم الباحثنيالتعريف صح

  .أجود ما قرر يف القياس
مل حيث إنا ألنه من ،ومها املناسب والطردي ،لتردده بالشبه بني القسمني األولني ،ومسي بذلك

 ،أشبه املناسب املقطوع باشتماله على املصلحة ،نقطع مبناسبته واشتماله على املصلحة بل ظننا ذلك فيه
بة ـقطوع خبلوه عن املناسة أشبه الطردي املـومن حيث إنا مل نقطع مبناسبته واشتماله على املصلح

  .)3( املصلحية
رقبة ناقصة ": الواجبة بأم الولد يقول القاضيعدم إجزاء املكاتب يف الكفارات وذلك كما أحلقنا 

ة سرايته ـوالدليل على صح": أيضا قوله اـومنه ،)4("وز له عتقها كأم الولدـوز بيعها فال جيـال جي
وذلك يف استدالله على أن الرهن يسري  )5("ري إىل الولد كاالستيالدـأنه حق ثابت يف رقبة األم فيس
 ومنها أيضا قبة األم كما يسري العتق إىل أم الولد لثبوته يف رقبة ولدها، إىل الولد لكونه حقا ثاتا يف ر

  .)6("ألنه عتق إىل أجل فلم مينع الوطء كالعتق املؤجل": قوله يف جواز وطء املكاتبة
فلست أدري ما الذي  ،وإن مل يرد األصولني بقياس الشبه هذا": قال اإلمام أبو حامد الغزايل

   .)7("؟الطرد احملض وعن املناسبومب فصلوه عن  ،أرادوه

                                                 
  ) 89: ص(، أساس القياس )2/909(إرشاد الفحول  )1(
 )1/661(، أصول الفقه اإلسالمي )3/259(، اإلحكام لآلمدي )258-5/251(جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية  )2(

 ) 2/188(نشر البنود  )3(

 )3/960( القبس )4(

 )3/905( املصدر نفسه )5(

 )2/974( املصدر نفسه )6(

 ) 2/911(، إرشاد الفحول )7/294(البحر احمليط  )7(
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 ،وإال مل يعترب باتفاق ،حاصل األمر أن الوصف الشبهي شأنه أن يكون مرتفعا عن الطرديو
  .)1( فهو مرتلة بني الطرد واملناسبة ،وإال مل خيتلف فيه عند من اعترب املناسبة ،ومنحطا عن املناسب

تهم تارة يتخيل فيها االشتمال على املناسبة ومن استقرأ أقيسة الفقهاء القائلني بالشبه رأى أقيس
  .وتارة ال يتخيل فيها شيء من ذلك ،املصلحية

   :أنواع قياس الشبه

  .)2( والشبه احلكمي ،الشبه اخللقي :وقياس الشبه نوعان
قال  ،ملا بينهما من تشابه اخللقة ،والنعامة بالبدنة ،جزاء احلمامة بالشاة أم جعلوافالشبه اخللقي 

مثل الشيء حقيقته وهو شبهه ": وقال يف األحكام مبينا معىن املثل ،)3("وجيب املثل يف جزائه": قبسيف ال
  .)4("يف اخللقة الظاهرة

أخرى ليستشرف ا ههنا أمثلة وإمنا نضيف  ،أما الشبه احلكمي فقد ذكرنا منه سابقا أمثلة كثرية
جاز أن يكون  ،ن يكون شاهدا يف شيءمن جاز أ": ذلك منف ،ويقف على غايتها املنتهي ،املبتدي

: ومن ذلك أيضا ،اءـواز تويل املرأة للقضـوذلك يف استدالل احلنفية على ج ،)5("رـقاضيا فيه كالذك
وذلك يف استدالله على جواز القراض  ،)6("واحتجا بأن ما كان يف البيع جاز القراض به كالنقدين": أيضا

 وهو ،القاضي للرد عليه ال لتقريره ها أوردوإمن ،وهو خالف مذهب اجلمهور ،القراض يف غري النقدين
  .)7( ليلى ابن أيباألوزاعي ومذهب 

  .القياس الطردي :ثالثا

 ،املصلحـة وعدم التفات الشـرع إليهرع بوصف يعلم خلوه عن ـهو اجلمع بني األصل والف
أو ال ينبت  ،فنأو ال جتري عليه الس ،أو ال يصاد منه السمك ،مائع ال يبىن على جنسه القناطر :كقوهلم

                                                 
 )2/188(نشر البنود  )1(

 ) 2/562(ويين ، الربهان للج)7/301(، البحر احمليط )126: ص(، احملصول البن العريب )806: ص(شرح اللمع  )2(

 )2/567(القبس  )3(

 )2/670(األحكام البن العريب  )4(

 )3/878(القبس  )5(

 )3/866( القبس )6(

 )588: ص(بداية اتهد  )7(
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 ،أعرايب أو إنسان :أو يقال ،وحنو ذلك ،أو ال يزرع عليه الزروع ،أو ال يعوم فيه اجلواميس ،فيه القصب
  .)1( قياسا على األعرايب املذكور يف احلديث ،فوجبت عليه الكفارة

     .أنواع القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه :ةالثاني النقطة

  .)2( والقياس يف معىن األصل ،س الداللةوقيا ،قياس العلة :ينقسم ذا االعتبار إىل
  .قياس العلة :أوال

  .)3( وهو الذي صرح فيه بالوصف اجلامع بني األصل والفرع
ما ضمن بالثمن يف  :جبامع أن ،إذا غصب الفرج وجبت عليه قيمته قياسا على األعيان :ومثاله

  .)4(إلتالفضمن يف ا ،الصحيح من العقود وباملثل يف الفاسد
  .قياس الداللة :ثانيا

 ،)5( هما فيه على اشتراكهما يف العلةـليدل اشتراك ل والفرع بدليل العلةـع بني األصهو اجلم
   :انـوهو نوع

  .)6(االستدالل باحلكم على العلة :أحدمها
لى فجواز األداء ع ،كصالة الفجر ،أو فال جيب ،يؤدى على الراحلة فيكون نفال :كقولنا يف الوتر

فدل عليه  ،وذلك ألن احلكم أثر العلة وملزومها ،فهو يدل على وجود علته يف الوتر ،الراحلة حكم النفل
وذلك أن الكفارة متعلقة بسببني اليمني ": قوله ومنها أيضا ،)7(داللة األثر على املؤثر وامللزوم على الالزم

 فذكر دليل العلة ،)8("اة على امللك والنصابواحلنث فال جيوز تقدميها على أحدمها كما مل جيز تقدمي الزك
  -حلكم ويقال له أيضا املعلولوهذا هو ا وهو عدم جواز تقدمي الزكاة على امللك والنصاب - العلة

                                                 
 )2/788(الربهان ، )7/295(، إحتاف ذوي البصائر )342: ص(املنخول  )1(

 )1/41(، املقدمات املمهدات )4/269(اإلحكام لآلمدي  )2(

 )7/306(، إحتاف ذوي البصائر )4/270(لآلمدي  اإلحكام )3(

 )3/908(القبس  )4(

 )2/257(، إعالم املوقعني )7/307(إحتاف ذوي البصائر  )5(

، الواضح )45: ص(، القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني )13: ص(، اجلدل على طريقة الفقهاء )809: ص(شرح اللمع  )6(
  )2/48(البن عقيل 

 )1/296(القبس  )7(

 )2/671( املصدر نفسه )8(
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م جواز تقدمي السبب على املسبب حىت يستفيد حكما آخرا وهو أن دتدل به على العلة وهي عسلي
  .الكفارة ال تقع إال بعد اليمني واحلنث

دة على ـبإحدى نتيجيت علة واح :ويقال ،االستدالل بأحد أثري املؤثر على اآلخر :الثاين
  .)1(األخرى

أي إذا سرق عينا فتلفت يف يده  ،قول الشافعي يف القطع والغرم جيتمعان على السارق :ومن أمثلته
ألن  ،ا مع فواا كاملغصوبـفوجب ضما ،ها مع بقائهاألا عني جيب رد ،قطع ا وغرم قيمتها

والضمان عند  ،ب البد له من علةـإذ الواج ،على وجود علة وجوب الرد ها مع بقائها دلّوجوب رد
والعلة يف  ،وقد ظهر اعتبارها يف األصل وهو املغصوب ،وتلك العلة تناسبه ،له من حيث املعىن التلف رد
اجلمع بني قطع اجلماعة بيد  :ضامن أمثلته أيو ،)2(عدل برد احلق أو بدله إىل مستحقهإقامة ال :ذلك كله

ب الدية عليهم بتقدير وبواسطة االشتراك يف وج ،وقتل اجلماعة للواحد يف وجب القصاص ،الواحد
  .)3(إجياا
  .القياس يف معىن األصل :ثالثا

قياس األمة على  :ومثاله ،أو مع فارق غري مؤثر ،ن غري فارقهو ما ساوى األصل فيه الفرع مو
  .)4(وريةـالعتق وإلغاء فارق الذك العبد يف سراية

     .أنواع القياس باعتبار اجلالء واخلفاء :ةالثالث النقطة

  .)5(إىل قياس جلي وخفي قسموين
  .لياجلقياس ال :أوال

رق بني األصل ـان قطع فيه بنفي الفـأو غري منصوصة لك ،وهو ما كانت العلة فيه منصوصة
  .والفرع

                                                 
 )2/316( شرح الكوكب الساطع، )5/49(، البحر احمليط )4/270(، اإلحكام لآلمدي )3/551(شرح املختصر املنتهى  )1(

 )3/1027(القبس  )2(

 )3/1030( املصدر نفسه )3(

 )3/962( املصدر نفسه) 4(

 )4/269(اإلحكام لآلمدي  )5(
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أبو بكر بن العريب  ح القاضيصروقد  ،ياسا على العروضعدم الشفعة يف كل منقول ق :مثاله
  .)1(اجلي اقياس كونهب

  .فياخلقياس ال :ثانيا

  .ن حكم األصلهو ما كانت العلة فيه مستنبطة م
فضال على  ،على القتل غيلة بواسطة السيف يف وجوب القصاص ،بعصا القتل غيلةكقياس وذلك 

فكان أمر  ،وتشوفت النفوس إىل التحفظ منه ،بالسيف استنكرنه إذا مشى أل ،أن العصا أعظم يف اخلديعة
   .)2( ويف الغيلة أدخل ،العصا يف اخلديعة أبلغ

  .األدلة املختلف فيها :املطلب الثاين

    .االستدالل بقول الصحايب: الفرع األول

     .التعريف بقول الصحايب :األول بندال

ويطلق  ،رةـاملعاش :ويطلق على ،واحلفظ املنع :ويطلق على ،مشتق من الصحبة :لغة الصحايب
  .)3( على املالزمة

واختص به  ،صلى اهللا عليه وسلم لتيبي اـمن لق": الصحايب عند مجهور األصوليني هوو
  دار تلك ـبال حتديد ملق ،احب عليه عرفاـإطالق الصمتبعا إياه مدة يثبت معها  ،اص املصحوبـاختص

  .)4("سواء روى عنه أو ال ،الصحبة
هو ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  :راد بقول الصحايبوامل

ومل حيصل عليها  ،مل يرد يف حكمها نص من كتاب أو سنة،وسلم من فتوى أو قضاء يف حادثة شرعية
   .)5(اعـإمج

                                                 
 )2/865( القبس )1(

 )3/1002( نفسهاملصدر  )2(

 )92-1/91(القاموس احمليط  )3(

 )4/258(إحتاف ذوي البصائر  )4(

 )4/259(املصدر نفسه )5(
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 رة يف إثبات األحكامـهل هو حجة معتب، فحـل إلينا شيء من ذلك بطريق صحيـفإذا نق
  ؟الفرعية
ه من قبيل اخلرب ـألن ،األخذ بقول الصحايب فيما ال جمال للرأي أو االجتهاد فيه مذهب مجهورف  

  .)1( صلوات اهللا وسالمه عليه ،الةـالتوقيفي عن صاحب الرس
كما يف توريث  ،خمالفأو كان مما ال يعرف له  ،وال خالف فيما أمجع عليه الصحابة صراحة  

ألن  ،ف أيضا يف أن قول الصحايب املقول اجتهادا ليس حجة على صحايب آخروال خال ،اجلدات السدس
وإمنا  ،ذا اخلالفـهم حجة ملا تأتى منهم هولو كان قول أحد ،الصحابة اختلفوا يف كثري من املسائل

ة أو ـهل يعترب حجة شرعي ،الف يف فتوى الصحايب باالجتهاد احملض بالنسبة للتابعي ومن بعدهـاخل
   .)2(؟ال
  .ابن العريباالستدالل بقول الصحايب عند  :الثاين بندال

ونظرنا إليها من حيث التزام  ،إذا راجعنا جمموع أقوال الصحابة اليت وردت يف كتاب القبس  
فسنرى أنه مل يكن يرى قول الصحايب أو عمله الناشئ عن اجتهاده  ،االقاضي أبو بكر بن العريب 

واملذهب من ": يقول ،ويدل على ذلك تصرحياته ،–حد ذاته يف  –اخلاص مصدر تشريع ملزم له 
إن  :وقد قال الشافعي يف أحد قوليه": الشافعياإلمام ه على يف ردأيضا و ،)3("الصحايب ال تقوم به احلجة

  .)4("وقد بينا يف أصول الفقه استحالة ذلك ،قول الواحد من الصحابة حجة
واالختيار عند  ،واملوافقة ،ة قد تعددت بني املخالفةومواقف القاضي مما رواه من أقوال الصحاب  
 املصلحةك،رواه على أحد أصول املذهب عرض قول الصحايب الذي :وقد كان مقياسه يف هذا ،التعدد
فإنه أصدر  ،)5(بيت مخار ملا قام حبرق من ذلك أخذه باجتهاد عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنهف ،وحنوها

أبو د  بكر الصديق رضي اهللا عنه حني أسناجتهاد أيب كما رد ،أحكاما مماثلة أو اكثر عند توليه القضاء 
                                                 

، تيسري )256: ص(، تقومي األدلة للدبوسي )5/216(، الواضح البن عقيل )499: ص(التمهيد يف ختريج الفروع على األصول  )1(
 )6/146(الوصول 

، البحر )2/995(، إرشاد الفحول )260-4/259(، إحتاف ذوي البصائر )880-2/879(أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي  )2(
، شرح البدخشي )5/210(، الواضح البن عقيل )2/451(، املستصفى )130-6/129(، احملصول للرازي )6/53(احمليط 

)3/142 (  
 )2/526(القبس  )3(

 )2/550( املصدر نفسه )4(

 )1/307( القبس )5(
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فيمن  ،مسألة إجياب كفارة اليمني فنلحظه يف :عند التعدداالختيار  أما مسلك ،)1(رأيه إليهاحلنبلي الوفاء 
رضي اهللا  )2(مذهب عبد اهللا بن عباساضي صار إىل فاختلفت الصحابة فيها إال أن الق ،نذر أن يذبح ابنه

 .)3(عنه

     .باملصلحةاالستدالل  :الفرع الثاين

     .وأنواعها تعريف املصلحة :األول بندال

     .تعريف املصلحة :األوىل النقطة

 ،عـكاملنفعة مبعىن النف ،در مبعىن الصالحـفهي مص ،ىـة وزنا ومعنـكاملنفع :لغةيف الاملصلحة   
: الـفق ،نيـلسان بالوجهالح صاحب رـد صـوق ،)4(احل ـدة من املصـم للواحـاسأو هي 

ض ـالح نقيـح واالستصـالـدة املصـلحة واحـالح واملصـحة الصـلـصـوامل"
   .)5("ادـاالستفس

   :واملصلحة فيما اصطلح عليه علماء الشريعة ميكن أن تعرف مبا يلي
وأمواهلم  ،ونسلهم ،وعقوهلم ،ونفوسهم ،من حفظ دينهم ،هاملنفعة اليت قصدها الشارع احلكيم لعباد"

  .)6("طبق ترتيب معني فيما بينها
هي  :وبتعبري آخر ،كان وسيلة إليه أو ما ،ودفع األمل ،أو ما كان وسيلة إليها ،واملنفعة هي اللذة  

فاظ عليها بدفع املضرة احل :واملراد باإلبقاء ،جلب اللذة مباشرة :فاملراد بالتحصيل ،اللذة حتصيال أو إبقاء
   .)7( وأسباا

                                                 
 )1/92( املصدر نفسه )1(

أن امرأة أتت : (بلفظ ،1023: ما ال جيوز من النذور، ر: ب ،النذور واألميان: ، ك) 317:ص(واحلديث أخرجه مالك يف املوطأ  )2(
 ...) إىل عبد اهللا بن عباس 

 )2/665( القبس )3(

 )27: ص( ضوابط املصلحة )4(

 )1/235(، القاموس احمليط )2/295(لسان العرب  )5(

 )27: ص(حة ضوابط املصل )6(

 )5/157(احملصول للرازي  )7(
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اليت ترمي إىل حتقيق  ،هي األثر املترتب على الفعل مبقتضى الضوابط الشرعية :وقيل يف تعريفها
وهو أن حيفظ  :ومقصود الشارع من اخللق مخسة ،)1( مقصود الشارع من التشريع جلبا لسعادة الدارين

ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو  فكل ،موماهل ،ونسلهم ،وعقلهم ،نفسهمو ،عليهم دينهم
  .)2(هو املصلحة بعينه ودفعها  ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ،مصلحة

سواء كان باجللب والتحصيل  -ى إىل حتقيق مقصود الشارع وكان فيه نفع أدفكل ما 
فهو جدير بأن يسمى  - م أو بالدفع واالتقاء كاستبعاد املضار واآلال ،كاستحصال الفوائد واللذائذ

فإن الشريعة مبناها وأساسها على ": -رمحه اهللا  – يقول ابن القيم ،ألن الشريعة أساس املصاحل ،مصلحة
 ،وحكمة كلها ،ومصاحل كلها ،ورمحة كلها ،وهي عدل كلها ،احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد

وعن  ،ىل املفسدةوعن املصلحة إ ،ضدها وعن الرمحة إىل ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور
  .)3("فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ،احلكمة إىل العبث

     .أقسام املصاحل  :ةالثاني النقطة

كثريا ما يشتمل على أمور تصلح أن تكون مناطا حلكم  ،ما حيدث من الوقائع يف حياة الناسإن 
ذه األمور هي ما تعرف عند علماء األصول باملعاين املناسبة وه ،بناء على تلك األمور ،شرعي حيكم به

  :وهذه املعاين املناسبة تتنوع بالنظر إىل شهادة الشارع هلا باالعتبار وعدمه إىل ثالثة أنواع ،للحكم
  .املناسب املعترب أو املصلحة املعتربة :أوال

تعليل ا وبناء احلكم عليها هذه جيوز ال ،وهي معان قام الدليل الشرعي على رعايتها واعتبارها
ويدخل يف هذا النوع مجيع املصاحل اليت جاءت األحكام املشروعة  ،باتفاق القائلني حبجية القياس

 ،كحفظ النفس الذي شرع الشارع لتحقيقه حترمي القتل وإجياب القصاص من القاتل عمدا ،لتحقيقها
إىل غري ذلك من  ،اب احلد على شاراوكحفظ العقل الذي شرع الشارع لتحقيقه حترمي اخلمر وإجي

صاحل جاء دليل وعن طريق هذا النوع من امل ،وشرع األحكام لتحقيقها ،املصاحل اليت اعتربها الشارع

                                                 
 )140: ص( املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية )1(

 )2/482(املستصفى  )2(

 )4/337(إعالم املوقعني  )3(
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حىت  ،ومعرفة قصد الشارع فيها إىل مصلحة بعينها ،فإنه مبين على النظر يف األحكام املشروعة ،القياس
   .)1( أخذت حكم الواقعة املصرح ا ،إذا وجدت هذه املصلحة يف واقعة أخرى

  .املناسب امللغى أو املصلحة امللغاة :ثانيا

وهذه ال يصح التعليل ا وبناء  ،وهي معان قام الدليل الشرعي املعني على إلغائها وعدم اعتبارها
  .احلكم عليها باتفاق العلماء

لكن  ،حفظ النفوس من القتلوهي  ،فإنه قد يبدو أن فيه مصلحة ،االستسالم للعدو :ومن أمثلتها
 ،نظرا إىل مصلحة أرجح منها ،ع العدو ومقاتلتهوأمر بدف ،الشارع احلكيم ألغى هذه املصلحة ومل يعتد ا

  .)2( وهي حفظ كيان األمة وكرامتها
  .املناسب املرسل أو املصاحل املرسلة :ثالثا

سكت عنها ومل يرتب حكما ف ،ا يقم الدليل الشرعي املعني على اعتبارها أو إلغائهوهي معان مل
   .)3( على وفقها وليس هلا أصل معني تقاس عليه

