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  .إىل روح أيب الطاهرة، تغمده اهللا مبغفرته ورمحته الواسعة   

أمي ... إىل من حتملت عبء تربيتنا وتعليمنا، إىل القلب الرحيم والصدر احلنون   

  .قنا برهاالعزيزة أمد اهللا يف عمرها ورز

  .ملؤازرم وتشجيعهم إىل مجيع أفراد أسريت دون استثناء   

  .وإلباسإىل أوالدي األعزاء نور اهلدى وأشرف    

  .إىل محايت  أمد اهللا يف عمرها   

  .إىل مجيع أعمام وعمات أوالدي    

  .واإلسالميةإىل أخوايت األستاذات بكلية العلوم االجتماعية    

  .ى إيلّ معروفا من قريب أو من بعيدإىل كل من أسد   

  
 دي هذا العملـــــأه                                                 

  
  

  

  



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             

  

أشكر اهللا الواحد األحد ملا أمدين من جهد وطاقة للسعي  شيءأوال وقبل كل    
فله احلمد . ن ووفقمن أجل إمتام هذا البحث، فاحلمد هللا على ما يسر وأعا

  .خراوآوالشكر أوال 
من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن مل : (وتأسيا بقوله صلى اهللا عليه وسلم   

  ).جتدوا ما تكافئون، فادعوا له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه
الدكتور مسعود فلوسي الذي أشرف دم بالشكر واإلقرار إىل األستاذ فإنين أتق   

على هذه الرسالة، على ما قدمه يل من مساعدة، فلم يدخر جهدا لرعاية هذا 
البحث وتقوميه، ومل يبخل علي بإرشاداته وتوجيهاته السديدة بعد قراءته سطرا 

  .فله مين جزيل الشكر والتقدير .سطرا دون كلل أو ملل
 واإلسالميةإدارة كلية العلوم االجتماعية كما أتقدم بالشكر للمسؤولني على    

وعلى رأسهم عميد الكلية سعيد فكرة الذي يسهر دائما على دفع عجلة البحث 
  .العلمي إىل األمام

  .وال أنسى شكر مجيع العاملني واملشرفني على مكتبة الكلية   
 وطيب الذكر إىل زوجي الفاضل الذي وقف جبانيب حمفزا ومشجعا وباذال ما يف   

  .وسعه من أجل مساعديت
ومن خالص قليب أتوجه بالشكر اجلزيل إىل أخيت الوفية سليمة اليت أتعبتها يف    

وكانت دائما مسرعة إىل تقدمي العون دون كلل أو . كتابة هذا البحث فصربت
  .ملل
  .ذين سامها يف كتابة اجلزء األول من الرسالةلكما أشكر أخي يزيد وزوجته ال   
وأسأل اهللا أن . ع الذين سامهوا يف تسهيل عملي مبختلف الوسائلوأشكر مجي   

 .واحلمد هللا رب العاملني. جيازي اجلميع خري ما جيازي به عباده احملسنني
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن       

سيئات أعمالنا من يهده اهللا فهو املهتد، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده 
  .ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

د وفقين اهللا سبحانه وتعاىل إىل ولوج طريق العلم الشرعي، والتخصص يف أجلّ أما بعد، فق      
فقه؛ إذ هو علم حيتاج إىل التعامل مع األدلة التفصيلية الستخراج األحكام العلم وهو علم 

تبعا الختالف العلماء والفقهاء املستنبطة األحكام الشرعية يقع االختالف يف الشرعية، وكثريا ما 
والقواعد اليت قام عليها  اليت استنبطوها منها وكيفية االستدالل ا على هذه األحكاماألدلة يف 

  . االستدالل
  . أمهية موضوع البحث واألسباب الدافعة إىل اختياره      
      اهللا علي يف إطار ختصصي العلمي يف الفقه اإلسالمي، بقراءة مجلة من مؤلفات علمائنا  قد من

كتاب االستذكار ، ومنها اليت تعج بثروة فقهية زاخرة مصادر هذا العلم اجلليل، القدامى اليت هي
اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار "

احلافظ أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد ملؤلفه " وشرح ذلك كله باإلجياز واالختصار
ا الكتاب شرح مستفيض ملا ورد يف كتاب موطأ اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا، وميثل هذو. الرب

وقد الحظت من خالل قراءيت لبعض فصول .جملداثالثني  حبق موسوعة فقهية ضخمة،طبعت يف
كما الحظت . رصانة منهجهومتانة أسلوبه، و ،غزارة مادته العلمية الكتاب واملسائل اليت عاجلها،

العلمية واالنتصار للرأي الذي يراه صوابا بغض النظر عن قائله أو املذهب الذي  متيزه بالروح
وهو بذلك ميثل منوذجا متميزا لكتب املقارنة الفقهية اليت تواىل العلماء علي تأليفها عرب . ينتصر له

  .مراحل التاريخ اإلسالمي
وعمال على إبراز هذا املنهج  ألمهية هذا الكتاب ومتيز منهج مؤلفه يف املقارنة الفقهية،و      

علمية  أطروحةوالكشف عن خصائصه، فقد اخترت أن أتناوله بالدراسة األكادميية يف إطار إعداد 
وكان عنوان . العلوم يف العلوم اإلسالمية، ختصص الفقه واألصول دكتوراهلنيل شهادة 

    "الستذكارمنهج املقارنة الفقهية عند ابن عبد الرب من خالل كتابه ا:"األطروحة
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يف  –إذ مل يتناول الباحثون ،هذا النوع عدم وقويف على دراسة من؛ وقد أكد يل هذا االختيار
منهج املقارنة الفقهية عند ابن عبد الرب بالدراسة ، بل مل يتناولوا هذا املوضوع ال  -حدود اطالعي

    .عنده وال عند غريه
  :الدراسات السابقة للموضوع     
أقف على دراسة على كل ما كتب عن ابن عبد الرب وتراثه الفقهي، إال أين مل  حرصي رغم      

تناولت منهج املقارنة الفقهية عنده، على الرغم من كثرة الدراسات اليت كتبت عنه مقارنة بغريه، 
   .  سواء باعتباره فقيها أو حمدثا أو مؤرخا

  :ليهاكتبت عن ابن عبد الرب واطلعت ع فمن الدراسات اليت      
كلية دار العلوم  -ابن عبد الرب وأثره يف احلديث والفقه، وهي رسالة ماجستري جبامعة القاهرة - 1
  .م1964- 1984د علي حسب اهللا سنة . أ :إشراف. الندوي إمساعيلحملمد  -
ابن عبد الرب النمري وكتابه الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، وهي رسالة دكتوراه يف الفقه  - 2
حممد . إلسالمي من جامعة األزهر كلية الشريعة والقانون للباحث، حممد ولد مايك إشراف، دا

  .م1976 -هـ 1396سنة . رئيس قسم الفقه املقارن. أنيس عبادة
ابن عبد الرب القرطيب مؤرخا، رسالة ماجستري يف التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية،  - 3

أمحد جاب اهللا شليب، . إشراف د. ليث سعود جاسم: للباحثكلية دار العلوم، .جامعة القاهرة
  .م1984 -هـ 1494السنة .  اإلسالميةأستاذ التاريخ اإلسالمي واحلضارة 

دراسة تارخيية . احلياة الفكرية باملغرب األدىن باألندلس يف القرن الثالث والرابع اهلجريني - 4
عبد املنعم حممد عبد : ، للباحثاإلسالميةرة واحلضا اإلسالميمقارنة  رسالة ماجستري يف التاريخ 

  .حسن علي حسن. اهللا علي عباس، إشراف د
5 - سيد عبده بكر عثمان: رسالة ماجستري للباحث. دراسة فقهية مقارنة. إمجاعات ابن عبد الرب .

قسم  -كلية دار العلوم -جامعة القاهرة. د حممد أمحد سراح.د حممد بلتاجي حسن، أ.أ: إشراف
  .م2000 -هـ 1421سنة . عةالشري

. جميد خلف منشد: رسالة دكتوراه، للباحث. جهود احلافظ ابن عبد الرب يف دراسة الصحابة - 6
  .جت عبد اللطيف التكرييت. د. بدري حممد فهد. إشراف، د
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7 -  كلية أصول الدين. جامعة األزهر. مدرسة احلديث يف األندلس وإمامها ابن عبد الرب .
  .م2000-ه1390سنة . رضا للباحث أمحد

كتاب اختيارات احلافظ ابن عبد الرب الفقهية يف العبادات للباحث، عبد العزيز حممد بن عثمان - 8
  .كلية الشريعة وأصول الدين، وأصله رسالة دكتوراه -جامعة القصيم. الربيش

 لة ماجستريرسا. اإلمام أبو عمر يوسف بن عبد الرب حياته وأثاره ومنهجه يف فقه السنة - 9
قسم دبلوم الدراسات العليا يف العلوم .  -نيةيدار احلديث احلس –لباحث حممد بن يعيش ل

  .م1995 - هـ 1410سنة  اإلسالمية
عمر بن عبد الرب يف احلديث والفقه وأثارها يف تدعيم املذهب  مدرسة اإلمام احلافظ أبو - 10

  . يعيشاملالكي يف املغرب، رسالة دكتوراه للباحث حممد بن 
منهج احلافظ ابن عبد الرب يف احلديث احلسن من خالل كتابه التمهيد للباحثة سالف  - 11
  .قسنطينة - رسالة ماجستري جبامعة األمري عبد القادر.حممد عبد النيب. إشراف د. طقالقي
12 - يف البيوع للباحث، جداي علي؛ رسالة ماجستري جبامعة االختيارات الفقهية البن عبد الرب 

  .قسنطينة - األمري عبد القادر 
  :، ومنهاوهناك رسائل أخرى وقفت على عناوينها، لكين مل أمتكن من االطالع املباشر عليها

إمجاعات ابن عبد الرب يف العبادات كلية الشريعة مجعا ودراسة، رسالة ماجستري من جامعة  - 1
صاحل بن عبد الرمحن . اف دإشر. مبارك بن عبد اهللا البوصي: حممد بن سعود بالرياض للباحث

  .األطرم
. رسالة ماجستري للباحث، الطاهر بن صادق األنصاري. احلافظ ابن عبد الرب النمري حمدثا- 2

  .هـ1397سنة . عبد العظيم أمحد الغنوسي. إشراف د
أصول اخلالف يف فقه احلديث من خالل كتايب التمهيد واالستذكار البن عبد الرب القرطيب  - 3
- مكناس  –كلية اآلداب . زين العابدين بالفريج. إشراف د. للباحث، خليد املقايل ).هـ463(
.  
 إشراف . حممد الصويف: للباحث. جهود احلافظ ابن عبد الرب يف التفسري، مجع وتوثيق ودراسة - 4
  .- فاس  –كلية دار اآلداب . الشاهد البوشيخي. د
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ملوطأ من املعاين واألسانيد البن عبد الرب القواعد األصول من خالل كتاب التمهيد ملا يف ا- 5
 –كلية اآلداب . أمحد الريسوين. إشراف د. زبيدة بن علي الورباغلي: النمري القرطيب للباحثة

  .-فاس 
    : تعليل األحكام عند احلافظ ابن عبد الرب األندلسي من خالل كتابه االستذكار للباحث - 6

  .- الرباط  –كلية اآلداب . علمي وأمحد الريسويناحلسن ال. إشراف د. عبد الفتاح قباج
   .وهذه الدراسات والبحوث كلها التتعلق باملوضوع الذي اخترته للدراسة يف هذه األطروحة      

  :أهداف البحث     
  : أهدف من وراء اختيار هذا املوضوع لدراسته، إىلو     

  قد عارض اجلمود فعصب ملذهب أو رأي، يعترب ابن عبد الرب من العلماء الذين نبذوا الت: أوال
 األحكام من مظاا األساسية،  ودعا إىل االجتهاد واستنباط. والتقليد الذي كان سائدا يف عصره

فكان واجبا علينا أن نربهن من خالل هذه الدراسة على مكانة ابن عبد الرب العلمية الرفيعة، 
املتعمقة يف دراسة علوم الشريعة اإلسالمية  وجهوده يف االجتهاد وإبراز هذه الشخصية الرتيهة

  .والرامية إىل إظهار احلق، وذلك من خالل عمله يف كتابه االستذكار
العلمية، فال ميكن اعتباره شارحا لكتاب املوطأ  "االستذكار"على قيمة الكتاب  التأكيد :ثانيا     

الفقهاء، واآلراء الراجحة يف كل  فحسب، بل هو مبثابة اجلامع للمسائل الفقهية املختلف فيها بني
  .فهو حبق مدرسة يف الفقه املقارن. مسألة منها، يف غالب األحيان

إبراز براعة ابن عبد الرب يف علم الفقه املقارن، جبانب فنون العلوم األخرى اليت ساهم  :ثالثا     
فيها بفعالية وظهرت من خالل مؤلفاته الكثرية؛ يف الفقه واحلديث واألدب والتاريخ، والتراجم 
لرب والسرية وعلوم القرآن، والتجويد اليت أظهرت الكثري من الدراسات األكادميية نبوغ ابن عبد ا

  .فيها
  :منهج البحث    
كان منهجي يف هذه الدراسة، هو استقراء كل املسائل الفقهية املختلف فيها بني الفقهاء يف      

كتاب االستذكار وحتليلها ومقابلة بعضها ببعض، مث استنباط منهج ابن عبد الرب  وطريقته يف 
  .قارنةمقارنته بني اآلراء الفقهية والوصول إىل نتيجة من هذه امل

  .فكان املنهج املعتمد يف ذلك هو املنهج االستقرائي، التحليلي املتبوع باملقارنة واالستنباط      
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  :خطة البحث    
  .قسمت البحث إىل مقدمة وستة فصول إضافة إىل فصل متهيدي، وخامتة    
راسات السابقة وتناولت فيها أمهية املوضوع واألسباب الدافعة إىل اختياره، والد: املقدمة    

إىل حتقيقها من ورائه، والصعوبات اليت صادفتها أثناء املتعلقة باملوضوع،واألهداف اليت أصبو 
  .البحث واملنهج الذي اعتمدته، وطريقة العمل يف هذه الدراسة

خصصته للتعريف حبياة ابن عبد الرب ومكانته العلمية، والتعريف بكتاب : لفصل التمهيديا     
 .االستذكار

تناولت فيه املقارنة الفقهية ومفهومها، ووجه احلاجة إليها، مث نشأا وتطورها، : الفصل األول    
والتأليف فيها قبل عصر ابن عبد الرب، كما بينت فيه، أمهية كتاب االستذكار واعتباره موسوعة يف 

  .الفقه املقارن ينبغي أن ينال حظه من االهتمام والعناية لدى أهل االختصاص
بينت طريقة ابن عبد الرب يف املقارنة الفقهية، واخلطوات اليت سلكتها من أجل : الفصل الثاين    

  :أربعة مباحثيف . حتقيق ذلك
خصصته العتماد ابن عبد الرب يف عمله على ما هو جممع عليه يف املسألة، : املبحث األول    

  .ودعمت ذلك بأمثلة. باعتماده على صيغ لإلمجاع
فخصصته لبيان أصل الباب الفقهي من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو : بحث الثاينامل    

  .االجتهاد
  .فلتحرير احملل الفعلي للرتاع يف املسائل املختلف فيها: املبحث الثالث    
فخصصته لبيان اآلراء الفقهية املختلفة ونقدها فاخلروج بنتيجة من هذه املقارنة : املبحث الرابع    

  .يةالفقه
وجاء يف أربعة  .تضمن قواعد ابن عبد الرب يف التعامل مع األدلة الشرعية: الفصل الثالث    

  :مباحث
واملبحث  ؛ فلبيان قواعد ابن عبد الرب يف التعامل مع ألفاظ القرآن الكرمي،فاملبحث األول    

خصصته لبيان القواعد  ؛ثواملبحث الثال؛ لبيان قواعده يف التعامل مع نصوص السنة النبوية، الثاين
 ؛أما املبحث الرابعاليت اعتمدها يف التعامل مع بقية األدلة النقلية وهي االمجاع وعمل الصحايب، 

وختمت هذا الفصل مببحث خامس؛ وضمنته  ،فلبيان قواعد ابن عبد الرب يف التعامل مع القياس
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صاحل املرسلة واالستحسان واألخذ بسد القواعد اليت اعتمدها يف التعامل مع األدلة التبعية؛ وهي امل
  .الذرائع واالستصحاب وعمل أهل املدينة، والعرف

خصصته لبيان منهج ابن عبد الرب يف التعامل مع أقوال املخالفني وأدلتهم،  :الفصل الرابع    
  :وقسمته إىل مبحثني

كل من ليس له أصل بينت منهجه يف التعامل مع أقوال املخالفني، برد قول : املبحث األول    
يستند إليه يف حكمه على املسائل املختلف فيها، أو ملخالفته برأيه لآلراء اتمع عليها عند مجهور 

  .ونقده كل رأي يناقض به صاحبه أصال من أصوله. العلماء أو لشذوذه وضعفه
لف األصول اتمع فكان يف منهجه يف التعامل مع أدلة املخالفني؛ برد ما خيا: أما املبحث الثاين    

عليها عند مجهور العلماء، أو رد الدليل ملعارضته لدليل أقوى منه، أو رده الروايات املخالفة لرواية 
  ...أهل العلم باحلديث، وكذا رد احلديث لتجريح من حدث به

 خصصته لبيان قواعد املقارنة الفقهية اليت اعتمدها ابن عبد الرب للوصول إىل: الفصل اخلامس    
يف قاعدة : املبحث األولنتيجة وحكم شرعي يف مسألة فقهية معينة، وقسمته إىل أربعة مباحث، 

اجتهاده اجلديد يف املسألة، : املبحث الثالثيف الترجيح، : املبحث الثاين اجلمع بني اآلراء الفقهية،
  .ذه القواعد وقد بينت تفاوت ابن عبد الرب يف العمل. التوقف عن إبداء رأيه :املبحث الرابع

، خصصته لتقومي منهج ابن عبد الرب يف املقارنة الفقهية من خالل الفصل السادس واألخري    
يف إبداء بعض : للحديث يف مزايا املنهج والثاين: كتابه االستذكار، وقد ضمنته مبحثني؛ األول

  .املالحظات النقدية على هذا املنهج
سجلت فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، مث       وكانت يف النهاية خامتة البحث، وقد 

  .مالحق للرسالة، هي فهارس للبحث
  .فهرس لآليات القرآنية  -:  وتتضمن

 .فهرس لألحاديث النبوية -
 .فهرس آلثار الصحابة  -            
 .فهرس للمسائل الفقهية -  
  .فهرس لتراجم األعالم -  
 .فهرس املصادر واملراجع -  
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 .فهرس ملوضوعات البحث -  
  
  

  طريقة العمل يف هذه الدراسة
هو دراسة منهج ملؤلف بني ألن الغرض ؛ اعتمدت اعتمادا كليا على كتاب االستذكار: أوال   

  .أيدينا، فال أجلأ إىل املصادر واملراجع األخرى إال الضرورة تقتضيها الدراسة
وختريج األحاديث النبوية؛ فما . لشريفقمت بعزو اآليات إىل مواضعها من املصحف ا: ثانيا   

وما مل أقف عليه . يف أغلب األحيان وقفت عليه عند البخاري ومسلم اكتفيت بتخرجيه هناك
عندمها قمت بتخرجيه عند غريمها، واكتفيت مبصدرين يف الغالب، لكثرة األحاديث الواردة يف 

  .الرسالة من جهة، وتفاديا لإلطالة من جهة أخرى
ي يف التخريج، فكان بذكر اسم الكتاب واسم الباب، ورقم احلديث ورقم اجلزء أما عمل   

  .والصفحة
توسعت يف بعض الفصول تبعا ألمهيتها وكثافة املادة العلمية فيها، ومن مثّ يظهر بعض : ثالثا   

احد التفاوت يف تقسيمها من حيث املباحث واملطالب وأحيانا تكون بعض املباحث يف الفصل الو
  .الفصل يفجزء يف الدراسة  همعنوان املبحث؛ كونه أ ألمهية. من بقية املباحث أوسع

ورد ذكرهم يف الرسالة، واقتصرت على غري املشهورين يف  قمت بالترمجة لألعالم الذين :رابعا   
، واكتفيت بذكر عنوان املصدر واجلزء نظري، واعتمدت على املصادر املعتمدة يف التراجم

  . وقمت باستيفاء املعلومات كاملة يف فهرس املصادر واملراجع. مش تفاديا للحشووالصفحة يف اهلا
إىل مباحث، كل فصل  الفصول، مث تقسيمنظام  اعتمدت على ترتيب البحث على :خامسا   
  .م املباحث إىل مطالب مث إىل فروع إن اقتضى األمر ذلكيفتقس
  :الصعوبات اليت صادفتها أثناء البحث   
   :  واجهتين،عند إعداد البحث مجلة من الصعوبات، ميكن تلخيصها فيما يلي وقد هذا   
عدم وضوح منهج ابن عبد الرب لدي يف كتاب االستذكار، يف بداية العمل، مما استوجب : أوال   

قبل أن أصل إىل استنباط منهجه يف  ،علي قراءته بتأن وتعمق، وقد أخذ مين ذلك وقتا كبريا
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راء الفقهية، وخاصة وأن موضوع الدراسة منصب على كل األبواب الفقهية اليت املقارنة بني اآل
  .ص300 عنالواحدتضمنها الكتاب املتكون من ثالثني جزءا، وال تقل صفحات اجلزء 

اعتماد ابن عبد الرب يف منهجه على ثروة حديثية هامة، لذا فقد شغلت حيزا كبريا من  :ثانيا   
  .تغال بتخرجيها من مصادرها األصلية، وقد أخذ ذلك وقتا كبرياالبحث مما تطلب مين االش

كثرة املسائل الفقهية، وتشعب اختالفات الفقهاء فيها، يف خمتلف األبواب الفقهية من  :ثالثا   
منوذجا لالستشهاد ا يف إبراز وبة يف اختيار أمهها، واعتمادها كتاب االستذكار، مما شكّل صع

  .وذلك يف كل فصل من فصول البحث. عملهمنهج ابن عبد الرب و
ونقل ابن عبد الرب "االستذكار"الكم اهلائل من األعالم الذين ورد ذكرهم يف كتاب :رابعا   

يف طيات البحث، مما استوجب إعداد ترمجة  آراءهم الفقهية، وقمت بدوري االستشهاد بأقواهلم
  .لكل من أوردت ذكره بالرجوع إىل املصادر املعتمدة

  .وهللا احلمد يف األول واآلخر، وهو ويل اهلداية والتوفيق      
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  الفصل التمھیدي

  ابن عبد البّر وكتابھ االستذكار
   

  :وفیھ مبحثان
  حياة ابن عبد الرب ومكانته العلمية: حث األولبمال     

    كتاب االستذكار :المبحث الثاني
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  المبحث األول
  اة ابن عبد البّرـیـــــــح

  انتھ العلمیةـــومك
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  نسبه ومولده ونشأته :املطلب األول
  نسبه ومولده :الفرع األول

  .1القرطيب عبد الرب بن عاصم النمري األندلسيحممد بن  هو يوسف بن عبد اهللا بن 
وكنيته أبو عمر، وينتهي، نسبه إىل النمر بن قاسط بن ربيعة بن نزار وهي قبيلة كبرية  
  .3بين عدنان، نسبه عريب صريح أصيل أن ابن عبد الرب منوجاء يف التمهيد . 2مشهورة
من أهل  نكا كما هاء قرطبة وعلمائها،من فق كان والده أبو حممد عبد اهللا بن يوسفو 

ويقال أن ابن عبد الرب مل يأخذ عن والده . العلم واألدب البارع والبالغة، له رسائل وشعر جيد
  .4هـ380العلم ألن هذا مات قدميا سنة 

   ."هـ368أما مولده فكان خلمس بقني من ربيع اآلخر سنة  
عة آخر يوم من شهر ربيع اآلخر سنة وتويف مبدينة شاطبة من شرق األندلس يوم اجلم 
  6وهو ما أمجع عليه املترمجون. 5هـ463

  نشأتـه: الفرع الثاين
، ومدينة العلم يومئذ عـاصمة اخلالفة باألندلس نشأ ابن عبد الرب مبدينة قرطبة وقد كانت 

فن،  جنوم املعرفة من كل اوقد سطع يف أفقه. وكانت مستقر السنة واجلماعةوالفضل واحلضارة، 
لذلك فنون اآلداب والعلوم  فازدهرت م إال التبحر يف شىت أنواع املعرفةوالذين ال شغل هل

كما عرف أهلها بالتنافس يف اقتناء الكتب  .7وأصبحت مركز احلضارة اإلسالمية يف املغرب
  .8فكثرت املكتبات العامة فيها حىت بلغت فيما يقال ستني مكتبة

                                                
            .شعيب األرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي: عليهالذهبي، حقّقه و خرج أحاديثه و علق . سير أعالم النبالء -1

 .18/153مؤسسة الرسالة بيروت ) 1986- 1406( 3ط 
      -بيروت  –صادر، دار )بدون طبعة ( حسان عباس  /تحقيق د ،ابن خلكان، وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان - 2

   7 /66. 
 –، توزيع مكتبة األويس )م1967 -هـ1387(ابن عبد البر طبعة  ،نيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسا -3

 يب:ص.المدينة المنورة
 -هـ1417( 1/ابن فرحون، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان ط ،الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب -4

 .18/154، و سير أعالم النبالء، 442: بيروت ص -دار الكتب العلمية ) م1996
 .7/71ت األعيان البن خلكان وفيا -5
. دمشق. دار الحكمة للطباعة والنشر) م1993- 1413(  1/ط. إعداد خالد عبد الرحمن العك ،موسوعة الفقه المالكي -6

 .131/  1مج
 يب: انظر مقدمة التمهيد، ص -7
 .137:ص هنفس -8
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ألندلس ذروا، وكان االزدهار العلمي والثقايف مستمرا يف يف ذلك العصر بلغت حضارة ا 
  .، وسرقسطةانية، وبلسنية وبطليموس واملريةاشبيلية، ود: احلواضر العلمية اليت تدور يف فلك قرطبة

ويشجعون العلماء يف خمتلف والثقايف،  بالنشاط العلمي واألمراء يهتمون وقد كان احلكّام 
  .بغ العلماء من املشرق ليستفيد منهم أبناء األندلسالتخصصات، واستقدموا أن

كما سجل التاريخ تقدم األندلس يف فنـون الزراعة والطب والرياضيات واهلندسة  
  .الزاهرة بزغ جنم ابن عبد الرب يف تلك الفترة. والعمران، وآثارهم شاهدة على ذلكوالصناعة 

الدينية،  تذ نعومة أظفاره إىل الدراساوجهه أبوه من وقد نشأ يف بيت علم وعبادة، حيث 
وملا تويف أبوه حتملت والدته العبء األكرب يف تربيته ورعايته وضحت لتوجيهه ويئة الظروف 
املناسبة الستمراره يف طلب العلم فحفظ كتاب اهللا وبرز يف اخلطّ والكتابة فبدأ يف دراسة العلوم 

و ناسخ القرآن ومنسوخه، وتفسري غريبه، واحلديث املعينة على فهم القرآن الكرمي،كالقراءات 
  . وعلومه، والفقه والسرية والرجال والتاريخ واألنساب وغري ذلك يف كتب املعارف العامة والعلوم

وقد مجع هذه الثروة العلمية املتنوعة الشاملة حىت صار عاملا موسوعيا سارت بكتبه الركبان 
  .1ذكره على كل لسانوكانت تيجانا على رؤوس العلماء، وبقي 

  
  شيوخه وتالمذته :املطلب الثاين
  شيوخه: الفرع األول

أخذ ابن عبد الرب عن كثري من فطاحل العلماء وفحول السنة، وكتب بني أيديهم والزمهم  
سيما الفقه واحلديث فقد تفنن فيه وبرع براعة فاق فيها من تقدمه من ، ودأب يف طلب العلم

وم السنة والقراءة ضبطا وحفظا وفهما حىت حاز لقب حافظ املغرب رجال األندلس، فأتقن عل
  .بدون منازع

جلّة أعالم ذلك القرن وكلهم كانوا من ملائة اوقد فاق عدد الشيوخ الذين تتلمذ عليهم  
  .ذكرهم يف كتب التراجم املتنوعة وأئمته، وقد ورد

   :وأبرز شيوخه الذين ذكروا يف املصادر اليت وقفت عليها هم 

                                                
 عبد المعطي أمين قلعجي. د: مري، تحقيق، الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر الناالستذكار -1

 .17، 15، 1/14،-القاهرة  –دار الوعي  –دمشق  -دار قتيبة للطباعة والنشر) م1993 - هـ 1414(1ط
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، ويعرف بابن املكوي، محد بن عبد امللك بن هاشم األشبيلي شيخ املالكيةأعمر  أبو -1
تويف  كان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علما: د الرب وكتب بني يديه وقال عنهابن عب الزمه
  1هـ401 سنة

من مشاهري علماء قرطبة، ولد سنة  الوليد بن الفرضي عبد اهللا بن يوسف،أبو  -2
له كتاب كبري . كان حافظا متقنا عاملا ذا حظّ وافر من األدب، روى عنه ابن عبد الرب هـ،351

  .2هـ403وقيل  هـ400يف املؤتلف واملختلف، تويف سنة 
 عبد الوارث بن سفيان بن جربون أبو القاسم القرطيب امللقب باحلبيب، احملدث الثقة، - 3 

، 3ث وكان أكثر مالزمة لقاسم بن أصبغديتلقى عن العلماء الكبار يف احل هـ،317ولد سنة 
لقاسم بن أصبغ، واملعارف  فنصملوقرأ عليه بعض املؤلفات كايه، روى عنه ابن عبد الرب وأثىن عل

  .5هـ395تويف سنة  4أليب حممد بن قتيبة
 البزاز الشيخ أمحد بن القاسم بن عبد الرمحن أبو الفضل التميمي التاهريت املغريب -4

، وأتى مع أبيه صغريا إىل قرطبة، طلب احلديث ا، ومسع من )تيارت حاليا( تهربتا احملدث، ولد
ته ومسعت يولقد لق: قال أبو عمر. القاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة وغريهم، وكان فاضال ثقة

  .6هـ396وتويف سنة  هـ309ولد سنة . كثريا منه
سعيد الرببري  بنبن يوسف  سعيد بن عثمان بن أيب سعيد حممد بن سعيد بن عبد اهللا -5
اإلمام احملدث الثقة شيخ اللغة روى عن قاسم  هـ،315ولد سنة  القزاز،، يعرف بابن األندلسي

  .7هـ400االستذكار وتويف سنة صبغ وغريه وروى عنه ابن عبد الرب يف أبن 

                                                
 .17/206، وسير أعالم النبالء176:انظر الديباج المذهب ص -1
تحقيق روحية عبد الرحمان أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة الضبي،  ،الملتمس في تاريخ رجال األندلس بغية -2

المقتبس في ذكر والة  وجذوة ،290: ص - بيروت  –، دار الكتب العلمية )م1997 -هـ 1417(1ط. السويفي
. األندلس، اإلمام أبي محمد بن أبي نصرفتوح بن عبد اهللا األزدي الحميدي، تحقيق روحية عبد الرحمان السويفي

 .397:ص  -بيروت  –، دار الكتب العلمية )م1997 - هـ 1417(1ط
هـ، حدث في قرطبة وقصده الناس 244هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي األموي، ولد سنة  -3

، وتذكرة 2/611تاريخ علماء األندلس (ليهإكانت الرحلة باألندلس : من جميع أرجائها، حتى قال ابن الفرضي
 ). 3/844الحفاظ، الذهبي 

هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب التصانيف، كان ثقة فاضال، من تصانيفه غريب القرآن، هو أبو محمد عبد ا -4
. هـ276توفي سنة . ولي قضاء الدينور. غريب الحديث، كتاب المعارف، كتاب أعالم النبوة، كتاب الصيام وغيرها

 . )301-13/296السير (
 .17/84وسير أعالم النبالء . 262: جذوة المقتبس، ص -5
 .17/79والسير . 172، 171: البغية، ص -6
 .1/27االستذكار - 7
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ولد سنة  ،ألموي القرطيب ابن اجلسورأمحد بن حممد بن امحد بن سعيد بن احلباب ا -6
  وقرأ عنه املدونة عن ابن االستذكاراإلمام احملدث الثقة األديب روى عنه ابن عبد الرب يف  هـ320

 
 
 

، كما قرأ عليه تفسري ابن عيينة بروايته عن 3عن مؤلفها سحنون 2ن ابن وضاحع1مسرة
  .4هـ401وتويف سنة  .املوطأوقاسم بن أصبغ 

عن قاسم بن  فتح، حمدث فاضل أديب، مسعسعيد بن نصر أبو عثمان املعروف بأيب ال -7
  .6روى عنه ابن عبد الرب، و، الزم شيوخ قرطبة5أصبغ وأمحد بن مطرف

حممد بن عبد امللك بن ضيفون اللخمي القرطيب احلداد، الشيخ احملدث كان صاحلا  -8
وتويف  هـ302ولد سنة . االستذكارروى عنه يف  ،عدال، آخر أصحابه موتا أبو عمر بن عبد الرب

  .7هـ394سنة 
قاسم بن حممد بن قاسم بن عباس بن وليد بن صارم بن أيب الفراء املعروف بابن  -9

  .8وغريه االستذكارعسلون ويكىن أبا حممد، روى عنه ابن عبد الرب يف 
أمحد بن فتح بن عبد اهللا بن علي املعافري التاجر املعروف بابن الرسان، شيخ جليل  -10

ولد . ان رجال صاحلا على هدى وسنة صنف يف الفرائض، روى عنه ابن عبد الربك .ثقة وحمدث
  .9هـ403بقرطبة وتويف سنة  هـ319سنة 

                                                
وهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم التميمي الحجازي، سمع من ابن وضاح وعبيد اهللا وقاسم بن أصبغ وبن وهب  -1

 .)1/349الديباج المذهب (. كان حافظا للفقه بصيرا بالحديث واللغة. وغيرهم
هـ، سمع يحي بن معين وأصبغ 199مد بن وضاح بن يزيد المرواني، ولد سنة اإلمام الحافظ محدث األندلس مح -2

كان عالما بالحديث . وزهيربن عباد وغيرهم وروى عنه أحمد بن خالد وقاسم بن أصبغ ومحمد بن المسور وغيرهم
، 94-93: جذوة المقتبس ص. (هـ287بصيرا بطرقه وعلله، ورعا زاهدا صبورا على نشر العلم، توفي سنة 

 .)13/445، سير أعالم النبالء 1/646ذكرة الحفاظ ت
الفقيه ) هـ 204 -هـ 160(أصله من حمص ،أبو سعيد عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني -3

ومدونته عليها االعتماد في المذهب  ،أخذعن أئمة من أهل المشرق والمغرب،العابد الورع الزاهد ،الحافظ
 ) 3/180،وفيات األعيان، ابن خلكان(.ابن القاسم وابن وهب وأشهب، انتهت الرياسة بالمغرب إليهالمالكي،قرأ على 

 .17/148والسير  1/173والجذوة. 133: البغية، ص -4
هو أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن مطرف الكناني الطرفي ويعرف بالمطرف ألنه كان يلتزم اإلمام بمسجد طرفة  -5

معجم البلدان . (ن كتاب تفسير القرآن للطبري، وجمع بين الغريب والمشكل البن قتيبةبقرطبة، له اختصار م
4/31 .( 

 17/8، السير272: البغية، ص -6
 .17/56سير أعالم النبالء  -7
 .390: البغية، ص -8
 .17/205، والسير 170: البغية، ص -9
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تويف  براهيم بن علي بن احلسني بن سيبوخت البغدادي يكنى أبا الفتح نزيل مصرإ -11
  .1هـ394سنة 

املعروف بابن الباجي، اللخمي اإلشبيلي أبو عمر  عبد اهللا بن حممد بن عليأمحد بن  -12
نها كتاب روى عنه املصنفات اجلليلة م ،وصفه ابن عبد الرب بإمام العصر وفقيه الزمان

الكبري يف الفقه واالختالف،  3، وجامع سفيان الثوري2والضعفاء واملتروكني البن اجلاروداآلحاد
  . 4تويف قريبا من األربعمائة. ومصنف ابن أيب شيبة

، ولد سنة لدالئيبن عمر بن أنس بن دهلاث العدوي املعروف بابن ا أبو العباس أمحد -13
عايل اإلسناد، حدث عنه من  ،ديث الكبار إملاما وضبطا وعنايةال احلـكان من رج .هـ393

  .وابن حزم وغريمها رغم صغر سنهلماء األندلس أبو عمر بن عبدالرب كبار ع
ي القرطيب أبو القاسم، ويعرف خلف بن القاسم بن سهيل بن حممد بن يونس األزد -14

هـ يف قرطبة وأخذ العلم على يد علمائها، كان حمدث األندلس يف 326ولد سنة . بابن الدباغ
تويف سنة .وقته، قال عنه ابن عبد الرب شيخ لنا وشيخ لشيوخنا أيب الوليد بن الفرضي وغريه

  .5هـ393
كان فقيها، حافظا، . بو عمرأمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أيب عيس الطلمنكي، أ -15

حمدثا، ثقة يف الرواية وإماما يف القراءات، حدث عنه أبوعمر بن عبد الرب وأبو حممد بن حزم، 
  .6هـ420صنف كتبا مجة يف السنة يلوح فيها فضله وإمامته واتباعه لألثر  تويف بعد 

. بابن الصفار يونس بن عبد اهللا بن مغيث بن حممد بن عبد اهللا، أبو الوليد ويعرف -16
هـ إشتهر حبفظ احلديث ومعرفته برجاله 338كان من كبار العلماء يف قرطبة، ولد فيها سنة 

تتلمذ . وكان من أصحاب الشورى الذين يرجع إليهم الناس يف الفتوى. ومتونه متمكنا من الفقه
7هـ429تويف سنة . على يديه ابن عبد الرب.  

  تالميـذه: الفرع الثاين
                                                

 .3/1128تذكرة الحفاظ الذهبي  -1
خرج على الحجاج معلنا خلعه، فنشبت وقائع طويلة انتهت بمقتله، توفي سنة  سيد بني عبد القيس في عصره، -2

 ). 1/154ترتيب األعالم . (هـ76
كان إماما من أئمة المسلمين مجمعا على أمانته مع اإلتقان ) هـ161- هـ 79(سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري -3

 ). 373:الفهرست، ابن النديم ص(ير وكتاب الفرائض والحفظ والورع والزهد، له كتاب الجامع الكبير والجامع الصغ
 .16/377، والسير159: بغية الملتمس، ص -4
 .1/251 سوتاريخ علماء األندل 1/328الحميدي، ،الجذوة -5
 .568-17/567سير أعالم النبالء،  -6
 .2/653، ةوالجذو. 2/740ترتيب المدارك،  -7
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كل صوب الذين كانوا يقصدونه من  1التالميذ يدي ابن عبد الرب عدد كبري منتتلمذ على  
ينهلوا من حبر معارفه، وقصده الداين والقاصي رجاء التلقي عنه ونيل وحدب ليأخذوا منه العلم و

: 2حىت قال القاضي عياض ،ملا اتسم به من سعة االطالع وقوة احلفظ وغزارة التصنيف ،إجازته
   :سأقتصر هنا على ذكر أبرزهمو. 3"ظيم فيه من جلّة أهل العلم املشاهريمسع منه عامل ع"

هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، ولد بقرطبة سنة : أبو حممد بن حزم -1
حكام من كان حافظا عاملا بعلوم احلديث والفقه ومن اتهدين الذين يستنبطون األ،هـ384

كتاب اإليصال إىل فهم اخلصال اجلامعة جلمل شرائع : هاكثرية منالكتاب والسنة، له تآليف 
وهو . اإلسالم يف الواجب واحلالل واحلرام وسائر األحكام على ما أوجبه القرآن والسنة واإلمجاع

  .4هـ456 وغريها، تويف رمحه اهللا سنة واحمللى كتاب فقه، وكتاب اإلحكام يف أصول األحكام
و أبو عبد اهللا حممد بن فتوح، وأبوه يكىن أبا نصر، ولد ه: احلافظ أبو عبد اهللا احلميدي -2

مسع من ابن عبد . ، من رجال احلديث، فقيه عامل حمدث متقدم يف احلفظ واإلتقانهـ420قبل 
تويف سنة . الرب، من مؤلفاته جذوة املقتبس يف أخبار علماء األندلس وكتاب اجلمع بني الصحيحني

  .5باألندلس هـ488
هو أبو احلسن طاهر بن مفوز فقيه حمدث، من رجال األدب ومن احلفاظ  :ابن مفوز -3

  .6هـ484صاحب أبا عمر بن عبد الرب مدة طويلة، وروى عنه الكثري، تويف سنة 
هو أبو علي احلسني بن حممد بن أمحد الغساين، كان إماما : احلافظ أبو احلسن الغساين -4

روى عن كثري من العلماء، نصب نفسه للتحديث فروى  ،من أئمة احلديث، حافظا عاملا بالرجال
  .7هـ498تويف سنة . عنه مجاعة من األئمة

هو أبو عمران موسى بن عبد الرمحن بن خلف بن أيب تليد : أبو عمران بن أيب تليد -5
هـ، فقيه حافظ وحمدث مشهور، من رجال اإلفتاء، وأديب شاعر، روى 444الشاطيب، ولد سنة 

                                                
 .28/142، تاريخ اإلسالم، الذهبي 440/ب، ابن فرحون ص، الديباج المذه18/156سير أعالم النبالء  -1
له تصانيف . هـ476ولد سنة عالم المغرب وإمام أهل الحديث،هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي،  -2

 .بمراكش هـ544توفي سنة . إكمال المعلم في شرح مسلم والشفا في التعريف بحقوق المصطفى: كثيرة مفيدة منها
 . )1/367.ألعالم على األعوامترتيب ا(

 .1/73االستذكار،  -3
 .365، 364: بغية الملتمس، ص -4
 .106/ بغية الملتمس، ص -5
  .314/بغية الملتمس، ص -6
  .290/ نفس المرجع، ص -7



9 
 

وقيل . 1هـ510تويف سنة . ثري من العلماء األجالء، منهم أبو عمر بن عبد الربباألندلس عن ك
  .2هـ517

كان خطيبا بشاطبة حمدث، روى عن : أبو حممد عبد الرمحن بن عبد العزيز بن ثابت - 6
  .3هـ486تويف سنة . أيب عمر بن عبد الرب بشاطبة

فاضل زاهد، إمام يف القراءات حمدث  ،هـ413ولد سنة : سليمان بن أيب القاسم جناح -7
مسع من أشهر الشيوخ ومن كبار علماء األندلس، كتب صحيح البخاري خبط يده . رواية ومعرفة

يقرئ كتاب اهللا  ى عنه مجاعة من األعالم، وقد ضلّرو. يف عشرة أسفار وصحيح مسلم يف ستة
  .4هـ496إىل أن تويف سنة  -صلى اهللا عليه وسلم –وسنة رسول اهللا 

هو أبو عبد اهللا حممد بن فتوح بن علي بن وليد بن علي : حممد بن فتوح األنصاري -8
  ه498تويف سنة . األنصاري، فقيه وحمدث له دراية بالرأي، مسع عن كثري من العلماء األجالء

إمام حمدث . هـ439ولد سنة : محد بن سعيد األسديأبو حبر سفيان بن العاص بن أ -9
تويف سنة  ، منهم أبو عمر ابن عبد الرب،سثري من علماء األندلأديب متقدم، روى عن ك

  .5هـ520
حمدث، مسند . هـ441ولد سنة : أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن موهب اجلذامي - 10
  .6هـ532تويف سنة . روى عن أيب عمر بن عبد الرب وأيب الوليد الباجي. عارف

أهل  ومنيكىن بأيب حممد، وه ،عتاب، وهو عبد الرمحن بن حممد بن حمسن ابن -11
هـ، كان حافظا للقرآن الكرمي، كثري التالوة له، واقفا على كثري من 433قرطبة، ولد سنة 

. أجاز له ابن عبد الرب، وكان يروي عنه .تفسريه وغريبه ومعانيه مع حظ وافر من اللغة العربية
  .7هـ520تويف سنة 
  

  مكانته العلمية :املطلب الثالث

                                                
 .398/نفس المرجع، ص -1
 .19/516السير،  -2
  .4/808ترتيب المدارك،  -3
 262: البغية، ص -4
 .263البغية، -5
  .371بغية، ال -6
 .150/الديباج، ص -7
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ن عبد الرب يف علوم شىت كالفقه وأصوله واحلديث والعربية وعلم القراءات لقد نبغ اب
ومن  والتاريخ وعلم األنساب وعلم الرجال ويتضح ذلك من خالل آثاره العلمية اليت خلفها

  .املكانة العلمية املرموقة يف عدة ختصصات شهادات العلماء له اليت تبوئه
  
 
 
 
  آثاره العلمية : لفرع األولا

صنفات استفاد منها املسلمون يف املومن التآليف قد خلف ابن عبد الرب ثروة ضخمة ل 
  .1مغارب األرض و مشارقها، فكانت حياته مثمرة نفع اهللا ا الناس

وباجلملة فالرجل جليل القدر واسع العلم، وكتبه متعددة كثرية :" 2قال أبو طاهر السلفي 
  : وقد قلت فيها حلسنها وكثرة فوائدها

ومغربـا يف البحر بعد   يا من يسافر يف احلديث مشرقـا  
  ـرــــــــــــالب

  3ا ابن عبد البـرـبالغرب حافظه    اـــــــما أن يرى أبدا لكتب صاغهـ 
وذكر ...ولصاحبنا أيب عمر تواليف ال مثل هلا يف مجيع معانيها: "4وقال احلافظ الذهيب 

  .5"جمموع مؤلفاته
نظر يف مصنفاته بان له مرتلته من سعة الفهم وقوة الفهم وسيالن  ومن: "وقال أيضا 
  .6"الذهن

                                                
 . 1/43االستذكار،  -1
هـ طلب الحديث منذ صغره، كان مكبا على الكتابة 475هو أبو طاهر السلفي الجروءاني األصبهاني، ولد سنة  -2

ر إهتم بمؤلفات ابن عبد الب. واالشتغال بالرواية، وقد أثنى عليه كثير من األئمة وأشادوا بسعة علومه وعلو مكانته
 ).4/1298، وتذكرة الحفاظ، 21/39السير (هـ، 576توفي سنة . وأثنى على تصانيفه خصوصا كتابه االستذكار

للحافظ أبي عمر بن عبد البر القرطبي، تأليف الحافظ ابي طاهر السلفي  .51/مقدمة إمالء االستذكار، ص -3
 . دار البشائر اإلسالمية بيروت) م2001 -هـ1422( 1األصبهاني، تحقيق عبد اللطيف بن محمد الجالني، ط

الطبقات : له تصانيف منها. هو عبد اهللا بن أحمد بن علي الذهبي، كان فقيها زاهدا عارفا بأحوال الماضين وأنسابهم -4
 ). 1/274الشيرازي . طبقات الفقهاء(هـ 750ألسماء الرجال توفي سنة 

-هـ1415(2ط.س الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيالحافظ شم تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، -5
  .28/138 .- بيروت  -دار الكتاب العربي). م1994

  .18/157السير،  -6
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فكانت كتبه تظهر شخصيته الفذّة املتسمة بالرتاهة واليت تنم عن اجتهاد مبين على التدبر  
  . وتدل على مكانته السامية يف الفقه واحلديث واللغة واألدب والسري وعلم األنساب والتمحيص،

دثني الكبار كالبخاري و مسلم وغريمها مجعا و يعترب ابن عبد الرب من احمل ففي احلديث 
نقدا واستنباطا، ومن املؤسسني ملدرسة احلديث يف املغرب يف القرن اخلامس اهلجري، حىت حتقيقا و

قلما جند على كتبه، إذ عالة عليه وغدا احملدثون وعلماء اجلرح و التعديل يف املغرب و املشرق 
  .أقوالهخاليا من آراء ابن عبد الرب و فقهه علوم احلديث وشرحه وكتابا يف
احلديث فقها مل يصل إليه ارفا باخلالف استنبط من القرآن وأما يف الفقه، فكان جمتهدا عـ 
  .غريه

مرتلة عالية، فكل أصحاب السري واملغازي  علم الرجال فإنه حيتلّويف التاريخ واألنساب و 
  .1ينقل منها ويستفيد منها، الكل عالة على كتبه

  :مؤلفاته اليت اشتهر اومن 
  : تآليفه يف املوطأ منها -1
ملذاهب علماء األمصـار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار  االستذكاركتاب -أ 

   .وهو موضوع حبثنا
 . -سلم صلى اهللا عليه و –كتاب التقصي ملا يف املوطأ من حديث رسول اهللا  - ب 
رتبه على أمساء شيوخ مالك على يف املوطأ من املعاين واألسانيد، وكتاب التمهيد ملا  - ج 

  .حروف املعجم
 املصنفات من الصحابة أمساء املذكورين يف الروايات والسري وكتاب االستيعاب يف -2

  .عيون أخبارهمرضي اهللا عنهم، و التعريف م وتلخيص أحواهلم ومنازهلم و
  .محلهله وما ينبغي يف روايته وفضالعلم و كتاب جامع بيان-3
  .السريكتاب الدرر يف اختصار املغازي و-4
  .كتاب الشواهد يف إثبات خرب الواحد-5
  .كتاب أخبار أئمة األمصار -6
  .كتاب البيان يف تالوة القرآن -7

                                                
. مدرسة اإلمام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر في الحديث والفقه وآثارها في تدعيم المذهب المالكي في المغرب -1

نال بها درجة الدكتوراه في العلوم اإلسالمية من . 187-1/186م، 1994 -هـ 1414/محمد بن يعيش ط/ أ إعداد 
  ).المملكة المغربية ( دار الحديث الحسنية 
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  .املدخل إىل علم القرآن بالتجويدكتاب التجويد و -8
  .أيب عمرو بن العالء بتوجيه ما اختلفا فيهوكتاب االكتفاء يف قراءة نافع  -9

  .كتاب الكايف يف الفقه على مذهب أهل املدينة-10
  .اختالف روايتهم عنهكتاب اختالف أصحاب مالك بن أنس و -11
  .العلماءكتاب العقل والعقالء وما جاء يف أوصافهم عن احلكماء و -12

نوادر كرات من عز األبيات وذاملكتاب جة االس وأنس االس مبا جيري يف  -31
  .احلكايات
  .الشافعياء ملذاهب الثالثة علماء، مالك وأيب حنيفة وكتاب االنتق-14

  
  .كتاب االنباه على قبائل الرواة -15
  .كتاب األجوبة املوعبة يف األسئلة املستغربة 16
  .كتاب أمساء املعروفني بالكىن -17
  .أول من نطق بالعربية من األممالعجم ووكتاب القصد و األمم يف أنساب العرب -18
  .كتاب االكتفاء يف القراءات -19
  .1كتاب اإلنصاف فيما يف بسم اهللا الرمحان الرحيم من اخلالف -20
  .كتاب اإلشراف يف الفرائض -21
  .2البستان يف اإلخوان -22
  .3اختصار التمييز ملسلمكتاب التجويد و-23
  .4اختصار تاريخ أمحد بن سعيد -24
  ). أنسامكتاب صغري يف قبائل العرب و( اب كتاب مجهرة األنس -25
  .بيات الداعية إىل مكارم األخالقمجع فيه كل األ. 5العتاهية كتاب أشعار أيب-26

                                                
 .28/140سم اهللا من الخالف في كتاب تاريخ اإلسالم، بذكرت اإلنصاف فيما في  -1
  .8/130ترتيب المدارك،  -2
 .8/130 نفسه -3
 .8/130 نفسه -4
 . 18/158السير، .-5
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دت عليها ليست هي كل هذه املؤلفات اليت مجعتها من بطون كتب التراجم اليت اعتم 
ا يف كتب التراجم أخرى مل يرد ذكره مصنفات. 1مصنفاته، وقد ذكر حمقق كتاب االستذكار

   :اليت رجعت إليها وهي
صلى  –الزيادات يف ذكر ما مل يذكر يف املوطأ من رواية حيي بن حيي من حديث النيب -27

  .ورواها غريه يف املوطأ –اهللا عليه وسلم 
  .واضح السنن -28
  .االستظهار يف طرق حديث عمار -29
  .اختصار كتاب التحرير -30
  .غطي حبديث املوطأالت -31
  .حديث مالك خارج املوطأ -32
  .عوايل ابن عبد الرب يف احلديث -33
  .املعضلوصل ما يف املوطأ من املرسل واملنقطع و -34
  .منظومة يف السنة -35
36- مسند ابن عبد الرب.  
  .أصول الفقه -37
  .أحكام املنافقني -38
  .جوائز السلطان -39
  .أخبار أئمة األمصار -40
  .أخبار القاضي منذر بن سعيد البلّوطي -41
42- تاريخ شيوخ ابن عبد الرب.  
  .كتاب يف أخبار القضاة -43
  .مجع رواياته عن شيوخهالفقيه احلافظ ابن عبد الرب، و تواليف -44
45- فهرسة الشيخ الفقيه احلافظ أبو عمر بن عبد الرب.  
  .الذب عن عكرمة الرببري -46
  .حمن العلماء -47

                                                
 .72-1/51االستذكار، انظر  -1
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  .كتاب اجلامع -48
  .األمثال السائرة واألبيات النادرة -49
  .محد اللسانرسالة يف أدب االسة و -50
  .النثرخمتارات من الشعر و -51
  .روض اخلائفنينزهة املستمعني و -52
  .اإلنصاف يف أمساء اهللا -53
  .الرقائق -54
  .ازل القمرومنرسالة يف األنواء أ -55

  ماء مبكانته العلميةشهادات العل: الفرع الثاين
عايشوه كل من شهد له و. بني أقرانه، ونال ثناء عظيما لقد تبوأ ابن عبد الرب مكانة مرموقة 

  .بتفوقه وبراعته وإتقانه
بن عبد الرب شيخنا من ا" :أبو علي احلسني بن أمحد بن حممد الغساين األندلسي اجلياينقال  

ن فيه وبرع براعة فاق فيها نفأب يف طلب العلم وتعلم احلديث ود أخذ كثريا من ...أهل قرطبة
  .1"من تقدمه من رجال األندلس

  .3"أبو عمر أحفظ أهل املغرب" : 2قال الباجيو 
  .4"ثاألندلس مثل أيب عمر بن عبد الرب يف احلديمل يكن ب: "أيضا قالو 
يف املليحة عبد الرب النمري صاحب التصانبن  الشيخ األجل أبو عمر: " 5قال ابن كثريو 

  .6"واالستيعاب وغريها االستذكاراهلائلة، منها التمهيد و
الفقه، وبعلوم فظ مكثر عامل بالقراءات وباخلالف يف حاأبوعمر فقيه، ": وقال احلميدي 

  .7"احلديث والرجال، قدمي السماع كثري الشيوخ

                                                
 67-7/66ابن خلكان  –وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان  -1
هـ وتوفي سنة 403هوسليمان بن خلف بن سعد األندلسي القرطبي الباجي المالكي، ولد بمدينة بطليوس عام  -2