     .ابن العريباالستدالل باملصاحل يف فقه  :الثاين البند

وال عجب يف  ،موضوع املصاحل من أكثر املوضوعات اليت لقيت اهتماما واسعا يف عصرناإن 
فما موقع هذا املسألة من  ،قاعدة جلب املصلحة فقد اختصر علماؤنا الشريعة وغاياا األساسية يف ،ذلك

  .؟واستدالالته فكر القاضي رمحه اهللا
فهذه املظاهر تعترب رسالة واضحة  ،تقريره للمصاحلظاهر وملعرفة ذلك يتوجب علينا البحث عن م

  .من القاضي يبنني فيها رؤيته العامة للشريعة اإلسالمية
   :ومتثلت هذه املظاهر فيما يلي

                                                 
 )1/681(أصول الفقه اإلسالمي  )1(

 )1/680(املرجع نفسه  )2(

، )5/163(، احملصول للرازي )216-5/214(احمليط  ، البحر)2/906(، إرشاد الفحول )7/242(إحتاف ذوي البصائر  )3(
  )2/478(املستصفى 
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     .تصرحياته الدالة على اعتبار املصاحل :ألوىلا النقطة

وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما ": يقول :أما تصرحياته يف العمل باملصلحة فهي كثرية
منها  :فأصول األحكام مخسة": ومنها ،)1("وعلى صحة القول باملصلحة كما قال مالك ،قال مجيع العلماء

هذا من  :باب طالق املريض": ومنها ،)2("صلحة وهو األصل اخلامسوامل.. .أربعة متفق عليها من األمة
يقتل إذا سرق اخلامسة  :قال مالك": كتاب السرقة ما جاء يفمن ذلك و ،)3("املصاحل اليت انفرد ا مالك

ل مالك رمحه اهللا يف وإمنا عو ،ويف ذلك حديث ضعيف ال تناط مبثله إباحة احملظورات ،يف رواية املدنيني
إن املصلحة تقتضي إذا  :وذلك أنا نقول... وهي أحد أركان أصول الفقه ،الرواية على املصلحةهذه 

الذي جعله اهللا له قوة على الطاعة فصرفه  ،اليت تناول ا ما ال حيل له تنقيصا لبطشه ،سرق أن تقطع ميينه
 ،ه توصل إىل البطشفإذا عاد على السرقة ثانية اقتضت املصلحة أن ينقص سعيه الذي ب ،يف املعصية

فإذا عاد الثالثة إىل السرقة تبينا أن بطشه فسد  ،ويبقى له يف البطش جارحة ،ليستوىف منه حق العقوبة
ال تتعظ  ،فإذا سرق اخلامسة تبينا أا نفس خبيثة ،فإذا سرق الرابعة تبينا أن سعيه فسد بتعديه ،بتعديه
  .)4("إتالفهافلم يبق إال  ،ت جوارحهاوال ترتدع بآفا ،بنفسها

     .التعليل باملصلحة :ةالثاني النقطة

 ،ألن بقاء الزوجة تنتظره ضرر ا ،أصلها املصلحة": قال رمحه اهللا يف سياق معاجلته ملسألة املفقود
أنه لو شهد شاهدان أنه  :ومن ذلك أيضا ،)5("وأن االستعجال على الغالب قبل االستيناء به ضرر عليه

وحتد هي حد  ،قال العلماء تؤدب أدبا عظيما ،مث خرجت فقالت وطئين ،داره محلها قسرا حىت أدخلها
 ،ويغرم املهر ،تصدق مع ميينها :وقال مالك ،وحتد يف نفسها حد الزنا كيف ما كانت صفتها ،القذف

جيوز ": اهللا يف معرض بيان شروط السلمقال رمحه و ،)6("وهذا ينبين على قاعدة املصاحل": قال القاضي
أن يشرع يف أخذه كاللنب من الشاة  :والثاين ،أن تكون قرية مأمونة :أحدمها ،يف املعني بشرطنيالسلم 

                                                 
 )2/555(القبس  )1(

 )2/683( املصدر نفسه )2(

 )2/749( املصدر نفسه )3(

  )3/1029( القبس )4(
 )2/753( املصدر نفسه )5(

 )3/908( املصدر نفسه) 6(
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فهي مسألة مدنية اجتمع عليها  ،وأما السلم يف اللنب والرطب والشروع يف أخذه ،والرطب من النخل
ويشق أن يأخذ  ،ومةألن املرء حيتاج إىل أخذ اللنب ميا ،وهي مبنية على قاعدة املصلحة ،عمل أهل املدينة
وصاحب النخل واللنب حمتاج إىل  ،وألن السعر قد خيتلف عليه ،ألن النقد قد ال حيضره ،كل يوم ابتداء

قياسا  ،فلما اشتركا يف احلاجة رخص هلما يف هذه املعاملة ،ألن الذي عنده عروض ال يتصرف له ،النقد
ت تراه يبني وجه احلاجة واملصلحة يف هذه فأن ،)1("ا من أصول احلاجات واملصاحلعلى العرايا وغريه

   .وهو تعليل بني باملصلحة ،مث يقيسها على أصول املصاحل ،املعاملة
وكما حرم على الناس  ،ألنه تناول األعراض ،حرم اهللا تعاىل ذلك": وقال يف الكالم على الغيبة

وال فرق بني  ، حقكذلك حرم عليهم تناول أعراضهم بغري ،تناول أموال الناس ودماءهم بغري حق
كل  ،وحف األعراض باحلد ،وحف األموال بالقطع ،وقد حف اهللا الدماء بالقصاص ،األحوال الثالثة

ترتيب حكيم  ،ومن اخترقها باألقصى حد ،فمن اخترقها باألذى أدب ،ذلك حجب ال حيل اختراقها
   .)2("وتدبري عزيز له القهر والغلبة ،للمصلحة

  .ور العقل يف إدراك املصاحلبيان د :ةالثالث النقطة

ما جاء يف خامتة كتاب  ،ومن تقرير وجه املصلحة يف احلكم مبا يبني أن للعقل دورا يف إدراكها
فهم ذلك  ،مل خيف على ذي لب أن اهللا إمنا وضع هذه العقوبات يف األبدان روادع وزواجر": قال السرقة

حفظا  ،إن اجلماعة إذا قتلوا الواحد قتلوا به :قلناولذلك  ،وتعريفهم به ،اخللق من تنبيه اهللا هلم عليه
فيبلغوا غرضهم من التشفي وتسقط عنهم  ،لئال يستعني األعداء باجلماعة على األعداء ،لقاعدة الدماء

 ،حفظا لقاعدة األموال ،وهذا املعىن يقتضي أن اجلماعة إذا سرقوا حرزا يقطع مجيعهم ،عقوبة القصاص
فتأمل كيف بني أنه مما ال  ،)3("وط القطعرجاء سق ،أخذ األموال باالشتراكلئال يستعني الفسقة على 

وأوضح وجه  ،مث استعمل القياس يف قطع اجلماعة إذا اشتركت يف السرقة ثانيا ،خيفى على العقول أوال
  .فتقرر من جمموع ذلك كله استقالل العقل بإدراك املصاحل ،املصلحة يف ذلك

                                                 
 )2/832( صدر نفسهامل )1(

 )3/1168( املصدر نفسه )2(

 ) 3/1030( املصدر نفسه )3(
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  .صلحي للنصوصالتفسري امل :ةالرابع النقطة

النظر والبحث يف مقاصد النصوص واملصاحل املتوخاة من ": يراد بالتفسري املصلحي للنصوص
  .)1("د ومصاحلواستخراج معانيها ومقتضياا وفق ما الح من مقاص مث تفسريها ،أحكامها

 ،…وهو أن الشريعة مصاحلُ كلها ورمحة كلها ،وهذا التفسري ليس سوى إعمال لألصل املقرر
مث حنجم أو نتهيب  ،فليس من املنطقي أن نقرر ونكرر باستمرار أن أحكام الشريعة كلها مصلحة ورمحة

   .وإظهاره بأقصى ما نستطيع ويف أكثر ما نستطيع من النصوص واألحكام ،عن حتقيق ذلك
 فمن ذلك ما :والناظر يف فكر القاضي ميكنه أن يهتدي إىل هذا الفن الدقيق يف كثري من املواطن

فقد علق على ذلك  ،)2("هذا باب فساد يدخل على الناس": ب اخلطبة على اخلطبة وقول مالكجاء يف با
فخصص مالك هذا  ،إشارة إىل ما يقع بينهم من التقاطع والشحناء اليت فيها فساد ذات البني": بقوله

  .)3("لماءوهو أصل ينفرد به مالك عن سائر الع ،ومحله على بعض حمتمالته باملصلحة ،العموم
فذلك الذي  ،إذا كان اجلالب للمبيع من غري أهل البلد": ومن هذا القبيل أيضا قوله يف االحتكار

ولكن أميا جالب جلب على عمود  :كما قال عمر ،ال مينع منه وال حيجر عليه ،يبيع كيف شاء
للرجل من أهل فإن اجلالب لو قيل له كما يقال  ،وهذا مبين على قاعدة املصلحة احلديث..)4(كبده

مصلحة سببها التحريض  ...النقطع اجللب واستضر الناس ،إما أن تبيع بسعرنا أو تقوم من سوقنا :السوق
 ،وملا حلظ ابن حبيب من أصحابنا هذه املصلحة وفهم املقصود فيها ...والتحضيض على جلب األقوات

فإنه يكون فيه  ،ريـالقمح والشع إن اجلالب للطعام ال ميكن من أن يبيع إال بسعر الناس ما خال :قال
     .)5("حبكم نفسه للحاجة إليهما ولتمام املصلحة ما

                                                 
 )53: ص(االجتهاد النص الواقع املصلحة  )1(

  )355: ص(املوطأ  )2(

 )2/638(القبس  )3(

 1388: احلكرة والتربص، ر: البيوع، ب: ك )451:ص(املوطأ  )4(

 )2/838( املصدر نفسه )5(
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     .االستدالل بشرع من قبلنا :الفرع الثالث

     .تعريف شرع من قبلنا :األول البند

 ،إن األحكام اليت مل يرد هلا يف شريعتنا ال يف الكتاب وال يف السنة ال تكون شرعا لنا بال خالف  
األحكام اليت أقرا  أيضاو ،ال خالف يف أا ليست شرعا لنا ،ااألحكام اليت نسختها شريعتنوكذلك 
  .)1( ألا من شريعتنا لورود التشريع اخلاص فيه بنا ،فال نزاع يف أننا متعبدون ا ،شريعتنا
ريعتنا إذا وهو األحكام اليت مل تقرر يف ش ،الذي هو حمل اخلالف بني العلماءو :النوع األخريأما   

  .)2( علن ثبوا بطريق صحيح ومل يرد عليها ناسخ

       .االستدالل بشرع من قبلنا :الثاين البند

رع من قبلنا شرع ـش": فقد قرره القاضي بقوله يف كثري من املواطن ،اـأما رأي املالكية فيه  
لنا مما كان عمال ملن قبلنا يف  كلما ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم": اإلمجال تفصيال فقالزاد مث  ،)3("لنا

  .)4("معرض املدح كان شرعا لنا
هو أن شرع من قبلنا إذا تقرر يف شريعتنا سواء بالتنصيص  ،وما ميكن أن نستخلصه من أقواله
  .فهو شرع لنا عليه أو ذكره يف معرض املدح أو حنو ذلك

فمن ذلك ما جاء يف حديث  ،هاتوما يدل على هذا الكالم هو استثمار القاضي له يف جمال اجتهاد  
فقال النيب صلى اهللا عليه  ،ويصوم ،وال يتكلم ،يستظلال و ،وال يقعد ،أنه نذر أن يقوم( :أيب إسرائيل

فلم يكن  ،فأما القيام والضحى": قال القاضي ،)5( )مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه :وسلم
وأما الصيام فإنه بقي  ،ن قبلنا فنسخ يف ملتناوأما الصمت فقد كان شرعا مل ،يكن قط طاعة وال شرعا

  .)6("مشروعا الزما يلزمه الوفاء به

                                                 
 )241-240: ص(، منتهى السول )3/569(، شرح املختصر املنتهى )58: ص(النبذ يف أصول الفقه  )1(

 )872-2/871(أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي  )2(

 )1/1036(القبس  )3(

 )2/790( املصدر نفسه )4(

 6704: النذر فيما الميلك ويف معصية، ر: األميان والنذور، ب: ، ك)4/229(صحيح البخاري  )5(

 )2/665(القبس  )6(
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     .بإمجاع أهل املدينةاالستدالل  :الفرع الرابع

     .مفهوم إمجاع أهل املدينة :األول البند

  .)1( نقلي واستداليل :إمجاع أهل املدينة على ضربني 

     .النقلي :األوىل النقطة

   :ضربعلى ثالثة أ وهو
 ،رارـل أو إقـلى اهللا عليه وسلم إما من قول أو فعـرع مبتدأ من جهة النيب صـنقل ش :األول

 ،وزكاة الفطر ،وأنه صلى اهللا عليه وسلم كان يأخذ به منهم الصدقة ،الصاع واملدنقلهم مقدار ك
ذه ـفنقلهم هل ،سوكاألحبا ،م يف الصالةـن الرحيـر ببسم اهللا الرمحـوترك اجله ،واإلقامة ،وكاألذان

 ،ريهـوس ،ا علم ضرورة من أحوالهـع قربه وغري ذلك ممـه كنقلهم موضـاألمور من قوله أو فعل
 .والسالمالة ـأو نقل إقراره عليه الص ،من عدد ركعاا وسجداا وأشباه هذا ،وصفة صالته

  .كعهدة الرقيق وغري ذلك ،نقلهم املتصل :الثاين
وكان النيب صلى اهللا  ،مع أا كانت تزرع باملدينة ،من اخلضرواتكتركهم أخذ الزكاة  :الثالث

من إمجاعهم حجة يلزم املصري إليه باتفاق  ضربوهذا ال ،عليه وسلم واخللفاء بعده ال يأخذوا منها
كترك أخذ  ،مع شهرا لديهم وظهورها فيهم ،فهو نقل تركه ألمور وأحكام مل يلزمهم إياها ،املالكية

طعية م حجة قفهذا النوع من إمجاعه ،خلضروات مع علمه عليه السالم بكوا عندهم كثريةالزكاة من ا
موجب للعلم  ،فإن هذا النقل حمقق معلوم ،ويترك ما خالفه من خرب واحد أو قياس ،يلزم املصري إليه

فق عليه ووا ،وإىل هذا رجع أبو يوسف وغريه من املخالفني ،فال يترك ملا توجبه غلبة الظنون ،القطعي
  .)2(مجع من الشافعية

  إذا رأيت قدماء أهل " :)3(ىة يونس بن عبد األعلـوع يقول اإلمام الشافعي يف روايـويف هذا الن

                                                 
 )277: ص(أصول الفقه للخضري  )1(

، خمتصر )5/77(، تيسري الوصول )4/166(، احملصول للرازي )209-208: ص(مينة ، اجلواهر الث)6/2708(نفائس األصول  )2(
 )2/339(املنتهى 

: انظر. هـ264هـ وتويف سنة 170يونس بن عبد األعلى بن موسى بن ميسرة أبو موسى الصديف من كبار الفقهاء ولد سنة  )3(
 )3/280(، شذرات الذهب )8/261(األعالم 
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أما أصول أهل املدينة فليس فيها ": وقال أيضا ،)1("أنه احلق ة على شيء فال تتوقف يف قلبك ريباملدين
وقال  ،)2("مجعوا على شيء فال تشكن يف أنه احلقإذا وجدت أهل هذا البلد قد أ.. .حيلة من صحتها

  .)3(إنه حجة :أيضا يف كتاب اختالف احلديث
وأنه بلغك عين أين أفيت بأشياء خمالفة ملا عليه ": ويف رد الليث بن سعد على رسالة مالك قال  

الناس تبع  مجاعة الناس عندكم وأنه حيق علي اخلوف على نفسي العتماد من قبلي على ما أفتيهم به وأن
  .)4("ألهل املدينة إليها كانت اهلجرة وا نزل القرآن

  .)5("ليعلم أنا على علم تركناه": قال ،؟ابن املاجشون مل رويتم احلديث مث تركتموه وسئل  
   .)6("السنة املتقدمة من سنة أهل املدينة خري من احلديث": قال ابن مهدي  

     .االستداليل :ةالثاني النقطة

   :اختلف فيه على ثالثة أقوالف ،وهو إمجاعهم من طريق االستدالل الثاين نوعأما ال
اإلمام  هوأنكر ...راء البغدادينيـول كبـقوهو  ،اع وال مبرجحـأنه ليس بإمج :اـأحده

  .)7(اجلويين 
   .)8( وبه قال بعض أصحاب الشافعي ،أنه مرجح :ثانيها
    .)10( وهو مذهب أهل املغرب ،)9( لكاإلمجاع النقلي قاله ابن املعذأنه حجة  :الثالث

 مالك بإمجاع أهل املدينةأراد  :فقيل،  كما اختلفوا أيضا يف األفراد املقصودين فيه على أقوال
  ار ـواخت ،الفقهاء السبعة :وقيل ،وزاد بعضهم تابعي التابعني ،بل أراد الصحابة والتابعني :وقيل ،الصحابة

                                                 
  )20/163(جمموع الفتاوى  )1(

 )1/40(ترتيب املدارك  )2(

 )4/483(البحر احمليط  )3(

  )1/40(ترتيب املدارك  )4(
 )1/45( املصدر نفسه )5(

 )1/45( املصدر نفسه )6(

 )1/720(الربهان  )7(

 )210-208: ص(، اجلواهر الثمينة )392- 1/391(إرشاد الفحول  )8(

 )11/519(سري أعالم النبالء : انظر. بدي البصري شيخ املالكيةهو أمحد بن املعذل بن غيالن بن حكم أبو العباس الع )9(

  )2/83(، نشر البنود )5/281(نفائس األصول  )10(
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  .)1( كابن احلاجب بعضهم التعميم

     .ابن العريباالستدالل بإمجاع أهل املدينة عند  :الثاين ندبال

عمل أهل املدينة فيما ": فهو يقول عن ذلك ،ويف كتاب القبس نلحظ تقرير القاضي للعمل النقلي  
  .)2("طريقه النقل أصل ال يزعزع

 ،لكن يترجح مذهب مالك على غريه يف عدد التكبري فيه": ويتضح صنيعه يف هذه املسألة   
  .)3("دناه لكم من نقل أهل املدينة للعبادات وهيئتهااألصل الذي مهب

على املناخ الذي  ألن أرضيته مل تتوفر ،كتاب القبس ه يفيتهاد فلم أقف علأما ما كان طريقه االج  
عسى أن جتود علينا  ،لذلك ميكننا أن نستوردها من كتب أخرى ،يتالءم مع طرح القضايا األصولية بقوة

   .عنه كتاب القبس مبا امتنع

     .االستدالل باالستصحاب :الفرع اخلامس

     .تعريف االستصحاب :األول بندال

  .االستصحاب يف اللغة :أوال

 ،دعاه إىل الصحبة :أي ،استصحب الرجل :يقال ،طلب املصاحبةوهي  ،استفعال من الصحبةهو 
  :قال الشاعر ،وكل ما الزم شيئا فقد استصحبه

  والمسك قد يستصحب الرامكا   تيإن لك الفضل على صحب

  .)4(والرامك نوع من الطيب رديء

                                                 
، الواضح )4/484(، البحر احمليط )4/91(، إحتاف ذوي البصائر )72: ص(املسائل اليت بناها اإلمام مالك على عمل أهل املدينة  )1(

  ) 2/339(، خمتصر املنتهى )5/183(البن عقيل 
 )1/203(القبس  )2(

 )1/373( املصدر نفسه )3(

 )3/186(، تاج العروس )1/476(لسان العرب  )4(
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  .االستصحاب يف االصطالح :ثانيا
بناء على ثبوته  ،احلكم بثبوت أمر أو نفيه يف الزمان احلاضر أو املستقبل أما عند أهل األصول فهو

استدامة إثبات ما ": م بأنهوعرفه ابن القي ،)1( لعدم قيام الدليل على تغيريه ،أو عدمه يف الزمان املاضي
   .)2("كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا

وهو آخر مدار ": قال اخلوارزمي يف الكايف ،)3(واحملققون كلهم متفقون على أنه دليل شرعي
مث يف  ،مث يف اإلمجاع ،ةنمث يف الس ،تطلب حكمها يف الكتابفإن املفيت إذا سئل عن حادثة  ،الفتوى
فإن كان التردد يف زواله  ،ال يف النفي واإلثباتفيأخذ حكمها من استصحاب احل جيده فإن مل ،القياس