 ). 4/804ترتيب المدارك . (هـ بالمرية، كان فقيها متقنا وأصوليا بارعا474
 .66:عيان، صوفيات األ -3
 .28/136تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، الذهبي  -4
، محدث ومؤرخ ومفسر )هـ774-هـ700(هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن زرع الشافعي المعروف بابن كثير  -5

. كبير وجامع المسانيدوفقيه، حفظ المتون والتواريخ، لهم مصنفات كثيرة منها البداية والنهاية في التاريخ، والتفسير ال
 ).1/373معجم المؤلفين (

 .12/568البداية والنهاية، ابن كثير  -6
 332/ جذوة المقتبس، الحميدي ص -7
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مري د الرب النهو يوسف بن عمر بن عبد اهللا بن حممد بن عب: " 1قال ابن فرحون املالكيو 
  .2"كبري حمدثيها يف وقته و أحفظ من كان فيها لسنة مأثورةاحلافظ شيخ علماء األندلس و

نفع اهللا  موفقا يف التأليف معانا عليه وأبو عمر بن عبد الرب رمحه اهللاكان ": وقال كذلك 
كبرية يف علم معاين احلديث له بسطة مه يف علم األثر وتبصره بالفقه وليفه، فكان مع تقدآبت

ف أبو عمر فقيه حافظ، حمدث، متقن، عامل باخلال ": 4وقال أبو احلسن بن القطان.3"النسب
وقد ذكره أبو حممد بن حزم الظاهري يف رسالته يف فضل .5"واآلداب، قدمي السماع كثريه

مر لصاحبنا أيب ع: "األندلس وعلمائها وما صنف ا من كتاب، فأثىن عليه وعلى تآليفه، وقال
   .6"تواليف ال مثل هلا يف مجيع معانيها

" من خطّه نقلت و: "عبد اهللا حممد بن أيب الفتح قال شيخنا أبوو: "وقال احلافظ الذهيب 
  .7اآلثار واختالف علماء األمصارالرب أعلم من باألندلس بالسنن وكان أبو عمر بن عبد 

الدين والرتاهة والتبحر يف الفقـه غرب أحفظ منه مع الثقة وليس ألهل امل: "وقال يف العرب 
  .8"األخباروالعربية و

طال عمره وعال سنده وتكـاثر عليه الطلبة، : " لنبالء يف ترمجتهوجاء يف كتاب سري ا 
  .9"صنف ووثّق وضعف وسارت بتصانيفه الركبان وخضع لعلمه علماء الزمان ومجع و
ثقة، عالمة، متبحرا، صـاحب كان إمـاما دينا : " قال يف موضع آخر من الكتـابو 

فإنه ممن بلغ رتبة األئمة اتهدين، فمن نظر يف مصنفاته بان له مرتلته : إىل أن قال... سنة واتباع
  .10"من سعة العلم و قوة الفهم و سيالن الذهن

  .2"أبو عمر بن عبد الرب أحد األعالم و صاحب التصانيف: " 1وقال ابن العماد 
                                                

ولد ) هـ799- هـ719(هو إبراهيم بن علي بن محمد بن القاسم بن محمد بن فرحون العموري المدني المالكي،  -1
من تآليفه شرح مختصر ابن الحاجب وتبصرة الحكام . اء المدينةبالمدينة ونشأ بها، وتفقه وبرع، وصنف وولي قض

 .)1/48انظر معجم المؤلفين . (والديباج المذهب
 .8/127وترتيب المدارك  440:الديباج المذهب، ابن فرحون ص -2
 . 441/الديباج المذهب ص -3
نه العلم علماء بغداد له مصنفات في أخذ ع. هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان -4

 ).1/209الشيرازي . طبقات الفقهاء(هـ 359توفي سنة . أصول الفقه وفروعه
تحقيق أكرم البوشي ) هـ 744ت ( مد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحيانظر طبقات علماء الحديث، أبي اح -5

 .326 -3/325وإبراهيم الزيبق 
  41: هر السلفي، صمقدمة إمالء االستذكار أبي طا -6
 .28/148 هنفس -7
 .2/316الذهبي  ،العبر في خبر من غبر -8
 .18/154السير -9

  .18/157نفسه  -10
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أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب إمـام ": يف مطمح األنفس 3قال الفتح بن خاقان 
فرق بني والسند وميز املرسل من املسند، واألندلس وعاملها الذي التاحت به معاملها، صحح املنت 

الثقاة، جد يف امللة منه نور ساطع حصر الرواة وأحصى الضعفاء منهم واملوصول واملنقطع، وكسا 
د منه ما كان كالكهف والرقيم مع التنبيه والتوقيف واإلتقان والتثقيف، لسقيم وجدتصحيح ا

كان ثقة، غفل، له فنون هي للشريعة رتاج، ويف مفرق امللة تاج، استدرك املوشرح املقفل و
يله متفقة، أما أدبه فال تعرب جلّته و ال تدحض حجته، له من الصفات واملزايا ما ضواألنفس على تف
  .4"األعالم جيعله أحد األئمة

بلغ رتبة األئمة ن عبد الرب أهل الزمان باحلفظ واإلتقان، وساد اب: "5وقال السيوطي 
  .6"اتهدين
عبد الرب إمام عصره يف أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن : " 7بن خلكاناوقال  

  .8"احلديث واألثر وما يتعلّق ما
  .10"اآلثار والتمييز بني صحيحها وسقيمها من أعلم الناس ب: " 9وقال عنه ابن تيمية 
مة العلمية هلذا ندرك من خالهلا القي ،علمهلبعض العلماء عن ابن عبد الرب وفهذه شهادات  

مجعوا على اإلشادة بعلمه وحفظه وإتقانه إسهاماته يف علوم الشريعة وغريها، فقد أالعامل اجلليل و
لغ الذروة يف العلـوم لعلم و أخلص يف طلبه حىت باجتهاده، إذ نذر عمره يف سبيل اوقوة فهمه و

                                                                                                                                                   
) هـ1089- هـ1032(هو عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد العكري الدمشقي الحنبلي المعروف بابن العماد  -1

معجم . (ن ذهب، بغية أولي النهى في شرح المنتهىمن تصانيفه شذرات الذهب من أخبار م. مؤرخ، فقيه، أديب
 ). 2/67المؤلفين 

  .3/314شذرات الذهب،  -2
من . أديب وشاعر توفي قتيال بمدينة مراكش) هـ535ت (هو الفتح بن محمد بن عبيد اهللا بن خاقان اإلشبيلي  -3

 ).2/611معجم المؤلفين . (ح أهل األندلسه مطمح األنفس ومسرح التأنس في مدتصانيف
 .يط/ 1انظر مقدمة التمهيد،  -4
: الشافعي، له مصنفات كثيرة منها) هـ911هـ849(الدين أبو الفضل  لهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جال -5

 . 2/82معجم المؤلفين (اإلكليل في استنباط التنزيل، اإلتقان في علوم القرآن 
  .1/76االستذكار،  -6
من . فقيه ومؤرخ وأديب وشاعر) هـ681-هـ608(اهيم بن أبي بكر بن خلكان،الشافعي هو أحمد بن محمد بن إبر -7

 )1/437، وترتيب األعالم 1/237معجم المؤلفين (آثاره وفيات األعيان 
  .7/66وفيات األعيان  -8
تيمية الحراني هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم محمد بن  -9

له . رعة الحفظ وقوة اإلدراكألف في أغلب العلوم، كان آية في س. مجدد القرن السابع) هـ728-هـ661(الحنبلي 
 )1/460ترتيب األعالم على األعوام.( مجلد 300من الكتب زهاء 

          ر ابن حزم دا) م2006 - هـ 1427( 1مجيد خلف منشد ط. جهود الحافظ ابن عبد البر في دراسة الصحابة، د -10
 .116: ص –بيروت  –
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األنساب اإلسالمية وخاصة احلديث وعلومه والفقه وأصوله والقراءات ورواياا والتـاريخ و
  .متكّن من احتالل مكانة جليلة يف قلوب العلماءداب، وواآل
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  ـثانيالمبحث ال
  ارـــــــــــــاب االستذكـــــــكت
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  اليت ينقسم إليها التعريف به ومبوضوعه واألقسام: املطلب األول
  التعريف به ومبوضوعه: الفرع األول

من أهم شروح املوطـأ الذي يعترب أول مؤلف جيمع بني الفقه  يعترب كتاب االستذكار
   .واحلديث
عن سبب تأليفه ما  ن حممد بن عبد الرب النمريوقد قال أبو عمر يوسف بن عبد اهللا ب 
 –إيانا مبا علمنا نفعهم اهللا و - ناية به من إخواننا العأن مجاعة من أهل العلم وطلبه و: "1نصه

سألونا يف مواطن كثرية مشافهة، ومنهم من سألين ذلك من آفاق نائية مكاتبا أن أصرف هلم 
هده وطرقه وأصل هلم شرح أحذف هلم منه تكرار شوالتمهيد على أبواب املوطأ ونسقه وكتاب ا
ا يف املوطأ من بشرح مجيع م" التمهيد"صة يف املرسل اللذين قصدت إىل شرحهما خااملسند و

اختاره من أقاويل سلف ه من قوله الذي بىن عليه مذهبه والتابعني، وما ملالك فيأقاويل الصحابة و
أهل بلده، الذين هم احلجة عنده على من خالفهم، وأذكر على كل قول رمسه وذكره فيه ما لسائر 

إن  مستوعبا مستقصى بعون اهللا" املوطأ"ىت يتم شرح كتابه فقهاء األمصار من التنازع يف معانيه، ح
طرح ما يف الشواهد من التكرار، إذ ذلك كله ممهد شاء اهللا، على شرط اإلجياز واالختصار و

  .مبسوط يف كتاب التمهيد و احلمد هللا
عيون مبينة ونكت كافية احلجة والشاهد على فقر دالة، و وأقتصر يف هذا الكتاب من 
  ."أقرب إىل حفظ احلافظ وفهم املطالع إن شاء اهللاليكون 
ا وكل من بوأما أمساء الرجال فقد أفردنا للصحابة رضوان اهللا عليهم كتابا موع: "مث قال 

جرى ذكره يف مسند املوطأ أو مرسله فقد وقع التعريف به أيضا يف التمهيد وما كان من غريهم 
  ."فيأيت التعريف بأحواهلم يف هذا الكتاب

طالعي على أليفه لكتابه االستذكار، ومن خالل ان خالل قول ابن عبد الرب يف سبب تم 
عدد أجزائه فإن موضوع الكتاب يدور حول البحث يف املسائل املختلف فيها بني الفقهاء من 
خالل شرحه للموطأ؛ حيث يأيت بكل ما ورد من األحاديث وأقوال الصحابة والتابعني وأقوال 

، فيقبل ويرد حىت )باملقارنة ومناقشة األدلّة(وال سائر فقهاء األمصار فيمحصها مالك وأصحابه فأق
النفس مبا توفّر لديه من  عليه األمة ملا صح لديه وما أطمأنت إليهيصل به املطاف إىل قول جتتمع 

                                                
 .1/165االستذكار - -1
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راء ويف أحيان كثرية يأيت بآ ،حجج وبراهني، بالترجيح بني األقوال تارة أو اجلمع بينها أو التوقف
  .خيالف ا آراء املذاهب

وأثناء كل ذلك فإنه يهتم اهتماما كبريا باحلديث سندا ومتنا فيفصل يف اإلسناد ويذكر  
اختالف ألفاظ الناقلني هلذا احلديث مث يشرح ألفاظه شرح اللغوي املتمكّن ويستنبط ما يستفاد منه 

  .فمن أحكام فقهية وفوائد و ما اشتملت عليه من إشارات ولطائ
  األقسام اليت ينقسم إليها: الفرع الثاين

يتضمنه املوطأ  ااجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيم االستذكارينقسم كتاب  
على حسب ما جرى عليه  وكل كتاب مقسم إىل أبواب كتاب 61من معاين الرأي واآلثار إىل

وقد أورد ابن عبد الرب من كل باب . لليثيعمل اإلمام مالك يف كتاب املوطأ برواية حيي بن حيي ا
جمموعة من املسائل الفقهية املستنبطة من األحاديث واآلثار الواردة يف املوطأ، وتناول كل واحدة 

وألن عدد هذه املسائل كبري جدا، وإيراد عناوينها كلها . من هذه املسائل بالدراسة الفقهية املقارنة
بإيراد عناوين الكتب واألبواب املندرجة حتت كل كتاب  تيقد يغطي صفحات كثرية، فإنين اكتف

   .تعميما للفائدة، وأدرجتها كملحق يف آخر البحث
  

  مكانة االستذكار بني شروح املوطأ: املطلب الثاين
قد أوىل العلماء موطأ اإلمام مالك العناية التامة لفضله ومكانته العلمية، إذ يعترب من أقدم 

  .يف التأليف يف الفقه واحلديث معا لطهرة، ويعد األووأوثق مصادر السنة امل
واملوطأ اسم مفعول من وطأ يوطئ، أي هيأ الشيء وسهله وهو الكتاب املهيأ وهو املمهد  

  .واملنقّح احملرر املصفى
عرضت كتايب هذا على سبعني فقيها من فقهاء املدينة فكلّهم واطأين عليه : قال مالك 

 .فسميته املوطأ
وافق مالكا يف أن هذا الكتاب أهل ألن يقدم للدرس لصحة ما جاء فيه : واطأ هنا معناهو 

 .1من أخبار وعلم
 
 

                                                
 -هـ 1419(الطبعة األولى  ،محمد الطاهر الرزقي/ قراءات في مجتمع المدينة المنورة من خالل الموطأ د -1

 .24: ص –الرياض  –، مكتبة الرشد )م1998
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عن  1مالك عن نافع: ويف املوطأ أسانيد حكم علماء احلديث بأا أصح األسانيد، كسلسلة 
عن أيب  3عن األعرج 2وما يرويه مالك عن أيب الزناد ،)سلسلة الذهب( ىعبد اهللا بن عمر وتسم

  .6عن عبد اهللا بن عمر 5عن سامل 4هريرة أو عن ابن شهاب الزهري
لذلك فإنه مل يعنت بكتاب من كتب احلديث والفقه اعتناء الناس مبوطأ مالك لقيمته العلمية  

هم على مؤلفه والشروحات الكبرية اليت وأقوال العلماء فيه وثناؤ. لعلماءالكبرية ولفضله لدى ا
  .ذلك وضعت عليه تؤكّد

  .7"ما على ظهر األرض كتاب بعد كتاب اهللا أصح من كتاب مالك: " يقول الشافعي 
من علي حلفظه وإتقانه وصيانته، وما أحد أومل يبلغ أحد مبلغ مالك يف العلم " :وقال أيضا 

  .8"يف علم اهللا من مالك وجعلت مالكا حجة بيين وبني اهللا
أهل احلجاز، ومالك حجة يف زمانه ومالك سراج  مالك إمام وعامل"  9:وقال ابن عيينة 

  .10"األمة، وإمنا كنا نتبع آثار مالك
حديث : عمن تريد أن تكتب احلديث ويف رأي من تنظر؟ قال :وسئل اإلمام أمحد بن حنبل 

  .1مالك ورأي مالك

                                                
      .وعائشة وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم حدث عن مواله بن عمر) هـ17ت (هو أبو عبد اهللا العدوي المدني  -1

كرة الحفاظ تذ(األسانيد عن نافع عن ابن عمر  أصح: وحدث عنه ابن جريج ومالك واألوزاعي، قال البخاري
 .100-1/99)الذهبي

) هـ130ت (وهو ممن أكثر مالك الرواية عنه، . بن ذكوان القرشي، يكنى أبا عبد الرحمن تابعي، ثقة هو عبد اهللا -2
 . )5/414طبقات بن سعد (هـ 131وقيل 

كاتب المصاحف، سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري  .هوالحافظ المقرئ أبو داود عبد الرحمان بن هرمزالمدني -3
 ).6/260وتهذيب التهذيب  1/97تذكرة الحفاظ (هـ117وجماعة، كان ثقة ثبتا ، توفي سنة

رشي، من أحفظ أهل زمانه للسنن، فقيها فاضال، روى عن جمع من هو محمد بن مسلم بن عبيد اهللا الزهري الق -4
الصحابة وروى عنه مالك وأبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد واألوزاعي 

 .)87:مشاهير علماء األمصار البستي ص(
5- شة وأبي هريرة وغيرهم ث عن أبيه وعن عائبن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب اإلمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة، حد

كان األمر إلى سعيد بن المسيب فلما مات : قال ربيعة. بي بكر وعمرو بن دينار والزهري وغيرهموحدث عنه أ
، السير 1/45طبقات الفقهاء الشيرازي . (هـ108هـ وقيل سنة 106توفي سنة . أفضى األمر إلى القاسم وسالم

 ).وما بعدها 4/457
 .38:محمد الطاهر الرزقي ص. اءات في مجتمع المدينة المنورة، دقر -6
 - هـ1408(طبعة ) هـ911ت (تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي،  -7

 .1/7 –بيروت  –المكتبة الثقافية ) م 1988
  .1/6 هنفس -8
، كان من الحفاظ )هـ198-هـ107(دث الحرم المكي، محهو سفيان بن عيينة من كبار الفقهاء في اإلسالم  -9

لوال مالك : قال الشافعي. المتقنين، عنى بكتاب اهللا وبعلم السنن والمواضبة على جمعها والتفقه فيها إلى أن مات
  )1/213، ترتيب األعالم على األعوام 1/149مشاهير علماء األمصار( وسفيان لذهب علم الحجاز

 1المالكي، ط أ اإلمام مالك، محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، المصري األزهريشرح الزرقاني على موط -10
 .1/6 - بيروت–دار الكتب العلمية ) م1990- هـ1411(
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مالك : قال ؟ثبت أصحاب الزهريمن أ: قلت أليب"  2:محد بن حنبلوقال عبد اهللا بن أ 
  .بت يف كل شيءأث

  .4"عامل العلماء وعامل أهل املدينة ومفيت احلرمني: إذا ذكر مالكا قال 3وكان األوزاعي 
الثاين يف  لاملوطأ هو األصل األول واللباب وكتاب البخاري هوا ألص: "5ويقول ابن العريب 

  .6"هذا الباب
إن مالكا كان من " :وقد وصف ابن عبد الرب مالكا يف روايته وصفا موجزا حمكما فقال 

أتقنهم حفظا، ولذلك صار أشد الناس تركا لشذوذ العلم وأشدهم انتقادا للرجال، وأقلهم تكلفا و
  . 7"إماما

كتاب املوطأ أصح كتب الفقه وأشهرها وأقدمها وأمجعها، وقد اتفق ": 8يقول الدهلويو 
ه ودرايته واالعتناء بشرح السواد األعظم من امللّة املرحومة على العمل به واالجتهاد يف روايت

ومن تتبع مذاهبهم ورزق اإلنصاف من نفسه . مشكالته ومعضالته، واالهتمام باستنباط معانيه
ومصباح  ،وعمدة الشافعي وأمحد ورأسه ،علم ال حمالة أن املوطأ عدة مذهب مالك وأساسه

 انهو م، وهنوتللممذهب أيب حنيفة وصاحبيه ونرباسه، وهذه املذاهب بالنسبة للموطأ كالشروح 
أن الكتب املصنفة يف السنن كصحيح مسلم وأيب داود  مبرتلة الدوحة من الغصون، وعلم أيضا

والنسائي وما يتعلق بالفقه من صحيح البخاري وجامع الترمذي مستخرجات على املوطأ حتوم 
ه، وذكر حومه وتروم رومه، مطمح نظرهم فيها وصل ما أرسله ورفع ما أوقفه واستدراك ما فات

                                                                                                                                                   
  7: ، ص1قاني، ج'شرح الزر -1
وقال أبو علي بن . قال عنه أبوه أحمد بن حنبل وعى علما كثيرا. هـ213ابن هالل بن أسد الشيباني، ولد سنة  -2

وقال أبو الحسن بن . قال أبي فقد سمعته مرتين وثالثة وأقله مرة: كل شيء أقول: اف قال عبد اهللا بن أحمدالصو
وهو ثالثون ألفا والتفسير وهو مائة ألف " المسند«لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه، ألنه سمع : المنادى

وقال مازلنا . وغير ذلك من التصانيف" التاريخ"و" وخالناسخ والمنس"وسمع . وعشرون ألفا، سمع منه ثمانين ألفا
نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث واألسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث في 

 ).292-14/285تهذيب الكمال . (هـ290توفي سنة . كان ثقة ثبتا فهما: وقال أبو بكر الخطيب. العراق وغيرها
رحمن بن عمرو الدمشقي بن يحمد األوزاعي، كنيته أبو عمرو، أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وحفظا هو عبد ال -3

 ). 1/180مشاهير علماء األمصار (هـ 157هـ وتوفي ببيروت سنة  80ولد سنة . وفضال وعبادة وضبطا
 .1/6شرح الزرقاني،  -4
صنف في . هـ468بكر بن العربي األندلسي، الحافظ ولد سنة محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن أحمد أبو  -5

 .)90:طبقات المفسرين السيوطي ص. (هـ543توفي سنة . التفسير وأحكام القرآن وشرح الموطأ
 6/ 1،شرح الزرقاني -6
 .1/85االستذكار،  -7
قيه حنفي من تآليفه الحجة ، ف)هـ1176- هـ1110(هو أحمد بن عبد الحليم الدهلوي الهندي، الملقب بشاه ولي اهللا  -8

 ) 4/292معجم المؤلفين (واإلنصاف 
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خالفه، وباجلملة فال ميكن  وإحاطة جوانب الكالم بذكر ما روى املقامات والشواهد ملا أسنده،
  1"على هذا الكتاب بنكبايق احلق يف هذا وال ذاك إال باالحتق

. وكثريا ما جتد ألحدهم أكثر من شرح واحد للموطأ ،ولقد أكثر العلماء من شرح املوطأ 
  :بذكر أشهرها وأمهها وحنن لكثرا فإننا سنكتفي

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد  -1
 هـ 463ت (الرب.(  

  .أيضا عبد الرب نملا يف املوطأ من املعاين واآلثار الب االستذكار -2
ت (الباجي  سليمان بن خلفاملنتقى يف شرح موطأ إمام دار اهلجرة أليب الوليد  -3

  .)هـ474
، وله كذلك )هـ543ت (الك بن أنس أليب بكر بن العريب القبس يف شرح موطأ م -4

  .املسالك يف شرح املوطأ
 ).هـ911ت (موطأ مالك جلالل الدين السيوطي تنوير احلوالك على شرح  -5
  ).هـ1014ت (لي سلطان حممد القاري احلنفي شرح مال ع -6
اإلمام مالك حملمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاين  شرح الزرقاين على موطأ -7

  ).هـ1122ت(
  ).هـ1176ت (رح املوطأ لويل الدين الدهلوي املسوى يف ش -8
 حممد حيي بن إمساعيل الكاندهلويمد زكريا بن حملأوجز املسالك إىل موطأ مالك  -9

   )هـ1402ت(
  .2سع املقام لذكرهاتوهناك العديد من الشروحات ال ي 
تفنن فيه ابن عبد الرب  االستذكار البن عبد الرب من أهم شروحات املوطأ فقد كتاب ربويعت 

ستنبط املسائل الفقهية واألحكام، وبسط الدالئل يف احلجية على واجتهد يف الفقه واحلديث وا
وفهمه أثناء شرحه لألحاديث النبوية، وذكر كل ما ورد من أقوال الصحابة والتابعني حول  آرائه

فأقوال سائر فقهاء األمصار وعلماء األقطار، مث  ،بعد ذكره ألقوال مالك وأصحابه ،يثكل حد

                                                
-هـ1403(شرح الموطأ، ولي اهللا الدهلوي، علق عليه وصححه مجموعة من العلماء، الطبعة األولى  ىالمسو -1

 .63: ص –بيروت  –دار الكتب العلمية ) م1983
عتنى به وعلق عليه األستاذ الدكتور تقي الدين ا. انظر أوجز المسالك إلى موطأ مالك، محمد زكريا الكاندهلوي -2

 –مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات اإلسالمية ). م 2003 - هـ 1424(الندوي، الطبعة األولى 
 . 125 - 113: ص      –الهند 
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ميحص املتون واألسانيد مبينا درجة احلديث ومرتلة رواته، حميال على كتبه ومصادره اليت اعتمد 
عليها، مث يناقش أدلة وحجج كل فريق مع التنبيه على الضعيف والشاذّ منها ناقدا ومرجحا 

  . شهدا بأحاديث أخرى وما عليه العملمستو
 
 
ومن أجود ذلك كتايب  ،اعتىن الناس بكتاب املوطأ وعلّقوا عليه كتبا مجة: " 1قال ابن كثري 

  .2"للشيخ أيب عمر بن عبد الرب النمري االستذكارالتمهيد و
عناية التامة ال) املوطأ ( وقد أوىل العلماء هذا الكتاب  : "املوطأوجاء يف كتاب التعليق على  

ألنه مصدر مهم من أقدم وأوثق مصادر السنة املطهرة وزاده شهرة وأمهية ما كتبه العلماء عليه من 
واملنتقى اليت أصبحت أصوال يرجع  االستذكارشروح بعضها يف غاية النفاسة واإلفادة كالتمهيد و

  .3"عند أصحاب مالك وغريهمإليها 
  :وقال أبو طاهر السلفي 
ن ـتغ تذكاراالسواكتب  

عن كل مجع من بعد كتب     ه ـــــــــــــــــــــــــبـ
  أـاملوط

ـا ار شرحـيف االختي   رـــــــــفابن عبد الرب املصنف ماقص 
  اــــــــــــــــــــــــــــــوبسط

وعــد ذلك  4طــرا   باخلالف أعالم علم الشرع وأثىن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرط

  اــــ

                                                
رخ، مفسر، محدث، مؤ). هـ774-هـ700(هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن زرع، الشافعي المعروف بابن كثير  -1

البداية والنهاية في التاريخ والتفسير الكبير وجامع المسانيد : حفظ المتون والتواريخ، له مصنفات كثيرة منها. فقيه
 ).1/373معجم المؤلفين (

2-  ،1/9االستذكار البن عبد البر. 
عبد .حققه د. األندلسي هشام بن أحمد الوقشي. التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه -3

 .1/67مطبعة العبيكان ـ الرياض ـ ). م2001هــ ـ 1461(1ط. الرحمان بن سليمان العثيمين
 جميعا -4
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م قد اتفقوا ومبا كله 
ف عليه ويف املصن  ا ــــــــــــــــــــــــــــأيض

  اـــــــــــــــــــــــــــــــــخطـــ
ذي مل ـوال    هــــــــــــــواملقال الصحيح صوب فيــ 

وافق ـــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلق
  ـا

ط اجلميع ـفقد أسق   دــــوالسقيم الذي حيط لدى النقـ 
  1ا ـــــــــــــــــــــــــــــــوخط

واملصنف قد اشتهر نبله وفضله، وتضمن كتابه ما حيتاج إليه كامال، ويعجب :" ولذلك قال 
  .2"من كان عاملا، فاضال، ويستغىن به عن غريه من املؤلفات

فيتبني لك من  وميكن إبراز هذه امليزة بعرض بعض شروح املوطأ ومنهج املصنفني فيها، 
  . خالهلا متيز كتاب االستذكار عنها

فاء خصصه ملن يستالشرحا مطوال وافيا على املوطأ أمساه ا قد صنف الباجي يف أول األمرف 
م أن خيتصره، أكثر الناس درسه وفهمه وحفظه طلب منه بعضه ىرسخ يف العلم، وملا صعب عل

تصر فيه على الكالم يف معاين ما يتضمنه ذلك ورغبت أن أق":وقال يف منهجه. فاختصره يف املنتقى
وانتقيته من الكتاب املذكور على حسب ما رغبته وشرطته ،الكتاب من األحاديث والفقه

به املخالف، وسلكت يف  جوأعرضت فيه عن ذكر األسانيد واستيعاب املسائل والداللة وما احت
تبعت ذلك مايليق به من الفرع وأثبته مث أ ،كتاب االستيفاء من إيراد احلديث واملسألة من األصل

، وباهللا التوفيق وبه املسائل وسد من الوجوه والدالئل رضي اهللا عنهم من نشيوخنا املتقدمو
  .3"أستعني وعليه أتوكل وهو حسيب ونعم الوكيل

 أألن الباجي شرح املوط ،منهج ابن عبد الرب يف االستذكار ومنهجه يف املنتقى خيتلف عن 
لفقه دون اكتراث باألسانيد والرواة وغلب اجلانب الفقهي على جانب احلديث على أبواب ا

                                                
 .51:مقدمة إمالء االستذكار ص -1
 .34: نفس المصدر ص -2
 -ب اإلسالميدار الكتا) هـ 1332(  2/كتاب المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة، القاضي أبي الوليد الباجي، ط -3

 .3/ 1 - القاهرة
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، ن تفريع املسائل والفتاوىيف ذكر املسائل على مذهب اإلمام مالك وأصحابه، وأكثر م فأطال
  .ف ونقل كثريا عن شيوخه املتقدمنيوأعرض عن ذكر حجة املخال

  .ماختالفات الفقهاء واستدالالأما كتاب القبس فإن ابن العريب مل يوسع فيه يف  
يأيت بأقوال وآراء الفقهاء بإجياز  أويف كتاب تنوير احلوالك جند السيوطي أثناء شرحه للموط 

وأقوال ابن عبد الرب  االستذكارودون االستدالل عليها، معتمدا على شروحات املوطأ كالتمهيد و
  .فسرين واللغوينيفيها، وكذا املنتقى والقبس وكتب السنة وعلى آراء امل

يف شرحه ألحاديث املوطأ، فاعتمد على أقوال ابن  االستذكار، فقد خلّص 1أما الزرقاين 
سائل الفقهية ال يورد استدالالت أصحاا معبد الرب سواء يف نقد املنت أو السند، وأثناء ذكره لل

  .عليها
وأثناء شرحه  وكتاب املسوى يف شرح املوطأ للدهلوي يتصف باإلجياز واالختصار، 

ختريج  ومننه خيلأللحديث اليقف على كل اآلراء واملذاهب الفقهية يف املسائل املختلف فيها، كما 
  .األحاديث

للكاندهلوي فإنه يذكر آراء املذاهب األربعة  أما بالنسبة ألوجز املسالك إىل موطأ مالك 
تارة وبالتلخيص تارة أخرى  وما عاداها يف املسائل اخلالفية واستدالالم عليها باالستقصاء

ويترجم ألمساء الرجال بكالم موجز مع جرح وتعديل تنبيها على درجة احلديث معتمدا يف كل 
  .من سبقه من شراّح املوطأ على ذلك

  :االستذكارالرواية اليت اعتمد عليها يف كتابه 
 2الليثي ن حييعلى رواية حيي ب االستذكاراعتمد ابن عبد الرب يف شرحه للموطأ يف كتابه  

وقصدت من روايات املوطأ يف كتايب إىل رواية حيي : "يتضح ذلك من خالل كالمهو ،األندلسي
للعلّة اليت ذكرناها  ،بن حيي األندلسي، فجعلت رسوم كتايب هذا على رسوم كتابه، ونسق أبوابه

 موطئه على م هلذه الرواية كثري من اختالف الرواية عن مالك يفضعلى أنه سين 3"التمهيد"يف 
مام مالك يف إلمث ذكر األسانيد اليت بينه وبني ا، 4"ذلك حبول اهللا حسب ما يقود إليه القول يف

                                                
مالكي . فقيه، أصولي ومحدث) هـ1122- هـ1055(هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني أبو عبد اهللا،  -1

  ).3/383ومعجم المؤلفين  6/184وفيات األعالم (المذهب، من تصانيفه شرح موطأ اإلمام مالك 
كان . عاد إلى األندلس مللهجرة ث 79اب مالك قدم المدينة سنة هو يحي بن يحي بن كثير بن لسالس الليثي من أصح -2

 .وما بعده 3/379ترتيب المدارك ). هـ234ت(روى عن مالك الموطأ . ثقة عاقال
اعتمدت على رواية يحي بن يحي خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم : قال ابن عبد البر -3

 )1/16التمهيد ( لروايته ورثة عن شيوخهم وعلمائهم  والفهم ولكثرة استعمالهم
 168/  1االستذكار  -4
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ءة منه علينا من فإن أبا عثمان سعيد بن نصر حدثنا جبميع املوطأ قرا: " قالورواية حيي بن حيي، 
حدثنا  :قال ثنا ابن وضاححد: بن مسرة، قاال حدثنا أبو حممد قاسم بن أصبغ: أصل كتابه، قال

  .حيي بن حيي عن مالك
وحدثنا أيضا عنه أبو الفضل أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن البزار قراءة مين عليه عن وهب  

  .بن مسرة وابن أيب دليم عن ابن وضاح عن حيي عن مالك
بد أبو عمر أمحد بن حممد بن أمحد عن أيب عمر أمحد بن مطرف بن ع: وحدثنا به أيضا 

عن وهب بن بن حيي، عن أبيه حيي عن مالك، و الرمحـن و أمحد بن سعيد بن حزم عن عبيد اهللا
  .مسرة أيضا، عن ابن وضاح عن حيي، عن مالك

  .1"مث ساق بقية الروايات واألسانيد اليت بينه وبني اإلمام مالك فيه 
  

  قيمة الكتاب العلمية :املطلب الثالث
ألف حديث مشلت كل أحاديث السنن ما يزيد على ستني  االستذكارلقد استوعب كتاب 

واستعمل هذه الثروة احلديثة الغزيرة يف تقنني الفقه اإلسالمي وترجيح ما يراه  ،األحكام والفقهو
بالدليل، بتقدمي النص والوصول يف كل مسألة بعد استعراض أقوال علماء األقطار وفقهاء األمصار 

حتلّ على أساسه كل مشكلة نهض عليه بناء الفقه اإلسالمي، وة ويإىل قول واحد لتجتمع عليه األم
  .2طارئة

مطمح ابن عبد الرب يف كتابه، أن يصل إىل اإلمجاع الذي يربط األمة على كلمة فقد كان  
واحدة، ألن مجيع االختالفات املذهبية وجهات نظر فقهية اقتضتها ضرورة النظر واالجتهاد يف 

هوى أو جهل، توفّر لديه من آليات ووسائل، فلم يكن االختالف لعصبية أو األدلة الظنية كلّ مبا 
من هذا املؤلف هو نبذ التعصب، فال شيء أضر على اتمع من أن يتوزع  إن املقصد األساس

 تسع بينهم فيستغلّها أعداء الدينأفراده بني اجتاهات متباينة ومذاهب خمتلفة، مما جيعل اهلوة ت
د السيئة لضرب وحدة املسلمني وتشتيت مشلهم، لذلك جنده غري متعصب ملذهب وأصحاب املقاص

فقد دافع عن األئمة و العلماء دفاع . وجد ال خياف يف اهللا لومة الئم دون آخر وإمنا هو احلق أينما
عادل بعيد عن التعصب والتحجر الذي كان الطابع السائد يف عصره وأورد بابا كامال يف كتابه 

                                                
  .1/168االستذكار  -1
 .1/128االستذكار  -2
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العلم بين فيه حكم قول العلماء بعضهم يف بعض وطعن بعضهم يف بعض ورد على جامع بيان 
  . 1ذلك بقوة

ال تقبل فيمن صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر : " ومن أقواله يف ذلك 
فهذا اليقبل فيه قول قائل البرهان له به فهذا . ن وكان خريه غالبا وشره أقلولزم املروءة والتعاو

  .2"هو احلق الذي ال يصح غريه إن شاء اهللا
من قرأ فضائل مالك وفضائل الشافعي وفضائل أيب حنيفة بعد فضائل الصحابة : "وقال 

والتابعني وعين ا ووقف على كرمي سريهم وهديهم كان ذلك له عمال زاكيا نفعنا اهللا حبب 
  .3"مجيعهم
أفرط أصحاب احلديث يف ذم أيب  ":حنيفة من أهل احلديث وقال ورد على من ذم أبا 

على اآلثار  والسبب واملوجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس ،حنيفة وجتاوزوا احلد يف ذلك
وكان رده ملا رد من أخبار  ،وأكثر أهل العلم يقولون إذا صح األثر بطل القياس والنظر ،واعتبارمها

إىل أن  4..."تابعه عليه مثله ممن قال بالرأياآلحاد بتأويل حمتمل وكثري منه قد تقدمه إليه غريه و
وا موالذين تكل ،الذين رووا عن أيب حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه: " قال

  .5"فيه من أهل احلديث أكثر ما عابوا عليه اإلغراق يف الرأي والقياس واإلرجاء
 ضائل مالك أيضا والشافعي والثوريلعلّنا إن وجدنا نشطة أن جنمع من فضائله وفو:"قالو 

وهذا إن دلّ على شيء . 6"واألوزاعي كتابا أملنا مجعه قدميا يف أخبار أئمة األمصار إن شاء اهللا
فإمنا يدل على حرصه على وحدة األمة من أن ختترق االختالفات صفوفها فتضعف فتكون لقمة 

  .سائغة يف فم أعدائها
توسعة على  ،عو للتيسري يف األحكام ما مل ختالف الشرعيد االستذكارذلك جنده يف كتابه ل 

  .الناس، فيفعل كل مكلّف ما يغلب على ظنه أنه هو املطلوب
حيث يقول يف معرض حديثه عن التشهد يف الصالة وبعد ذكره اختالف الروايات عن النيب  

الختالف يف أن ا –وباهللا التوفيق  –والذي أقول به :" ما نصه ،صلى اهللا عليه و سلم يف ذلك

                                                
 . و ما بعدها 2/150انظر جامع بيان العلم،  -1
 162/ 2 جامع بيان العلم -2
  .2/162 نفسه -3
  .2/148 هنفس -4
 148/ 2 هنفس -5
 2/148 نفسه -6



29 
 

ري يف به فيها، وعدد التكب ىيدعقامة وعدد التكبري على اجلنائز وما يقرأ واإلالتشهد ويف اآلذان و
رفع األيدي يف ركوع الصالة ويف التكبري على اجلنائز ويف السالم من الصالة واحدة أو العيدين، و

ويف القنوت وتركه، وما كان مثل اثنتني، ويف وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة وسدل اليدين، 
 قإال أن فقهاء احلجاز والعرا. كالوضوء واحدة واثنني وثالثا –اختالف يف مباح  –هذا كله 

هم الفتوى يتشددون يف الزيادة على أربع تكبريات على اجلنائز أتباعالذين تدور عليهم وعلى 
  .وستا ومخسا وأربعا وثالثا ياويأبون من ذلك، وهذا ال وجه له، ألن السلف كبر سبعا ومثان

وكل ما :"إىل أن قال "...وبه قال أمحد بن حنبل. كبر ما كبر إمامك:"وقال ابن مسعود 
عن السابقني نقال ال وصفت لك قد نقلته الكافّة من اخللف عن السلف، و نقله التابعون بإحسان 

من ال خيتلف يف اإلسالم زمنا بعد زسيان ألا أشياء ظاهرة معمول ا يف بلدان نال يدخله غلط و
وهلم جرا، فدلّ على أنه مباح  –صلى اهللا عليه و سلم  -ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم

  .1"إباحة توسعة و رمحة واحلمد هللا
كراهة ه لروح اإلسالم، من نبذ الفرقة ووهذا إن دلّ على شيء فإمنا يدل على فهم 

  .و التيسري ما أمكن االختالف والدعوة إىل التوسعة
  .2﴾﴿يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر: ل اهللا تعاىلاق 
يكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته ما يريد اهللا ليجعل عل﴿: وقال أيضا 

  .3﴾عليكم لعلكم تشكرون
  .هذا يف ما يباح، توسعة ورمحة بالعباد، ألنه ثبت نقله بدون غلط خلف عن سلف 
 الصواب فيجب عنده االجتهاد، وطلب الدليل للوصول إىلغري ذلك فيحتمل اخلطأ و أما 

  .الرأي الصائب
  
صلى اهللا عليه و  –إمنا التوسعة يف اختالف أصحاب رسول اهللا : "4مساعيل القاضيإقال  
توسعة يف اجتهاد الرأي، فأما أن تكون توسعة ألن يقول لإلنسان بقول واحد منهم من  –سلم 
  ."ن يكون احلق عنده فيه فال، و لكن اختالفهم يدل على أم اجتهدوا واختلفواغري أ

                                                
 4/282االستذكار  -1
 185/البقرة  -2
 6/المائدة -3
أفخر على الناس برجلين : قال،هو القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكي، الفقيه الحافظ أصله من البصرة -4

علم الحديث وآثار العلماء والفقه والكالم . بالبصرة؛ أحمد بن المعذل يعلمني الفقه، وعلي بن المديني يعلمني الحديث
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  . 1"كالم إمساعيل هذا حسن جدا): "ابن عبد الرب ( قال أبو عمر 
صلى اهللا  -يف اختالف أصحاب رسول اهللا : " وقد روى بسنده عن اإلمام مالك أنه قـال

  .2"خمطئ و مصيب فعليك باالجتهاد - عليه و سلم
قوالن خمتلفان ال يكونان صوابا  ،ما احلق إال واحدا: "مسعت مالكا يقول 3وقال أشهب 
  .4"ما احلق والصواب إال واحدا  ،مجيعا

 ما وهو قول الليث : "قال ابن عبد الربوأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحا
ذا تدافع فهو خطأ وصواب بن سعد واألوزاعي وأيب ثور و مجاعة أهل النظر أن االختالف إ

والواجب عند اختالف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس على األصول 
منها، وذلك اليعدم، فإن استوت األدلة وجب اللني مع األشبه مبا ذكرنا بالكتاب والسنة فإذا مل 

  .5"لتوقف ومل جيز القطع إال باليقنييبين ذلك وجب ا
خطأ  ابا يف كتابه جامع بيان العلم وفضله ذكر فيه الدليل على أن االختالفوقد أورد ب 

صواب يف أقاويل السلف يلزم طلب احلجة عنده، وذكر فيه بعض ما خطّأ فيه بعضهم بعضا، و
االختالف ليس : "ة إىل نتيجة، وهي قولهوأنكره بعضهم على بعض عند اختالفهم ليصل يف النهاي

  .6"فقهاء األمة إال من ال بصر له و ال معرفة عنده و ال حجة يف قوله حبجة عند أحد علمته من
فقيمة هذا الكتاب العلمية كما يبدو يل تتجسد يف السعي للوصول إىل احلق وحتقيق مقاصد  

الشرع يف تشريع األحكام ويتجلى ذلك من خالل استعراض ابن عبد الرب لألقوال واآلراء املتنوعة 
 ذيا بالنقد واملناقشة للوصول إىل الرأي الراجح الهفيها بني الفقهاء ومتحيصيف املسائل املختلف 

جتتمع عليه األمة فجميع اخلالفات املذهبية تعترب وجهات نظر فقهية ألن األئمة اختلفوا يف بعض 
ومل يكن اختالفهم  ،املسائل ذات األدلة الظنية اختالفا اقتضته ضرورة النظر واالجتهاد والبحث

وهذا ال يشكّل . جوهريا يف أي مسألة من املسائل أو اختالفا يقوم على عصبية أو جهل اختالفا
  .خطرا ما دام الوصول إىل احلق هو املبتغى

                                                                                                                                                   
طبقات ( هـ 280توفي سنة . رد على المخالفين من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة .بعلم اللسانوالمعرفة 

 ـ ).165-1/164الفقهاء
  2/82جامع بيان العلم  -1
   2/81نفس المرجع  -2
قرأ على نافع، وروى عن مالك . الفقيه) هـ204- هـ140(هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمر  -3

 .)8:انظر الديباج المذهب ابن فرحون ص. والفضل بن عياض وجماعة غيرهم والليث
 81/ 2جامع بيان العلم  -4
 81- 80/ 2 هنفس -5
 2/89 هنفس -6
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االستذكار كماال يفوتين أن أنوه باألدب الرفيع الذي ميتاز به ابن عبد الرب من خالل كتابه  
ألنه مسة من مسات العلماء  ، أن يتصف اوتواضعه للعلم والعلماء،وهي أهم ميزة ينبغي للعامل

ألن العامل مهما أويت من علم فذلك من فضل اهللا عليه فيبقى دائما متمسكا ذا احلبل و ،األتقياء
  .1﴾ذي علم عليم كل وفوق﴿ملتني ألنه من تواضع هللا رفعه، ا

ه هللا عز وجل إال بتواضع إىل هذه املرتلة العلمية الرفيعة،وأرى أن إمامنا هذا مل يصل  
ملست ذلك يف العبارات اليت خيتم ا كالمه يف كتابه ، ووتوكله عليه جيانب سعيه للتحصيل

ن ة بأوإن شاء اهللا تعاىل، كدالل ،إن شاء اهللا عز وجل :من بدايته إىل ايته كقوله االستذكار
ك غدا إال أن لشيء إين فاعل ذل وال تقولن﴿ عز وجل وفيق لفعل شيء ال يكون إال مبشيئتهالت

عند تفسريه ألقوال بعض وكقوله، واهللا أعلم، .  املوفّقاهللاوباهللا التوفيق، و: وكقوله. 2﴾يشاء اهللا
  .قصدوا غري الذي وصل إليه، احتماال منه أم قصدوا ذلك أو الفقهاء

، نزاهته وتعفّفه عما ال يفيد، ووكذلك اتصافه بالورع عن القول مبا مل يثبت عنده صحته
ا من املزايا اليت تعترب حبق من مسات العلماء األتقياء، واليت ميكن ملن يطّلع على كتاب وكثري

  .االستذكار أن يقف عليها
  
  
  
 
 
 
  

  
  

  

  
                                                

 . 76/يوسف - 1
  .23/الكهف -2
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  الفصل األول
 المقارنة الفقھیة مفھومھا وتطورھا قبل ابن عبد البّر

  وفيه ثالثة مباحث
  .هامفهوم المقارنة الفقهية ووجه الحاجة إلي: المبحث األول   

  .نشأة وتطور النظر المقارن في أحكام الفقه: المبحث الثاني
  .التأليف في المقارنة الفقهية قبل ابن عبد البر: المبحث الثالث
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  توطئة
املقارنة الفقهية جاءت من الفقه املقارن وهو علم قائم بذاته نشأ نتيجة اختالف الفقهاء يف 

علم االختالف، وقد  هد فقهاء املذاهب، و يسمىفروع الشريعة بداية من عهد الصحابة إىل ع
عديدة مجعت فيها أقوال الفقهاء املختلفة يف املسائل الفقهية املتنوعة، لذلك  صنفت فيه كتب

صلى اهللا عليه  –وجب علينا أن نقف على نشأة هذا االختالف وتطوره من لدن عهد الرسول 
ذلك بعد أن و... الشافعي وأمحد وغريهم، مالك وأيب حنيفة وإىل عهد فقهاء األقطار –سلم و

  .بني علم اخلالفا للفقه املقارن، والفرق بينه ونعطي تعريف
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  المبحث األول

  مفھوم المقارنة الفقھیة ووجھ الحاجة إلیھا
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  التعريف اللغوي: األولاملطلب 
  تعريف املقارنة لغة: الفرع األول

  :تفيد عدة معاناملقارنة يف اللغة 
  اجلمع: أوال

 اقرن بني احلج والعمرة قران: مجع، يقال .، وقرن بينهما قرنا وقرانابالشيءقرن الشيء 
مجعتهما يف حبل واحد، وذلك احلبل يسمى القران،  ابالكسر، وقرنت البعريين، أقرما قرنا، إذ

  .1وقرنت الشيء بالشيء وصلته به
: ال تعاىلق. 2واالقتران كاالزدواج يف كونه اجتماع شيئني أو أشياء يف معىن من املعاين 

  .3أو جاء معه املالئكة مقترنني﴾ ﴿
  املصاحبة: ثانيا

قارن الشيء الشيء مقارنة وقرانا، اقترن به وصاحبه، واقترن الشيء بغريه، وقارنته قرانا 
  .4صاحبته، ومنه قران الكواكب، والقرين املصاحب، وقرينة الرجل امرأته ملقارنته إياها

  املثـل: ثـالثا
سن، وقرنه يف احلرب، القرن بالفتح، مثلك يف السن، وبالكسر مثلك يف هو قرنه يف ال: قرن

ه، وهي قرينتها ، وهم أقرانه وقرناؤالشجاعة، وهم أقرانه، وهو قرينه يف العلم والتجارة وغريمها
  .5وهن قرائنها

القرن، مثلك يف السن، تقول هو على قرين، أي على سني، والقرن : ويف كتاب الصحاح 
  .6أهل زمان واحدمن الناس، 

                                                
معجم مقاييس اللغة ألبي الحسن أحمد فارس بن زكريا، تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون، الطبعة األولى  -1

وتاج اللغة وصحاح العربية، أبي نصر إسماعيل بن  ،..76:ص –بيروت  -دار الجيل ). م1991-- هـ1411(
دار ) م1999-هـ1420(محمد نبيل طريفي، طبعة / د. إميل بديع يعقوب: ، تحقيق)هـ 393ت ( حماد الجوهري 
) هـ528ت (لزمخشري ، وأساس البالغة، جار اهللا أبي القاسم محمود بن عمر ا6/55 –بيروت  –الكتب العلمية 

 .364:دار المعرفة ـ بيروتـ ـ ص) د،ط(عبد الرحيم محمود : تحقيق 
) هـ503ت (معجم مفردات ألفاظ القرآن، أبي القاسم الحسين محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني  -2

 -بيروت–لعلمية دار الكتب ا) م1997-1418( 1ضبطه وصححه وخرج أحاديثه وشواهده إبراهيم شمس الدين، ط
 .449-448:ص

 .53/الزخرف -3
دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ) د،ط(انظر لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور -4

، ومختار الصحاح، محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، عني 308/ 9وتاج العروس، الزبيدي . 13/336 ،ـ
  533/ص –القاهرة  –دار الحديث ) د،ط(بتربيته، محمود خاطر، 

 .، مادة قرن364:أساس البالغة، الزمخشري، ص -5
   .54:كتاب الصحاح، الجوهري، ص -6
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  القوة والشدة: رابعا
  .1تقول أقرنت الشيء إقرانا، أطقته وقويت عليه

أي  3﴾وما كنا له مقرنني﴿: ويف الترتيل العزيز. 2وأقرن له، أطاقه وقوي عليه واعتلى
  .أنا لفالن مقرن، أي مطيق: مطيقني، واشتقاقه من قولك

ضعف، : إذا قوي عليه، وأقرن عن الشيء :أقرن له: قوة الرجل على الرجل، يقال: واإلقران
  .5، أراه لضعفه عن سلوكها4وأقرن على الطريق، عدل عنها، قال ابن سيده

  املقابلة واملوازنة: خامسا
  6"ودور قرائن متقابالت: "ابله به، جاء يف أساس البالغةقارن الشيء بالشيء ق

: بينها، فهو مقارن، ويقال وقارن الشيء بالشيء وازنه به وبني الشيئني أو األشياء وازن
  .7األدب املقارن أو التشريع املقارن

  .8ارن الشيء بالشيء مبعىن وازنه بهق: وقد أجاز جممع اللغة العربية يف القاهرة أن نقول 
  تعريف الفقه لغة: الفرع الثاين

  :استعملت كلمة الفقه يف لغة العرب يف معنيني 
  .م بالشيءالعل: الفهم والفطنة، وثانيهما: أوهلما
  الفهم والفطنة : أوهلما

  .9 )من أراد اهللا به خريا فقهه يف الدين: (، ويف احلديثالفهم والفطنة: الفقه 
  .10فهمته، فقهه وتفقهه: وفقهت فالنا كذا و أفقهته إياه 

                                                
) هـ770ت (أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي : غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف  يالمصباح المنير ف -1

 .ف القافحر 501:دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ص
 .533:ص. ، ومختار الصحاح، الرازي13/339لسان العرب، ابن منظور،  -2
 .13/الزخرف -3
، أبو علي الضرير، اللغوي كان من أشهر علماء األندلس علما باللغة ومعانيها، ومن ههو علي بن إسماعيل بن سيد -4

 ). 2/493حميدي ال.الجذوة ) (هـ458ت (أشهر مصنفاته المحكم في اللغة، وكتابا مخصص 
 13/340لسان العرب، ابن منظور  -5
 .مادة قرن 364:أساس البالغة، الزمخشري ص -6
 2، محمد علي النجار، طالقادر دالمعجم الوسيط، هشام وإخوانه، إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيات، حامد عب -7

 .730:تركيا ص- الدعوة استانبول) م1380-1960(
دار الكتب ) م2004 -هـ1424(ائق اللغة العربية، إعداد إميل بديع يعقوب، الطبعة األولى المعجم المفصل في دق -8

 .307: ص –بيروت  –العلمية 
والترمذي في كتاب العلم . 1/39. 71: أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين رقم -9

  .5/28. 2645: فقهه في الدين رقم عن رسول اهللا باب إذا أراد اهللا بعبد خيرا
 ه. ق. مادة ف. 346:أساس البالغة، الزمخشري ص -10
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 –صلى اهللا عليه وسلم  -أويت فالن فقها يف الدين، أي فهما فيه، وقد دعا النيب: ويقال 
  .أي فهمه تأويله 1)اللّهم علّمه يف الدين وفقّهه يف التأويل(: لالبن عباس فقا

  .2فقها إذا فهمه هفقه فالن عين ما بينت له، يفقه: له ويقال 
  .فهمه إياه: وأفقه فالنا األمر 
  .3تفهمه وتفطّنه: وتفقّه األمر 
  . 4الفطنة: والفقه 

  العلم: ثانيهما
  .5تعلّم الفقه: لرجل يفقه فقها فهو فقيه والتفقهفقه ا: هو العلم يف الدين، يقال: الفقه 
  .6باحثه يف العلم: وفاقهه 
  .مبعىن علم علما: وفقه فقها 
  .علّمه: علمه، وفقّهه وأفقهه: وفقه الشيء 
إذا : عامل، وكل عامل بشيء فهو فقيه، وفقيه العرب، عامل العرب، وفاقهته: ورجل فقيه 

  .7باحثته يف العلم
  : للفقه هي أدق مما سبق يف بيان املعىن منه وهي أخرى وهناك معان 

 لفما﴿: قال تعاىل 8الفقه هو التوصل إىل علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص من العلم -1
  .9﴾يفقهون حديثا يكادونهؤالء القوم ال

  .10وفقه هذه املسألة: الفقه إدراك دقائق األمور، ومنه قوهلم -2
  

                                                
اللهم علمه الحكمة : أخرجه ابن ماجة في كتاب فضائل الصحابة باب فضل ابن عباس بقوله صلى اهللا عليه وسلم -1

اللهم : في ابن عباس بقولهومصنف ابن أبي شيبة في كتاب الفضائل باب ما ذكر . 1/58. 166: وتأويل الكتاب رقم
 6/383 ..32223: فقهه في الدين وعلّمه التأويل رقم