هو دليل يفزع إليه ": وقال ابن عقيل ،)4("وإن كان التردد يف ثبوته فاألصل عدم ثبوته ،فاألصل بقاؤه
  .)5("الفقهاء عند عدم األدلة

     .أنواع االستصحاب :الثاين البند

  .ألصلي أو الرباءة األصليةاستصحاب العدم ا :نوع األولال

وقد  ،)6( كرباءة الذمة من التكاليف حىت يقوم الدليل على التكليف بأمر من األموروذلك 
األصل براءة الذمة وفراغ ": استثمره القاضي يف كثري من القضايا الفقهية وغالبا ما يقول عقب ذلك

  .)8("فيعمل على األصل يف التحرمي": ومن العبارات الدلة على تقريره هلذا النوع قوله ،)7("الساحة
  .استصحاب دليل الشرع حىت يرد ما يغريه: النوع الثاين

  .)9(استصحاب العموم حىت يرد ختصيص واستصحاب النص إىل أن يرد النسخكوذلك 

                                                 
  )2/888(أصول الفقه اإلسالمي ، )351: ص(، شرح تنقيح الفصول )2/310(، الواضح الين عقيل )6/25(البحر احمليط  )1(
، أصول الفقه أليب زهرة )489: ص(يج الفروع على األصول ، ختر)4/191(، إحتاف ذوي البصائر )3/100(إعالم املوقعني  )2(

 )260: ص(

 )131: ص(احملصول البن العريب  )3(

 )2/974(إرشاد الفحول  )4(

 )9: ص(اجلدل على طريقة الفقهاء  )5(

 )53: ص(، األشباه والنظائر للسيوطي )4/192(إحتاف ذوي البصائر  )6(

 )1/170(القبس  )7(

 )3/986( املصدر نفسه )8(

 )9/4022(، نفائس األصول )2/323(، شرح الكوكب الساطع )4/202(إحتاف دوي البصائر  )9(
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وقد مر بشاة ميتة (": قال القاضي ،أما اجلانب التطبيقي منه فنذكر مسألة االنتفاع جبلد امليتة
فبني  ،)1( )قال إمنا حرم أكلها ،قالوا يا رسول اهللا إا ميتة ،أخذمت إهاا فدبغتموه فانتفعتم بههال  :فقال

وأن باقي امليتة على اإلباحة  ،النيب صلى اهللا عليه وسلم أن متناول التحرمي من عموم القرآن األكل خاصة
ل االسترسال على االستدالل جبميع األص": ولعل القاضي رمحه اهللا كان يشري إليه حني قال ،)2("األصلية

  .)3("أفعاله حىت يقوم الدليل على ختصيصه ا
  .استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته يف دوامه :النوع الثالث

ودوام احلل يف املنكوحة بعد تقرير  ،وشغل الذمة باإلتالف أو االلتزام ،الثابتكامللك وذلك 
  .)4(النكاح
  .مجاع يف حمل الرتاعاستصحاب حال اإل :الرابعالنوع 

 ،وخيتلف امعون فيه ،وذلك بأن جيمع العلماء على حكم يف حالة مث تتغري صفة امع عليه
  .)5(فيستدل من مل يغري احلكم باستصحاب احلال

  .االستصحاب املقلوب :اخلامسالنوع 

   .)6(وهو ثبوت أمر يف الزمن املاضي لثبوته يف احلال أي الزمن احلاضر

     .االستدالل بسد الذرائع :ادسالفرع الس

     .تعريف سد الذرائع :األول البند

   :فلها معنينيوأما الذريعة  ،)7( والسداد ما يسد به الثلمة والثغر ،هو احلاجز :فالسد لغة
   .الذرائع :واجلمع ،توسل :أي ،تذرع فالن بذريعة :يقال ،الوسيلة اليت يتوصل ا إىل الشيء :األول

                                                 
  )138: ص: (انظر .تقدم خترجيه )1(

 )1/300(القبس  )2(

 )2/491( املصدر نفسه )3(

 )5/2( ، اإلحكام البن حزم)355: ص(، أصول الفقه للخضري )2/976(، إرشاد الفحول )4/203(إحتاف ذوي البصائر  )4(

، )4/374(، اإلحكام لآلمدي )9/4022(، نفائس األصول )3/563(، شرح خمتصر املنتهى )3/365(قواطع األدلة  )5(
 )3/103(، إعالم املوقعني )2/411(املستصفى 

 )2/896(أصول الفقه للزحيلي ، )2/254(نشر البنود  )6(

 )227: ص(، املفردات للراغب )8/180(تاج العروس  )7(
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  . )1( سبيب ووصليت الذي أتسبب به إليك :أي ،فالن ذريعيت إليك :يقال ،إىل الشيءالسبب  :الثاين
  .منعها وحسمها وإغالقها :هوفسد الذرائع وأما 

   :اصطالحا

اجتاهات خمتلفة حول لعلماء األصول و ،يال يبعد كثريا عن املعىن اللغوفإنه أما املعىن االصطالحى 
فمن رأى أن الذريعة تكون يف األمر  ،د يف التعريف أو إسقاطهات كلمة سمنشؤها إثبا ،تعريف الذريعة

ومن رأى أا ال تكون إال فيما هو حمظور  ،أسقط كلمة سد ،املشروع كما تكون يف األمر احملظور
  .)2(أثبتها

  :وميكن حصر هذه االجتاهات فيما يأيت
وعلى ذلك  ،ظوراأا وسيلة وطريق إىل الشيء سواء أكان مشروعا أم حم :االجتاه األول

  .)4(وابن القيم ،)3(القرايف
 ،)6(يـكالشاطبار مجهور املالكية ـوعلى ذلك س ،)5(ورـلة إىل أمر حمظيأا وس :ه الثايناالجتا

  .)10(القاضي أبو بكر بن العريبمنهم و ،)9(والقرطيب ،)8(وابن رشد ،)7(والباجي ،)6(يـكالشاطب
عرفها فأن جيمع بني االجتاهني السابقني  وقد أراد ،وهو لشيخ اإلسالم ابن تيمية: االجتاه الثالث

إال أنه عقب  ،وهذا يتماشى مع االجتاه األول ،)11("الذريعة ما كان وسيلة وطريقة إىل الشيء": بقوله
   .االجتاه الثاين يساير ووه "ولكنها صارت يف عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إىل فعل احملرم": ذلك بقوله

                                                 
 )21/16(، تاج العروس )5/88(العرب  لسان )1(

 ) 166: ص(القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني  )2(

 )352: ص(شرح تنقيح الفصول  )3(

 )4/553(إعالم املوقعني  )4(

 )2/75(الواضح البن عقيل  )5(

 )4/199(املوافقات  )6(

 )68: ص(احلدود  )7(

 )2/39(املقدمات املمهدات  )8(

 )2/294( تفسري القرطيب )9(

 )2/786(القبس  )10(

  )6/172(الفتاوى الكربى  )11(
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ومعىن ذلك  ،)1( ويتوصل ا إىل فعل حمظوراء اليت ظاهرها اإلباحة األشي :وميكن تعريفها كاآليت
احليلولة دون الوصول إىل املفسدة إذا كانت النتيجة فسادا  :أي ،)2( حسم مادة وسائل الفساد دفعا له

   .ألن الفساد ممنوع
فإن  :وأما املعىن": أصول مذهب مالك فقالهو أصل من بني القاضي أن اعتماد سد الذرائع  وقد

سد ": يـقال القرطبو ،)3("وهي اليت يسميها أصحابنا الذرائع ،مالكا زاد يف األصول مراعاة الشبهة
وعملوا عليه يف أكثر فروعهم  ،وخالفه أكثر الناس تأصيال ،يه مالك وأصحابهلالذرائع ذهب إ

  .)4("تفصيال
بالذرائع إذا كانت النتيجة األخذ  :وفتحها معناه ،هافتحفإنه غري مستبعد وكما أمكن سد الذريعة 

اعلم أن الذريعة كما جيب ": قال القرايف ،وقد تطرقنا إليه من قبل ،)5(ألن املصلحة مطلوبة ،مصلحة
  .)6("وتباح ،وتندب ،وتكره ،سدها جيب فتحها

     .أنواع الذرائع: الثاين البند

  :والذرائع أربعة أنواع
  .كشرب اخلمر املفضي إىل السكر ،ةوسيلة موضوعة لإلفضاء إىل املفسد :األولالنوع 
كمن يعقد النكاح قاصـدا  ،قصد ا التوسل على املفسدة ،وسلة موضوعة للمباح :الثاين النوع

    .به التحليل
 ،لكنها مفضية إليها غالبا ،مل يقصد ا التوسل إىل املفسدة ،وسيلة موضوعة للمباح :الثالث النوع

   .ة املشركني بني ظهرانيهمكمسبة آهل ،ومفسدا أرجح من مصلحتها
 ،ومصلحتها أرجح من مفسدا ،وقد تفضي إىل املفسدة ،وسيلة موضوعة للمباح :الرابع النوع

   .)7(واملشهود عليها  ،واملستامة ،كالنظر إىل املخطوبة
                                                 

 )62: ص(، قاعدة سد الذرائع )4/553(، إعالم املوقعني )2/560(اإلشراف ، )293: ص(الروض املبهج  )1(

 )288: ص(، نيل السول للواليت )2/259(نشر البنود  )2(

 )2/779(القبس  )3(

 )6/85(، البحر احمليط )2/1008( إرشاد الفحول، )2/294(تفسري القرطيب  )4(

 )903-2/902(أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي  )5(

 )2/33(الفروق  )6(

 )555-4/554(إعالم املوقعني  )7(
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     .بالذرائع موقف ابن العريب من االحتجاج :الثالث البند

أما من اجلانب العملي فنجد املسائل املبين  ،الذرائع نظريافالقاضي يقرر العمل ب ،كما رأينا سابقا   
ورمبا اختذ ذلك ذريعة إىل إسقاط الزكاة واالستبداد باألموال دون ": قوله :على هذا األصل حاضرة بقوة منها

ه بينما جند ،)2( –أي لقوة الشبهة فيها  –ويف مسألة امتناع القبلة للصائم رد احلديث للذريعة  ،)1("الفقراء
  .وذلك نظرا لضعف الشبهة ،)3("وهذا رد للنص بالذريعة وهو ال جيوز": فيما موضع آخر يقول

     .االستدالل بالعرف والعادة :الفرع السابع

ان ذلك أن مجيع األحكام يبو ،يف املعامالت واحلقوق وغريها وهذا أصل واسع موجود منتشر
   :حيتاج كل واحد منها إىل أمرين

حيكم عليه بأحد األحكام معرفة حده وتفسريه بعد ف: الثاينأما  ،ه وتفسريهمعرفة حد :أحدمها"
فإن كان قد حدها  ،فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإجياب أو استحباب أو منع أو إباحة ،اخلمسة
كما رجعنا إىل ما حكم  ،رجعنا إىل ما حده الشارع ،كالصالة والزكاة والصيام واحلج وحنوها ،وفسرها

 :فقال تعاىل ،أما إذا حكم عليها الشارع ومل حيدها فإنه حكم على العباد مبا يعرفونه وما يعتادونهو ،به

�mوفرعبِالْم نوهراشعو�l�)4(، وقال أيضا: �mفربِالْع رأْمو�l )5(")6(،  ولذلك سنتناول يف الفرع
  .األول مفهوم كلّ من العرف والعادة يف اللغة واالصطالح

                                                 
 )2/465(القبس  )1(

 )2/492( املصدر نفسه )2(

  )1/180( املصدر نفسه )3(
 )19: اآلية(سورة النساء  )4(

 )199: اآلية(سورة األعراف  )5(

 )82: ص(األصول والقواعد اجلامعة  كناب )6(
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     .مفهوم العرف والعادة يف اللغة واالصطالح :األول بندال

     .تعريف العرف لغة واصطالحا :األوىل النقطة

وعلَى �m :ومنه قوله تعاىلوأعلى الشيء  ،املألوف املستحسن :يطلق العرف لغة على معان هي

له  :واالعتراف ومنه قوهلم ،)2( �lفًاوالْمرسلَات عر�m :والتتابع ومنه قوله تعاىل ،)�l)1اَألعراف رِجالٌ
  .)3( الصرب لداللته على السكون واالستقراريطلق على و ،اعترافا :أي ،علي مئة عرفا

ما استقر يف النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة  :هوأما يف االصطالح ف
  .)5(األحكام لة الشرع وجعلوه مبىنما فهم منه مج :رف الشارعوع ،)4(بالقبول

     .تعريف العادة لغة واصطالحا :ةالثاني النقطة

فكل ما  ،وهي الدأب واالستمرار ،التكرار :أي ،وهي مشتقة من العود ،الديدن :العادة يف اللغة

د وتعو�l )6(، ثُم يعودونَ لما قَالُوا�m :ومنه قوله تعاىل ،اعتيد حىت صار يفعل من غري جهد فهو عادة
  :قال الشاعر ،صار له عادة :أي ،وأعاده ،واستعاده ،واعتاده ،وعاده ،الشيء

  .)7(والفتى آلف لما يستعيد لم تزل تلك عادة اهللا عندي
رة بعد ـوعادوا إليه م ،ما استمر الناس عليه على حكم العقول فهي :أما يف االصطالح

غلبة معىن هي  :قال اإلمام القرايف كماوالعادة  ،)9(هي األمر املتكرر من عالقة عقلية :وقيل ،)8(رىـأخ
 ،كاحلاجة للغذاء والتنفس يف اهلواء ،وقد تكون هذه الغلبة يف سائر األقاليم ،معىن من املعاين على الناس

                                                 
 )46: اآلية(سورة األعراف  )1(

 )1: اآلية(سورة املرسالت  )2(

 )143-141-24/140(، تاج العروس )5/639(لسان العرب  )3(

 )154: ص(، التعريفات )617: ص(الكليات  )4(

 )617: ص(الكليات  )5(

)6( ادلةسورة ا )3: اآلية( 

  )2/357(، املنثور يف القواعد )2/635(املعجم الوسيط ، )8/443(تاج العروس ، )2/702(لسان العرب  )7(
، القواعد الفقهية )1/296(، غمز عيون البصائر )7/335(، موسوعة القواعد الفقهية )219: ص(شرح القواعد الفقهية  )8(

  )617: ص(، الكليات )154: ص(التعريفات ، )46: ص(للدعاس 

 )830-2/829(ي للزحيلي أصول الفقه اإلسالم )9(
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 ،كاآلذان لإلسالم ،عض الفرقبوقد تكون خاصة ب ،كالنقود والعيوب ،وقد تكون خاصة بعض البلدان
   .)1(دنافهذه العادة يقضى ا عن ،والناقوس للنصارى

سواء يف مجيع  ،على معامالت الناس واطردت بينهم إذا غلبت ،كما ميكن أن تصري العادة عرفا
قد يالحظ يف و ،العرف والعادة مبعىن واحديستعملون الفقهاء واألصوليون إال أن  ،البلدان أو بعضها

لنظر جند أنه ال تباين يف ولكن إذا أمعنا ا ،بادئ األمر تباين بني تعريف العادة والعرف لغة واصطالحا
امها ويصدقان يدل عليه لفظمن حيث ما  :أي ،فإن العادة والعرف مبعىن واحد من حيث املاصدق ،الواقع
  :ونظم بعضهم فقال ،)2(عليه

  )3(ترادفت معنى لدى من انتبه    عرف وغالب وعادة شبه

     .أنواع العرف :الثاين البند

 ،وعرف عملي ،عرف لفظي :ينقسم إىلفحبسب موضوعه  إما ،للعرف أنواع باعتبارات خمتلفة
قسم سب اعتباره شرعا وعدم اعتباره ينوإما حب ،وعرف خاص ،عرف عام :وإما حبسب إطاره ينقسم إىل

  .)4(وعرف فاسد ،عرف صحيح :إىل
  .حبسب موضوعه :التقسيم األول

  .وعرف عملي أو فعلي ،عرف لفظي أو قويل :ينقسم العرف حبسب موضوعه إىل
خيتلف عن مدلوله  ،يف معىن خاصهو ما شاع بني الناس يف استعمال لفظ  :العرف اللفظي

  .اللغوي ذلك يف بلد دون آخر
   .هو ما اعتاده الناس من األفعال العادية :أما العرف العملي

  .باعتبار إطاره :التقسيم الثاين

  .وعرف خاص ،ينقسم العرف باعتبار مشوله أو إطاره إىل عرف عام
  .على اختالف أزمام وبيئام ،هو الشائع يف أغلب البالد أو كلها بني الناس :رف العامالع

  .كأهل حرفة ما دون غريها ،أو فئة من الناس ،فهو الذي خيتص ببلدة معينة :العرف اخلاص

                                                 
 )352: ص(شرح تنقيح الفصول  )1(

 )7/397(موسوعة القواعد الفقهية ، )334-331:ص(، القواعد الفقهية الكربى )2/830(أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي  )2(

 )269: ص(اجلواهر الثمينة  )3(

 ) 92: ص(األشباه والنظائر للسيوطي  )4(
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  .حبسب إقرار الشرع واعتباره أو عدم إقراره :التقسيم الثالث

  .وعرف فاسد ،عرف صحيح :وعدم اعتباره إىل قسم العرف بالنظر إىل اعتباره شرعاين
  .فال حيل حراما وال حيرم حالال ،شرعيا هو الذي ال يصادم نصا :العرف الصحيح

كنعارفهم بعض العقود  ،ولكنه حيل حالال أو حيرم حراما ،هو ما اعتاده الناس :الفاسد أما العرف
  .)1(الربوية

     .العرف والعادةموقف ابن العريب من االحتجاج ب :الثالث البند

فقالوا ،حىت جعلوا ذلك أصال،واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه يف الفقه يف مسائل كثرية
   .)2( تترك احلقيقة بداللة االستعمال والعادة ،يف باب ما تترك به احلقيقة ،يف األصول
احل العباد املتجددة واليت رعاية ملص ،ل الشرع احلكيم تقديرها للعرف والعادةهناك أمور كثرية وكّف

وهناك أمور حيتاج الفقهاء يف بيان حكمها إىل معرفة  ،ختتلف باختالف الزمان واملكان وتغري األحوال
فإذا  ،فإن أقوال الناس وأفعاهلم تبىن على ما اعتادوه وما تعارفوا عليه ،الناس وأعرافهم يف األقوال واألفعال

مما لو جاء احلكم على  ،كان أحرى بالرضا والقبول ،فوه وألفوهجاء احلكم الشرعي غري مصادم ملا عر
أحكام مرنة  –كما هو معلوم من نصوص القرآن والسنة  –واألحكام الشرعية  ،غري ما ألفوه وما عرفوه

لتنري طريقها إىل  ،سري أمامهاوت ،بل تتواءم معها ،ال تتناقض مع املصاحل املرسلة املتجددة ،مليئة باحليوية
  .)3( ط السوي صراط اهللا الذي له ما يف السموات واألرضالصرا

فمن اجلانب  ،والقاضي ابن العريب واحد من الفقهاء الذين راعوا هذا املبد أ يف فتاويهم وأحكامهم
وهونت  ،ورفعت جهال ،فإن العادة إذا جرت أكسبت علما": فقال ،النظري تكلم القاضي عنها بإجياز

  .)4("ويرجعون إليها على القياس معىن ،وأباها سائر العلماء لفظا ،كوهي أصل من أصول مال ،صعبا

                                                 
، أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب )878-2/875(، املدخل الفقهي العام )835-2/833(لي أصول الفقه اإلسالمي للزحي )1(

  )253-252: ص(، الوجيز يف أصول الفقه )316-315: ص(
 )1/295(غمز عيون البصائر  )2(

 )151: ص( توجيهالقواعد الفقهية بني األصالة وال )3(

 )2/813(القبس  )4(
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وهو  ،إن اليمني حممولة على العرف :فإن قلنا": كما بىن مسائل فقهية على العادة من ذلك
وإن مل يلتفت إىل العرف يف اليمني على  ،لزمه أن يدخلها حاجا أو معتمرا ألن ذلك هو العرف ،املشهور

  .)1("خل إىل املسجد كيف شاءالرواية األخرى د
بين على القاعدة فم ،وأما باب العهدة": مثال يقولف ،باب إىل هذا األصليرجع أحيانا مسائل البل 

  .)2("ب ما مهدناهـالذي تبىن عليه أكثر مسائل الشرع حس ،وع إىل العرفـجوهي الر ،ةـاخلامس

    . االستدالل باالستحسان :الفرع الثامن

     .يف االستحسان لغة واصطالحاتعر :األول البند

واحلسن ما مييل إليه  ،استفعال من احلسنهو و ،الشيء واعتقاده حسنا عد :االستحسان يف اللغة
وإن أو معنويا كالرأي  ،سواء كان حسيا كالثوب ،ويعتقده حسنااإلنسان ويهواه من الصور واملعاين 