 ). فصل القاف باب النون(، 409: ، ص409/ 9وتاج العروس للزبيدي  522: ، ص13/522لسان العرب،  -2
 .289:ص –دمشق  –دار الفكر ) م1988- هـ1408(  2سعدي أبو جيب ط ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا -3
 .523:، ص52313لسان العرب، ابن منظور -4
 - دار إحياء التراث العربي ). ط.د( ،)هـ175ت (كتاب العين، ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي  -5

 .فقه: ، مادة571:، ص-بيروت 
دار ) م1988 -هـ1408(حامد صادق قنيبي،/د محمد رواس فلعجي، د.أ: انجليزي، وضع/معجم لغة الفقهاء،عربي -6

 .349 - 348:ص –بيروت  –النفائس 
 .13/523لسان العرب، ابن منظور  -7
 430:معجم مفردات ألفاظ القرآن، األصفهاني ص -8
 .78/النساء -9

 .348:إنجليزي ص - معجم لغة الفقهاء عربي -10



38 
 

فهم مراد املتكلم من كالمه، وهو قدر زائد على جمرد الفقه أخص من الفهم، ألن الفقه  -3
  .1الفهم يف اللغة، ويتفاوت الناس يف الفهم بتفاوت مراتبهم يف الفقه والعلم

ومن هذه التعاريف اللغوية للفقه، ميكن أن نصل إىل التعريف الذي يتفق ومعىن الفقه 
الفهم العميق الذي يقتضي بذال اصطالحا، سيأيت بيانه يف املطلب الثاين من هذا املبحث، وهو 

  .2للجهد
  

  تعريف املصطلحات: املطلب الثاين
  التعريف االصطالحي للمقارنة: الفرع األول

  : عليها للمقارنة من خالل البحث من التعريفات االصطالحية اليت وقفنا
املقارنة هي ربط موضوعني أو أكثر ذهنيا أحدمها باآلخر الستخالص أوجه الشبه أو  :أوال

  .3اخلالف بينهما 
  .وفيه معىن اجلمع الذي يدل عليه املعىن اللغوي 

مقارنة الرأي بالرأي أي مقابلته أو موازنته ليعرف مدى اتفاقهما أو اختالفهما وأيهما : ثانيا
  .4أقوى وأسد بالدليل

القوة  وهذا التعريف ال خيرج عن املعىن اللغوي للمقارنة مبعىن املقابلة واملوازنة مع بيان وجه 
  .بينهما

ع بني وعليه ميكن أن نصوغ تعريفا اصطالحيا للمقارنة ال خيرج عن املعىن اللغوي، وجيم 
  ".مع، املقابلة واملوازنة والقوةاجل: "املعاين اللغوية الثالث

ملعرفة مدى اتفاقها أو اختالفها وأيها أقوى  هي مجع اآلراء مث املوازنة بينها: املقارنة: فنقول 
  .بالدليل

  
  

                                                
  .2/264إعالم الموقعين ابن القيم  -1
 .1/13فتحي الدريني، /بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي، د -2
يوسف خياط، قدم له : التيني، إعداد وتصنيف –إنجليزي -،فرنسي -عربي  –معجم المصطلحات العلمية والفنية  -3

 .7/531 –بيروت  –ودار لسان العرب  –بيروت  –دار الجيل  ،)ط .د( العالمة الشيخ عبد اهللا العاليلي 
 .1/17بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، الدريني  -4
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  1تعريف الفقه اصطالحا: الفرع الثاين

أطلق الفقه يف االصطالح يف صدر اإلسالم على فهم األحكام الشرعية سواء كانت  
 –اعتقادية أو عملية، فكانت كلمة الفقه مرادفة لكلمة الشريعة، كما يشري إىل ذلك قول الرسول 

  .2)رب حامل فقه إىل من هو أفقه منه( –صلى اهللا عليه وسلم 
معرفة النفس ما هلا وما : "ذا اإلطالق حىت عصر أيب حنيفة، فإنه عرف الفقه بـوظل ه 
وبذلك اختص علم الفقه باألحكام العملية دون االعتقادية اليت اختص ا علم الكالم، " عليها 

  .األمر الذي كان سببا يف التفريق بني الفقه والشريعة
ة املستنبطة من العلم باألحكام الشرعية العملي: "كلمة الفقه بعد ذلك تطلق على مث صارت 

  ....كالعلم بوجوب الصالة وحرمة الربا والسرقة" األدلة التفصيلية
مها املعرفة والدليل؛ فمعرفة احلكم :وهذا التعريف للفقه يقطع بأن الفقه ما اجتمع فيه أمران 

        .استقيت منه املعرفة ليل الذيالشرعي وحدها التسمى فقها، بل البد أن ينضم إليها الد
   .احلكم الشرعي يف الصالة أا فريضة: مثال

   3﴾وأقيموا الصالة﴿: قوله تعاىل: الدليل عليها

أما العلم باحلكم الشرعي جمردا عن دليله فليس فقها، بل هو إفتاء فقط أو تقليد، يف  
  .4اصطالح العلم

رف الفقه بأنه جمموعة األحكام العملية وقد يطلق الفقه على األحكام نفسها، وعلى هذا يع 
وتعلم مشروعيتها بطريق النص الصريح يف القرآن والسنة أو اإلمجاع أو  ،املشروعة يف اإلسالم

نصوص القرآن والسنة النبوية وقواعد الشريعة  باستنباط الفقهاء اتهدين سابقا والحقا من دالئل
  .5ومقاصدها

                                                
عبد المجيد محمود مطلوب / مصادره، د –خصائصه  -أسسه  –تاريخه  –تعريفه  - لمدخل إلى الفقه اإلسالميا -1

، وكتاب تاريخ الفقه 17:ص –القاهرة  –مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ) م 2003 -هـ 1424(الطبعة األولى 
 -بيروت-ر النهضة العربية للطباعة والنشردا) ط.د(اإلسالمي، ونظرية الملكية والعقود بدران أبو العينين بدران 

ومختصر علم أصول . 66- 1/65) م1998 –1418/ (1والمدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا ط 11:ص
 .9:م، دار الشهاب ـ الجزائر ـ ص1990الفقه اإلسالمي، محمد محدة، الطبعة الرابعة

باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع  ،عليه وسلمأخرجه الترمذي في كتاب العلم عن رسول اهللا صلى اهللا  -2
 .3/431، 5847:والنسائي في كتاب العلم، باب الحث على إبالغ العلم رقم. حديث حسن :، وقال5/33، 2656رقم

 .43/البقرة -3
مية ـ ، دار البشائر اإلسال)م1998 -هـ 1418(محمد فوزي فيض اهللا، الطبعة األولى .التعريف بالفقه اإلسالمي د -4

 . 8 - 7: بيروت ـ ص
 .1/66المدخل الفقهي العام، أحمد الزرقا  -5
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ألحكام اليت جاء ا الوحي واليت استنبطها األئمة وأخريا أطلق الفقه على جمموعة ا 
  .1اتهدون، وعلى األحكام اليت أصدرها املقلّدون خترجيا على قواعد األئمة وأصوهلم

وهذا يتطلب فهما عميقا يقتضي بذال للجهد، وبذلك فاملعىن االصطالحي ال خيرج عن  
  .املعىن اللغوي للفقه

  
  الفقهيةتعريف املقارنة : املطلب الثالث

املقارنة الفقهية هي ما يعرف بالفقه املقارن؛ فالتعريفات اليت تساق عادة للفقه املقارن تنطبق 
  :فقد وردت عدة تعريفات للفقه املقارن نذكر منها اآليت على ما نعنيه باملقارنة الفقهية، متاما

أهل العلم يف  أقوال الفقه املقارن يبحث فيما اختلف فيه أهل العلم من أحكام بعرض( -1
املسألة الواحدة، و حتديد موضع اخلالف فيها مث بيان سبب اخلالف، و ذكر أدلة كل فريق، وبيان 

  .2)ما يرد على كل دليل و اإلجابة عنه إن وجد وحتديد القول الراجح وبيان سبب الترجيح
الفية بني أهل وهذا التعريف ال خيرج عن كونه بيانا ملوضوع الفقه املقارن، وهو املسائل اخل 

العلم بعرض اآلراء املختلفة منها مع أدلّتها والردود اليت ترد عليها وحتديد الرأي الراجح منها، 
من وسائل تؤهله للوقوف على الرأي ) اتهد ( وبذلك فإنه يفتقد الدقة يف بيان ما حيتاجه املقارن 

  .الراجح يف املسألة أو اإلتيان برأي جديد مدعم بالدليل
العلم باألحكام الشرعية من حيث معرفة خمتلف اآلراء يف املسألة الواحدة، ودليل كل ( -2

رأي والقواعد اليت ترتكز عليها هذه اآلراء مع موازنة كل ذلك، واختيار أقرا للحق و مقابلته 
  .3)بالقوانني املعمول ا يف بالدنا والبالد املتحضرة

موضوع الفقه، فهو أبعد أن يفتتح به تعريف الفقه  العلم باألحكام الشرعية وأدلتها هو 
  .املقارن
تنايف الغرض من املوازنة بني اآلراء اليت يفترض أن يصل " واختيار أقرا للحق : "ويف قوله 
  .املدعم بالدليل) تهدوهو احلق يف رأي ا(هلا اتهد إىل الرأي الراجح من خال

                                                
 .11:تاريخ الفقه اإلسالمي، بدران أبو العينين بدران، ص -1
عبد الناصر أبــــو / محمد عثمان شيبر، د/ ، ديةعمر سليمان األشقر، ماجد أبو ر/ مسائل في الفقه المقارن، د -2

 .11:بيروت، ص-لنفائسدار ا) م1419/1999( 3البصل، ط
دار الكتاب الحديث ) م1966(  1المدخل للفقه اإلسالمي، تاريخه ومصادره ونظرياته العامة، محمد سالم مذكور، ط -3

 .103:ص -الكويت–
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فهو ما يسمى " عمول ا يف بالدنا والبالد املتحضرةومقابلته بالقوانني امل: " أما قوله 
باملقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، وهو بعيد عن موضوع حبثنا هذا، وقد جاء يف 

ء بالفقه اصطالح حقوقي وافد يراد به مقارنة فقه شريعة رب األرض والسما"    :تعريفه بأنه
وعليه فهذا التعريف ال يرقى أن  1"راء البشر وأفكارهماملوضوع من آ الوضعي املصنوع املختلق
  .يكون تعريفا للفقه املقارن

مجع اآلراء الفقهية املختلفة وتقييمها واملوازنة بينها بالتماس أدلتها وترجيح بعضها على ( -3
وهذا التعريف يتصف باإلجيار املخلّ الذي يذهب املعىن املراد من الفقه املقارن، فلم  2)بعض
رق إىل موضوعه وهو املسائل املختلف فيها بني املذاهب ومقابلة األدلة املختلفة ومناقشتها يتط

  .للوصول من خالهلا إىل الرأي الراجح والقوي
  .فبذلك فال يصلح أن يكون تعريفا للفقه املقارن

الفقه املقارن نوع خاص من دراسة الفقه، ويراد به العلم باألحكام الشرعية يف خمتلف ( -4
واملختلفة فيها، هاء والعلماء ومذاهبهم املتفقة أألنواع واألبواب من حيث معرفة آراء األئمة والفقا

وبيان أدلتهم وقواعدهم األصولية ووجهات نظرهم اليت كانت منشأ هذا االختالف، مع سرب هذه 
  .3)اآلراء وموازنة بعضها ببعض واختيار أقرا إىل احلق وأوالها بالقبول

راء املذاهب الفقهية اإلسالمية يف مسألة معينة بعد حترير حملّ الرتاع فيها مقرونة قرير آت(-5
ما ينهض عليه االستدالل من مناهج أصولية وخطط تشريعية بأدلّتها ووجوه االستدالل ا، و

 املوازنة بينها وترجيح ما هو أقوى دليل أومث مناقشة هذه األدلة أصوليا، و وبيان منشأ اخلالف فيها
  .4)أسلم منهجا، أو اإلتيان برأي جديد مدعم بالدليل األرجح يف نظر الباحث اتهد

ويبدو أن هذا التعريف هو أقرب تعريف ينطبق على مفهوم املقارنة الفقهية، حيث ميتاز  
، فبين موضوع املقارنة وهو تقرير آراء املذاهب الفقهية يف من الدقّة يف التعبري عن املراد بنوع
هذه املذاهب يف تقرير  هاة معينة وحمل االختالف فيها، مقرونة باألدلة اليت اعتمدت عليمسأل

                                                
دار العاصمة  3لفظ بقلم بكر بن عبد اهللا أبو زيد ط 1500اهي اللفظية، ويليه فوائد في األلفاظ فيهما نحو معجم المن -1

  .420:ص -الرياض–ر والتوزيع للنش
 1رمضان علي السيد الشرنباصي ط د.ذ الدكتور أنور محمود دبور و أ.محمد رأفت عثمان و أ د.الفقه المقارن أ -2

 .21:ص - الكويت–مكتبة الفالح ) م1989- هـ1409(
 .50: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 1991الفقه المقارن حسن أحمد الخطيب،، طبعة  -3
 .17:بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله، الدريني ص -4
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رائها، ووجوه االستدالل ا، مث مناقشتها للوصول يف النهاية إىل الرأي املدعم بالدليل القوي، أو آ
  .اإلتيان برأي يدعمه دليل أرجح يف نظر اتهد الذي قام بعملية املقارنة

ما سبق من تعريفات لغوية واصطالحية للفقه، واملقارنة، واجلمع بينهما، ومن من خالل  
  : خالل التعريفات اليت أوردناها للفقه املقارن، توصلت إىل تعريف موجز شامل جامع وهو

حماولة اتهد الوصول إىل حكم اهللا يف املسائل اليت تنازع فيها أهل العلم من غري تعصب " 
مبعرفة األدلة والقواعد اليت اعتمدوها يف تقرير آرائهم، وباالستعانة  لشخص أو مذهب، وذلك

  ."بوسائل االستدالل اليت ميلكها هو
  .وهو املعىن املراد من املقارنة الفقهية 

  الفرق بني املقارنة الفقهية وعلم اخلالف: فرع
الفية بني الفقهاء يتفق الفقه املقارن مع علم اخلالف، يف أن كال منهما يبحث يف املسائل اخل 

لكنهما خيتلفان يف قرما من املوضوعية يف البحث وبعدمها من حيث عرضها واملوازنة بينها، و
  .عنها

فاملقارن تنحصر مهمته يف أنه يعترب مسؤوال عن النظر يف األدلة و تقييمها والتماس أقرا  
متعصب حلكم معين، ورمبا  غريفهو إىل احلكم الذي يسلم معه الدليل،  للواقع متهيدا للوصول

  .يعدل إىل حكم خيالف رأيا سابقا له على ضوء ما ينتهي إليه
تنحصر مهمته يف تثبيت آراء مسبقة وتقريرها وتدعيمها وعدم االعتراف مبا فأما اخلاليف  

  .1اعداها، فهي مهمة جدلية حبتة ال يهمها الواقع بقدر ما يهمها االنتصار هلذه اخلالفية اليت تعتقده
 قالق بني االختالف واخلالف ووهناك من فر:  

وبذلك فهو يوافق معىن الفقه املقارن ويلتقي  - 2دليل أن االختالف يستعمل يف قول بين على
  .واخلالف فيما ال دليل عليه -معه

االختالف يف اصطالح الفقهاء أن يذهب كل عامل إىل : "وهناك من أطلق ذلك وقال 
  .3"و هو ضد االتفاق خالف ما ذهب إليه اآلخر

                                                
جابر عبد / المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي ونظرياته العامة، النشأة، التطور، المعاصرة، رمضان علي الشرنباصي، د 1

 .21/منشورات الحلبي الحقوقية، ص). م2005(1الهادي، سالم الشافعي ط
  مة األسالف، تصنيف الشيخ اإلمام العالء العالم محمد بن عبد الحميد األسمندي،طريقة الخالف في الفقه بين األئ 2
 -القاهرة –مكتبة دار التراث  ،)ط.د(محمد زكي عبد البر، . حقّقه و علّق عليه وينشره ألول مرة د) هـ552(  

 .21/ص
 .15/عمر سليمان األشقر، ص. مسائل في الفقه المقارن، د -3
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وعلى هذا ميكن القول بأن اخلالف واالختالف يراد به مطلق املغايرة يف القول أو الرأي أو  
  ما احلالة أو اهليئة أو املوقف وهو علم ميكّن من حفظ األشياء اليت استنبطها إمام من األئمة وهدم 

  .1خالفها دون االستناد إىل دليل
ه املقارن عن علم االختالف، كون اتهد يف الفقه املقارن يبتغي ذا اإلطالق خيتلف الفقو 

من وراء عمله الوصول إىل حكم الشارع احلكيم يف املسألة املتنازع فيها بني الفقهاء بناء على ما 
العلماء يف املسائل  ختالف فيكتفي بإيراد أقوال وآراءتوفر لديه من أدلّة وبراهني، أما يف علم اال

  .يها دون أن تكون له رغبة يف البحث عن الرأي الراجح املدعم بالدليل القوياملتنازع ف
املتأخرين كتب إذا رجعنا إىل كتب اخلالف عند األقدمني األولني، جندها ختتلف عن و 

الفقهاء يف املسائل الفقهية، بينما اهتم  عنهم، مبعىن أن كتب األولني اهتم أصحاا ببيان اختالف
الراجح بناء على ما توفّر من  بيان حملّ الرتاع بني الفقهاء مث حماولة الوصول إىل الرأياملتأخرون ب

  .أدلّة وحجج لدى الفريقني
ومن هنا ميكن أن نقول أن املقارنة الفقهية امتداد وتطور لعلم اخلالف حيث صار له أصول  

والقواعد اليت حتكمه بعيدا وقواعد حتكمه، فكل من يؤلف يف علم اخلالف ال بد أن يتبع األصول 
  .عن نزعة التعصب والتقليد

  
  وجه احلاجة إىل املقارنة الفقهية ومربراا: املطلب الرابع

والفقهاء مجيعا  ،نتيجة حتمية لذلك وهو ،إن اختالف الفقهاء أمر متفق مع طبيعة االجتهاد
يعتقد أن ما وصل إليه هو  حيومون حول قصد الشارع، كلّ يبتغي الوصول إليه، وكلّ جمتهدإمنا 

احلق وأنه قصد الشارع، لذا فإن كل جمتهد يثبت لنفسه قوال واحدا ال قولني معا، و اتهد على 
إذا اجتهد احلاكم : (ى اهللا عليه وسلم يقول، فالرسول صل2مثاب على ما بذل من جهد حال كل

  .3)فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد

                                                
 .24:طه جابر فياض العلواني، ص/ اإلسالم، د أدب االختالف في -1
 .133/المدخل للفقه اإلسالمي، تاريخه ومصادره ونظرياته العامة، محمد سالم مذكور، ص -2
وأبو داود في كتاب  3240: رقم. خطأأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو ألأخرجه مسلم في كتاب ا -3

والترمذي في كتاب األحكام عن رسول اهللا صلى اهللا عليه . 3/299. 3574: ماألقضية باب في القاضي يخطئ رق
 .3/615. 1326: وسلم، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ رقم
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جبواز أن تكون هناك سنة مل يطلعوا هم يعترفون جبواز اخلطأ عليهم، واألئمة أنفسقد كان و 
مذهيب واضربوا بقويل  إذا صح احلديث فهو: (هذه اجلملةعن غري واحد منهم  رعليها حىت أث
  .1)عرض احلائط

 كثريا ما كان يثين على حممديف الفقه عيال على أيب حنيفة، و الناس: " وكان الشافعي يقول 
إذا صح : " اظره الكبري، وكان يقول أمحد بن حنبل، و هو تلميذه يف الفقهو منبن احلسن و ه

  ".احلديث عندك فأعلمين به 
صدقهم  إىل غري ذلك مما يدل على 2"فمالك النجم الثاقبإذا ذكر العلماء : "وكان يقول 

كيم يف تشريع األحكام الدار اآلخرة، والوصول إىل قصد الشارع احليف ابتغاء ما عند اهللا، و
مقتدين بذلك مبن سبقهم من الصحابة األطهار والتابعني الكرام، الذين كانوا يرون ما يبدو هلم من 

  .الرأي منسوبا إليهم ال إىل الشريعة
ا فمن اهللا، برأيه هذا رأيي فإن يكن صواب: "إذا اجتهد دليل ذلك أن أبا بكر كان يقولو 

  .3"هللاأستغفر اوإن يكن خطأ فمين و
بئسما قلت، هذا ما رأى : "ال لهفق. "هذا ما رأى اهللا و رأى عمر: " وكتب كاتب لعمر 
رسوله، ال ما سنه اهللا و السنة: فإن يكن صوابا فمن اهللا، و إن يكن خطأ فمن عمر، وقالعمر 

  .4"جتعلوا خطأ الرأي سنة لألمة
ة إىل منتصف القرن لدولة العباسيبداية من قيام ااملذاهب وازدهار الفقه اإلسالمي،  بظهورو 

كثرت املناظرات العلمية بني الفقهاء وظهرت  ،، وباتساع دائرة الفقه اإلسالميالرابع اهلجري
ول به إىل مستوى كبري من الدقة الفكر الفقهي والوص وتطور اآلراء املختلفة اليت هلا قيمة فقهية

ختلفة بني الفقهاء واملوازنة بينها ومناقشة األدلة مما جعل احلاجة تدعو إىل دراسة اآلراء امل، التعمقو
  .املتعارضة والترجيح بني األحكام املتعددة يف املسألة الواحدة أو التفريق بني وجهات النظر املختلفة

  :وعليه ميكننا تلخيص وجه احلاجة إىل املقارنة الفقهية ومربراا يف النقاط التالية 
 كل مسألة حكما واحدا جيب على اتهد أن يتبينه من الثابت قطعا أن للمشرع يف -1
   .واملقارنة الفقهية هي السبيل إىل ذلك –كما سبق بيانه  – ويتحراه

                                                
 - بيروت–دار المعرفة ) م1997-هـ1417( 2محمد الخضري بك، ط. انظر كتاب تاريخ التشريع اإلسالمي -1

 .200:ص
 .200:نفس المرجع، ص -2
 .76/شريع اإلسالمي محمد الخضري بك، صتاريخ الت -3
 .76:نفس المرجع، ص -4
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وقد أمجع أئمة احلق واهلدى على ترك كلّ قول ورأي : " جاء يف كتاب اإلحكام البن حزم 
ي قول آراء الناس، فأخيالف كتاب اهللا وسنة رسوله، وأنه ال جيوز تأويل النصوص لكي توافق 

 -إن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر  -ال اعتداد به، جيب على صاحبه يعارض نصا ال اعتبار له، و
  .1"تركه والتمسك بالنص الوارد يف ذلك

ال جيوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته حبديث صحيح وافقه طائفة : " وقال ابن تيمية 
امل جيوز أن يكون معه ما يدفع به هذه احلجة وإن كان أعلم؛ إذ من أهل العلم،إىل قول آخر قاله ع

على تطرق اخلطأ إىل آراء العلماء أكثر من تطرقه إىل األدلة الشرعية، فإن األدلة الشرعية حجة اهللا 
، والدليل الشرعي ميتنع أن يكون خطأ إذا مل يعارضه دليل آخر مجيع عباده خبالف رأي العامل

  ".  2لكورأي العامل ليس كذ
  .ومسالك األئمة يف االستنباط، الوقوف على منشأ اختالف العلماء - 2 
اإلعانة على الترجيح بني اآلراء واملذاهب املختلفة واختيار أقواها دليال وأكثرها  - 3 

  .صالحا ونفعا لألفراد واتمع
، ألنه ال خالص اث أصول اهلوى أو التعصب املذهيبحماولة الوصول إىل اجتث - 4 

نهم للمسلمني إال باالتفاق واالعتصام حببل اهللا والسري على شريعته وحتكيمها يف كل أمر ونبذ ما بي
  .، ألن من متام نعمة اهللا على األمة اإلسالمية التجمع بعد الفرقة والتآلف بعد العداءمن الفرقة

عليكم إذ كنتم واعتصموا حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللا ﴿: قال اهللا تعاىل
  .3﴾ أعداء فألّف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

ولو بقي هذا العلم حيا يف هذه العصور واشتغل به الفقهاء على منط األسالف الرتبطت  
  .4أحكام الفروع الفقهية بأصوهلا وارتفع الكثري من االختالفات الواقعة بني املشرعني

املتعمقة يف دراسة الشريعة اإلسالمية و الباحثة عن  حتقيق الشخصية العلمية الرتيهة -5
إظهار احلق ومقاصد الشرع وجعلها نرباسا يلجأ إليه القانون الوضعي لتحقيق مصاحل الناس، ألن 

                                                
 -بيروت–مؤسسة الرسالة ). م1998- هـ 1418( 3أسباب اختالف الفقهاء، عبد اهللا بن المحسن التركي، ط -1

 .298:ص
 .20/250) د، ط( ،محمد بن قاسم وساعده ابنه نفتاوى ابن تيمية جمع وترتيب المرحوم عبد الرحمن ب -2
 .103/عمران آل -3
 .24:طريقة الخالف بين األسالف لألسمندي، ص -4
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النهضة احلقيقية لألمة والفقه هي أن يوجد يف األمة فقهاء مستقلون يف الفكر جمتهدون ويأخذون 
  .1ما معرفة كافية لكل خالف وتقليدا عارفني من الكتاب و السنة رأس األحكام
؛ باعتبارها 2إبراز ما ميكن أن يكون للشريعة اإلسالمية من نصيب يف تقدم احلضارة - 6 

شريعة قائمة بذاا وليست مأخوذة من غريها، وكوا حية صاحلة للتطور وتكفلها بأرقى منط 
  للحياة

  
  
  .3الجتماعيةا
يح لألمة أن تنتفع بالتراث الفقهي كله، وتنظر إليه نظرة شاملة، إن الدراسة املقارنة تت - 7 

فهو ملك هلا، ومن مث ال تتعصب لتراث مذهب دون آخر، وتستمد من كل هذا التراث ما 
  .4تسترشد به يف عالج كثري من مشكالا املعاصرة يف ضوء الشريعة الغراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
انظر الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي اعتنى به أيمن صالح شعبان  -1

 .508/ص .مج –بيروت  –، دار الكتب العلمية .م1995-1/1416ط
 .150 :حسن احمد الخطيب، ص.الفقه المقارن  -2
كلمات في  –انظر تاريخ الفقه اإلسالمي . 1937وردت ضمن قرارات مؤتمر القانون المقارن لمدينة الهاي سنة  -3

مطبعة . أشرف على مراجعته وتصحيحه وتهذيبه، محمد علي السايس. نشأته وتطوره - تاريخ التشريع اإلسالمي
 .- ميدان األزهر–محمد علي صبيح وأوالده 

جامعة قطر ( وقائع ندوة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  –التقريب بين المذاهب اإلسالمية  كتاب على دروب -4
 .-بيروت–، دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية )م1994-هـ1415(، 1ط
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  المبحث الثاني

  شأة وتطور النظر المقارن في أحكام الفقھن
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  :توطئة
د كان الفقه اإلسالمي أول ما وجد يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستنبط من لق

وكان الرسول صلى اهللا عليه  ،سنة نبيه الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه ومنكالم اهللا عز وجل 
 يأتيه عن طريق الوحي، مسائل مبا كان ه مناستفىت في وسلم يقضي فيما عرض عليه من قضايا أو

صلى اهللا  خر فسرعان ما يرجعون إىل النيباختلف أصحابه واجتهدوا لسبب أو آلوأن وإذا حدث 
 نكد جند أثر ولذلك مل 1عليه وسلم فيبني هلم الصواب فيما أصابوا ويرشدهم إذا ما أخطأوا