   .)3( كان مستقبحا عند غريه
   :لفت عبارة األصوليني يف تفسريهاخت أما يف االصطالح فقد

العدول عن موجب  هو": وقيل ،)4("وتقصر عنه عبارته نفس اتهديف دليل ينقدح  هو": قيلف
 :االستحسان هو" :)6( وقال الكرخي ،)5("و هو ختصيص قياس بدليل أقوى منهأ ،قياس إىل قياس أقوى منه

م به يف نظائرها إىل خالفه لوجه أقوى يقتضي عدل اإلنسان عن أن حيكم يف املسألة مبثل ما حكأن ي :هو

                                                 
 )2/663(القبس  )1(

 )2/805( فسهاملصدر ن )2(

 )1/174(، املعجم الوسيط )4/214(القاموس احمليط ، )7/707(لسان العرب  )3(

، شرح الكوكب )238: ص(، شرح البدخشي )110: ص(، مجع اجلوامع )6/138(، تيسري الوصول )2/474(املستصفى  )4(
، )1/147(طالحات الفنون ، كشاف اص)4/391(، اإلحكام لآلمدي )3/575(، شرح خمتصر املنتهى )332: ص(الساطع 

 ) 9/4037(نفائس األصول 

، إرشاد )3/575(، شرح خمتصر املنتهى )404: ص(تقومي األدلة ، )2/335(حاشية األزمريي ، )4/1132(كشف األسرار  )5(
، )2/101(، الواضح البن عقيل )307: ص(، املغين يف أصول الفقه )333: ص(، أصول الفقه للخضري )2/986(الفحول 

  )4/515(طع األدلة قوا
هـ وتويف سنة 260هو عبيد اهللا بن احلسني الكرخي كنيته أبو احلسن فقيه انتهت إليه رياسة احلنفية يف العراق ولد سنة  )6(

  )142: ص(، طبقات الفقهاء )15/209(، البداية والنهاية )4/193(، األعالم )2/493(اجلواهر املضية : انظر. هـ340
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األخذ مبصلحة جزئية يف مقابلة  :االستحسان هو": فه اإلمام الشاطيب بقولهوعر ،)1("العدول عن األول
 :نقل قول ابن خويز مندادكما  ،اختيار القول من غري دليل وال تقليد هو :وقال الباجي ،)2("دليل كلي

   :االستحسان يف لسان الفقهاء نوعان" :)4( وقال مشس األئمة السرخسي ،)3( بأنه األخذ بأقوى الدليلني
حنو  ،العمل باالجتهاد وغالب الرأي يف تقدير ما جعله الشرع موكوال إىل آرائنا :النوع األول

حبسب اليسار  جب ذلكأو ،)�l )5متاعا بِالْمعروف حقا علَى الْمحِسنِني�m :املتعة املذكورة يف قوله تعاىل
وكذلك  ،ما يعرف استحسانه بغالب الرأي :فعرفنا أن املراد ،وشرط أن يكون بالعرف ،اليسار والعسرة

وال يظن بأحد الفقهاء أنه خيالف  ،)�l )6وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف�m :قوله تعاىل
   .يف هذا النوع من االستحسان

هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تسبق إليه األوهام قبل إنعام  :روالنوع اآلخ
 ،يظهر الدليل الذي عارضه فوقه يف القوة ،وبعد إنعام التأمل يف حادثة وأشباهها من األصول ،التأمل فيه

الذي تسبق  للتمييز بني هذا النوع من الدليل وبني الظاهر ،فسموا ذلك استحسانا ،فإن العمل به واجب
  .)7("ه مستحسنا لقوة دليلهـعلى معىن أنه ميال باحلكم عن ذلك الظاهر لكون ،أملـإليه األوهام قبل الت

  .)7("دليله
اعلم أن الذي استقر عليه رأي املتأخرين هو أن االستحسان " :)8( د الدين التفتازاينـوقال سع

  .)9("عبارة عن دليل يقابل القياس اجللي الذي تسبق إليه األفهام

                                                 
، املستصفى )6/125(، احملصول للرازي )5/91(، البحر احمليط )4/285(إحتاف ذوي البصائر ، )3/238(شرخ البدخشي  )1(

  )4/521(، تقومي األدلة )6/139(، تيسري الوصول )2/476(
 )30: ص(، معجم أصول الفقه )4/206(املوافقات  )2(

 )2/969(ع ، شرح اللم)4/520(، قواطع األدلة )5/88(، البحر احمليط )65: ص(احلدود  )3(

املبسوط شرح اجلامع : هـ من كتبه483هو حممد بن أمحد بن أيب سهل أبو بكر مشس األئمة قاض من كبار األحناف تويف سنة  )4(
 )3/78(، اجلواهر املضية )5/315(األعالم : انظر. الكبري

 ) 236: اآلية(سورة البقرة  )5(

 )233: اآلية(سورة البقرة  )6(

 )2/148(فقه احملرر يف أصول ال )7(

ذيب : هـ من كتبه793هـ وتويف سنة 712مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاين من أئمة العربية والبيان واملنطق ولد سنة  )8(
 )7/219(، األعالم )4/350(الدرر الكامنة : انظر. املنطق، املطول يف البالغة

 )4/285(، إحتاف ذوي البصائر )3/576(شرح خمتصر املنتهى  )9(
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ترك ما يقتضيه الدليل على طريق االستثناء والترخص مبعارضته ": قال القاضي أبو بكر بن العريبو
  .)1("ما يعارضه يف بعض مقتضياته
أو الوقف عن العمل به بدليل آخر  ،رك القياساالستحسان الستحسام ت :ومسوه ذا االسم أي
 ،قاطعة لظهورهومل يروا القياس الظاهر حجة  ،كاراوإن كان أخفى منه إد ،فوقه يف املعىن املؤثر أو مثله

  .)2( ل يف نفسه من الوجه الذي يتعلق به صحتهـبل نظروا إىل قوة الدلي ،وال رأوا الظهور رجحانا
  : ويتلخص تعريف االستحسان يف أمرين

  .ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل :األول
 .بناء على دليل خاص يقتضي ذلك ،ي أو قاعدة عامةاستثناء مسألة جزئية من أصل كل :الثاين

ورغم ذلك مل يؤثر عنه  ،)3("االستحسان تسعة أعشار العلم": وقد روي عن اإلمام مالك قوله
   :استحسن مخس مسائل مل يسبقه غريه إليها –مالك  –إال أنه  ،القول به كثريا مبثل أيب حنيفة

  .مل جير عمل أهل فاس إال يف مثار اخلريف دون املصيفو ،ثبوت الشفعة يف الثمار :املسألة األوىل
 .ثبوت الشفعة يف أنقاض أرض احلبس وأرض العارية :املسألة الثانية

 .والقصاص بالشاهد واليمني :املسألة الثالثة

 .دية أمنلة اإلام خبمس من اإلبل وتقدير :املسألة الرابعة

  .)4( ل إذا كان املال كثريا حمو ستني ديناراإيصاء املرأة على ولدها املهم :املسألة اخلامسة

     .عند ابن العريباالستحسان  :الثاين البند
 ،هونبذ ما سواه وراء ظهر ،القاضي ابن العريب اعتمد أصل االستحسان الذي يعضده الدليلإن 

ستمر يف وهذا إمنا هو استحسان ال يعضده الدليل امل": يقول يف رده على األحناف ،ألنه من قبيل التشهي
   .)5("أصل املسألة

                                                 
 )132: ص(احملصول البن العريب  )1(

 )4/517(، قواطع األدلة )404: ص(تقومي األدلة  )2(

 ) 5/88(، البحر احمليط )401: ص(تاريخ املذاهب اإلسالمية  )3(

 )129: ص(مالك بن أنس ومدرسة املدينة  )4(

 )3/1035(القبس  )5(



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@Ý—ÐÛa 

 
 

 - 180 -

 ،بالعرفأو  ،أو باإلمجاع ،فقد يكون بالنص ،واالستحسان يتنوع حبسب الدليل الذي يثبت به
  .)1(أو باملصلحة ،والعادة
  .االستحسان بالنص :أوال

   .)2(وهو العدول عن حكم القياس يف مسألة إىل حكم خمالف له ثبت بالكتاب أو السنة
واستثناها من  ،)3()أرخص يف بيع العرايا(النيب صلى اهللا عليه وسلم  إنف :بيع العرايا من ذلكو

 .)4( وكذلك ضرر املداخلة يف الثمرة مثله عند القضاء بالشفعة،الربا لضرر املداخلة

   .االستحسان باإلمجاع: ثانيا

  .)5(يف مسألة إىل حكم خمالف له ثبت باإلمجاعالعدول عن حكم القياس  ووه
أن املعقود عليه  :أي ،وذلك ألنه عقد على معدوم ،فإن القياس ال جيوز السلم ،لمالس :ومن أمثلته
وهو اإلمجاع  ،وهو اجلواز لدليل آخر ،ولكن عدلنا عن هذا احلكم إىل حكم آخر ،معدوم عند العقد

  .)6(فتركنا القياس هلذا اجلماع ،على جوازه
  .االستحسان بالعرف والعادة :ثالثا

أو عمال مبا  ،لقياس يف مسألة على حكم آخر خيالفه جلريان العرف بذلكوهو العدول عن حكم ا
   .)7(اعتاده الناس

 ،فإن القياس يقتضي أن يدخله كيف شاء ،من نذر املشي إىل املسجد احلراممسألة  :من أمثلتهو
ـل املسجد فلزمه أن يدخ ،ن مكة ال تدخل إال بإحراموهو أ ،عن هذا القياس إىل العرف لكن عدلنا

 .)8(او معتمرحاجا أ

                                                 
، )4/517(، قواطع األدلة )3/238(، شرح البدخشي )405: ص(، تقومي األدلة )4/208(، املوافقات )3/33(فتح الغفار  )1(

  )2/973(شرح اللمع 
 )405: ص(، تقومي األدلة )4/286(إحتاف ذوي البصائر  )2(

: ك )2/635(صحيح مسلم  .2173: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، ر: البيوع، ب: ، ك)2/107(صحيح البخاري  )3(
  3892: بالتمر إال يف العرايا، ر حترمي بيع الرطب: البيوع، ب

 )2/856(القبس  )4(

 )236: ص(، أصول الفقه أليب زهرة )4/287(إحتاف ذوي البصائر  )5(

 )2/832(القبس  )6(

 )3/575(، شرح خمتصر املنتهى )333: ص(، شرح الكوكب الساطع )4/287(إحتاف ذوي البصائر  )7(

 )2/663(القبس  )8(
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   .االستحسان بالضرورة :رابعا
   .)1(رورةـدول عن حكم القياس يف مسألة إىل حكم آخر خمالف ضـوهو الع

بعد تنجسها لتعذر فإن القياس يأىب تطهري هذه األشياء  ،واين واآلبار واحلياضاألتطهري  :مثالهو
  .)2(صب املاء على احلوض والبئر للتطهري

  .ن باحلاجةاالستحسا :خامسا
وهو شيء انفرد به ": قال ،مسألة استثناء القرض من حترمي بيع الذهب بالذهب إىل أجل :ومثاله

وقد قرر القاضي قاعدة  ،وقد استمد هذا من حبر االستحسان ،"مالك مل جيوزه أحد من العلماء سواه
تبار احلاجة يف جتويز عوهي ا ،أفصح ا عن نوع االستحسان الذي اغترف منه يف هذه القضية الفقهية

   .)3(اعتبار الضرورة يف حتليل احملرماملمنوع ك
 ،كطعام يؤكل ،مسألة األخذ من الغنيمة قبل القسمة إذا دعت احلاجة إىل ذلكأيضا من ذلك و

  .)4(فاستحسن ذلك وأجازه بناء على املصلحة ،أو دابة تركب
  
  
  
  

                                                 
 )236: ص(، أصول الفقه أليب زهرة )4/518(، قواطع األدلة )4/288(إحتاف ذوي البصائر  )1(

 )1/143(القبس  )2(

 )2/790( املصدر نفسه )3(

 )2/606( املصدر نفسه )4(



 

 
 

  

  

   

  الخاتمة 
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   :ائج اليت توصلت إليهـا باختصارأهم النت يف ختام هذا البحث، أورد

انطالقا من  ،هو الطريقة اليت بسلكها اتهد يف إثبات قضايا معينة ملنهج االستداليلا :أوال
  .هي مطلوب املستدل واملستدل لهاليت  ،مقدمات هي املبادئ واألصول للوصول إىل النتائج

وقد  ،ملعلوم أن القاضي أصويل متميزومن ا ،هذا البحث يتعلق بالقاضي أيب بكر بن العريب :ثانيا
لدى مؤلفه من علم أصول ه من فقه متأثر غاية التأثر مبا أن ما حيوي ،)القبس(تبني من خالل قراءة كتابه 

  .ن فقهه مبين على أسس واضحةإذ أظهر أ ،وهذه منقبة للقاضي ،الفقه
 ،رةـاألصول يف الفكاء ـبوضوح مسة طرائق علم تتجلى له )القبس(اب ـكت يفالناظر  :ثالثا

فتراه اعتمد  ،كثري من املواطن بالضبط والتقعيد كما نالحـظ أن املؤلف اهتم يف ،واملصطلح ،والعرض
فاستلزمه هذا أن يتوسل بطريقة اجلدل الفقهي يف  ،املذموم وحاد عن التقليد ،كعنصر جوهري النظر

  .جلدلن عنصر املناظرة واوعليه فالكتاب ال خيلو م ،عروضه الفقهية
املسائل أكثر  رايتها حتت انضوىمن أكثر القواعد اليت  )املشقة جتلب التيسري(تعترب قاعدة  :رابعا

أو جتاوز  ،يف تبنيها وحتول دون التفريط ،مع مراعاة الضوابط اليت حتكمها ،يف الكتابالواردة الفقهية 
 ،هم اشتماهلا على املصلحة والتيسريسد كثريا من األبواب اليت يتوومن مث فإنه ي ،يف استعماهلااحلدود 

تبوأ كرسي خاصة ملا  ،عرضت عليهلقاضي يف معاجلته للوقائع اليت ا وهذا لون من االحتياط التزمه
   .القضاء

والفكر املقاصدي هو  ،يف استدالالتهظهر هذا جليا  ،متيز بفكره املقاصدي ابن العريب :خامسا
  .عة وأسسها ومضامينها من حيث االطالع والفهم واالستيعابالفكر املتشبع مبعرفة معاين مقاصد الشري

برأي األحناف  خاصة ما يتعلق ،هذا الكتاب بذكر اخلالف العايل هذا يف ابن العريباهتم  :سادسا
من وجود قوي ومشاركات علمية بارزة أثرت يف مسار احلركة الفقهية يف  هلذين املذهبنيملا  ،والشافعية

  .العامل اإلسالمي
فقد أظهرها بقوة داخل  ،كما أبرز ظاهرة االختالف الفقهي يف حميطها العام بني املذاهب :عاساب

وخصب املناهج  ،مع وفرة األصول وكثرا ،نظرا لتميز هذا األخري بكثرة األقوال ،املذهب املالكي
وغثها  ،ز صحيحها من سقيمهايومتي ،مما ساعده على متحيص كثري من الروايات وتوجيهها ،وصالحيتها
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بعده  اوأو عن أصحابه الذين جاؤ ،سواء كانت الروايات منقولة عن إمام املذهب نفسهو ،من مسينها
  .وأثروا مذهبه
 ،متثل منهجه يف عرض القضايا الفقهية يف الغالب بأن يقدم املؤلف بني يدي القارئ املسألة :ثامنا

   .ملنقول فاملعقولبذكر األدلة من ا عقب ذلكوي ،مث يتبعها احلكم الشرعي هلا
يعمد يف كثري من األحيان إىل تكثيف األدلة سواء النقلية أو  - رمحه اهللا-وجدنا املؤلف  :تاسعا
دمة الرأي ـوهذا خل ،وأحيانا لغوية ،وأخرى فقهية ،كما يدعم استدالله بقواعد أصولية ،العقلية منها

  .الذي ينتصر له
ومتثل هذا املنهج فيما  ،األدلةبني التعارض الواقع  لدفعدة رمحه اهللا إىل طرق ع ابن العريبجلأ  :عاشرا

  :يلي
 .بقوة الدليلالترجيح  •

 .تقدمي األفقه من الراوة واألضبط واألورع •

 .تقدمي احلاظر على املبيح •

 .حكم األخف يرجح على ما حكمه أثقل •

 .ما كان موافقا لعمل أهل املدينة فإنه أوىل من غريه •

 .ء الراشدون يقدم على ما مل يكن كذلكالدليل الذي عمل به اخللفا •

الترجيح أيضا ومن صميم هذا الباب  ،فإنه أحرى بالعمل عندهما كان أقرب إىل املصلحة  •
 .باملقاصد ومعناه تقدمي أحد الدليلني املتعارضني لقوة املصلحة

 ا كانتوطريقته يف استمداده منه ،املصادر االستداللية اليت اعتمدها يف هذا الكتاب :حادي عشر
   :اآليتـك

 .املوافق واملخالف :ومفهومه بنوعيه ،منطوقه :االستدالل بالقرآن الكرمي •

كما أن له منطقا خاصا  ،النبوية بأنواعها الثالثة املذكورة يف كتب أهل األصولاالستدالل بالسنة  •
 .حتجاج باملرسل فقد اعتربه مبثابة املسند مطلقايف اال

كان إلمجاع أهل املدينة سهم يف هذه القسمة اليت  وقد ،يتاإلمجاع بنوعيه الصريح والسكو •
 .شغلت فكر القاضي وفقهه
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وقدراته بن العريب يف إيراد األقيسة تفننا يدل على تبحره يف الفقه اوقد تفنن  :بالقياس لاالستدال •
 .فاستعمل قياس العلة وقياس الشبه وقياس الداللة وغريها ،هالعقلية العالية يف إجرائ

 .مل يعتربه حجة جيب املصري إليهو ،بقول الصحايب العملبن العريب ا رفض  •

وحيتكم إليها عند  ،جنوما ليهتدى ا عند النوازل احلجعل من املص ابن العريباتضح جليا أن  •
بل لقد علل ا الكثري من األحكام اليت  ،ح يف كثري من األحيان باعتمادهاولذلك صر ،االختالف
 .انتهى إليها

أو جاء يف معرض  ،سواء كان ذلك بالنص ،ع من قبلنا فهو شرع لنا إذا تقرر يف شريعتناأما شر •
 .وهو مذهب مجهور املالكية ،املدح أو حنو ذلك

فضال عن استثماره لبعض أنواعه  ،القاضي على حجيته هذا الدليل نص :االستدالل باالستصحاب •
واستصحاب دليل الشرع حىت يرد ما  ،يةصلالرباءة األاستصحاب العدم األصلي أو ك ،يف اجتهاده

 .يغريه

 ،وتطبيقاته يف املذهب املالكي كثرية ،اشتهر عند املالكيةاألصل هذا  :االستدالل بسد الذرائع •
 .نظرائه من أهل مذهبهر العمل به على غرار قر ابن العريبوالقاضي 

ده وغالبا ما جن ،كتابهذا ال تضاعيفوهذا أصل موجود منتشر يف  :االستدالل بالعرف والعادة •
 .يف أبواب املعامالت واحلقوق وغريها

أنه استخدم كثريا من  )القبس(رمحه اهللا يف كتابه  ابن العريبمما يؤثر عن  :االستدالل باالستحسان •
 ،والعرف ،واحلاجة ،والضرورة ،واملصلحة ،واإلمجاع ،بالنص فاستحسن ،أنواع االستحسان

   .والعادة
 وأمحد اهللا عز وجل يف اخلتام كما يف البدء، ،توصلت إليها يف هذا البحث يتهذه أهم النتائج ال  

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
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�0/���0/���0/���0/���:�:�:�:KYس�א�&�د��وא��א�(`KYس�א�&�د��وא��א�(`KYس�א�&�د��وא��א�(`KYس�א�&�د��وא��א�(`� �� �� �� �
  

  .مرواية حفص عن عاصب :القرآن الكرمي �

  :)األلف(

  :)〉 476: ت( الشريازي علي بن يوسف الفريوز أباديإبراهيم بن  •
   ).م 1983 ،〉 1403( ،1:ط ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،عبد ايد تركي :حتقيق ،شرح اللمع �
   .تد ،طد ،دار الرائد العريب :بريوت ،إحسان عباس: حتقيق ،طبقات الفقهاء �

  ):〉 790: ت( الشاطيبإبراهيم بن موسى اللخمي أبو إسحاق  •
  دت ،دط ،دار اشريفة ،االعتصام �
  .دط ،دط ،املكتبة التجارية الكربى :مصر ،عبد اهللا دراز :حتقيق ،املوافقات �

  ):〉 799: ت(ابن فرحون بن نور الدين إبراهيم  •
 ،〉 1406( ،1:ط ،مكتبة الكليات األزهرية :القاهرة ،اهج احلكامـيف أصول األقضية ومن تبصرة احلكام �
  ).م 1986
 ،دار الكتب العلمية :بريوت ،مأمون بن حمي الدين اجلنان :حتقيق ،الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب �

  ).م 1996 ،〉 1417( ،1:ط
دار  :بريوت ،عبد السالم الشريفو محزة أبو فارس :قيقحت ،من مصطلح ابن احلاجبكشف النقاب احلاجب  �

  .)م 1990( ،1:ط ،الغرب اإلسالمي
  :الزيلعي إبراهيم •

 .دت ،دط ،عبد اهللا توفيق الصباغ .د :عىن بطبعها ،املدخل الوجيز يف اصطالحات مذهب السادة املالكية �

  ):〉 799: ت( النبهاينن بن عبد اهللا بن احلسن أبو احلس •
 :بريوت ،جلنة إحياء التراث العريب :قيقحت ،لعليا فيمن يستحق القضاء والفتيااملسمى املرقبة ا تاريخ قضاة األندلس �

   ).م 1983 ،〉 1403( ،5:ط ،دار اآلفاق اجلديدة
  ):〉 684: ت( القرايف أمحد بن إدريس •

 2004( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،وتصرفات القاضي واإلمام وى عن األحكاماإلحكام يف متييز الفتا �
   ).م 1425 ،〉

  .)م 1994( ،1:ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،حممد حجي :قيقحت ،الذخرية �
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  ).م 1997 ،〉 1418( ،1:ط ،دار الفكر :بريوت ،ار احملصول يف األصولـيف اختصرح تنقيح الفصول ـش �
 ،دار السالم :القاهرة ،حممد أمحد سراج وعلي مجعة حممد :قيقحت ،أنوار الربوق يف أنواء الفروقواملسمى ق الفرو �

  ).م 2001 ،〉 1421( ،1:ط
 ،مكتبة مصطفى الباز ،ود وعلي حممد معوضـأمحد عادل عبد املوج :قيقحت ،يف شرح احملصول نفائس األصول �

  ).م 1995 ،〉 1416( ،1:ط
  :القسنطيينابن قنفذ علي أمحد بن حسن بن  •

  ).م 1983 ،〉 1403( ،4:ط ،دار اآلفاق اجلديدة :بريوت ،عادل نويهض  :قيقحت ،الوفيات �
  :أبو راس الناصريأمحد بن خالد  •

 ،دار الكتاب :الدر البيضاء ،جعفر الناصري وحممد الناصري :قيقحت ،االستقصاء ألخبار دول املغرب األقصى �
  .)م 1954( ،طد

  ):〉 303: ت( النسائيشعيب بن علي أمحد بن  •
  .دت ،1ط  ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع :الرياض ،حممد ناصر الدين األلباين :ختريج األحاديث ،السنن �

  ):〉 728: ت(ابن تيمية أمحد بن عبد احلليم  •
 ،دط ،والدعوة واإلرشاد الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء :الرياض ،رفع املالم عن األئمة األعالم �
  .دت
 ،〉 1426( ،3:ط ،دار الوفاء للطباعة والنشر :املنصورة ،عامر اجلزار وأنور الباز :اعتىن ا ،الفتاوى الكربى �
  )م 2005

  :حلولوأمحد بن عبد الرمحن بن موسى الزليطين  •
 ،2:ط ،مكتبة الرشد :الرياض ،عبد الكرمي النملة :قيقحت ،الضياء الالمع شرح مجع اجلوامع يف أصول الفقه �

  .)م 1999 ،〉 1420(
  :)〉 430: ت(األصفهاين أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا بن أمحد  •

  .دت ،دط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،ولياء وطبقات األصفياءحلية األ �
  :)〉 462: ت( لبغداديااخلطيب  أمحد بن علي بن ثابت أبو بكر •

   .)م 2007( ، 4:دار ابن اجلوزي، ط: الرمحن بن يوسف العزازي، الرياض أبو عبد: ، حتقيقالفقيه واملتفقه �
  :)〉 852: ت( العسقالينبابن حجر الشهري أمحد بن علي بن حممد  •

  .دت ،دط ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،ذيب التهذيب �
  .)م 1993 ،〉 1414( ،دط ،دار اجليل :بريوت ،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة �
  .دت ،دط ،دار الفكر ،عبد العزيز بن باز :حتقيق ،ح الباري شرح صحيح البخاريفت �
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  .دت ،دط ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية ،عبد الفتاح أبو غدة :اعتىن به ،لسان امليزان �
دار  :بريوت ،يوسف عبد الرمحن الرعشلي :قيقحت ،مشيخة احلافظ ابن حجرامع املؤسس للمعجم املفهرس  �
  .)م 1992 ،〉 1413( ،1:ط ،املعرفة

  ):〉 1126: ت( النفراويأمحد بن غنيم بن سامل  •
  .دت ،دط ،املكتبة الثقافية :بريوت ،شرح رسالة ابن أيب زيد القريواينالفواكه الدواين  �

  :)〉 395: ت(القزويين بن زكريا  بن فارسأمحد  •
  .دت ،دط ،ويتمطبعة حكومة الك ،عبد السالم هارون :قيقحت ،معجم مقاييس اللغة �

  :ابن أيب أصيبعةأمحد بن القاسم بن خليفة  •
  .دت ،دط ،دار مكتبة احلياة :بريوت ،نزار رضا :قيقحت ،نباء يف طبقات األطباءعيون األ �

  :الزرقاأمحد بن حممد  •
  .)م 1989 ،〉 1409( ،2:ط ،دار القلم :دمشق ،شرح القواعد الفقهية �

  :)〉 681 :ت(بن خلكان أمحد بن حممد بن أيب بكر  •
   .دت ،دط ،دار صادر :بريوت ،إحسان عباس :قيقحت ،وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان  �

  :الشنقيطيأمحد بن حممد األمني  •
  .دت ،1:ط ،دار الفكر العريب :بريوت ،لإلستفادة من املنهج يف قواعد الفقه املالكيإعداد املهج  �

  :)〉 681: ت( األدنرويأمحد بن حممد  •
  .دت ،دط ،مكتبة العلوم واحلكم :املدينة املنورة ،سليمان بن صاحل اخلزي :قيقحت ،ملفسرينطبقات ا �

  :احلموي احلنفيأمحد بن حممد  •
  .)م 1985 ،〉 1405( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،شرح كتاب األشباه غمز عيون البصائر �

  :)〉 681: ت( الفيوميأمحد بن حممد بن علي  •
   .دت ،دط ،املطبعة األمريية :القاهرة ، غريب الشرح الكبرياملصباح املنري يف �

  :)〉1041: ت(املقري أمحد بن حممد التلمساين  •
 ،〉 1408( ،دط ،دار صادر :بريوت ،ان عباسـإحس :قيقحت ،ندلس الرطيبنفح الطيب من غصن األ �
  .)م 1988
مطبعة  :القاهرة ،عبد احلقيظ شليبو اريبيإبراهيم األومصطفى السقا  :قيقحت ،أزهار الرياض يف أخبار عياض �

  .)م 1939 ،〉 1358( ،دط ،جلنة التأليف والترمجة والنشر
  :)〉 914: ت( الونشريسيأمحد بن حيي  •
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دار ابن  :بريوت ،الصادق بن عبد الرمحن الغرياين :قيقحت ،إىل قواعد اإلمام أيب عبد اهللا مالك إيضاح املسالك �
  .)م 2006 ،〉 1427( ،1:ط ،حزم
 ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،محزة أبو فارس :قيقحت ،ما يف املذهب من اجلموع والفروق يف مجع عدة الربوق �

  .)م 1990 ،〉 1410( ،1:ط
: املغرب األقصى ،حممد حجي :قيقحت ،واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب املعيار املعرب �

   .)م 1981 ،〉 1401( ،دط ،يةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالم
   ):〉 599: ت( الضيب أمحد بن حيي بن أمحد بن عمرية •

  .)م 1967( ،دط ،دار الكاتب العريب ،بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس �
  : تيمور باشا أمحد •

  .)م 1947 ،〉 1366( ،1:ط ،دار إحياء الكتب العربية :القاهرة ،ضبط األعالم �
  : مد مجال باروتوحم الريسوين أمحد •

 ،〉 1420( ،1:ط ،دار الفكر املعاصر :دمشق ،- االجتهاد الواقع النص املصلحة  - حورات لقرن جديد  �
  .)م 2000
  ).م 1999( ،طد ،مطبعة النجاح اجلديدة :الدار البيضاء ،قواعده وفوائده الفكر املقاصدي �

   :السنوسي أمحد الشريف األطرش •
   .)م 1999( ،1:ط ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،نةمالك بن أنس ومدرسة املدي �

  : )〉 599: ت( باشا البغدادي إمساعيل •
أعادت طبعه  ،)م 1951( ،دط ،وكالة املعرف اجلليلة ،استنبول ،هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني �

  .باألوفيست دار إحياء التراث العريب بريوت لبنان
  : )〉 774: ت( دمشقيال بن كثريإمساعيل بن عمر  •

  .والدراسات اإلسالمية لبحوثهجر لمركز  ،ن عبد احملسن التركيعبد اهللا ب :قيقحت ،البداية والنهاية �
  : احلسين إمساعيل •

 ،1:ط ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي :هريندن فريجينيا ،نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور �
  .)م 1995 ،〉 1416(

   :ميةآل تي •
  .دت ،دط ،مطبعة املدين :القاهرة ،حممد حميي الدين عبد احلميد :قيقحت ،يف أصول الفقه املسودة �

   :)〉 1094: ت( الكفوي أبو البقاءأيوب بن موسى احلسيىن  •
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 ،〉 1419( ،2:ط ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،- ات والفروق اللغوية ـمعجم يف املصطلح - اتـالكلي �
  .)م 1998

  ):الباء( 

   :الغايل بلقاسم •
 ،〉 1417( ،1:ط ،دار ابن حزم :بريوت ،- حياته وآثاره  - شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر بن عاشور  �
  ).م 1996

   :أبو زيد بن عبد اهللا بكر •
 ،دار العاصمة للنشر والتوزيع :الرياض ،املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل وخترجيات األصحاب �

  .)م 1997 ،〉 1417( ،1:ط

  ):احلاء(

   :التوايتاحلبيب بن عبد الرمحن  •
  .دت ،دط ،أدرار ،شرح الفورز املبني �

  : بن القطانحسن بن علي بن حممد  •
 ،دط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،حممود علي مكي :قيقحت ،نظم اجلمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان �
  .دت

  : املشاط حسن •
دار الغرب  :بريوت ،عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان :قيقحت ،أدلة عامل املدينة يف بيان اجلواهر الثمينة �

  .)م 1990 ،〉 1411( ،2:ط ،اإلسالمي
  : احليان بن احلسن نيحس •

  .منهج االستدالل بالسنة يف املذهب املالكي �
  : )〉 502 :ت(الراغب األصفهايناحلسني بن حممد بن املفضل  •

   .دت ،دط ،دار املعرفة :بريوت ،حممد سيد كيالين :قيقحت ،املفردات يف غريب القرآن �
  : العبيديمحادي  •

  .)م 1992 ،〉 1412( ،1:ط ،دار قتيبة :بريوت ودمشق ،الشاطيب ومقاصد الشريعة �
  : )〉488 :ت( احلميدي •

دار  :بريوت ،دار الكتاب املصري :القاهرة ،إبراهيم األبياري :قيقحت ،جذوة املقتبس يف تاريخ علماء األندلس �
  .)م 1989 ،〉 1410( ،3:ط ،الكتاب اللبناين
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  ):اخلاء( 

  :حسن خالد رمضان •
   ).م 1998( ،1:ط ،الروضة ،معجم أصول الفقه �

  ):〉578 :ت(أبو القاسم  بن بشكوالخلف بن عبد امللك  •
 ،〉 1410( ،1:ط ،دار الكتاب اللبناين :بريوت ،دار الكتاب املصري :القاهرة ،إبراهيم األبياري :قيقحت ،الصلة �
  .)م 1989

  :السامرائي خليل إبراهيم •
  .دار الكتب :العراق ،تاريخ العرب وحضارم يف األندلس �

  :)〉776 :ت(املالكي  بن إسحاقخليل  •
-2-217رقم  ،خمطوط ،مكتبة جامعة األمري عبد القادر :قسنطينة ،التوضيح على خمتصر ابن احلاجب الفرعي �
95.  

  : الزركلي خري الدين •
 ،دار العلم للماليني :بريوت ،قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقنياألعالم  �

   ).م 1986( ،7:ط
  ):الزاي(

   :ابن جنيم زين الدين بن إبراهيم •
  .)م 1936 ،〉 1355( ،طد ،مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده :مصر ،فتح الغفار بشرح املنار �

  ):السني( 

   :أعراب سعيد •
   ).م 1987 ،〉 1407( ،1:ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،مع القاضي أيب بكر بن العريب �

   :املغريب ابن سعيد •
  .دت ،4:ط ،دار املعارف :القاهرة ،شوقي ضيف :قيقحت ،املغرب يف حلى املغرب �

  :)〉 275 :ت( أبو داود السجستاين سليمان بن األشعث •
  .دت ،2:ط ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع :الرياض ،د ناصر الدين األلباينختريج حمم ،السنن �

  :)〉 474 :ت( الباجي سليمان بن خلف أبو الوليد •
 ،〉 1415( ،2:ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،عبد ايد تركي :قيقحت ،يف أحكام األصولإحكام الفصول  �
  ).م 1995
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   .دت ،دط ،مؤسسة الزغىن للطباعة والنشر :بريوت ،نزيه محاد :قيقحت ،يف األصولاحلدود  �
  ).م 2001( ،3:ط ،رب اإلسالميـدار الغ :بـريوت ،عبد ايد تركي :قيقحت ،اجـاملنهاج يف ترتيب احلج �

  ):الشني(

  :أبو خليل شوقي •
   ).م 2003 ،〉 1424( ،2:ط ،دار الفكر :دمشق ،أطلس دول العامل اإلسالم �

  :أرسالن شكيب •
   .دت ،دط ،مطبعة عيسى البايب احلليب :القاهرة ،املساعي يف مناقب اإلمام أيب عمرو األوزاعيحماسن  �

  ):الصاد( 

  : الصادق بن عبد الرمحن :الغرياين •
  ).م 2002 ،〉 1423( ،1:ط ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية :دبـي ،تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية �

  : صاحل بن غامن :السدالن •
  ).م 1417( ،1:ط ،دار بلنسية :اعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها الرياضالقو �

   ):〉 764 :ت( صالح الدين خليل بن أيبك: الصفدي •
 ،〉 1420( ،1:ط ،دار إحياء التراث العريب :بريوت ،أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى :حتقيق ،الوايف بالوفيات �
  ).م 2000

  ):الطاء(

  : بوعشة طارق •
جامعة األمري عبد القادر للعلوم  :قسنطينة ،مذكرة ماجستري ،نذير محادو: إشراف ،د املالكيةالتخريج عن �

- 1428( :السنة اجلامعية ،اإلسالمية قسنطينة كلية أصول الدين والشريعة واحلضارة اإلسالمية قسم الفقه وأصوله
  ).م 2008 – 2007 ،〉1429

  : خان الطاهر علي حسن •
  ).〉 1296( ،طد ،مطبعة اجلواب :القسطنطينية ،د والتقليداإلقليد ألدلة االجتها �

  : علواينطه جابر  •
  ).م 1981 ،〉 1401( ،طد ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،أدب االختالف يف اإلسالم �
  ).م 2001 ،〉 1421( ،1:ط ،دار اهلادي :بريوت ،مقاصد الشريعة �

  ):العني( 
   :املراكشي عذارىابن  •
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عبد و حممد زنيربو حممد بن تاويتوحممد إبراهيم الكتاين  :قيقحت ،يف أخبار األندلس واملغربالبيان املغرب  �
  .)م 1985 ،〉 1406( ،1:ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،القادر زمامة
   ):〉 1089 :ت( بن عماد احلنبليعبد احلي بن أمحد  •

 ،دط ،دار ابن كثري :دمشق ،ناؤوطينيعبد القادر وشعيب األر :قيقحت ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب �
  .دت

   ):〉 911 :ت( السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر •
  ).م 1973( ،دط ،املكتبة الثقافية :بريوت ،وباهلامش إعجاز القرآن للباقالين اإلتقان يف علوم القرآن �
  .)م 1983 ،〉 1403( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،يف قواعد فروع الشافعية األشباه والنظائر �
 1399( ،2:ط ،دار الفكر :بريوت ،حممد أبو الفضل إبراهيم :حتقيق ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة �
  ).م 1979 ،〉

  .دت ،دط ،دار الفكر :بريوت ،تنوير احلوالك �
 ،ء الكتب العربيةدار إحيا :القاهرة ،حممد أبو الفضل إبراهيم :قيقحت ،حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة �

  ).م 1967 ،〉 1387( ،1:ط
 ،طد ،مكتبة اإلميان :املنصورة ،حممد إبراهيم احلفناوي :قيقحت ،نظم مجع اجلوامعشرح الكوكب الساطع  �

  .)م 2000 ،〉 1420(
  ).م 1983 ،〉 1403( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،طبقات احلفاظ �

   ):〉808 :ت( ابن خلدونعبد الرمحن  •
  ).م 1993 ،〉 1413( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،قدمةامل �

   ):〉577 :ت( بن األنباريعبد الرمحن بن حممد أبو الربكات  •
  ).م 1985 ،〉 1405( ،3:ط ،مكتبة املنار :األردن ،إبراهيم السامرائي :قيقحت ،نزهة األلباء يف طبقات األدباء �

  : السنوسيعبد الرمحن بن معمر  •
  ).م 1424( ،1:ط ،دار ابن اجلوزي :اململكة العربية السعودية ،آالت ومراعاة نتائج التصرفاتاعتبار امل �

  : السعديعبد الرمحن بن ناصر   •
  ).م 2002( ،1:ط ،مكتبة السنة ،والفروق والتقاسيم البديعة النافعة كتاب القواعد واألصول اجلامعة �

   ):〉756 :ت( اإلجييعبد الرمحن عضد الدين  •
 ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،حممد حسن إمساعيل :قيقحت ،البن احلاجبتصر املنتهى األصويل شرخ خم �

  ).م 2004 ،〉1424(
   :امليداينعبد الرمحن حسن حنبكة  •
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  ).م 1993 ،〉1414( ،4:ط ،دار القلم :دمشق ،ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة �
   ):〉772 :ت( اإلسنويعبد الرحيم بن احلسن  •

 ،〉1401( ،2:ط ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،حممد حسن هيتو :قيقحت ،التمهيد يف ختريج الفروع على األصول �
  ).م 1981

  : )〉240 :ت( سحنونعبد السالم بن سعيد  •
   ).م 1986 ،〉1406( ،طد ،دار الفكر :بريوت ،ومعها املقدمات املمهدات البن رشداملدونة الكربى  �

  : كنونعبد الصمد  •
  . )〉 1347( ،1:ط ،مطبعة الكمال :مصر ،شرح مورد الشارعني يف قراءة املرشد املعني �

  : اخلليفيعبد العزيز بن صاحل  •
  ).م 1993 ،〉1414( ،1:ط ،- مصطلحاته وأسبابه  - االختالف الفقهي يف املذهب املالكي  �

   ):〉660 :ت(بن أيب القاسم  بن عبد السالمعبد العزيز  •
 :دمشق ،نزيد محاد وعثمان مجعة ضمريية :قيقحت ،وسومة بقواعد األحكام يف إصالح األنامالقواعد الكربى امل �

  ).م 2000 ،〉1421( ،1:ط ،دار القلم
   :)〉1225 :ت( اللكنويحممد بن نظام الدين عبد العلي  •

   ).م 2002 ،〉1423( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :لبنان ،فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت �
   :عبد اخلالق عبد الغين •

  .دت ،دط ،دار الوفاء للطباعة والنشر ،حجية السنة �
  : )〉775 :ت( ابن أيب الوفاء عبد القادر بن حممد بن حممد •

 ،〉1413( ،2:ط ،هجر للطباعة والنشر ،عبد الفتاح حممد احللو :قيقحت ،يف طبقات احلنفية اجلواهر املضية �
  ).م 1993

   ):〉562 :ت( السمعاينسعد  عبد الكرمي بن حممد بن منصور أبو •
  .)م 1988 ،〉1408( ،1:ط ،دار اجلنان :بريوت ،عبد اهللا عمر البارودي :قيقحت ،األنساب �

   :النملة عبد الكرمي بن علي بن حممد •

 ،دار العاصمة :الرياض ،تأليف عيد الكرمي النملة ،بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه إحتاف ذوي البصائر �
  .)م 1996 ،〉1417( ،1:ط

   :زيدان عبد الكرمي •
  .)م 1996 ،〉1417( ،14:ط ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية �
  الوجيز يف أصول الفقه �
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  : الشنقيطيعبد اهللا بن إبراهيم  •
  .)م 1988 ،〉1409( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،نشر البنود على مراقي السعود  �

  : )〉386 :ت(القريواين  زيدبن أيب عبد اهللا  •
دار الغرب  :بريوت ،حممد األمني بوخبزة :قيقحت ،على ما يف املدونة من غريها من األمهات النوادر والزيادات �

  ).م 1999( ،1:ط ،اإلسالمي
  : )〉620 :ت( املقدسيبن قدامة عبد اهللا بن أمحد  •

  .دت ،دط ،دار عامل الكتب :الرياض ،وعبد اهللا بن عبد احملسن وعبد الفتاح احلل :قيقحت ،املغين �
  :املالكي عبد اهللا بن حممد •

 ،2:ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،بشري البكوش :حتقيق ،رياض النفوس يف طبقات علماء القريوان وإفريقية �
  ).م 1994 ،〉1414(

  : )〉403 :ت( بن الفرضيعبد اهللا بن حممد بن يوسف  •
   ).م 1966( ،طد ، الدار املصرية للتأليف والترمجة :القاهرة ،تاريخ علماء األندلس �

   ):〉1343 :ت( أبو اخلري عبد اهللا مرداد •
دار  :جدة ،من القرن العاشر إىل القرن الرابع عشراملختصر من كتاب نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل مكة  �

   ).م 1986 ،〉1406( ،،2:ط ،عامل املعرفة والنشر
  :تركي عبد ايد •

دار الغرب  :بريوت ،عبد الصبور شاهني :ترمجة وحتقيق ،رات يف أصول الشريعة بني ابن حزم والباجيمناظ �
  .)م 1986 ،〉1406( ،طد ،اإلسالمي

  :خالدي عبد ايد •
جامعة األمري  ،مذكرة ماجستري ،نذير محادو :إشراف ،قواعد الترجيح بني الروايات واألقوال يف املذهب املالكي �

   ).م 2006- 2005 ،〉1427- 1426(السنة اجلامعية  ،علوم اإلسالمية قسم الفقه وأصولهعبد القادر لل
   ):〉478 :ت( اجلويين عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف •

 ،1:ط ،مؤسسة الكتب الثقافية :بريوت ،أسعد متيم :قيقحت ،اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد �
  .)م 1985 ،〉1405(

 ،1:ط ،الشيخ خليفة بن محدان آل الثاين طبعة :قطر ،عبد العظيم الديب :قيقحت ،ل الفقهالربهان يف أصو �
)1399〈.(  

  .)م 1967( ،1:ط ،املكتبة املصرية :القاهرة ،فيصل بدير عونو سهري خمتار :قيقحت ،الشامل يف أصول الدين �
   .دت ،دط ،دار الدعوة :سكندريةاإل ،حممد حلمي وفؤاد عبد املنعم :قيقحت ،يف التيات الظلمغياث األمم  �
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 1979 ،〉1399( ،طد ،مطبعة عيسى البايب احلليب :القاهرة ،فوقية حسني حممود :قيقحت ،الكافية يف اجلدل �
  .)م

  ):〉 771:ت( السبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف •
    .)م 1424 ،〉2003( ،2:ط ،دار الكتب العلمية :بريوتمجع اجلوامع يف أصول الفقه  �
عامل  :بريوت ،عادل أمحد عبد املوجودو علي حممد معوض :قيقحت ،عن خمتصر ابن احلاجبرفع احلاجب  �

  .)م 1999 ،〉1419( ،1:ط ،الكتب
 ،دط ،دار إحياء الكتب العربية ،عبد الفتاح حممد احللوو حممود حممد الطناحي :قيقحت ،طبقات الشافعية الكربى �
  .دت
دار البشائر  :بريوت ،سعيد بن علي حممد احلمريي :قيقحت ،يف أصول الفقهامع منع املوانع عن مجع اجلو �

  .)م 1999 ،〉1420( ،1:ط ،اإلسالمية
  ):〉 422:ت( القاضيالبغدادي بن علي بن نصر  عبد الوهاب •

 ،〉1420( ،1:ط ،دار ابن حزم :بريوت ،احلبيب بن طاهر :قيقحت ،على نكت مسائل اخلالف اإلشراف �
    )م 1999

  :بن اجلالب احلسني بن احلسند اهللا بن عبي •
  ).م 1987 ،〉1408( ،1:ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،اينـن بن سامل الدمهـحسي :قيقحت ،التفريع �

  ):〉 430:ت( الدبوسي عبيد اهللا بن عمر بن عيسى احلنفي •
   )2001-1421(1لبنان ط يف أصول الفقه أليب زيد الدبوسي احلنفي دار الكتب العلمية بريوتتقومي األدلة  �

  : حسنني عثمان بن •
عثمان بن حسنني بري اجلعلي املالكي قصر : شرح أسهل املسالك ت سراج السالك شرح أسهل املسالك �

  الكتاب البليدة
   ):〉 646 :ت( بن احلاجب عثمان بن عمر بن أيب بكر •

امة لطباعة والنشر دمشق اليم) 1998- 1419(1أبو عبد الرمحن األخضر األخضري ط: جامع األمهات ت �
  بريوت

  :العدوي •
دار الكتاب اإلسالمي إلحياء ونشر التراث اإلسالمي  ،امش اخلرشي على خليلحاشية العدوي على اخلرشي  �

  ،القاهرة
   :الدعاس عزت عبيد •

  ).م 1989 ،〉1409( ،3:ط ،دار الترمذي :دمشق ،القواعد الفقهية �
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  :)〉 631:ت( مدياآلعلي بن أيب علي بن حممد سيف الدين  •
  .دت ،دط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،اإلحكام يف أصول األحكام �
  ).م 2003 ،〉1424( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،منتهى السول يف علم األصول �

  ):〉 465:ت(األندلسي  بن حزمعلي بن أمحد بن سعيد  •
  .دت ،دط ،ات دار اآلفاق اجلديدةمنشور ،أمحد حممد شاكر :قيقحت ،اإلحكام يف أصول األحكام �
  .دت ،5:ط ،دار املعارف :القاهرة ،حممد عبد السالم هارون :قيقحت ،مجهرة أنساب العرب �
 1981 ،〉1401( ،طد ،مكتبة الكليات األزهرية :القاهرة ،أمحد حجازي السقا :قيقحت ،النبذ يف أصول الفقه �

  ).م
  :)〉 542:ت(الشنتريين  بن بسامعلي أبو احلسن  •

  ).م 1997 ،〉1417( ،طد ،دار الثقافة :بريوت ،ان عباسـإحس :قيقحت ،ل اجلزيرةـيف حماسن أه الذخرية �
  ):〉 571:ت( بن عساكرعلي بن احلسن بن هبة اهللا  •

  ).〉1347( ،دط ،مطبعة التوفيق :دمشق ،مبا نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعريتبيني كذب املفتري  �
  :يالسبك علي بن عبد الكايف •

دار البحوث  :ديب ،نور الدين عبد اجلبار صغرييوأمحد الزمزمي : ت ،اإلاج شرح املنهاج للبيضاوي �
  ).م 2004 ،〉1424( ،1:ط ،والدراسات اإلسالمية وإحياء التراث

  :)〉 234:ت( بن املديينعلي بن عبد اهللا بن جعفر  •
  ).م 2002 ،〉1423( ،1:ط ،وزيعغراس للنشر والت :الكويت ،حسام حممد بوقريص :قيقحت ،العلل �

  )〉 513:ت(بن حممد  بن عقيلعلي  •
  .دت ،دط ،مكتبة الثقافة الدينية ،على طريقة الفقهاءاجلدل  �
 ،〉1420( ،1:ط ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،عبد اهللا بن عبد احملسن التركي :قيقحت ،الواضح يف أصول الفقه �
  ).م 1999

  :اجلرجاينعلي بن حممد الشريف  •
  .)〉 1985( ،طد ،مكتبة لبنان :بريوت ،عريفاتالت �

  :الندوي علي احلسين أبو احلسن •
  .)م 1999 ،〉1420( ،1:ط ،دار ابن كثري :دمشق وبريوت ،يف اإلسالم رجال الفكر والدعوة �

  :حممد حممود الذنيباتو بوحوش عمار •
   ).م 1999( ،2:ط ،عيةديوان املطبوعات اجلام :اجلزائر ،وطرق إعداد البحوثمناهج البحث العلمي  �

  :)〉 691:ت(اخلبازي  عمر بن حممد بن عمر •



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbíìn�a@‘‹èÏ 

 
 

 - 211 -

 ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي :مكة املكرمة ،حممد مظهر بقا :حتقيق ،املغين يف أصول الفقه �
  ).〉 1403( ،1:ط

  :األشقر عمر سليمان •

  .)م 1998 ،〉1418( ،2:ط ،ئسدار النفا :األردن ،املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهية �
  ):〉 544:ت(بن موسى اليحصيب  عياض •

منشورات دار  :بريوت ،أمحد بكري حممود :قيقحت ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك �
  .دت ،دط ،دار مكتبة الفكر :طرابلس ،مكتبة احلياة

   ).م 1982 ،〉1402( ،1:ط ،سالميدار الغرب اإل :بريوت ،ماهر زهري جرار :قيقحت ،الغنية �
 ).م 1990( ،1:ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،حممد بن شريفة :قيقحت ،يف نوازل األحكام مذاهب احلكام �

 ):الفاء(

 :سيزكني فؤاد •

طبع على نفقة صاحب السمو امللكي األمري  :الرياض ،حممود فهمي حجازي :ترمجة ،تاريخ التراث العريب �
  ).م 1991 ،〉1411( ،طد ،العزيزسلمان بن عبد 

 :)〉 529 :ت( خاقان بن الفتح •

 ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،حممد علي شوابكة :قيقحت ،مطمح األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس �
   ).م 1983 ،〉1403( ،1:ط

 ):الالم(

 :ذو الوزارتنيبن اخلطيب لسان الدين  •

   ).م 1973 ،〉1393( ،2:ط ،مكتبة اخلاجني :القاهرة ،عبد اهللا عنانحممد  :قيقحت ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة �
  ):امليم(

 :للدراسات اإلسالمية وإحياء التراثلدار البحوث املؤمتر العاملي  •

  ).م 2004 ،〉1425( ،1:ط ،ديب ،حبوث امللتقى األول حول القاضي عبد الوهاب البغدادي املالكي �
 :جمهول مؤلف •

 األخبار املراكشيةاحللل املوشية يف ذكر  �

 :)〉 179 :ت(األصبحي  مالك بن أنس •

  ).م 1977 ،〉1397( ،2:ط ،دار النفائس :بريوت ،رواية حيي بن حيي الليثي ،املوطأ �
 :للعلوم الشرعية واإلنسانيةالشارقة  جامعة جملة •
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  ).2006يونيو  ،1427مجادى األوىل ( :السنة ،الد الثالث ،العدد الثاين �
 :والدراسات اإلسالمية الشريعة جملة •

  ).م 1984أبريل  ، 〉1404رجب ( :السنة األوىل ،العدد األول �
 :اللغة العربية جممع •

 ،حممد خلف اهللا أمحدو عطية الصواحليو عبد احلليم منتصرو سإبراهيم أني :هاقام بإخراج ،املعجم الوسيط �
  .دت ،دط ،مطابع دار املعارف :مصر

 :احلفناوي حممد إبراهيم •

  .دت ،دط ،كلية الشريعة والقانون :طنطا ،صولينييف حل رموز ومصطلحات الفقهاء واألفتح املبني ال �
 :علي حممد إبراهيم •

 ،〉1423( ،2:ط ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث :ديب ،اصطالح املذهب عند املالكية �
  ).م 2002

 :أبو زهرة حممد •

  ).م 1997 ،〉1417( ،دط ،العريبدار الفكر  :القاهرة ،أصول الفقه �
 ،دط ،دار الفكر العريب :القاهرة ،الفقهيةخ املذاهب ـائد وتاريـيف السياسة والعق خ املذاهب اإلسالميةـتاري �
   .دت
  .دت ،دط ،دار الفكر العريب :القاهرة ،-آراؤه وفقهه  ،حياته وعصره - مالك  مالك �

 :شقرون حممد أمحد •

 ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث :ديب ،لكية وأثره يف الفروع الفقهيةمراعاة اهلالف عند املا �
  ).م 2002 ،〉1423( ،1:ط

 :الشنقيطي حممد األمني •

   .دت ،دط ،مكتبة العلم :جدة ،مكتبة ابن تيمية :القاهرة ،آداب البحث واملناظرة آداب البحث واملناظرة �
 :سيين احلنفياحل أمري بادشاهبن حممود  حممد أمني •

 ،دط ،دار الفكر ،على كتاب التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية تيسري التحرير �
  .دت

 :إمساعيل حممد بكر •

  ).م 1997( ،1:ط ،دار املنار ،القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه �
 :الرازي حممد بن أيب بكر •

  ).م 2001 ،〉1421( ،1:ط ،كردار الف :بريوت ،خمتار الصحاح �
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 :املعروف بالوراقبن الندمي حممد بن أيب يعقوب إسحاق  •

  .دت ،دط ،رضا جتدد :قيقحت ،الفهرست �
 :)〉 671 :ت( القرطيبحممد بن أمحد بن أيب بكر  •

 :بريوت ،عبد اهللا بن عبد احملسن التركي :قيقحت ،اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان �
  ).م 2006 ،〉1427( ،1:ط ،مؤسسة الرسالة

 :)〉 671 :ت( السرخسيحممد بن أمحد بن أيب سهل  •

  ).م 1996 ،〉1417( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،احملرر يف أصول الفقه �
 :)〉 751 :ت(بن القيم اجلوزية باالشهري حممد بن أيب بكر بن أيوب الدمشقي  •

 ،1:ط ،دار ابن اجلوزي :اململكة العربية السعودية ،مشهور آل حسن :قيقحت ،لعاملنيعن رب ا إعالم املوقعني �
)1423 〈(.  

 :)〉 520 :ت(القرطيب بن رشد اجلد حممد بن أمحد  •

الت احملكمات ـام الشرعيات والتحصيـلبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحك داتـاملقدمات املمه �
 1988 ،〉1408( ،1:ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،سعيد أمحد أعراب :قيقحت ،التـألمهات مسائلها املشك

  ).م
 :)〉 972 :ت(الفتوحي بن النجار حممد بن أمحد بن عبد العزيز  •

حممد  :قيقحت ،املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه شرح الكوكب املنري �
  ).م 1993 ،〉1413( ،طد ،ة العبيكانمكتب :الرياض ،نزير محادوالزحيلي 

 :)〉 744 :ت( املقدسيحممد بن أمحد بن عبد اهلادي  •

  .دت ،دط ،دار املؤيد ،سليمان مسلم احلرش :قيقحت ،مناقب األئمة األربعة �
 :)〉 748 :ت( الذهيبحممد بن أمحد بن عثمان  •

 ،〉1405( ،1:ط ،مؤسسة الرسالة :وتبري ،شعيب األرنؤوط وحممد نعيم العرسوقي :قيقحت ،سري أعالم النبالء �
   ).م 1985
   .دت ،دط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول :قيقحت ،العرب يف خرب من غرب �

 :)〉 741 :ت(بن جزي حممد بن أمحد بن حممد  •

  .دت ،دط ،دار الكتب :اجلزائر ،القوانني الفقهية �
 :)〉 595 :ت( ن رشد احلفيدبحممد بن أمحد بن حممد  •

  ).م 1999 ،〉1420( ،1:ط ،دار ابن حزم :بريوت ،واية املقتصد بداية اتهد �
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 :بريوت ،مجال الدين العلوي :قيقحت ،أو خمتصر املستصفى البن رشد احلفيدالضروري  الضروري يف أصول الفقه �
  ).م 1994( ،1:ط ،دار الغرب اإلسالمي

 :)〉 1299 :ت( ليشعحممد بن أمحد بن حممد  •

   .)〉 1319( ،1:ط ،مكتبة التقدم السلمية :مصر ،فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب مالك �
  .دت ،دط ،دار صادر ،على خمتصر خليل منح اجلليل �

 :)〉 387 :ت( اخلوارزميحممد بن أمحد بن يوسف  •

  ).م 1989 ،〉1409( ،2:ط ،عريبدار الكتاب ال :بريوت ،إبراهيم األبياري :قيقحت ،مفاتيح العلوم �
 :التلمساين حممد بن أمحد احلسين •

 ،دار الكتب العلمية :بريوت ،عبد الوهاب عبد اللطيف :قيقحت ،إىل بناء الفروع على األصولمفتاح الوصول  �
  ).م 1996 ،〉1417( ،1:ط

 :ميارة حممد بن أمحد الفاسي •

منشورات شركة  :مالطا ،حممد فرج الزائدي :قيقحت ،هجبشرح بستان فكر املهج يف تكميل املن الروض املبهج �
ELGA، م 2001( ،دط.(  

 ):〉 204 :ت( الشافعيحممد بن إدريس  •

  األم  �
 :)〉 387 :ت( الصنعاينحممد بن إمساعيل األمري  •

دار ابن  :اململكة العربية السعودية ،حممد صبحي حسن حالق :قيقحت ،سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام �
  .)〉 1421( ،2:ط ،وزياجل

 :بريوت ،حسن حممد مقبويل األهدو السياغي حسني بن أمحد :حتقيق ،إجابة السائل شرح بغية اآلمل �
  .)م 1986( ،دط ،مؤسسةالرسالة
 :البخاري حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا •

 ،1:ط ،املطبعة السلفية:رةالقاه ،املسند من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه اجلامع الصحيح �
)1400 〈(.  