اجة و احلاكم عند وقوع أي االختالف يف حياته صلى اهللا عليه وسلم باعتباره املرجع عند احل
  .اختالف
املبلغ ألمر ربه ألصحابه فيأمترون، وينهاهم عنه فينتهون،  –اهللا عليه وسلم  صلى – فكان 

 وا يسألونهفيقتنعون، وما كان فيسلّمون، وجييبهم عما يسألون عنه،ويقضي بينهم فيما فيه خيتلفون 
ملعرفة إال عما ينفعهم وما تدعوهم حاجتهم إىل املسألة فيه، متجنبني االفتراض واجلدل، طالبني ا

لقد كان لكم يف ﴿ : أسوة حسنة لقوله تعاىل –صلى اهللا عليه وسلم  –منه ولقد اختذوا . والعمل
صلى اهللا عليه وسلم وكان الرسول . 2﴾ رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر

، 4)خذوا عين مناسككم: (ويقول 3)صلّوا كما رأيتموين أصلّي(: يوجههم لذلك حيث يقول
فلم يكن من سبيل  ،حييدون عما رأوا الرسول يفعله، وال يفترضون أن يأتوا مبا مل يأت فكانوا ال

ما نزل فيه قرآن أو فيما مل يرتل فيه وبينته السنة، فإن عرض أمر مل يأت فيه يإىل خالف بينهم ف
ه إسالمهم، وهلذا مل بيان ودعت احلاجة إىل املسألة عنه سألوا عنه فأجيبوا مبا فيه خريهم فكان إلي

يشجر بينهم أي خالف يرجع إىل اختالفهم يف فهم آية من القرآن أو يف قضاء قضى به الرسول أو 
بينهم يسألونه  –صلى اهللا عليه وسلم  -ذلك لوجود الرسولويف قول صدر منه، أو يف فعل أقره، 

  .5فيما اختلفوا فيه فريتفع جبوابه كل خالف ويزول كل لبس

                                                
 .مثلة من ذلك في مواطنها من كتب الفقه والحديثأيمكن االطالع على  - 1
  .21/األحزاب -2
، والدار قطني في كتاب 1/226، 605: كانوا جماعة، رقم ااب األذان، باب األذان للمسافر إذأخرجه البخاري في كت -3

 . 1/272. 1،2: الصالة، باب في ذكر األمر باألذان واإلقامة، رقم
والنسائي في . 2/943، 1297:أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا،رقم -4

  2/436. 4068:رقم. باب قدر حصى الرمي كتاب الحج،
    –القاهرة  –دار الفكر العربي ) م 1996 - هـ 1416( أسباب اختالف الفقهاء الشيخ علي الخفيف، الطبعة الثانية  -5

 .18-17: ص
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ة النيب صلى اهللا عليه وسلم ترك رسالة تشريعية كاملة واملتمثلة يف كتاب اهللا تعاىل وبعد وفا 
احملفوظة يف هللا صلى اهللا عليه وسلم املطهرة، حمفوظا يف الصدور ومكتوبا يف السطور وسنة رسول ا

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت ﴿ : قال تعاىل). يف غالبيتها(الصدور 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ( –صلى اهللا عليه وسلم  -ويقول الرسول . 1﴾ اإلسالم دينالكم 

  .2)اهللا وسنة نبيه بكتا ما إن متسكتم ما،
  

  بذور املقارنة الفقهية يف عصر الصحابة: لاملطلب األو
الكرمي  نلقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني أشد الناس حرصا على العمل بالقرآ

ما أمكن إىل ذلك سبيال، حىت إذا استجد هلم من  –صلى اهللا عليه وسلم  –لتمسك بسنة النيب وا
الوقائع واحلوادث اليت مل تكن يف زمنه عليه الصالة والسالم اجتهدوا يف استنباط األحكام هلا 

وما حفظوه من توجيهه  نة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،مسترشدين يف ذلك بكتاب اهللا وس
كيف تقضي إذا : (اهللا عنه إىل اليمن فقال له ليه الصالة والسالم حني بعث معاذ بن جبل رضيع

ة أقضي بسن: فإن مل جتد يف كتاب اهللا؟ قال: أقضي بكتاب اهللا، قال: ك قضاء؟ قالعرض ل
أجتهد رأي وال آلو، : ن مل جتد يف سنة رسول اهللا؟ قالفإ: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

رسول  رسول فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدره وقال احلمد هللا الذي وفق: قال
لى ضوء ملكة كل منهم يف الفقه واحلفظ وع. 3)اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا يرضي رسول اهللا

تفاوم يف سعة العلم وما ميلكه من رصيد من السنة ومن بعد النظر إىل مقصد الشريعة والفهم و
  .من وراء تشريع األحكاماإلسالمية 

ويظنون أا توافق حكم اهللا وإن احتملت أن تكون  ،وكانوا يف أحكامهم يتحرون احلق 
مستأنسني بقوله عليه الصالة  ،على خالفه، ما دام الدافع إليها هو حتري احلق وابتغاء مرضاة اهللا

                                                
 .3/المائدة -1
ومالك في . 2/1025. 3074: أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقم -2

 .2/898. 1592: الموطأ كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر رقم
والترمذي في كتاب األحكام . 3/303. 3592: أخرجه أبو داود في كتاب األقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم -3

 .3/316. 1327: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في القاضي كيف يقضي رقم
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تهد مث أخطأ فله أجر إذا حكم فاجاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران، وإذا حكم احل(: السالمو
  .1)واحد

الكتاب، السنة، اإلمجاع، : فتاويهم على أربعة أصول هيوكان الصحابة يعتمدون يف  
حيث كانت ترد عليهم أقضية ال يرون فيها نصا من كتاب أو سنة، وإذ ذاك كانوا ، الرأي
جيد يف الكتاب نصا  إىل القياس، وكانوا يعبرون عنه بالرأي، فكان أبو بكر الصديق إذا مل نيلجأو

مع تمجع الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وإن مل جي وال عند الناس سنة،
مة ملصلحة الءا إىل الكتاب والسنة وأكثرها ماه، وربما ختير من اآلراء أقرعلى شيء قضى مبا ير

ما تبين لك يف  انظر: " ال لهقضاء الكوفة ق 2ملا وىل شرحيا. وكذلك كان عمر يفعل .املسلمني
، يتبين لك فاتبع فيه سنة رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  كتاب اهللا فال تسأل عنه أحدا، وما مل

  ."ما مل يتبني لك يف السنة فاجتهد فيه برأيكو
  : ، مث قال"القضاء فريضة حمكمة أو سنة متبعة : " يقول 3وكتب إىل أيب موسى األشعري 

هم فيما تلجلج يف صدرك مما ليس يف كتاب و ال سنة، اعرف األشباه واألمثال، وقس الفهم الف" 
  .4"األمور عند ذلك

وعليه فاجتهاد علماء الصحابة يف املسائل اليت مل يرد فيها نص من كتاب أو سنة قد يؤدي  
ي واحد، اإلمجاع على حكم وقد خيتلفون وال ينتهون إىل رأ لتشاور واالشتراك يف البحث إىلبعد ا

ض وفيما حيدث فإذا أمجعوا على رأي قضى اخلليفة بإمجاعهم، وكان حكما قاطعا يف الرتاع املعرو
 ثالثا من أدلة األحكام وهذا هو أساس اإلمجاع الذي عده الفقهاء دليال بعد ذلك من أمثاله،

  .، ومل يكن له وجود يف زمن الرسول عليه الصالة والسالمالشرعية
اخلليفة مبا ترجح لديه من هذه اآلراء بعد مشاورة ومناقشة فيقضي به  وإن اختلفوا أخذ 

رض هلم مرة أخرى وينحسم بذلك الرتاع دون أن يعترب ذلك القضاء شريعة ملزمة للناس فيما يع
، وال ملزمة للخليفة نفسه إذا ما عرضت عليه حادثة أخرى مماثلة فاطمأنت من حوادث مشاة

                                                
والترمذي في كتاب األحكام عن . 3/299. 3574: أخرجه أبو داود في كتاب األقضية باب في القاضي يخطئ رقم -1

 .3/615. 1326: رسول اهللا باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ رقم
حدث عن هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، قاضي الكوفة، ويقال شريح بن شرحيل،  -2

وحدث عنه الشعبي وإبراهيم النخعي، وابن سرين، وغيرهم وثّقه يحي بن . عمر وعلي وعبد الرحمن بن أبي بكر
 ).4/106السير (للهجرة  78توفي سنة . واله عمر قضاء الكوفة. معين

واله عمر . ناس القرآنهو عبد اهللا بن قيس سليم، كان ممن بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى اليمن ليعلم ال -3
 .)44:طبقات الفقهاء الشيرازي ص(هـ 52البصرة، توفي بالكوفة سنة 

 .75:ص. تاريخ التشريع اإلسالمي محمد الخضري بك -4
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، كما حدث يف املسألة املشتركة حني قضى عمر فيها بثلث ضاء آخرنفسه إىل أن يقضي فيها بق
التركة لإلخوة ألم ومل جيعل لإلخوة األشقاء من التركة شيئا، مث رجع عن هذا القضاء يف حادثة 
أخرى مشاة ورأى اشتراك األشقاء مع اإلخوة ألم يف الثلث على اعتبار أم مجيعا إخوة من األم، 

  .1"قضينا وهذا على مانقضيذاك على ما" : وقال
وكان هذا أساس وجود القياس الذي عد دليال رابعا من أدلة األحكام وأساس العمل  

  .باالستحسان واملصاحل املرسلة
وعلى ذلك أصبحت مصادر األحكام الشرعية بعد وفاة الرسول ال تنحصر يف الكتاب  

. واالستحسان والعمل باملصاحل املرسلةاإلمجاع والقياس : والسنة بل انضم إليها مصادر أخرى هي
  . 2واختالف الفقهاء يف هذه املصادر كان سببا يف اختالفهم يف األحكام الشرعية

خاصة بعد تفرق 3فامتازت هذه الفترة بذلك عن سابقتها بتعدد اآلراء ووجود االختالف 
مشكالت الناس وجتدد  الصحابة رضوان اهللا عليهم يف األمصار بعد ما فتحها اهللا عليهم و جتدد

فإذا كانت مدارك الصحابة . أقضية مل تكن معهودة من قبل وليس هلا نص يف كتاب أو سنة
  .4ودرجام يف الفهم متفاوتة فذلك من شأنه أن يوقع االختالف فيما بينهم

ف ا أعالم مثل مذهب عمر وعلي فظهرت بذلك مناهج متعددة يف االجتهاد واإلفتاء، عر 
وظهور النواة األوىل ملدرسيت الرأي عباس وغريهم من الصحابة الكرام، وابن مسعود وابن عائشة و

  .5لتكون املذاهب الفقهية فيما بعدواحلديث كأساس 
ومل تتسع دائرته إىل املدى الذي صار إليه األمر يف أن اخلالف مل يتشعب بني الصحابة إال  

   :1ضيقا وذلك ملا يأيتبل ضلّ  –كما سيأيت بيانه  –العصور التالية 

                                                
القاهرة  –.عبد المجيد محمود مطلوب. المدخل إلى الفقه اإلسالمي، تعريفه، تاريخه، أسسه، خصائصه، مصادره، د -1

 .48: ص –
 .24:ف الفقهاء، علي الخفيف، صأسباب اختال -2
والطالق الثالث واالختالف في النفقة والسكن للمبتوتة  ،من أمثلة ذلك االختالف في غنائم األرض المفتوحة عنوة -3

واالختالف في وقت وقوع الطالق في اٌإليالء واالختالف في ميراث الجد مع اإلخوة وميراث األخوات مع البنات 
و تاريخ التشريع . 79-77/ذلك في كتاب تاريخ التشريع اإلسالمي، الخضري بك ص انظر تفصيل( وغيرها 

وكتاب أدب . 153إلى  138: ص - بيروت–مؤسسة الرسالة ) م1996- هـ1417، 14اإلسالمي مناع القطان ط
 .وما بعدها 51:ص. االختالف في اإلسالم

 .133: تاريخ التشريع اإلسالمي، منّاع القطان، ص -4
) م1994-هـ1414( 1حققه وعلق عليه علي البشير يحي وقاسم النووي، ط. مة األمة في اختالف األئمةانظر رح -5

، وكتاب 9: وكتاب طريقة الخالف بين األئمة األسالف لألسمندي، ص. 12 - 11: ص. -بيروت–مكتبة الرسالة 
د األمين ولد محمد بن سالم محم/ مراعاة الخالف في المذهب المالكي وعالقتها ببعض أصول المذهب وقواعده، د

  .23-22: دار البحوث والدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، ص) م2002- هـ1423( 1بن الشيخ ط
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تقرير مبدأ الشورى بني الصحابة األمر الذي كان يؤدي يف مسائل كثرية إىل القضاء  -1
على اخلالف وإىل اإلمجاع الذي كان سهال يف هذا العصر خاصة يف عهد أيب بكر وعمر حيث 

  .كان كبار الصحابة واملفتون جيتمعون يف املدينة املنورة
2- خوف اخلطأ والكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  احلديثيف رواية  يالتحر  
بعض، فما كان ال على بعضهم حييلونحيث كانوا  عدد املفتني وتورعهم عن الفتوى ةقلّ -3

  .فتيامن مفت إال ود أن أخاه كفاه ال
  .قلّة النوازل بالنسبة ملا جد منها يف العصور التالية -4

  رنة الفقهية يف عصر التابعنيظهور املقا: املطلب الثاين
هـ وينتهي يف أوائل القرن الثاين  41سنة  2يبدأ هذا العصر من والية معاوية بن أيب سفيانو

  .هـ 132اهلجري قرب اية عهد الدولة األموية سنة 
يف هذا العصر امتدت موجة الفتح اإلسالمي واستتبع ذلك الفتح حركة علمية يف البالد و 

، وقد اجب التعليم للذين دخلوا اإلسالمم أن الصحابة تفرقوا يف األمصار للقيام بواملفتوحة، ومعلو
حيث مل  –صلى اهللا عليه وسلم  –كان مع كل منهم ما ليس مع اآلخر من سنة رسول اهللا 

صلى اهللا عليه  –يكونوا على قدم سواء يف السبق إىل الدخول يف اإلسالم أو يف مالزمة الرسول 
كذلك كان  ،م مل يكونوا على درجة واحدة من العلم والفهم وملكة االستنباطكما أ ،-وسلم 

لكل مصر من األمصار اليت نزلوا ا من العادات والتقاليد والنظم االجتماعية واالقتصادية ما 
، تبعا الختالف الثقافة واحلضارة واملوقع اجلغرايف ىخيتلف كثريا عما يف غريه من األمصار األخر

 زيادة عن ذلك فقد كان من املتعذّر عليهم بعد أن تفرقوا يف. ك من االعتبارات املختلفةوغري ذل
  .3اتصاال علميا وثيقا لبعد املسافة بينهم وصعوبة املواصالت األقطار املترامية أن يتصلوا ببعضهم

عندهم من العلوم يف األصول الصحابة كلّ يف مكانه، وتتبعوا ماخذ التابعون عن وقد أ 
-الفروع، فاجتمع للتابعني ما بلغهم من السنة وأقوال الصحابة وفتاويهم، واجتهدوا يف ترجيح و

. حتدث من قبلمل بعض األقوال على بعض، كما اجتهدوا يف استنباط أحكام الوقـائع اليت 

                                                                                                                                                   
، والمدخل إلى الفقه اإلسالمي، عبد 65: تاريخ الفقه اإلسالمي ونظرية الملكية والعقود، بدران أبو العينين بدران ص -1

 .59: المجيد محمود مطلوب ص
ولد قبل البعثة بخمس سنين على األشهر، كان  ،بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي األمويهو صخر  -2

ت (واله عمر بن الخطاب الشام بعد اخيه يزيد بن أبي يزيد بن أبي سفيان  ،من كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم
 . 3/433اإلصابة في تمييز الصحابة ) هـ60

 .73: عبد المجيد محمود مطلوب صالمدخل إلى الفقه اإلسالمي،  -3
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منهم أئمة يؤخذ منهم العلم، ويرحتل إليهم طالب العلم من كل مكان،  واشتهر يف كل قطر
 . 4والقاسم بن حممد 3وعروة بن الزبري 2د بن املسيبسعي1)أمثال

 7وسليمان بن يسار6الرمحن بن حارث بن هشامعبد و بكر بنـوأب 5وخارجة بن زيد
  .يف املدينة 8وعبيد اهللا بن عتبة بن مسعود

وعمرو بن  11وجماهد بن جرب 10وطاووس بن كيسان 9رباح أيب ويف مكة برز عطاء بن 
  .عباس وغريهم بناموىل  13وعكرمة 12دينار

  .وغريهم 1، وأبو مرمي احلنفي14احلسن البصري وعمرو بن سلمة اجلرمي: يف البصرةو 
                                                

  30: ص ،والفقه المقارن محمد رأفت عثمان 12: رحمة األمة في اختالف األئمة، ص -1
ولد لسنتين مضتا من خالفة عمر، أخذ علمه من زيد بن . هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي -2

. هـ94هـ وقيل 92ن الفقهاء التابعين توفي سنة ثابت، وجالس ابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وهوم
 .)58- 57:طبقات الفقهاء الشيرازي ص(

بن العوام أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، من فقهاء المدينة وأفاضل التابعين وعباد قريش  رهو عروة بن الزبي -3
). هـ94ت (ئشة وغيرهم أسند عن علي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وأسامة وأبي هريرة وعا

 ).82:، ومشاهير علماء األمصار البستي ص63-2/61صفة الصفوة (
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، كان صموتا ال يتكلم الزما للورع مواظبا على الفقه واألدب  -4

 )82:مشاهير علماء األمصار، أبي حاتم البستي، ص(سنة  72هـ وعمره 102توفي سنة 
هـ وهو ابن سبعين سنة،  100وقيل سنة  هـ99بن ثابت الفقيه، أحد الفقهاء السبعة األعالم، تابعي ثقة، توفي سنة  -5

 .)وما بعدها 4/437والسير  1/43طبقات الفقهاء (
سمي . كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. بن المغيرة المخزومي، ولد في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه -6

 ).1/42وطبقات الفقهاء للشيرازي،. 417-4/416السير ( هـ 94اهب قريش لكثرة صالته توفي سنة ر
هـ وتوفي 34مولى ميمونة بنت الحارث بن حزن أبو أيوب كان من فقهاء أهل المدينة وعباد التابعين، ولد سنة  -7

 ).1/64مشاهير علماء األمصار (هـ 109سنة 
الفقيه األعمى أحد الفقهاء السبعة، روى عن عبد اهللا بن عباس وعبد اهللا بن عمر وعبد  الباهلي أبو عبد اهللا المدني -8

كان ثقة فقيها كثير : قال الواقدي. اهللا بن مسعود وعروة بن الزبير وعمر بن الخطاب وغيرهم وروى عنه كثيرون
 98وقال الترمذي توفي سنة  هـ95أو هـ 94قال البخاري توفي سنة . ثقة مأمون: الحديث والعلم، وقال أبو زرعة

 ).76- 19/73تهذيب الكمال . (هـ
هـ 114هـوقيل 115إسمه أسلم، كان مولى فهر أو جمع قال عنه قتادة عطاء أعلم الناس بالمناسك توفي سنة  -9

 ). 1/57طبقات الفقهاء (
طبقات (هـ 106بمكة سنة اليماني مولى أبناء الفرس، كان فقيها جليال توفي  نأبو عبد الرحمن طاووس بن كيسا -10

 ).1/65الفقهاء 
شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي األسود مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، روي عن ابن عباس،  -11

فأكثر وأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه، حدث عنه عكرمة وطاووس وعطاء وهم من أقرانه وغيرهم كثير توفي 
 ). وما بعدها 4/494السير( هـ102هـ وقيل 100سنة 

هـ 12في سنة وهوعمرو بن دينار المكي أبو محمد مولى بني جمح ثقة ثبت، تابعي أخذ عن جمع من الصحابة ت -12
 . )4/335تهذيب التهذيب ( هـ 126وقيل 

ن هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن مولى زيد بن ثابت األنصاري كان مولده لسنتين بقيت من خالفة عمر ب -13
طبقات الفقهاء ). (هـ110ت (الخطاب، وهومن علماء التابعين بالقرآن والفقه وكان من عباد أهل البصرة وزهاده 

 ).113:مشاهير علماء األمصار البستي ص ،87:الشيرازي ص
كان يصلي بقومه على عهد . أبو يزيد البصري: أبو نفيع الجرمي، وقيل: هو عمرو بن سلمة بن قيس، وقيل -01 

  ي النب
  صلى اهللا عليه وسلم، ولم يثبت له سماع وال رؤية، روى عن أبيه سلمة الجرمي، وروى عنه أيوب السختياني      
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شرحبيل ، وعمرو بن 3، واألسود بن يزيد النخعي2علقمة بن قيس النخعي: ويف الكوفة 
  .، وغريهم5، ومسروق بن األجدع اهلمداين4اهلمذاين
، وعبد اهللا بن أيب بكر بن زكريا 7السمطشرحبيل بن ، و6أبو إدريس اخلوالين: ويف الشام 

   .م، وغريه8اخلزاعي، وقبيصة بن ذؤيب اخلزاعي
صلى  –وهؤالء كانوا كثريا ما ميارسون الفتوى واالجتهاد مبشهد من أصحاب رسول اهللا  

اختالف األحكام يف هذه فترتب على ذلك . الذين تلقّوا العلم والفقه عنهم –اهللا عليه وسلم 
هلم وعولوا على ما جرى  علمائهم وباألحاديث اليت رووها تشبث أهل كل قطر بفتاوىاألقطار و

عليه عملهم، وحكم به قضام، فكان من نتيجة ذلك أن لكل قطر فتاوى ختالف فتاوى القطر 
بل إنه يف القطر الواحد تشعبت اآلراء الفقهية ألنه مل يرتل فيه صحايب واحد بل عديد من  اآلخر،
فنتج عن  رالذين خيتلفون فيما بينهم وخيتلف باختالفهم من تلقى عنهم من أهل ذلك القط الصحابة

  .9ذلك كلّه أن تشعبت اآلراء و اختلف القضاء والفتيا يف املسألة الواحدة اختالفا كبريا
وكان من هؤالء التابعني من احتذى حذو أكثر الصحابة يف الوقوف عند الفتوى على 

فتون يف كل مسألة مبا جيدونه يف يتعدامها، وهؤالء مسوا بأهل احلديث، فكانوا يالقرآن واحلديث ال 
حدمها، بينما وجد فريق آخر يذهب إىل أن شريعة اهللا معقولة املعىن، وهلا مقاصد جيب رعايتها أ

وأصول جيب الرجوع إليها، فكانوا يرون العمل بالكتاب والسنة ما وجدوا إىل ذلك سبيال فإن مل 
                                                                                                                                                   

 ).     22/150تهذيب الكمال.(والبخاري وأبو داود والنسائي    
بي موسى الحنفي الكوفي، روى عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأ: هو أبو مريم الثقفي المدائني، ويقال -1

روى له البخاري في كتاب رفع اليدين في .ثقة : األشعري، تولى القضاء في عهد عمر بن الخطاب، قال النسائي
  )283-34/282تهذيب الكمال .( الصالة، وأبوداود والنسائي في الخصائص

قرؤها الزم ابن مسعود هو علقمة بن قيس بن عبد اهللا بن مالك بن علقمة النخعي الكوفي، فقيه الكوفة وعالمها وم -2
 ). 4/53سير أعالم النبالء (هـ 61وأخذ عنه، مات في خالفة يزيد سنة 

هو إبراهيم بن يزيد بن األسود بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن سعد، ويكنى أبا عمران، كان يحدث الحديث  -3
 .1/152وترتيب األعالم  272- 6/270طبقات ابن سعد . (هـ 96بالمعاني، وهو فقيه العراق باإلجماع توفي سنة 

طبقات ) (هـ63ت (هو عمرو بن شرحبيل الهمذاني، أبو ميسرة الكوفي، ثقة، عابد من أصحاب عبد اهللا بن مسعود  -4
 ). 14:الحفاظ ص

كان مسروق أعلم : ذكر الشعبي شريحا ومسروقا، وقال. هو أبو عائشة مسروق بن األجدع بن مالك الهمداني -5
 ).1/80طبقات الفقهاء (هـ 63ة سن يبالفتوى توف

. عائذ اهللا بن عبد اهللا ويقال هو عبد اهللا بن إدريس بن عائذ بن عبد اهللا بن عقبة، قاضي دمشق وعالمها وواعظها -6
قال ابن عبد البر سماعه من معاذ بن جبل صحيح، ووثقه النسائي وغيره، توفي . حدث عن الصحابة. ولد عام الفتح

 ).1/26الحفاظ  ت، وطبقا276- 4/272السير (هـ 80سنة 
ابن األسود الكندي كان عامال على حمص له صحبة شهد القادسية وافتتح حمص وقاتل في الردة وشهد صفين مع  -7

 ).127وترتيب األعالم  1/51مشاهير علماء األمصار . (معاوية
 5/176الطبقات الكبرى ابن سعد (. هو قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني، نزيل دمشق توفي سنة بضع وثمانين -8

 ).4/282والسير 
 .72: ، انظر كذلك تاريخ الفقه اإلسالمي، بدران أبو العينين، ص47: نفس المرجع السابق، ص -9
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فيهما نصا فال حيجمون عن الفتوى بالرأي والبحث عن علل األحكام وربط املسائل بعضها  جيدوا
فنشأت مدرسة احلديث يف احلجاز وكانت تسمى مدرسة املدينة، . ببعض وهؤالء مسوا بأهل الرأي

وعبد اهللا بن عمر بن  والزبري بن العوام 1ويدور مذهبهم حول مذهب ابن عمر وزيد بن ثابت
نشأت مدرسة الرأي بالعراق وكانت تسمى مدرسة الكوفة وقد ورث فقهاؤها األخذ العاص، و

  .2بالرأي الذي سلك مسلك عمر يف األخذ بالرأي والتوسع فيه
لذلك جند كثرة االختالفات يف األحكام الفقهية بني أهل الرأي واحلديث اليت كانت نتيجة  

  .االختالف يف األصول اليت يرجعون إليها يف التشريع
مع العلم أن أصحاب الرأي ال يقدمون العمل بالرأي على العمل بالسنة الصحيحة مىت  

وتأثروا مبناهجهم ء التابعني الذين تربوا على أيدي الصحابة وتأدبوا بآدام ثبتت ومعلوم أن هؤال
ختالف يف االستنباط مل خيرجوا عن آدام يف االختالف عندما اختلفوا؛ ألنه سرعان ما يزول اال

   .إذا متّ االحتكام إىل النص من الكتاب أو السنة
اخلالف يف هذا العهد واليت أكثر مسائله ترجع إىل اخلالف بني مدرسة الرأي  3ومن أمثلة 

  :واحلديث الختالف وجهة نظر كل منهما اآليت
 القراءة خلف اإلمام، فالرأي الغالب لدى مدرسة أهل احلجاز القراءة مع اإلمام فيما -1

، بينما يرى أغلب أهل الرأي عدم القراءة خلف اإلمام فيما جهر فيهأسر وعدم القراءة فيما جيهر 
  .وفيما أسر على السواء

 ،يف الصالة، فأهل احلجاز يرون اجللوس على الورك اليسرى االختالف يف صفة اجللوس -2
  .أما أهل الكوفة فريون أن يغرس قدمه اليسرى على األرض وجيلس عليها

؛ فأهل احلجاز يرون القضاء بالشاهد واليمني يف األموال القضاء باليمني مع الشاهد - 3 
نه ال يقضي إال برجلني أو رجال ومجهور أهل الرأي يرون أ ،ألن هذا قد ثبت عندهم يف احلديث

  .متسكا بالقرآن ضي بشاهد و ميني يف شيء من األشياءامرأتني وال يقو
   .درك يف كتب الفقهوهناك مسائل أخرى كثرية ت 

                                                
هو زيد بن ثابت بن عمرو بن عوف،أبو عبد الرحمن األنصاري المدني المقرئ، كاتب الوحي قدم النبي صلى اهللا  -1

سنة، أسلم وتعلم الخطين العربي والعبراني، حفظ القرآن وأتقنه، إماما في القرآن  11ابن عليه وسلم المدينة وهو 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة شمس ) (هـ45ت (والفرائض، روى عنه خلف من الصحابة والتابعين 

  ).366- 365:الدين السخاوي ص
 . 76: ص ،تاريخ الفقه اإلسالمي، بدران أبو العينين بدران -2
 .231-230: انظر تاريخ التشريع اإلسالمي مناع القطان، ص -3
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  تطور املقارنة الفقهية يف عصر األئمة اتهدين:املطلب الثالث

يعترب هذا العصر من أهم عصور الفقه وبدأ يف أوائل القرن الثاين اهلجري واستمر إىل 
  .1منتصف القرن الرابع اهلجري

ولة اإلسالمية ويتميز هذا الدور بنشاط حركة التشريع واتساع نطاقه بسبب اتساع رقعة الد 
وتباعد أطرافها ومشول رعايتها لكثري من الشعوب املختلفة األجناس والعادات واملعامالت، واليت 

  .كانت ال ختالف الشريعة اإلسالمية اجيب مراعاا يف تشريع األحكام إذ
سفيان بن عيينة مبكة، : وملعت أمساء جديدة يف ميادين العلم لإلفتاء و االجتهاد، أمثال 

لك بن أنس باملدينة، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري بالكوفة واألوزاعي بالشام، والشافعي وما
  .وأمحد بن حنبل يف بغداد 4ثور بنيسابور وأيب 3مبصر وإسحاق بن راهويه 2والليث بن سعد

فكان كل واحد من هؤالء الفقهاء يعمل حبسب ما أداه إليه اجتهاده، فكان من الطبيعي أن  
قطر من األقطار أحكام مل تكن تظهر يف غريه حتت تأثري العوامل االجتماعية تظهر يف كل 

 ،إىل تعرف ما عند اآلخرينعل علماء كل جهة يشعرون حباجتهم والفوارق اإلقليمية، مما ج
من املدينة إىل  5لرأية افكانت الرحالت العلمية بني املشتغلني باالجتهاد والفتوى؛ فرحل ربيع

ورحل الشافعي  ،صاحب أيب حنيفة من العراق إىل املدينة 6د بن احلسن الشيباينالعراق، ورحل حمم
  ... وهكذا. إىل املدينة والعراق ومصر

ت مثرا، وقربت وجهات النظر وأزالت ماكان هناك من حدود وقد آتت هذه الرحال 
  .7كمل كل فقيه منهم نقصه مبا عند اآلخروفواصل، و

                                                
 .هــ وينتهي في منتصف القرن الرابع الهجري تقريبا132يبدأ بنهاية الدولة األموية وبداية الدولة العباسية سنة  -1
لفقه والحديث أصله هـ إمام أهل مصر في ا94ولد سنة . هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث المصري -2

 ).1/224الذهبي  .تذكرة الحفاظ) (هـ175ت (من خراسان، بقلقشندة بالقاهرة 
هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه، جمع بين الفقه والحديث والورع، إمام  -3

 ). 1/108الشيرازي (هـ 238توفي سنة . هـ، سكن نيسابور166هـ وقيل 161من أئمة المسلمين ولد سنة 
هو إبراهيم بن خالد بن اليمان الفقيه أخذ عن الشافعي وروى عنه، وخالفه في أشياء، وأحدث لنفسه مذهبا وله  -4

 ).355: ابن النديم ص .الفهرست) هـ240مبسوط على ترتيب كتب الشافعي ت 
حمن المدني المعروف بربيعة الرأي، وهومن هو أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واسمه فروخ أبو عبد الر -5

 .2/288وفيات األعيان . (بالمدينة) هـ136ت . (أوائل شيوخ مالك، ومن أشهرهم
. هـ، نشأ بالكوفة فطلب الحديث وسمع من األوزاعي والثوري وغيرهم131ويكنى أبا عبد اهللا ولد بواسط سنة  -6

الفهرست البن النديم ) (هـ189ت (عدة كتب في األصول والفقه له . وجالس أبا حنيفة وأخذ عنه، فغلب عليه الرأي
 ).345:ص

وتاريخ التشريع اإلسالمي بدران أبو العينين  94: المدخل إلى الفقه اإلسالمي، عبد المجيد محمود مطلوب، ص -7
 .84: بدران، ص
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أهل احلديث ومذهب أهل الرأي، وبدأ تدوين العلوم وتأليف ويف هذا العصر متيز مذهب  
، وكثرت الرحلة يف طلب احلديث ومجعه، ووضعت هاأتباعالكتب وبدأت املذاهب تتميز ويتمايز 

األصول اليت مييز ا الصحيح من السقيم يف احلديث والرجال، واطّلع تالميذ كل إمام على ما مل 
االجتهاد لكثرة الوقائع، فتكونت املذاهب وأسست أصوهلا،  واتسعت دائرة يطّلع عليه إمـامهم

، بل تباعاألوكثرة  إال أن هذه املذاهب مل حتظ كلها باالنتشار. ذهبهممذهب م أتباعوخدم كل 
ومل يبق منها إال األربعة املشهورة واليت تأصلت وبقيت إىل يومنا هذا، وال يزال هلا  توارى بعضها

  .يار اإلسالم كلهاالكثري من املقلدين يف د
  :1وقد نالوا هذا االمتياز لألسباب اآلتية 
  .جمموع آرائهم دون ومل يكن ذلك ألحد من السلف -1
  .قام هلم تالميذ بنشر أقواهلم والدفاع عنها واالنتصار هلا -2
 ال تكون حريته ميل اجلمهور ألن يكون على علم مبا ينتحله القاضي من املذاهب حىت -3

  .اهلوى يف القضاء، وال يكون ذلك إال إذا كان له مذهب مدون نة التباعيف الرأي مظ
لعمل الفقهاء وتوفري اجلهد  سنة ومعرفة صحيحها وضعيفها تسهيلوقد كان لتدوين ال 

  .2عليهم باعتبار أن السنة هي مادة الفقه ومصدره الثاين
أصول الفقه ه والتفسري وع العلم ومنها الفقومل يقتصر التدوين على السنة بل مشل كل فرو 

مما كان له األثر البارز يف الفقه اإلسالمي، فقد قدم مادة خصبة غزيرة للفقهاء يستخلصون منها 
  .3األحكام الفقهية جبانب القرآن

ومما متيز به هذا العصر اتساع دائرة اخلالف بني الفقهاء حىت بلغ ذروته فكثرت املسائل  
ا كبريا، ويرجع ذلك إىل كثرة عدد اتهدين يف األمصار املختلفة الفقهية املختلف فيها اختالف

، وتعذّر اجتماع الفقهاء بالتشاور وإبداء دوا ا، وكثرة املسائل املعروضةوتأثرهم بالبيئة اليت وج
الرأي واشتباك القواعد واألصول اليت ميكن االستناد عليها يف أية مسالة خالفية بعد أن كثرت 

  .4العصر األصول يف هذا

                                                
 .117/ص ،انظر تاريخ التشريع اإلسالمي، الخضري بك -1
 - سلسلة تيسير التراث –المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ). م1999-1417( 1محمد، طالمدخل، دكتور علي جمعة  -2

 .156: ص) 3(
 .86: تاريخ الفقه اإلسالمي، بدران أبو العينين بدران، ص -3
 .98: المدخل إلى الفقه اإلسالمي، عبد المجيد محمود مطلوب، ص -4
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وكثرت املناظرات العلمية بني الفقهاء واليت دف إىل الوقوف على ما عند اآلخرين من  
آراء والوصول إىل احلق عن طريق دراستها واملوازنة بني اآلراء املختلفة الصادرة عن الفقهاء 

لتقريب بني ومناقشة األدلة املتعارضة والترجيح بني األحكام املتعددة يف املسألة الواحدة أو ا
، فكان اتهد يعرض رأيه الفقهي يف املسألة حملّ البحث ويؤيده باألدلة مث وجهات النظر املختلفة

يناقش رأي خمالفه ويفند أدلته مما أبرز يف الواقع العملي منهج الفقه املقارن وبدأت يف الظهور 
  .1كتب اخلالف

كل احلرص على احترام رأي  وبالرغم من كثرة االختالف إال أم كانوا حيرصون 
 اخمالفيهم، فنهجوا ج أسالفهم يف ذلك وتأدبوا بآدام، فكانت غاية اتهد أن يعتقد رأيه صواب

وكان الفقيه يرجع عن رأيه إذا استبان له أن  ،حيتمل اخلطأ ورأي غريه خطأ حيتمل الصواب
ل كان سعيا وراء إظهار احلقيقة الصواب ما قاله غريه، فلم يكن اخلالف مشينا هلم وال ضارا ب

  .م ومتابعتهم يف الرأي من غري نظرلذلك كانوا ينهون تالميذهم عن تقليده
  

  لربا عبد عصر ابن ملقارنة الفقهية حىتا وحال املذهيب التعصب ظهور:املطلب الرابع
  .2أ هذا العصر من القرن الرابع اهلجري إىل منتصف القرن السابع اهلجري بدي       
ول منه بإقفال باب االجتهاد وما مييز هذا الدور أن أفىت علماء املذاهب يف النصف األ 

جتهاد ية والشرعية بالقدر الذي يؤهل لالاكتساب جمموعة الصفات والعلوم اللغو لقصور اهلمم عن
  .3يف أحكام الشريعة

ران يف فلك األئمة يف هذه املرحلة عن االجتهاد واتجهوا إىل التقليد والدوفتوقف الفقهاء  
اتهدين، واتخذ كل منهم لنفسه مذهبا يسري على أصوله ويتقيد مبسلكه ويعمل على نشره 
والتمكني له بني الناس، فظهرت فكرة االختصار واإلكثار من مجع الفروع بدون أدلة وشرح تلك 

  .املختصرات
، 2البويطيو، وسحنون، 1تمبتكرين كأسد بن الفرافبعدما كانوا يف القرن الثالث مصنفني  

صار احلال يف القرن الرابع إىل الشرح مث االختصار واجلمع و الذي ال  ،وحممد بن احلسن، وأمثاهلم
  .3يسلم صاحبه من آفة اإلفساد والتحريف

                                                
 . 105: نشأة والتطور والمعاصرة، الشرنباصي صالمدخل لدراسة الفقه اإلسالمي ونظرياته العامة، ال -1
  .203: ، ص1والمدخل الفقهي العام أحمد الزرقا، ج ،المدخل إلى الفقه اإلسالمي، بدران أبو العينين بدران -2
  1/203المدخل الفقهي العام، أحمد الزرقا، -3
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  : 4فظهر بذلك اجلمود والتقليد والذي ميكن أن نوجز أسبابه يف اآليت 
ثار أساتذم من األئمة اتهدين الذين أناروا فقد تعصب التالميذ آل: التعصب املذهيب -1

دعوة الناس إليها مل اإلنسان على اجلمود عليها، والعصر السابق، وال شك أن التعصب لفكرة حت
دون سواها، وهكذا فعل أولئك الذين جاؤوا بعد األئمة السابقني فقد عنوا بدراسة مذاهبهم 

فأدى هذا التعصب إىل  ،تهاد كما اجتهد أصحااونشرها بدال من السري على منهاجها واالج
   .االكتفاء باملذهب الواحد دون اإلضافة إليه ما أدى إىل قبول فكرة إغالق باب االجتهاد

ولكنهم  ،من مقلّديهمالقضاة أول األمر من اتهدين ال كان اخللفاء خيتارون : القضاء -2
هلم ما حيكمون على أساسه،  وام مبذهب معني ويعينفيما بعد آثروا اختيارهم من املقلدين ليقيدوه

  .حبيث يكونون معزولني عن كل قضاء خيالف ذلك املذهب
ا، فصار كلما تناوهللكان يف تدوين املذاهب تسهيل على الناس : تدوين املذاهب -3

 لة وجدوا السابقني قد تعرضوا هلا اكتفوا مبقاهلم يف شأا فسدت حاجتهم مباعرضت هلم مسأ
حدهم لنفسه أن يفيت يف مسألة مبا خيالف ما ومل جيز أ. حيفّزهم إىل حبث جديدوجدوا فال حافز 

استنبطه إمامه وصار كل منهم يتلقى كتب إمام معين ويدرس طريقته يف االستنباط، فإذا متّ له 
ب وبذلك أغلق باب االجتهاد وفتح با ،ذلك صار من الفقهاء الذين هلم حق اإلفتاء والقضاء

  .تقليد بني الفقهاءال
وقد امتاز هذا الدور بكثرة املناظرات املذهبية بني رجال املذاهب تسودها صبغة العصبية  

أكثر من الغرض العلمي، إىل أن وصلت يف العصور التالية إىل تشاحن وتطاحن كريه، وقول 
ه صواب حيتمل اخلطأ بعضهم بأن من شرائط التقليد املذهيب أن يعتقد املقلّد بأن مذهب إمامه كلّ

ر املتقدمة؛ وعصلامل منذ ايف األرض ع أو قول املقلد مل يبق. 5ومذهب غريه خطأ حيتمل الصواب

                                                                                                                                                   
هـ كان فقيها عالما كتب 144لد بحران سنة هو العالمة القاضي الفقيه أبو عبد اهللا المغربي صاحب اإلمام مالك، و -1

على ابن القاسم في سائر أبواب الفقه، روى عن مالك بن انس في الموطأ ينسب إليه كتاب األسدية توفي سنة 
، وشذرات الذهب 175-1/168ترتيب المدارك وتقريب المسالك . (مسجده وقبره بصقيلية. 214هـ وقيل 213

1/28.(  
بن يحي البويطي، منسوب على بوط من قرى مصر، كان من عظماء أصحاب الشافعي هو أبو يعقوب يوسف  -2

 ).189-188طبقات الفقهاء (هـ232هـ وقيل 231توفي في السجن سنة . وخليفته من بعده
 . 182: ، ص2الفاسي، ج ،الفكر السامي في تاريخ التشريع اإلسالمي -3
 . 205-1/204انظر المدخل الفقهي العام، أحمد الزرقا  -4
 .210: ، ص1أحمد الزرقا، ج ،المدخل الفقهي العام -5
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وحممد بن احلسن  2وزفر بن اهلذيل 1ن خيتار بعد أيب حنيفة وأيب يوسففقال طائفة ليس ألحد أ
املالكي ليس  4ء القشرييوهذا قول كثري من احلنفية، وقال بكر بن العال 3احلسن بن زياد اللؤلؤيو

وقالت طائفة ليس ألحد  6وابن املبارك 5وكيع بن اجلراحأن خيتار بعد األوزاعي والثوري وألحد 
  .7أن خيتار بعد الشافعي

رأيت أهل العلم يف : "وحال الفقه يف هذا العصر بقولهاالختالف  8وقد صور لنا اخلطايب 
تنفك حمتاجة إىل ما لفقه، وكل فرقة الأصحاب اأصحاب احلديث و: زماننا قد انقسموا فرقتني

عند األخرى إذ احلديث أساس والفقه بناء وكل بناء على غري أساس فمنهار وكل أساس على غري 
بناء عليه فخراب، وعلى ما بينهما من التداين وشدة احلاجة بل الفاقة الالزمة لكل منها إىل 

عليهما التناصر والتعاون، فأهل األثر وكدهم صاحبتها، فهما أخوان متهاجران على أنه جيب 
يراعون املتون وال شاذ الذي أكثره موضوع ومقلوب، الالرواية ومجع الطرق وطلب الغريب وال

يتفهمون املعاين وال يستخرجون ركازها وسرها وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا 
وأما أهل . عن مبلغ العلم بالسنن وآمثون بسوء القول عليهم خمالفة السنن وال يعلمون أم قاصرون

الفقه فإن أكثرهم ال يعرجون إال على أقل قليل من احلديث وال يكادون مييزون بني سقيمه من 
صحيحه وال يعبأون أن حيتجوا بالسقيم إذا وافق آرائهم وقد اصطلحوا على قبول الضعيف 

لك ذا سنة من غري تثبت فيه أو يقني علم به، فكان ذاألل قطع إذا ما اشتهر عندهم وحتاورتهواملن
  .9"ضلّة يف الرأي وغبنا فيه

                                                
هـ، وكان أكبر أصحاب أبي حنيفة، ولقب  113هو أبو يوسف الكوفي يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ولد بالكوفة سنة  -1

هـ، 192بقاضي القضاة روى عنه محمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل ويحي بن معين توفي ببغداد سنة 
 .344:الفهرست ص 1/299ت الذهب شذرا

: فقيه كبير، من أصحاب أبي حنيفة، غلب عليه الرأي الفهرست ص) هـ158-110(هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل،  -2
 .3/45واألعالم  256

 ). 1/143طبقات الفقهاء . (هـ84من الفقهاء، ولي القضاء وتوفي سنة  -3
كان من كبار . لوليد، كنيته أبو الفضل وأمه من ولد عمران بن حصينهو بكر بن العالء بن محمد بن زياد بن ا -4

ولي القضاء ببعض نواحي العراق من مصنفاته كتاب أصول الفقه وكتاب من غلط في . فقهاء المالكية في مصر
  ).1/100الديباج المذهب (هـ 344توفي بمصر سنة . التفسير والحديث وغيرها

 .127طبقات الحفاظ (وله سبعون سنة ) هـ197ت (ن الكوفي، ثقة حافظ عابد هو وكيع بن الجراح أبو سفيا -5
روى عن كبار األئمة كالثوري وشعبة واألوزاعي، ) هـ181-118(هو عبد اهللا بن المبارك ويكنى أبا عبد الرحمن  -6

الصفوة، ابن صفة ) (دله كتاب السنن في الفقه، وكتاب التفسير في الفقه، وكتاب التفسير وكتاب التاريخ وكتاب الزه
 .284:الفهرست ص ،4/121الجوزي 

 . 2/152الفكر السامي الفاسي  -7
. فقيه، محدث، له معالم السنن في شرح سنن أبي داود ،)هـ388- 319(هو سليمان أحمد بن محمد الخطابي  -8

 ).2/273األعالم (
 .201: ، ص2الفكر السامي، ج -9
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واستمرت القرون على موت العلم  ،د الناساححلال هكذا فماتت العلوم إال عند آوبقيت ا 
وظهور اجلهل وذلك بقدر اهللا تعاىل، وجعل اخللف منهم يتبع السلف حىت آلت احلال إىل أن ال 

ة وأهل طلمنكة وأهل لك وكرباء أصحابه ويقال قد قال يف هذه املسألة أهل قرطبينظر يف قول ما
لوال أن اهللا من بطائفة تفرقت يف ديار العلم وجاءت بلباب منه لكان الدين قد ذهب و... طليطلة

  .1ولكن تدارك الباري تعاىل بقدرته ضرر هؤالء بنفع هؤالء
وعد اإلكثار إىل طي بساط األسانيد رأسا  مرمث أفضى األ: "يف الطبقات 2وقال السبكي 

منها جهالة ووسواسا وال يهون الفقيه أمر ما حيكيه من غرائب الوجوه وشواذ األقوال وعجائب 
حسب املرء ما عليه الفتيا، فليعلم أن هذا هو املضيع للفقه، أعين االقتصار على ما : اخلالف قائال

اخلالف واملأخذ ال يكون فقيها إىل أن يلج اجلمل يف سم  عليه الفتيا فإن املرء إذا مل يعرف علم
حامل فقه إىل غريه ال قدرة له على ختريج حادث مبوجود، وال قياس  اخلياط، وإمنا يكون ناقال

الغلط عليه وأبعد  مستقبل حباضر، وال إحلاق غائب بشاهد، وما أسرع اخلطأ إليه، وأكثر تزاحم
هللا عبدا مسع مقاليت هاته مث وعاها ومحلها رب حامل فقه غري نظّر ا(الفقه لديه، مث روى حديث 

، هذا مآل الفقه وترك السنة واالجتهاد واالشتغال 3)فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه
  .وهكذا بقيت احلال يف نقصان واندحار إىل وقتنا هذا. بالفروع
ى من قبل العلماء من حيث رغم توقف االجتهاد يف هذا الدور إال أن هناك جهودا كربو 

تكميل املذاهب وتنظيمها ومجع شتاا مث تعليل مسائلها وختريج احلوادث اجلديدة على أصوهلا 
  .4"وترجيح اآلراء واألقوال اليت خيتلف فيها ضمن املذاهب

  :5لذلك فإن جهودهم تركّزت يف اآليت 
 عليل، فقاموا باستنباط علل هذهتعليل األحكام املذهبية اليت غالبا ما تكون خالية من الت -1

األحكام وضبطها، ومبعرفة هذه العلل أمكنهم أن حيكموا يف املسائل واحلوادث اليت مل يرد فيها 
ن حكم على األئمة السابقني، وذلك عن طريق القياس وغري ذلك من األدلة الشرعية، وكا

                                                
 ).بتصرف( 203: ، ص2نفس المرجع، ج -1
الشافعي، عالم في الفقه والتفسير واألصول والحديث، من ) هـ756-683(هو علي بن عبد الكافي بن علي  -2

 .2/479معجم المؤلفين . مصنفاته اإلبهاج في شرح المنهاج والدر النظيم في تفسير القرآن العظيم
 .61سبق تخريجه  -3
 .208: ، ص1أحمد الزرقا، ج ،المدخل الفقهي العام -4
ومدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، محمد . 107: عبد المجيد محمود مطلوب، ص/ مدخل إلى الفقه اإلسالمي، دال -5

- 241: ، ص-الرباط  –شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع  .)م 1999 -هـ 1420( محجوبي، الطبعة األولى 
 .159: علي جمعة محمد، ص/ والمدخل، د.242
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ل األحكام هم علماء ، وأكثر ما كان من اجلهد يف تعلياجتهادهم يف حدود مذاهب أئمتهم
ليت كان أكثرها خاليا احلنفية، ألن اعتماد مذهبهم كان على كل كتب حممد بن احلسن الشيباين ا

، فاجتهدوا يف بيان األصول اليت جرى عليها أئمتهم يف استنباط األحكام، أما الشافعية من التعليل
الها على اإلمام الشافعي وأم فقد كانوا يف هذا املضمار أقل عناء ألن أصول إمامهم قد دوا

اليت تبارى  بعدهم عن ميادين املناظرة واحملاجةاحلنابلة فلم يعنوا بذلك كثريا لأصحابه، أما املالكية و
  .فيها احلنفية والشافعية

ث الرواية، من حي :على نوعني ترجيحآلراء املختلفة داخل املذهب؛ وهو الترجيح بني ا -2
  .وترجيح من حيث الدراية

ألن النقل عن إمام املذهب مل يكن من قبل تلميذ واحد فقط وإمنا ف: ما من جهة الروايةأ 
وهذا األخري نقل أقوال أيب  ،تعددت الروايات، فأبو حنيفة نقل عنه حممد بن احلسن الشيباين

سليمان  واإلمام الشافعي روى عنه الربيع بن. كما نقل عن أيب يوسف هذا غري حممد ،يوسف
وابن  2كما أن اإلمام مالك روى عنه ابن القاسم وابن وهب. والبويطي، وغريهم، 1املزين

  . وأسد بن الفرات وغريهم 3املاجشون
قوال التالميذ عن األئمة، وإما بسبب خطأ وقع فيه من نقلوا لنا أ وقد ختتلف الروايات إما 

رجع عنه ويفيت برأي آخر بسبب تعدد أقوال اإلمام نفسه يف الرأي، فيفيت برأي يف املسألة، مث ي
 يعلم ينقل الرأي بالرجوع ينقل الرأي الثاين ومن مل بظهور دليل أقوى، فمن يعلم من التالميذ

  .األول
  .وإما أن يكون مأخذ أحد القولني قياسا واآلخر استحسانا 
أما من جهة الدراية، فإن الترجيح يف هذه احلالة يكون من الفقهاء العاملني بأصول أئمتهم  

مع أصول إمام املذهب أو ما يكون أقرب إىل أدلة الفقه وطرقهم يف االستنباط، فريجحون ما يتفق 
  .الكتاب والسنة والقياس األصلية وهي

                                                
ولد  ،تلميذ الشافعي ،أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني هو اإلمام العالمة الفقيه، -1

هـ، حدث عن الشافعي وعن علي بن معبد ونعيم بن حماد وغيرهم، وحدث عنه أبو بكر بن خزيمة وأبو 175سنة 
. المزني ناصر مذهبي:قال فيه الشافعي. له مختصر المزني ،جعفر الطحاوي وخلق كثير من المغاربة والمشارقة

والسير  59 -2/58طبقات الشافعية .( سنة 89هـ وله 264توفي بمصر سنة . وبه انتشر مذهب الشافعي في األفاق
12/492-496 .( 

متروك الحديث، توفي سنة  يقال عنه الدار قطن. هو العالم الحافظ، أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن وهب الدينوري -2
 ). 14/400السير . (هـ308

هو عبد اهللا بن أبي سلمة الماجشون، ويكنى أبا مروان كان من أصحاب مالك بن أنس، وكان له فقه ورواية  -3
 . 3/160، وفيات األعيان 5/442الطبقات الكبرى ). 213ت(
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ومن الطبيعي أن يقع االختالف بني هؤالء املرجحني يف الترجيح تبعا ملا يتفق هلم من  
يف املذهب،  ايت القدرة على ذلك جمتهدويسمى من أو .الوقوف على األدلة والقدرة على التصرف

إمام جمتهد ولكنه ذو رأي معترب  اتباع و منأي أنه ليس جمتهدا مطلقا ذا مذهب مستقل، بل ه
   .1ضمن مذهب إمامه ويف البناء على أصوله

تنظيم فقه املذهب؛ وذلك بتنظيم أحكامه وإيضاح جمملها وتقييد مطلقها، وشرح  -3
دعمها باألدلة وذكر املسائل اخلالفية مع املذاهب األخرى وحترير أوجه بعضها والتعليق عليها، و

  . اخلالف، وذكر األدلة لدعم قول املذهب وبيان رجحانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 
                                                

  205: ، ص1المدخل الفقهي العام، أحمد الزرقا، ج -1
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  المبحث الثالث

  التألیف في المقارنة الفقھیة قبل ابن عبد البّر
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  ظهور التأليف يف املقارنة الفقهية ومزاياه: املطلب األول
علم أن الفقه املستنبط من األدلة الشرعية كثر فيه اخلالف بني ا: "1يقول ابن خلدون

اتهدين باختالف مداركهم وأنظارهم، خالفا ال بد من وقوعه، واتسع ذلك يف امللّة اتساعا 
عظيما، وكان للمقلدين أن يقلّدوا من شاءوا منهم، مث ملا انتهى ذلك إىل األئمة األربعة من علماء 
األمصار، وكانوا مبكان من حسن الظن م، اقتصر الناس على تقليدهم، ومنعوا من تقليد سواهم، 

هي مواده، باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على  لذهاب االجتهاد، لصعوبته وتشعب العلوم اليت
بني  سوى هذه املذاهب األربعة، فأقيمت هذه املذاهب األربعة على أصول امللّة، وأجري اخلالف