 ):〉 794 :ت( الزركشيحممد بن ادر بدر الدين  •

 1992 ،〉1413( ،2:ط ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :الكويت ،هـط يف أصول الفقـالبحر احملي �
  ).م

 ،1:ط ،إلسالميةوزارة األوقاف الشؤون ا :الكويت ،تيسري فائق أمحد حممود :قيقحت ،املنثور يف القواعد �
  ).م 1982 ،〉1402(
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 ،1:ط ،أضواء السلف :الرياض ،زين العابدين بن حممد بال فريج :قيقحت ،النكت على مقدمة ابن الصالح �
  ).م 1998 ،〉1419(

 :بلتاجي حممد •

  .)م 2004 ،〉1425( ،1:ط ،دار السالم :القاهرة ،يف القرن الثاين اهلجري مناهج التشريع اإلسالمي �
 :)〉 361 :ت( اخلشين حارث بن أسدحممد بن  •

  .)م 1994 ،〉1415( ،2:ط ،مكتبة اخلاجني :القاهرة ،قضاة قرطبة وعلماء إفريقية �
 ):〉 361 :ت( البدخشي حممد بن احلسن •

مطبعة حممد علي  :القاهرة ،شرح منهاج الوصول يف علم األصول ومعه اية السول لإلسنوي مناهج العقول �
  .دت ،دط ،صبيح وأوالده باألزهر

 :بن فورك حممد بن احلسن أبو بكر •

  ).م 1999( ،1:ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،حممد السليماين :قيقحت ،احلدود يف األصول �
 :احلجوي حممد بن احلسن الفاسي •

  .دت ،دط ،مطبعة النهضة :تونس ،الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي �
 :الزبيدي حممد بن احلسن أبو بكر •

   .دت ،2:ط ،دار املعارف :مصر ،حممد أبو الفضل إبراهيم :قيقحت ،طبقات النحويني واللغويني �
 :األيب حممد بن خلفة الوشتاين •

 ،ةمكتبة طربي :الرياض ،إكمال إكمال املعلم شرح صحيح مسلم ومعه مكمل إكمال إكمال املعلم للسنوسي �
    .دت ،دط

 :البطليوسي حممد بن السيد •

دار  :بريوت ،حممد رضوان الداية :حتقيق ،لتنبيه على املعاين واألسباب اليت أوجبت االختالفإلنصاف يف اا �
  ).〉1403( ،2:ط ،الفكر

 :)〉 230 :ت( بن منيع بن سعدحممد  •

  .دت ،دط ،مكتبة اخلاجني :القاهرة ،علي حممد عمر :قيقحت ،كتاب الطبقات الكبري  �
 )::〉 403 :ت(البصري  الباقالينحممد بن الطيب أبو بكر  •

املكتبة  :القاهرة ،حممد زاهد بن احلسن الكوثري :قيقحت ،اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به �
  .)م 2000 ،〉1421( ،2:ط ،األزهرية للتراث

 ،〉1418( ،2:ط ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،د بن علي أبو زنيدـعبد احلمي :قيقحت ،التقريب واإلرشاد �
  .)م 1998



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbíìn�a@‘‹èÏ 

 
 

 - 216 -

 :السخاوي عبد الرمحن مشس الدين حممد بن •

  .)م 1992 ،〉1412( ،1:ط ،دار اجليل :بريوت ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع �
 :املباركفوري حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم •

  .دت ،دط ،دار الفكر :بريوت ،بشرح جامع الترمذي حتفة األحوذي �
 ):〉 543 :ت(ابن العريب حممد بن عبد اهللا  •

  .دت ،دط ،دار الفكر :بريوت ،حممد علي جباوي :ت ،ام القرآنأحك �
   .دت ،دط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،عارضة األحوذي يشرح صحيح الترمذي �
   .دت ،2:ط ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع :اجلزائر ،عمار طاليب :قيقحت ،العواصم من القواصم �
   ).م 1990( ،2:ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،حممد السليماين :قيقحت ،قاون التأويل �
 ،〉1419( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،أمين وعالء األزهريني :قيقحت ،القبس شرح موطأ مالك بن أنس �
   .)م 1998
 ،1 :ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،حممد عبد اهللا ولد كرمي :قيقحت ،القبس شرح موطأ مالك بن أنس �

   ).م 1992(
لنمري والقبس أليب بكر بن التمهيد واالستذكار البن عبد الرب ا -  موسوعة شروح املوطأ لإلمام مالك بن أنس �
 ،1:ط ،مركز هجر للبحوث والدراسات العربية اإلسالمية ،عبد اهللا بن عبد احملسن التركي :قيقحت – العريب

   .)م 2005 ،〉1426(
  .)م 1999 ،〉1420( ،1:ط ،باعة والنشردار البيارق للط ،احملصول يف أصول الفقه �
 ،1:ط ،دار الغرب اإلسالمي :بريوت ،حممد وعائشة السليماين :قيقحت ،املسالك يف شرح موطأ مالك �

  .)م 2007 ،〉1428(
 :املالكيحممد بن علي بن حسني املكي  •

  .ضوابط الفتوى حملمد بن علي بن حسني املكي املالكي دار الفرقان اإلسكندرية �
 :)〉 536 :ت( املازريبن علي بن عمر حممد  •

املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر  ،حممد الشاذيل النيفر الدار التونسية للنشر تونس: املعلم بفوائد مسلم ت �
  .)1988(ط

 :)〉 1250 :ت( الشوكاينحممد بن علي بن حممد  •

) 2000-1421(1األثري ط ابو حفص سامي بن العريب: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ت �
  .دار الفضيلة الرياض

 ،1:ط ،دار ابن كثري :بريوت –دمشق  ،حممد حسن حالق :حتقيق ،البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع �
  .)م 2006 ،〉1427(
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 :)〉 606 :ت( الرازيحممد بن عمر بن احلسني  •

 ،〉1413( ،1:ط ،دار اجليل :بريوت ،سقاأمحد حجازي ال :قيقحت ،الكاشف عن أصول الدالئل وفصول العلل �
  ..)م 1992
  .دت ،دط ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،طه جابر العلواين :قيقحت ،احملصول يف علم أصول الفقه �

 :بن القوطية حممد بن عمر بن عبد العزيز •

 1994 ( ،1:ط ،مؤسسة املعارف :بريوت ،عبد اهللا أنيس الطباع :قيقحت ،ابن القوطية تاريخ افتتاح األندلس �
  .)م

 :)〉 279 :ت( الترمذيحممد بن عيسى بن سورة  •

   .دت ،1:ط ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع :الرياضسنن الترمذي  �
 :الفاسي حممد بن قاسم أبو عبد اهللا •

دار  :بريوت ،حممد املعتصم باهللا البغدادي :قيقحت ،العمل بالضعيف اختيارا حرام رفع العتاب واملالم عمن قال �
  .)م 1985 ،〉1406( ،1:ط ،الكتاب العريب
 :خملوفحممد بن حممد  •

  .)〉 1349( ،طد ،املطبعة السلفية :القاهرةيف طبقات املالكية  شجرة النور الزكية �
 :بن مرميبا لقبامل حممد بن حممد بن أمحد:  •

  .)م 1908 ،〉1326( ،طد ،املطبعة الثعالبية :اجلزائر البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان �
 :)〉 758 :ت(املقري حممد بن حممد بن أمحد أبو عبد اهللا  •

 ،دط ،معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي :مكة املكرمة ،أمحد بن عبد اهللا بن محيد :قيقحت ،القواعد �
  .دت

 :)〉 879 :ت(بن أمري حاج حممد بن حممد بن احلسن  •

 1983 ،〉1403( ،2:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،الكمال بن اهلمام التقرير والتحبري على حترير اإلمام  �
  .)م

 :)〉 505 :ت( الغزايل حممد بن حممد بن حممد أبو حامد •

  .)م 1993 ،〉1413( ،طد ،مكتبة العبيكان :الرياض ،انـفهد بن حممد السدح :ـحقيقت ،أساس القياس �
  .دت ،دط ،مع مكتبة التراث اإلسالمي القاهرةدار الشهاب طبع بالتعاون  :باتنة ،احلالل واحلرام �
  . )م 1993 ،〉1413( ،1:ط ،حممد بيجو :قيقحت ،فيصل اإلسالم بني الكفر والزندقة �
   .دت ،دط ،شركة املدينة املنورة للطباعة ،محزة بن زهري حافظ :قيقحت ،املستصفى من علم األصول �

 :)〉 874 :ت(الكاملية بن إمام بااملعروف حممد بن حممد بن عبد الرمحن :  •
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الفاروق احلديثة  :القاهرة ،عبد الفتاح الدمخيسي :قيقحت ،تيسري الوصول إىل منهاج األصول من املنقول واملعقول �
  .)م 2002 ،〉1423( ،1:ط ،للطباعة والنشر

  ):〉 711 :ت(بن منظور حممد بن مكرم •
  .)م 2005 ،〉1426( ،1:ط ،ميةدار الكتب العل :بريوت ،عامر أمحد حيدر :قيقحت ،لسان العرب �

 :أبو األجفان حممد بن اهلادي •

  ).م 1988( ،طد ،الدار العربية للكتاب ،التلمسايناإلمام أبو عبد اهللا املقري  �
 :الفريوز أبادي د الدينحممد بن يعقوب جم •

  .دت ،دط ،دار الكتاب العريب ،القاموس احمليط �
 :املواقحممد بن يوسف العبدري  •

- 1412( )م 1992 ،〉1412( ،3:ط ،دار الفكر ،كليل ملختصر خليل امش مواهب اجلليلالتاج واإل �
1992(.  

 :عثمان حممد حامد •

   .)م 2002 ،〉1423( ،1:ط ،دار املزاحم :الرياض ،القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني �
 :حجي حممد •

  .)م 1996 ،〉1417( ،1:ط ،ميرب اإلسالـدار الغ :بريوت ،حممد حجي :قيقحت ،موسوعة أعالم املغرب �
 :اخلضري بك حممد •

  .)م 1969 ،〉1379( ،6:ط ،املكتبة التجارية الكربى :مصر ،أصول الفقه �
 :البوطي حممد سعيد رمضان •

الدار املتحدة  :سوريا ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،مكتبة رحاب :اجلزائر ،يف الشريعة اإلسالمية ضوابط املصلحة �
  .تد ،دط ،للطباعة والنشر

 :الكندهلوي حممد زكريا بن حممد حيي •

  .)م 2003 ،〉1424( ،1:ط ،دار القلم :دمشق ،أوجز املسالك إىل موطأ مالك �
 :اللبدي حممد سيد جنيب •

  .دت ،دط ،قصر البليدة :اجلزائر ،مؤسسة الرسالة بريوت :بريوت ،معجم املصطلحات النحوية والعرفية �
 :عزب حممد زينهم حممد •

  .دت ،دط ،دار الفرجاين :لندن –طرابلس  -القاهرة  ،اإلمام سحنون �
 :البورنو حممد صدقي بن أمحد •

  .دت ،دط ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،موسوعة القواعد الفقهية �
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 :)〉 1393 :ت(بن عاشور حممد الطاهر بن حممد  •

   .)م 1984( ،طد ،الدار التونسية للنشر :تونس ،التحرير والتنوير �
 :عاشوري حممد •

كلية العلوم  ،جامعة باتنة ،مذكرة ماجستري ،سعيد فكرة :إشراف ،ضوابطه وأثره الفقهي جيح باملقاصدالتر �
-2007 ،〉1429-1428( :السنة اجلامعية ،ة فقه وأصولـقسم الشريعة شعباالجتماعية والعلوم اإلسالمية 

  . )م 2008
 :الدسوقي حممد عرفة •

  .دت ،دط ،ات سيدي أمحد الدريرأليب الربك حاشية الدسوقي على الشرح الكبري �
 :التهانوي حممد علي •

   .دت ،دط ،مكتبة لبنان :بريوت ،علي دحروج :قيقحت ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم �
 :بن عاشور حممد الفاضل •

   .)م 1982( ،طد ،الدار العربية للكتاب :تونس ،ومضات فكر �
 :الدريين حممد فتحي •

  .)م 1994 ،〉1414( ،1:ط ،مؤسسة الرسالة :بريوت ،سالمي وأصولهحبوث مقارنة يف الفقه اإل �
 :بوساق حممد املدين •

 ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث :ديب ،املسائل اليت بناها اإلمام مالك على عمل أهل املدينة �
  .)م 2000 ،〉1421( ،1:ط

 :الزبيدي حممد مرتضى احلسيين •

  .)م 1987 ،〉1407( ،2:ط ،مطبعة حكومة الكويت ،علي هاليل :قيقحت ،قاموستاج العروس من جواهر ال �
 :شليب حممد مصطفى •

  .)م 1986 ،〉1406( ،طد ،دار النهضة العربية :بريوت ،أصول الفقه اإلسالمي �
 :الغالوي حممد النابغة •

 ،2:ط ،مؤسسة الريان :ريوتب ،املكتبة املكية :اململكة العربية السعودية ،حيي بن الرباد :قيقحت ،البوطليحية �
  .)م 2004 ،〉1425(

  :عثمان حامدحممود  •
  ).م 1996( ،1:ط ،دار احلديث :القاهرة ،قاعدة سد الذائع وأثرها يف الفقه اإلسالمي �

  :شاكر حممود •
  .دت ،دط ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،رسالة يف الطريق إىل ثقافتنا �



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbíìn�a@‘‹èÏ 

 
 

 - 220 -

  ):〉 538:ت( الزخمشريحممود بن عمر جار اهللا  •
  .)م 1998 ،〉1419( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،حممد باسل عيون السود :قيقحت ،أساس البالغة �

  :فلوسي مسعود •
  .)م 2003 ،〉1424( ،1:ط ،مكتبة الرشد :الرياض ،اجلدل عند األصوليني �

  :القشريي مسلم بن احلجاج بن مسلم •
 ،1:ط ،دار األصالة :اجلزائر ،دار الكتاب العريب :وتبري ،أمحد زهوة وأمحد عناية :قيقحت ،صحيح مسلم �

  .)م 2005 ،〉1426(
  :الزرقا مصطفى أمحد •

  .)م 1998 ،〉1418( ،1:ط ،دار القلم :دمشق ،املدخل الفقهي العام �
  ):〉 1156:ت( األزمرييمصطفى بن عبد الرمحن بن حممد  •

  ).〉1302( ،حلاج حمرم أفندي البوسنويمطبعة ا ،حاشية األزمريي على مرآة األصول شرح مرقاة الوصول �
  :حاجي خليفة مصطفى بن عبد اهللا •

   .دت ،دط ،دار إحياء التراث العريب :بريوت كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون �
  :)〉 386 :ت(بن أيب طالب مكي •

 ،1:ط ،ميةدار الكتب العل :بريوت ،يف معاملة احملبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد قوت القلوب �
  .)م 1997 ،〉1417(

  :القطان مناع •
   ).م 2001( ،5:ط ،مكتبة وهبة :القاهرة ،تاريخ التشريع اإلسالمي �

  :)〉 489 :ت( السمعاينمنصور بن حممد بن عبد اجلبار أبو املظفر  •
 ،1:ط ،مكتبة التوبة :الرياض ،عبد اهللا بن حافظ بن أمحد احلكمي :حتقيق ،قواطع األدلة يف أصول الفقه �

  ).م 1998 ،〉1419(

  ):النون(

   :محادو نذير •
  .دت ،دط ،فجر للطباعة والنشرلدار ا :اجلزائر ،املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي �

   :اخلادمي نور الدين •
 ،〉1419( ،1:ط ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :قطر ،- حجيته ضوابطه جماالته  -االجتهاد املقاصدي  �
  .)م 1998



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@pbíìn�a@‘‹èÏ 

 
 

 - 221 -

  : ليبن ش نور •
غربية اململكة امل ،مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا ،حممد الروكي :إشراف ،أصوله ومناهجهالتخريج املذهيب  �

عية السنة اجلام.جامعة حممد اخلامس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية شعبة الدراسات اإلسالمية ختصص فقه وأصول
   .)م 1997-1998 ،〉1418(

  ):الواو(

  : بالكويت والشؤون اإلسالمية وزارة األوقاف •
  .دت ،دط ،الكويت ،املوسوعة الفقهية �

  : الواليت •
مكتبة الواليت  :)نواكشط ،أبو حممد بن حممد حسن :قيقحت ،إىل علم األصولنيل السول على مرتقى الوصول  �

  .)م 2006 ،〉1427( ،3:ط ،إلحياء التراث اإلسالمي
  : الدهلوي ويل اهللا •

  .)م 1993 ،〉1414( ،8:ط ،دار النفائس :بريوت ،سباب االختالفاإلنصاف يف بيان أ �
  .دت ،دط ،مكتبة دار التراث :القاهرة ،حجة اهللا البالغة �
  .)م 1983 ،〉1403( ،1:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،شرح املوطأاملسوى  �

  : الزحيلي وهبة •
  .)م 1998 ،〉1418( ،2:ط ،فكردار ال :دمشق ،دار الفكر العريب :بريوت ،أصول الفقه اإلسالمي �

  ):الياء(

   :النمري بن عبد الربيوسف  •
  .)م 1992 ،〉1413( ،2:ط ،دار الكتب العلمية :بريوت ،الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي �

  : البغدادي احلمويياقوت بن عبد اهللا الرومي  •
  .)م 1977 ،〉1397( ،دط ،دار صادر :بريوتمعجم البلدان  �

   :عامل يوسف حامد •
.)م 1994 ،〉1415( ،2 :ط ،الدار العاملية للكتاب اإلسالمي :الريـاض ،املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية �
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ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من  ،ونستعينه ،إن احلمد هللا حنمده
ده ال شريك له، وأشهد أن ـيهده اهللا فال مضل له،ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وح

  .وسلم تسليما كثرياوصحبه  عليه وعلى آلـــه وله، صلى اهللاـحممدا عبده ورس
  :أما بعد 

تعرف األحكام،  يعتبـر الفقه من أشـرف العلوم، وأعالهـا قدرا، وأعظمها خطـرا، إذ به
فال يتكلم  بالدليل،صدر اإلسالم األول مقرونا بالعلم الفقه يف وقد كان  ؛ويتميز احلالل عن احلرام

دمها من القرون املفضلة األوىل يف حكم مسألة إال أسند دليلها إىل صحايب وال تابعي وال من أتى بع
  .الشرع

صر ذلك املنهج إىل منهج سرد املسائل نه سرعان ما اختأغري  ،كان ذلك هو منهج سلف األمة
مما جعل أهل العلم يستقرئون األدلة ويستنبطون األحكام  ،أو العقلي يالفقهية مفرغة من دليلها النقل

 أصبح حىتفتأخذ األمة فقه دينها عنهم ذه الطريقة،  ،مث يقرئوا الناس بطريق اإللقاء أو الكتابة ،الفرعية
كما نراه يف كتب عامة أهل  ،الفقه لدى أوساط الناس هو الفقه ارد من الدليل والتعليل يف الغالب

د يندرس الدليل من كتب حىت كا ،داد األمر بعد ذلك سعة لدى األتباعزبل ا ،تى بعدهمأاملذاهب ومن 
فبدأت تدب ضة معرفة الدليل ملسائل ، علمية يف القرن الرابع وكذا اخلامس حركةإىل أن جاءت  ،الفقه

 إذ قيض اهللا لذلك ،وبذلك عادت األمور إىل أنصبتها يف دالئل الفقه ومسائله الفرعية ،الفقه من جديد
ة من ليل أو ار إال وأمضوها بالعلم واالستنباط؛ رجاال حفظ م ذكره وصان رسالته، فلم يتركوا ساع

إال أن  –أي النظر يف األدلة واعتمادها يف مصنفام  - ورغم سلوك هؤالء األعالم نفس الطريق 
مناهجهم يف االستدالل تباينت واختلفت، لذلك كانت معرفة مناهج هؤالء األئمة يف استدالالم من 

  .األمهية مبكان
وذم التقليد  ، بلغ رتبة االجتهاد فاجتهد ودعا إليه،ء القاضي أبو بكر بن العريبوكان من بني هؤال

واالتباع وكسر قيود املختصرات والشروح، فاستقصى األدلة، وحرر مواطن اخلالف، ورد الشاذ من 
  .األقوال

وذلك بإبراز  يف هذا اال،لتظهر جوانب إبداعاته  اإلمام تسليط الضوء على هذاوقد أردت 
القبس شرح (وهو الذي شرح فيه موطأ اإلمام مالك، ومساه  يف أحد أبرز مؤلفاته، نهجه االستداليلم

  .)موطأ مالك بن أنس
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فن االجتهاد واالستنبــاط،  مارسوما جعلين أختار ابن العريب بالذات هو أن هذا العامل الفحل 
ن الفروع والنوازل اليت خرجهـا إال أنـه مل يوافقــه يف كثيـر م ،مالك مذهبالتزم  وإن حيث إنه

 .تناول بالبحث والتحليل العلميمبثل هذه الشخصية أن ت فحري ،على غري أصول اإلمام

عىن بتأصيل اجتاه ي: دارس املالكية يف االستداللـ يف املنياك اجتاهـوم أن هنـعلمث إنه من امل
والقاضي ابن  ،ن تراث اإلمام أو أصحابهواجتاه يعىن بتأصيل األقوال م ،األحكام من النصوص الشرعية

فدراسة منهجه يف االستدالل يربز جانبا كبريا من  ؛ل الثاينـنه مل يغفأكما  ،العريب سلك االجتاه األول
  .هذه الشخصية

على حبث  –فيما اطلعت عليه ويف حدود علمي  –مل أعثر ولعل مما قوى عندي رغبة البحث 
يف رسالة جامعية أو كتاب أو غريها، وإن كان هناك بعض البحوث  أفرد هذا املوضوع يف دراسة خاصة

  .بعض جوانبه  عاجلت
ما هو املنهج االستداليل الذي : هناك سؤالني رئيسني وجها عملي يف هذا البحث مهاكما أن 

وما هي مصادره االستداللية يف هذا  ،؟)القبس شرح موطأ مالك بن أنس(سلكه ابن العريب يف كتابه 
  .؟الكتاب

ولإلجابة على هذا السؤال، قسمت البحث بعد املقدمة، إىل فصل متهيدي، وثالثة فصول، 
  :وخامتة

  .ترمجة ابن العريب مع التعريف بكتابه القبس وبيان مفهوم املنهج االستداليل: د يــالفصل التمهي
  .السمات العامة للمنهج االستداليل عند ابن العريب يف كتاب القبس : الفصل األول

  للمنهج االستدالل عند ابن العريب يف كتابه القبس) املذهبية(السمات اخلاصة : الفصل الثاين
  .طريقة االستدالل ومصادره عند القاضي يف كتابه القبس : الفصل الثالث

  .ليهاإ ألهم النتائج املتوصل عرضوفيها : اخلامتة
املنهج يعتمد أساسا على وقد سلكت يف هذا البحث منهجا علميا يتوافق مع طبيعته، وهذا 

  .ذلك كله من مناقشة وحتليل االستقراء مع ما يتبع
  :ج اليت قادين إليها البحث يف هذا املوضوع، فمن أمههائأما النتا

ملنهج االستداليل هو الطريقة اليت بسلكها اتهد يف إثبات قضايا معينة، انطالقا من مقدمات هي ا: أوال
  .النتائج، اليت هي مطلوب املستدل واملستدل له املبادئ واألصول للوصول إىل



@ïi‹ÈÛa@åi@‹Øi@ïic@‡äÇ@ïÛü‡n�üa@wèä¾aÞý‚@åß@@éibn×" ÷jÔÛa"@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@szjÛa@˜ƒÜß 

  ت

 

هذا البحث يتعلق بالقاضي أيب بكر بن العريب، ومن املعلوم أن القاضي أصويل متميز، وقد تبني من : ثانيا
، أن ما حيويه من فقه متأثر غاية التأثر مبا لدى مؤلفه من علم أصول الفقه، )القبس(خالل قراءة كتابه 

  .إذ أظهر أن فقهه مبين على أسس واضحة وهذه منقبة للقاضي،
تتجلى له بوضوح مسة طرائق علمـاء األصول يف الفكـرة، والعرض، ) القبس(الناظر يف كتـاب : ثالثا

واملصطلح، كما نالحـظ أن املؤلف اهتم يف كثري من املواطن بالضبط والتقعيد، فتراه اعتمد النظر 
استلزمه هذا أن يتوسل بطريقة اجلدل الفقهي يف عروضه كعنصر جوهري، وحاد عن التقليد املذموم، ف

  .الفقهية، وعليه فالكتاب ال خيلو من عنصر املناظرة واجلدل
من أكثر القواعد اليت انضوى حتت رايتها أكثر املسائل الفقهية ) املشقة جتلب التيسري(تعترب قاعدة : رابعا

وحتول دون التفريط يف تبنيها، أو جتاوز احلدود يف الواردة يف الكتاب، مع مراعاة الضوابط اليت حتكمها، 
استعماهلا، ومن مث فإنه يسد كثريا من األبواب اليت يتوهم اشتماهلا على املصلحة والتيسري، وهذا لون من 

  . االحتياط التزمه القاضي يف معاجلته للوقائع اليت عرضت عليه، خاصة ملا تبوأ كرسي القضاء
فكره املقاصدي، ظهر هذا جليا يف استدالالته، والفكر املقاصدي هو الفكر ابن العريب متيز ب: خامسا

  .املتشبع مبعرفة معاين مقاصد الشريعة وأسسها ومضامينها من حيث االطالع والفهم واالستيعاب
اهتم ابن العريب يف هذا هذا الكتاب بذكر اخلالف العايل، خاصة ما يتعلق برأي األحناف : سادسا

هلذين املذهبني من وجود قوي ومشاركات علمية بارزة أثرت يف مسار احلركة الفقهية يف  والشافعية، ملا
  .العامل اإلسالمي

كما أبرز ظاهرة االختالف الفقهي يف حميطها العام بني املذاهب، فقد أظهرها بقوة داخل املذهب : سابعا
را، وخصب املناهج وصالحيتها، املالكي، نظرا لتميز هذا األخري بكثرة األقوال، مع وفرة األصول وكث

مما ساعده على متحيص كثري من الروايات وتوجيهها، ومتييز صحيحها من سقيمها، وغثها من مسينها، 
  .وسواء كانت الروايات منقولة عن إمام املذهب نفسه، أو عن أصحابه الذين جاؤوا بعده وأثروا مذهبه

لغالب بأن يقدم املؤلف بني يدي القارئ املسألة، مث يتبعها متثل منهجه يف عرض القضايا الفقهية يف ا: ثامنا
  . احلكم الشرعي هلا، ويعقب ذلك بذكر األدلة من املنقول فاملعقول

يعمد يف كثري من األحيان إىل تكثيف األدلة سواء النقلية أو العقلية  -رمحه اهللا-وجدنا املؤلف : تاسعا
خرى فقهية، وأحيانا لغوية، وهذا خلـدمة الرأي الذي منها، كما يدعم استدالله بقواعد أصولية، وأ

  .ينتصر له
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  :املصادر االستداللية اليت اعتمدها يف هذا الكتاب، وطريقته يف استمداده منها كانت كاآليت: عاشرا
املوافق واملخالف : مفهومه بنوعيهمنطوقه، و -القرآن الكرمي : باألدلة املتفق عليها وهياالستدالل  •

بأنواعها الثالثة املذكورة يف كتب أهل األصول، كما أن له  -الل بالسنة النبوية االستدمث  -
بنوعيه  -، مث اإلمجاع -فقد اعتربه مبثابة املسند مطلقا  منطقا خاصا يف االحتجاج باملرسل

قسمة اليت شغلت فكر القاضي وقد كان إلمجاع أهل املدينة سهم يف هذه ال الصريح والسكويت
قد تفنن ابن العريب يف إيراد األقيسة تفننا يدل على تبحره يف الفقه وقدراته ياس ف، فالق-وفقهه 

 .العقلية العالية يف إجرائه، فاستعمل قياس العلة وقياس الشبه وقياس الداللة وغريها

اتضح جليا أن ابن العريب قد اعترب حجية األدلة التبعية، ولذلك استدل ا وعمل مبقتضاها يف  •
، فقد عمل باملصاحل، وشرع منن قبلنا إذا تقرر يف شريعتنا،واستدل باالستصحاب مسائل كثرية

وسد الذرائع والعرف واالستحسان، يف حني رفض العمل بقول الصحايب ومل يعتربه حجة 
  .شرعية

وأمحد اهللا عزوجل على توفيقه إياي للكتابة يف هذا املوضوع، فله ، هذه أهم النتائج اليت توصلت إليها
ما كان من صواب فمن اهللا : وال يسعين إال أن أقـول كله، وله املن كله، وإليه يرجع األمركله ، الفضل

وحده وبفضله وتوفيقه، وما فيه من خطأ فمين ومن الشيطان، واهللا ورسوله منه بريئان، واهللا املستعان 
@.وعليه التكالن؛ إذ قلما خيلص حبث من اهلفوات، أو ينجو مؤلّف من العثرات @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
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Résumé (français) 
Nous glorifions Allah et implorons ses bénédictions et la paix sur son noble 

prophète, ses compagnons et sur ceux qui le suivent à défendre la cause de la vraie 
religion.  

Après: 
La jurisprudence est l’une des plus nobles et des plus importantes des sciences, 

et elle est d’une responsabilité très délicate car elle dicte les lois licites et illicites. 
A l’aube de l’islam, la première  jurisprudence était liée à l’argumentation 

scientifique aucun des compagnons du prophète et ceux qui viennent après ne 
dérogeaient à cette règle. 

Cette approche était la méthode des premiers juristes de l’ère islamique. 
Avec le temps, cette approche s’est restreinte à une méthodologie vide de 

l’argumentation, ce qui poussa les juristes à cherche les preuves et déduire les lois. 
Ensuite, ils les apprenaient la population oralement et par écrit. 

A cette époque, la jurisprudence était dépouvuvie  d’arguments et de preuve, 
comme on pouvait le constater dans la plus part des ouvrages des écoles existantes en 
ce temps là. 

Cette méthode de jurisprudence était de vigueur jusqu’à l’avènement d’un 
mouvement scientifique au 4eme et 5 eme siècle. 

A partir des ces siècle, on constata une renaissance d’une jurisprudence basée 
sur l’argumentation scientifique grâce à des hommes qu’Allah a choisi pour préserver 
l’Islam. Ces derniers se sont dévoués jours et nuits à cette tache très noble. 

Bien que les savants avaient adopté la même méthodologie, examiner les preuves 
et les adopter dans leur œuvre, leur raisonnement différait, c’est pour ça que la 
connaissance des méthodes d’approche de ces savants est très importante.  

Parmi ces savants, le juge Abou Bakr Ibn Arabi à atteint le niveau d’Ijtihad. 
Je voulais montrer le génie de cet Imam dans la maitrise de la jurisprudence en 

soulignent la méthode déductive dans l’un de ses écrits les plus importants ou il 
expliquait ‘’ Le Mouataà de l’Imam Malek Ibn Anas’’. 

Ce qui ma pousse à choisir en particulier Ibn Arabi est que ce savant s’est 
illustré dans l’art de l’Ijtihad. Et malgré qu’il était un disciple de l’Imam Malek, Ibn 
Arabi ne partageait pas tous les airs de l’Imam dans le Fiqh. 

Comme c’est connu, deux tendances d’approche dans l’école Malekite existent : 
la première s’appuie sur les textes religieux et la seconde sur les préceptes de l’Imam 
et de ses disciples. Ibn Al Arabi a opte pour la première approche sans négliger la 
seconde.  

L’étude de sa méthodologie met eu évidence une grande partie da sa forte 
personnalité.  

N’ayant pas trouvé, à mon humble connaissance, une étude approfondie traitant 
ce sujet, m’a poussé à choisir en premier lieu cette thèse,  même si certaines études 
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ont essayé de traiter certains de ces aspects. En second lieu, deux questions très 
importantes m’ont inspiré dans ma thèse : 

Quelle est l’approche déductive suivi par Ibn Al Arabi dans son livre ‘’ El 
KABAS’’? 

Quelle sont ses références bibliographique ? 

En réponse à ces questions et après l’introduction j’ai partagé ma thèse en trois 
parties : 

- Introduction préliminaire.  

- Trois chapitres. 

- Conclusion. 

Introduction préliminaire : traite de la biographie d’Ibn Al Arabi. L’introduction 
de son livre et du concept de d’une approche déductive. 
Chapitre 1: Les concepts généraux de l’approche déductive dans le livre de Ibn 
Al Arabi. 
Chapitre 2 : Les concepts spécifiques selon le rite Malekite de l’approche 
déductive dans son livre. 
Chapitre 3 : Méthode de l’approche déductive et les références chez Ibn Al 
Arabi. 
Conclusion : déduction des plus importants résultats obtenus de cette 

recherche. 
J’ai suivi dan cette recherche une méthodologie scientifique. Et cette approche 

s’appuie principalement à une extrapolation avec une analyse et une critique. 
Parmi les plus importants résultats que j’ai obtenu à travers cette thèse son : 
1- L’approche déductive est la méthode que suit le chercheur pour un jugement 

spécifique en se basant sur des principes pour arriver à des conclusions recherchés. 

2- Cette thèse concerne le juge Ibn Al Arabi qui s’est distingué par ses 

jugements ce qui ressort de la lecture de son livre ce que son contenu est basé sur les 

principes de la science de la jurisprudence. 

3- La lecture du livre ‘’KABAS’’ reflète clairement ses méthode scientifique dans 

le fond, la forme et le concept. Ou note aussi l’intérêt de l’auteur sur l’étude 

approfondie basé sur les preuves. Le livre n’est pas exempt de débats et de 

controverses. 

4- La règle : ‘’ La contrainte engendre la facilite ‘’ est la règle la plus utilisée par 

l’auteur concernant son approche dans la jurisprudence. 

5- Ibn Al Arabi s’est distingué par recherche dans la jurisprudence, du sens de 

l’application de la loi, de ses fondements et de ses retombés en termes d’accès, de 

compréhension et d’assimilation. 
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6- Ibn Al Arabi a révèle dans son livre la discorde entre les deux rites 

Hannafite et Chafiite par leur forte présence et leur participation scientifique 

éminentes qui a influé le mouvement de la jurisprudence dans le monde islamique. 

7- Comme il a pu mettre en relief les différents jurisprudentiel entre les 

différents rites et aussi les différents à l’intérieure même du rite Malekite, ce 

dernier se distinguait par l’abondance de ses références qui sont soit transmises par 

l’Imam Malek lui-même ou de ses disciples qui ont influé sur son rite. 

8- Se méthodologie concernant les jugements est comme suit : 

- Présentation des sujets lies a la jurisprudence. 

- Avis de l’Islam sur cette question. 

- Justification de son jugement. 

9-L’auteur se basait dans la plus part des cas par l’abondance des preuves tirées 

soit des Coran et de la Sunna. Soit par une approche déductive, Soit linguistique. 
10-Les sources d’approche déductives sur les quelles s’est basé l’auteur sont 

comme suit : 
- Le raisonnement sur des bases consensuelles qui sont : 

o Le Coran. 

o La Sunna avec ses trois branches. 

o Le consensus, surtout celui des gens de la Medina. 

o Extrapolation des évènements sur la jurisprudence du temps du 

prophète. Ibn Al Arabi avait une grande maitrise 

d’extrapolation des évènements. 

- Ibn Al Arbi n’a pas négligé d’autres références comme l’intérêt général, la 

jurisprudence des nations précédentes (les gens du livre),….etc. 

Cependant, il a refusé les dires des compagnons du prophète. Il ne le 

considérait pas comme des preuves doctrinales. 

 Voila les principales conclusions que j’ai pu atteindre. 
 Je remercie Dieu qui m’a orienté guidé dans mon œuvre, et pour finir, je 
dirais que ma bonne réussite tient du bon dieu, et toute errance revient à moi et au 

Satan. 
 Rare sont les thèses vide d’erreurs ou l’auteur est exempt de reproches.   
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Abstract (English) 
Praise and thanks to Allah, we praise Him and seek His help and forgiveness and 

we seek refuge in Allah from the evils of ourselves, and our evils, He whom Allah guide 
never be mislead, and he whom Allah mislead him never him guided, and I witness that 
there is no god only Allah alone with no partner, and I witness that Muhammad is His 
slave and His Messenger, peace Allah be upon him and his family and his family peace 
and recognition of a lot. 

After: 
The Jurisprudence is of the noblest of Science, and the highest degree, and 

the greatest threat, From it we can known provisions, and is differ from forbidden 
and the Halal, jurisprudence was in early Islam the first combined science evidence, 
and no one from Sahaba, followers and any one comes after him in first centuries 
preferred the first rule of the issue but given its Guide to Islam. 

This was the approach the nation's predecessor, but it was soon cut short this 
approach to the curriculum listed doctrinal issues circle of its manual transportation 
and mental, making scholars Istqrion evidence and invent secondary rules, then the 
universities people through dumping or write, comes under the nation's jurisprudence 
of religion for them this way, the Jurisprudence became the Principles of the 
community people is the doctrine devoid of evidence and reasoning often, as we see in 
books in general the different sects and came after them, but increased it after the 
capacity of followers, until he almost Inders evidence from the books of 
jurisprudence, that the movement came a scientific in the fourth century, as well as 
the fifth, started legged renaissance knowledge guide to the issues of fiqh new, so 
the situation returned to their directories Principles and issues Sub, as God sent to 
the men keeping their use and his role, their did not let the hour of day or night pass 
without they spent their science and result, Although the behavior of these scholars 
way - that is, considered the evidence and adopted in their works - but the reasoning 
differed in their approaches differed, so they know the curriculum of these imams in 
their resolution is very important. 

Among those scholars the judge Abu Bakr ibn al-'Arabi, reached the rank of 
ijtihad so strive and called him, edema and following tradition and breaking down walls 
of abbreviations and annotations, Fastqsy evidence, and free the kinds of dispute, 
reportedly abnormal words. 

I wanted to light on this aspect of the imam to show creativity in this area, 
highlighting the deductive method in one of the most prominent writings, which he 
explained the Muwatta Imam Malik, and he called (Kabas explained Muwatta Malik ibn 
Anas). 

What push me choose the Ibn al-Arabi in particular is that this so great 
scientist practiced Art diligence and research, as it and keep the view of Maalik, but 
he did not share in many of the branches and the soul that an output is not the use of 
the imam, behooves such a personal deal with research and scientific analysis. 
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Then it is known that there are two trends in schools Maalikis of reasoning: The 
direction of mean provisions of the religious texts, and the direction means words of 
the heritage of the imam or his companions, and the judge Ibn al-'Arabi wire first 
direction, and it has not ignored the second; The study of method of reasoning 
highlights the aspect of much of this character. 

Perhaps what I desire a strong research did not find - as seen by, I understand 
- is devoted to discuss this subject in a study in an university or a book or other, 
although there was some research has addressed some of its aspects. 

There are also two main questions guided my work in this research are: What is 
the deductive approach pursued by the Ibn al-Arabi in his book (Kabas explained 
Muwatta Maalik ibn Anas)?, And what are the evidentiary sources in this book,?. 

To answer this question, I divided the search after the introduction, the 
introductory chapter, and three chapters and a conclusion: 

Introduction chapter me: The bibliography of Ibn Arabi and his book (Kabas 
explained Muwatta Maalik ibn Anas) to give definition and to let us know his method . 

Chapter I: General features of the deductive approach when I'm in the book of 
the Ibn Arabi. 

Chapter II: special features (religious) approach to reasoning when Ibn al-Arabi 
in his book. 

Chapter III: Method of reasoning and sources of the judge in his book. 
Conclusion: In the view of the most important results obtained. 
I have followed in this research the scientific method in accordance with its 

aspect, this approach is mainly based on extrapolation, with subsequent whole 
discussion and analysis. 

The results, which led me to research this topic, it is most important: 
First: The deductive approach is the way Bslkha industrious to prove certain 

issues, from the premises and assets are the principles to get results, which are 

required and inferred inferred it. 
Second: This research concerning Judge Abu Bakr ibn al-'Arabi, it is known that 

the judge fundamentalist distinct, it was found by reading the book (the Kabas), that 
its content of jurisprudence very moved, including the author of the science principles 
of jurisprudence, and the veiled to the judge, as shown that his understanding, based 
on clear grounds. 

Third: the viewer in a Book (Kabas) reflected a clear feature of methods 
scientists assets in the idea, presentation, and the term, and note that the author's 
interest in many of the diffrent exactly in rule, we saw him adopted considered as an 
essential element, and a sharp tradition reprehensible, This is that pleading 
way jurisprudential debate performances in the jurisprudence, and by the book is not 
without an element of debate and controversy. 

IV: The rule (hardship brings facilitation) of more rules, which was affiliated 
under the banner of more than matters of doctrine contained in the book, taking into 
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account the controls that govern it, and prevent the alienation of adoption, or exceeds 
the limits its use, and then it fills a lot of doors that fancy it involves interest and 
facilitation, and this has rekindled speculation about the kind of the reserve judge in 
the handling of the facts presented to him, especially because assuming the chair of 
the judiciary. 

Fifth: Ibn al-'Arabi distinguish the thing in his thought was this evident in 
resulting, and thought the thing in thought is absorbed by knowing the meanings of 
the purposes of the law and its foundations and its implications in terms of access, 
understanding and assimilation. 

Sixth: he was interested in his book by mentioning the difference higher, 
especially with regard to the opinion of Hanafi and Shaafa'is, because of these 
schools from a strong scientific and shares outstanding affected the jurisprudential 
path of movement in the Islamic world. 

Seventh: He also highlighted the phenomenon of difference jurisprudence in 
and around the year between doctrines, has shown strongly in the Maliki rite, Due to 
the uniqueness of the latter frequently words, with an abundance of assets and 
numerous, and the richness of curriculum and competence, which helped him to 
examine many of the novels and directed, and selected the right and false, whether 
novels reproduces the doctrine of the imam himself, or his companions who came after 
him and influenced his doctrine. 

Eighth: a method in the presentation of doctrinal issues that often the author 
provides the reader in the hands of the issue, then followed by the Islamic ruling on 
it, followed by mention of the evidence from the transferee Valmacol. 

Ninth: We found the author - may God have mercy on him - intentionally, in 
many cases, the intensification of transportation on the evidence whether or mental 
ones, also supports Astdalalh fundamentalist rules, and other doctrinal, and sometimes 
language, and this opinion to serve him who conquers. 

X.: sources evidentiary adopted in this book, and the manner in which were 
inferred as follows: 

• inferred evidence agreed: the Koran - the operative part, and his concept of 
both types: attitudes and offending - and then infer the Prophetic Sunnah - the three 
types mentioned in the books of the people, also has a logic of its own to protest the 
sender has been perceived as a predicate at all - and then consensus - both 
types frank and Alscotti was the consensus of the people of the city share in this 
division that ran thought the judge and his understanding, -, milk that has 
sophisticated Ibn al-'Arabi in revenue scales slicker shows in jurisprudence and 
mental high in the vote, use the measurement of cause and measure the similarities 
and the measurement of significant others. 

• it was apparent that Ibn al-'Arabi was considered authoritative evidence of 
dependency, therefore, quoted by the work under which many of the issues, the work 
of interests, and proceeded Menen accepted if it is decided in our religion, and argued 
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Balastsahab plug loopholes and custom and approval, while refusing to work the words 
of the Companion did not consider legitimate excuse. 

Those are the main findings, and thank God Almighty for blessing me to write on 
this subject, he has of my self and he helped me to be in this way to write about one 
of the greatest oulama, I can only say: what was right, it is God alone and His grace 

and blessing, and its error thumped is the devil, and Allah and His Messenger are 
innocent of it, and God used me and we put our trust, what ever we do or write, we 
much con give him his real selected . 

@@@@
@@@@
@@@@