املتمسكني ا واآلخذين بأحكامها جمرى اخلالف يف النصوص الشرعية واألصول الفقهية وجرت 
، ، جتري على أصول صحيحة وطرائق قوميةبينهم املناظرات يف تصحيح كل منهم مذهب إمامه

حيتج ا كل على صحة مذهبه الذي قلّده ومتسك به وأجريت يف مسائل الشريعة كلّها ويف كل 
ب من أبواب الفقه، فتارة يكون اخلالف بني الشافعي ومالك وأبو حنيفة يوافق أحدمها، وتارة با

بني مالك وأيب حنيفة، والشافعي يوافق أحدمها، وتارة بني الشافعي وأيب حنيفة، ومالك يوافق 
م، ، ومنارات اختالفهم ومواقع اجتهادهملناظرات بيان مأخذ هؤالء األئمةأحدمها، وكان يف هذه ا

  .2"كان هذا الصنف من العلم يسمى باخلالفيات
ومما متيزت به هذه املرحلة قيام كل فريق من العلماء بنصرة املذهب الذي ينتسب إليه  

وتأييده بكل ما أويت من قوة وبراعة، فقد توافر طائفة من علماء كل مذهب على مجع مناقب 
إمام األئمة، وربما تطرف البعض منهم  إمامهم ونشرها بني الناس فوصف كل فريق إمامه بأنه

م، كما كانوا يتبعون مواضع اخلالف بني األئمة ن األئمة املخالفني له وحطّ من شأفنال م
واملوازنة بني أدلتهم وألّفوا يف ذلك كتب اخلالف اليت جاءت على طريقة الفقه املقارن، حيث كان 

ه بذكر املذهب املخالف ويستدلّ له، وغالبا ما يأيت املؤلف يعمد إىل بيان رأي مذهبه أوال مث يعقب
استدالله بطريق تيسر له نقضه وهدمه، مث خيتم باإلضافة يف االستدالل ملذهبه ليبدو مذهبه هو 

 ن حيث الربهان والدليل، وكثريا ماكل مسألة، حىت ولو كان مذهبه ضعيفا م الراجح دائما ويف

                                                
خ، العالم ولد ونشأ بتونس ولي القضاء بمصر وتوفي المؤر) هـ808- 732( هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  -1

 . )3/330األعالم (. فيها
 .362-361: ص –بيروت  –دار الكتب العلمية ). م2006-هـ1427( مقدمة ابن خلدون  الطبعة التاسعة،  -2
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كلفا واضحا، وأغلب ما حصل من ذلك من علماء األحناف ركبوا يف هذا مركبا صعبا وتكلّفوا ت
  .1والشافعية

بينوا آراء جند بعض املؤلفات قد امتاز مؤلفوها باملصداقية واألمانة يف العرض، حيث  إال أننا 
مجيع معاصريهم ومن سبقهم من فقهاء الصحابة والتابعني وأوردوا علماء مذهبهم وآراء 

جاء بذلك عرضهم عرضا أمينا أفاد يف الوقوف على آراء الصحابة استدالالم كما نقلت عنهم و
  .والتابعني واألئمة أصحاب املذاهب وخاصة املندثرة

وقد خلّفت هذه املرحلة ثروة فقهية ضخمة معلّلة وفتاوى كثرية وأصوال وقواعد لألحكام  
راء فقهية قد متيز قويها، وكتبا يف املسائل اليت اختلف فيها ومناظرات مدعمة باألدلة والرباهني وآ

  .2كثرية مجعت ما تفرق يف كل مذهب على حدى اوكتب
  

  فقهية وخصائصهاأشهر التآليف يف املقارنة ال: املطلب الثاين
اهتم العلماء منذ وقت مبكر بعلم االختالف وصنفوا كتبا عديدة مجعوا فيها أقوال األئمة 

  .على اختالفهم يف فروع الشرع
من أحاديث  أول ما ألف يف االختالف ملا ضم) هـ179ت (مام مالك ويعترب موطأ اإل 

كتب الفقه وأشهرها  وأقوال الصحابة والتابعني، فهو أصح –صلى اهللا عليه وسلم  –الرسول 
وأقدمها وأمجعها، وقد اتفق السواد األعظم من امللة املرحومة على العمل به واالجتهاد يف روايته 

  .3مشكالته ومعضالته، واالهتمام باستنباط معانيه ودرايته واالعتناء بشرح
باختالفات  تباعاألمث توالت بعد ذلك التآليف خاصة بعد تدوين املذاهب الفقهية فاهتم  

  . الفقهاء والرد على خمالفام
أقوال اإلمام  4مجع فيه البويطي مث الربيع املراديكتاب األم الذي : ومما ألّف يف ذلك 

ابن أيب ليلى الف أيب حنيفة وتواخ" اختالف أيب حنيفة واألوزاعي " عديدة يف الشافعي فصوال 
  ".اختالف الشافعي مع مالك" و"ختالف الشافعي مع حممد بن احلسن ا" و"

                                                
 .108-107: المدخل إلى الفقه اإلسالمي عبد المجيد محمود مطلوب، ص -1
 .108: نفس المرجع، ص -2
علق عليها وصححها جماعة من العلماء، الطبعة األولى ) هـ1124(لمسوى شرح الموطأ، ولي اهللا الدهلوي، ا -3

 .3:ص –بيروت  –دار الكتب العلمية ) م1983- هـ1403(
طبقات . (هـ270هو ابو محمد الربيع بن سليمان بن الجبار من فقهاء الشافعيةـ، يروي كتب الشافعي توفي سنة  -4

 ). 1/245، وترتيب األعالم 1/109يرازي الفقهاء الش
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أو احلجة  "احلجج املبينة"وكتاب " السري الكبري" صنف اإلمام حممد بن احلسن الشيباين و 
  .ف ما بني فقهاء العراق وفقهاء املدينةعلى أهل املدينة الذي بين فيه اخلال

ونذكر ، وفقا لتاريخ وفيات مؤلفيها ، مرتبةوحنن سنورد أشهر املؤلفات يف علم اخلالف 
  : مزايا كل مؤلف على حدى

ع فيه البويطي مث الربيع كتاب األم ميثل مدونة يف علم اخلالف، وقد مج :كتاب األم -1
وابن  يف اختالف أيب حنيفة واألوزاعي، واختالف أيب حنيفة أقوال الشافعي فصوال عديدة املرادي

  .أيب ليلى، واختالف الشافعي مع حممد بن احلسن، واختالف الشافعي مع مالك
ويقوم فيه صاحبه بعد تقرير رأيه يف املسألة، الذي اعتمد فيه على الكتاب أوال، فإذا مل جيد  

، مث اإلمجاع وإذا افتقد النص من الكتاب والسنة فإنه يبحث عن دليلها من السنة النبوية املطهرة
واإلمجاع فإنه يلجأ إىل القياس، قلت يقوم بعرض أقوال املخالفني فيدون أدلة خمالفيه مث يناقشها 

اب مستقل يف اية كل بصورة موسعة، فيتجلى منها املوقف الصحيح، وأحيانا خيصص اخلالف بب
  .العلمية الفقهية استدالال ومناقشةمستويف من كافّة جوانبه  موضوع رئيس

هم واستدالالم بأمانة تامة مؤيدا ء خمالفيه باإلنصاف حيث يذكر آراءويتميز عرضه آلرا 
  .1هلم يف جوانب الوفاق مقيما احلجة عليهم يف مواطن اخلالف يف أسلوب حواري هادئ

وقد بين فيه ) هـ189 ت(لشيباين حملمد بن احلسن ا: كتاب احلجة على أهل املدينة -2 
حيث يقوم حممد بن احلسن الشيباين بذكر قول شيخه  .اخلالف ما بني فقهاء العراق وفقهاء املدينة

قال أبو حنيفة، مث يردفه بقول أهل املدينة، بقوله وقال أهل املدينة، بعدها يؤيد قول : أوال لقوله
ر قول اإلمام مالك فيما بني أقوال أهل اإلمام أيب حنيفة وحيتج له على أهل املدينة، وجنده تارة يذك

  .2املدينة
 ).هـ294-202(3لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن نصر املروزي: كتاب اختالف الفقهاء -3

 ويظهر يف هذا الكتاب تفاوت يف ذكر أقوال الفقهاء فأحيانا يذكرها بصفة مستفيضة وأحيانا ال

                                                
 - صولاألمحمد بن إدريس الشافعي وكتاب منهجية اإلمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه و: انظر كتاب األم -1

( د عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، الطبعة .إعداد، أ –تأصيل وتحليل، ويليه منهج البحث في أصول الفقه 
 .74إلى  39من : ص –بيروت  –ابن حزم  دار) م 1999 - هـ 1420

كتاب الحجة على أهل المدينة، أبو عبد اهللا محمد بن الحسن الشيباني، رتّب أصوله وصححه وعلق عليه مهدي  -2
، مطبعة المعارف الشرقية )الهند(لجنة إحياء المعارف النعمانية ببلدية حيدر آباد الدكن : حسن الكيناني القادري، نشر

 .1975- 1385الهند 
هو الشيخ المحدث أبو بكر محمد بن يحي بن سليمان المروزي ولد ببغداد ونشأ بنيسابور، واستوطن سمرقند ولد  -3

هـ وهو أحد األئمة األعالم تفقه على أصحاب الشافعي بمصر، كتب كتبا كثيرة ضمنها اآلثار والفقه، 202سنة 
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نا يذكر يف املسألة دليال أو دليلني أو أكثر، وأحيانا وكذا بالنسبة لألدلة فأحيا. يذكر إال رأيا واحدا
  .متر فيه مسائل مل يذكر فيها دليال، كما أنه مل يستوعب مسائل اخلالف

أدلتها مث خيتار الرأي الذي ترجح عنده دون  هذا يستعرض اآلراء املختلفة ويوردويف كتابه  
  .تعصب ألحد ممن أوردهم يف كتابه

لكتاب وجود تقدمي وتأخري يف أبواب الفقه على خالف ما درج وما يالحظ على هذا ا 
  . 1عليه الفقهاء

، ذكر يف )هـ310-هـ224(2أليب جعفر حممد بن جرير الطربي: اختالف الفقهاء -4 
حممد بن والشافعي وأيب حنيفة وأيب يوسف وكتابه اختالف اإلمام مالك واألوزاعي والثوري 

هم إىل أثناء املائة الثانية و مل يذكر اتباعالصحابة والتابعني واحلسن وأيب ثور، وذكر بعض فقهاء 
  .أمحد بن حنبل

أو حكاه ... ويورد هذه األقوال مسندة يف أغلب األحوال، كقوله حدثين بذلك فالن 
، وقد يورد األدلة اليت استدل ا الفقهاء آلرائهم وقد ال ...فالن، أو حدثنا بذلك عنه فالن

وبعد ذكر آراء  كما أنه،. ما أمجع العلماء عليه يف املسألةكل ذلك ذكر  يوردها، وقد يسبق
والصواب من القول عندنا، : قال أبو جعفر، أو: الفقهاء وأدلتهم يذكر رأيه الشخصي بقوله

   .وإمنا على مذهبنا فإن القول يف ذلك ما قالوا أو قلنا: وقوله
وكتاب  قهية، وإمنا يتضمن كتاب املدبربواب الفاأل ه اختالف الفقهاء مل يتضمن كلوكتاب 

  .السلم وكتاب املزارعة واملساقاة، وكتاب الغضب، وكتاب الضمان والكفالة واحلوالة
  .3ومن مثّ جاء الكتاب غري مستوعب لكل مسائل اخلالف 

يعرض يف كتابه ) هـ321-229(احلنفي  1أليب جعفر الطحاوي: اختالف الفقهاء -5
حابه، ة الدالة عليها مع شيء من التفصيل، مث يروي اآلثار يف تأييد قول أصاألدلاآلراء املختلفة و

                                                                                                                                                   
 1/116طبقات الفقهاء (هـ 294ألحكام، توفي سنة وكان من أعلم الناس باختالف الصحابة ومن بعدهم في ا

 ).85-2/84وطبقات الشافعية 
الطبعة .. محمد طاهر حكيم/ انظر اختالف الفقهاء، اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن نصر المروزي، دراسة وتحقيق د -1

 .76إلى  64: ص: من  –الرياض  –مكتبة أضواء السلف ) م2000-هـ1420(األولى 
هـ 224ولد سنة . محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير أبو جعفر -2

منها التفسير والحديث الفقه والتاريخ، له مصنفات في فنون عديدة تدل على  ،كان إماما في فنون كثيرة. بطبرستان
توفي سنة  .ه وتاريخه أصح التواريخ وأثبتهاسعة علمه، وكان من األئمة المجتهدين لم يقلد أحدا، كان ثقة في نقل

 ).  193 -4/191وفيات األعيان ( هـ ببغداد310
 .- بيروت  –، دار الكتب العلمية )ط.د(انظر مقدمة كتاب اختالف الفقهاء، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري،  -3
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أجزاء قليلة : واملوجود من هذا الكتاب. ويشرح وجوه آراء احلنفية واليذكر رأيه الشخصي
  .2فقط

  
النيسابوري  3بن إبراهيم بن املنذرأليب بكر حممد : اإلشراف على مذاهب أهل العلم -6
  ).هـ318 -هـ242(الشافعي 
لقد أودع ابن املنذر يف كتابه اإلشراف من علم اختالف العلماء، وكان منهجه فيه أنه  

حنيفة والثوري واألوزاعي وإسحاق، ء أمثال مالك والشافعي وأمحد وأيب يورد أقوال الفقها
مث يعقّب برأيه موافقا أو مرجحا ألحد األقوال . ومذهب السلف يف ذلك من الصحابة والتابعني

أما بالنسبة لالستدالل على أقوال وآراء الفقهاء  ،تعصب مدعما رأيه بالدليل يف بعض املواضعدون 
و يتكون هذا الكتاب من . بني أهل العلم اكما أنه يورد اإلمجاع يف املسائل امع عليه. فقليل
فقهية ربما مقسمة إىل أبواب، إال أن األجزاء تنقصها أبواب  اثة أجزاء كل جزء يتضمن كتب'ثال

  . 4ألا فقدت
من مسائل مالك  تالنوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمها -7 

  ). هـ386 -هـ310(  5أليب حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن أيب زيد القريواين :وأصحابه
 ،تلف فيهااملسائل الفرعية املخ وقد مجع فيه ابن أيب زيد من أمهات كتب املذهب املالكي 

واموعة البن  8واملوازية البن املواز 7واملستخرجة للعتيب 6بن حبيبال يف املذهب كالواضحة
  . وغريها 2وخمتصر ابن عبد احلكم واجلامع لسحنون 1عبدوس

                                                                                                                                                   
وي الحنفي، محدث الديار المصرية األزدي المصري الطحا هو اإلمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة -1

 15/27السير . (انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة. برز في علم الحديث وفي الفقه. وفقيهها، صاحب التصانيف
 ). وما بعدها

 .69: ص: نفس المرجع  -2
مبسوط في الفقه وكتاب هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، كان مجتهدا اليقلد أحدا، من مصنفاته ال -3

 ). 3/782تذكرة الحفاظ ) (هـ318ت (اإلجماع 
قدم له وخرج أحاديثه عبد اهللا محمد . اإلشراف على مذاهب أهل العلم، أبي بكر محمد بن المنذر النيسابوري -4

 -بيروت  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ). م1993 - هـ 1414(البارودي، الطبعة 
د عبد اهللا بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني، الفقيه الحافظ، الحجة، إمام المالكية في وقته، وهو الذي هو أبو محم -5

الديباج المذهب ) ( هـ386ت (لخص المذهب، له النوادر والزيادات ومختصر المدونة والرسالة وغيرها 
 . )هـ1/472

من أصحاب مالك كأمثال ابن القاسم وعبد الملك بن  هو عبد الملك بن حبيب مؤلف كتاب الواضحة، أخذ عن كثيرين -6
 ).1/231ترتيب األعالم على األعوام ().هـ238ت (الماجشون وكان من أعالم المالكية باألندلس 

  هو محمد بن أحمد العتبي، القرطبي، الفقيه الحافظ أحد أعالم المالكية باألندلس أخذ عن سحنون وأصبغ وغيرهما،  -7
 ).3/243شذرات الذهب ( .هـ254 وفي سنةت
 ).هـ269-180(هو أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم اإلسكندري المالكي المعروف بابن المواز  -8
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وهو بذلك يشتمل على كثري من اختالف علماء املالكية، وتعترب أكرب موسوعة يف فقه  
ام مالك وفقهاء املذهب من أعالم تالمذة مالك من مصادرها األصلية، املالكية ألا تضم آراء اإلم

وتشتمل على مجيع كتب . وال يديل ابن أيب زيد برأيه إال يف بعض املواطن دون أن يستدلّ هلا
  .3األبواب الفقهية

للقاضي أيب احلسن علي بن عمر البغدادي املالكي املعروف بابن  :مسائل اخلالف -8 
  ). ـه397 ( 4القصار
بن علي بن 5للقاضي حممد بن عبد الوهاب: اإلشراف على نكت مسائل اخلالف -9 
   )هـ422 -هـ362(غدادي املالكي نصر الب
يتناول الكتاب عددا كبريا من مسائل الفقه على املذهب املالكي مما قام فيها اخلالف بينه  

الفقهية، كما يتناول االستدالل  وبني غريه من املذاهب، وهذه املسائل موزعة على سائر األبواب
عليها لدعمها، لذا فهذا الكتاب يصنف ضمن كتب اخلالف اليت ألّفها أصحاب املذاهب إلثبات 

  .املشروعية آلراء مذاهبهم
منهجه يف هذا الكتاب أنه يورد حكمه يف املسألة املختلف فيها ويستدلّ هلا، وال يهتم و 

فهو يف الغالب يكتفي بإيراد احلكم الذي يراه راجحا يف  بذكر اخلالف داخل املذهب إال قليال،
املذهب، وقد يورد حكما يف املسألة مث يعارضه بناء على أن أصول مالك تقتضي خالفه، مث يذكر 

  .6الرأي املخالف خارج املذهب دون بيان األدلة و الرد عليها

                                                                                                                                                   
هو فقيه المغرب أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن عبدوس، كان ثقة إماما في الفقه ذا ورع وتواضع له كتب  -1

وطبقات  1/237، والديباج المذهب 64-13/63السير . (هـ260كالمدونة سماها المجموعة، توفي قريبا من سنة 
 ). 1/161الفقهاء 

ألف كتاب الرد .الفقيه الحافظ أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب) هـ214-155( ،هو أبو محمد بن عبد الحكم -2
 ) 1/244ترتيب األعالم .(على الشافعي فيما خالف الكتاب والسنة

المدونة من غيرها من األمهات ألبي محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن أبي زيد النوادر والزيادات على ما في  -3
  - بيروت  –دار المغرب اإلسالمي . م1999القيرواني، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الطبعة األولى 

ال يعرف  هو أبو الحسن علي بن أحمد من أعالم المالكية البغداديين، فقيه، أصولي، له كتاب في مسائل الخالف -4
 ). 4/510كتاب شذرات الذهب ) ( هـ398ت (للمالكية كتاب في الخالف أكبر منه 

 )1/317ترتيب األعالم .( قاض من فقهاء المالكية،نزل مصر، له كتب طبع بعضها -5
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، . انظر كتاب اإلشراف على نكت مسائل الخالف -6

 –، دار ابن حزم )م 1999 - هـ 1420( قارن بين نسخه وخرج أحاديثه وقدم له الحبيب بن طاهر، الطبعة األولى 
 . 92-91: ص –بيروت 
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-هـ364( 1أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي: احلاوي الكبري -10 
  ).هـ450

هذا الكتاب الذي اعتمد مصنفه يف ترتيبه على خمتصر املزين يف مسائله وفصوله وأبوابه، 
يذكر املسألة املختلف فيها بني الفقهاء و ما تعلق ا من فروع و يبني احلكم مع االستدالل له، 

وع، مث يعرض آراء وكذا اخلالف الواقع يف املذهب و جيزم يف بعض املواطن حبكم يف بعض الفر
املذاهب األخرى كاألحناف واملالكية واحلنابلة و الظاهرية وأدلتهم دون أن يستوفيها يف الغالب، 

   .وبعد مناقشة هذه اآلراء وأدلتها يرجح مذهب الشافعي
  .2وما يالحظ على هذا الكتاب أنه أملّ بكل كتب األبواب الفقهية 

 -هـ384(الشافعي  3للبيهقي ني بن عليأليب بكر أمحد بن احلس :اخلالفيات -11
  ).هـ458

لف فيها بني الشافعية واحلنفية ويعرض أدلة هذا الكتاب يتضمن املسائل الفقهية املخت
فيعرض الروايات  ،لة املختلف فيها ويتبعها بأدلة احلنفية ويناقشها مناقشة علميةالشافعية يف املسأ

كثرية ال يتطرق إىل أدلة احلنفية وينتصر  يف أحايني جنده، و)سندا ومتنا(يث ويناقشها املتعددة للحد
  .يف الغالب للمذهب الشافعي

  .4يبدأ هذا املصنف بكتاب الطهارة وينتهي بكتاب العتق 
أليب حممد علي بن أمحد ) احمللى(، فنجد كتاب 5مث توالت بعد ذلك التآليف يف الفقه املقارن 

أليب بكر حممد بن أمحد بن  "حلية العلماء"لرب، ووهو تلميذ البن عبد ا) هـ 456ت(بن حزم 

                                                
هو علي بن محمد بن الحبيب البصري أبو الحسن، فقيه أصولي مفسر وأديب ولى القضاء لبدان كثيرة من تصانيفه  -1

ومعجم المؤلفين  3/282وفيات األعيان ) (هـ450ت (ي واألحكام السلطانية الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافع
2/499(  

الحاوي الكبير في فقه مذهب الشافعي وهو شرح مختصر المزني ألبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي  -2
 - هـ 141(  ىالبصري تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة األول

  - بيروت  –، دار الكتب العلمية )م 1994
ترتيب (له زهاء ألف جزء منها ماهو مطبوع. الفقيه في األصول الورع الزاهد كان كثير التحقيق حسن التصنيف -3

 ).1/334األعالم
، دار )1994-1414(، 1مشهور بن حسن ط: اإلمام أبو بكر أحمد بن الحسين علي البيهقي، تحقيق ،الخالفيات -4

 . 16-15:الصميعي للنشر والتوزيع ص
، 6،7،8/وما بعدها، وكتاب اختالف الفقهاء للطبري ص 54/المروزي، ص –انظر كتاب اختالف الفقهاء  -5

، وكتــــــاب رحمة 26،27،28/وكتـــاب طريقة الخالف في الفقه بين األئمة األسالف، لألسمندي، ص
و كتاب الفقه  17،18،19،20/ ص) هـ780(بد الرحمن الدمشقي الشافعي األمة في اختالف األئمـة محمد بن ع

 .وما بعدها 42/وكتاب مسائل في الفقه المقارن، سليمان األشقر ص. 31/المقارن، محمد رأفت عثمـــــان ص
 .وغيرها من المؤلفات
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للوزير عون الدين أيب  "اإلفصاح عن معاين الصحاح"و) هـ 507ت( سين الشاشي القفال احل
ألسعد بن أيب النظر  "طريقة اخلالف"، و)هـ  560ت (املظفر حيي بن حممد بن هبرية احلنبلي 

احلنفي " منظومة النسفي"، و)ـه 527ت (بن الفضل جمد الدين أبو الفتح املنهين 
، وكتاب )هـ595ت ( أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد  "بداية اتهد"، و)هـ537ت(
أليب زكريا حمي  "اموع"، وكتاب )هـ620ت( أليب حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة "املغين"

اجلامع ملذاهب  "ارالبحر الزخ"شرح املهذّب للشريازي، و) هـ676ت (الدين بن شرف النووي 
ويعترب من ) هـ  840ت (املهدي لدين اهللا أمحد بن حيي املرتضي الزيدي،  –علماء األمصار 

  .1أكرب املوسوعات الفقهية اليت ظهرت يف الفقه املقارن
وكذا كتب التفاسري والسنة اليت اعتنت ذا العلم كتفسري آيات األحكام البن العريب  

سقالين، وشرح ري شرح صحيح البخاري البن حجر العطيب، وفتح الباوجامع أحكام القرآن للقر
  .للصنعاين، وغريها كثري) سبل السالم(صحيح مسلم للنووي، وشرح بلوغ املرام 

  ابن عبد الرب واملقارنة الفقهية :املطلب الثالث
خالل جوليت عرب كتب اخلالف اليت ذكرها املؤلفون خالل هذه الفترة اليت عاش فيها ابن 

كما سبق و أن  -عبد الرب، مل أقف على ذكر هلذا العامل اجلليل بالرغم من بروزه يف هذا الفن
شرحا  االستذكارربما العتبار كتاب " االستذكاركتابه " يف الفصل التمهيدي - أشرنا إىل ذلك 

قيمة ملوطأ اإلمام مالك، فأغناهم ذلك من الرجوع إليه واالطالع على ما حيتويه من كنوز فقهية 
، إذ يعترب حبق ) موتالميذ همأتباعومجعت اختالفات الفقهاء من عهد الصحابة إىل عهد التابعني (

موسوعة فقهية مقارنة مميزة ينبغي أن تنال حظّها من االهتمام والعناية، وربما أيضا لعدم االطالع 
   .ه ومبا فيهعليه، وربما كذلك خضوعا للتعصب املذهيب ولذلك جتاهلوه ومل يهتموا ب

فالعامل احملدث والفقيه احلافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري  
ودعا إىل التجديد واالجتهاد واستنباط . 2األندلسي كان من اددين لزهرة الفقه واالجتهاد واألثر

ويظهر ذلك جليا من . األحكام من مصادرها وعارض التقليد واجلمود الذي ساد يف ذلك الزمان
: ن عنوانهمالذي يعترب موسوعة يف الفقه املقارن، وال أدلّ على ذلك " االستذكار" خالل مصنفه 

ن معاين الرأي ماجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ  االستذكار(
ى عرض أقوال السلف من ، ألن عمله فيه يقوم عل)واآلثار وشرح ذلك كلّه باإلجياز واالختصار

                                                
 .50/مسائل في الفقه المقارن، سليمان األشقر ص -1
 . 249: ، ص2الفكر السامي، ج -2
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الصحابة والتابعني ومن وافقهم من أئمة املذاهب مث املوازنة بينها والوصول إىل رأي جتتمع عليه 
إما بالتوفيق بني اآلراء ، وإذا صادف رأيه يف ذلك رأي أحد أئمة املذاهب األمة سواء بالترجيح

 ،باحلجة الدامغة والرباهني الساطعة املختلفة، وإما باالجتهاد، إذا خالف رأيه رأيهم مؤيدا قوله
وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وإىل األصول اليت أمجع عليها األئمة  معتمدا يف ذلك على

فأحدث بذلك فقها جديدا يسمى بالفقه املقارن الذي ينبئ . ما دعت إليه املصلحة املدعمة بالدليل
  . ذي يعارض اجلمود والتقليدال بطابع التميز يف فقهه واستقالله الفكري

بلغها استحق  أدركنا من أهل العلم على الصفة اليتوممن : " يقول أبو حممد بن حزم 
 1"االعتداد به يف االختالف مسعود بن سليمان، ويوسف بن حممد بن عبد الرب.  

 يعترب منارة لكل من يرغب عن التقليد ويتطلع إىل االجتهاد ووحدة االستذكاروكتابه  
  .2املسلمني وصونه عن اخلالفات وفق املنهج الذي حدده وسار عليه

ويف هذا رد على معظم الذين تكلّموا عن هذه الفترة اليت تسمى بعصر التعصب والتقليد  
ابن عبد الرب، فإنين مل أقف على أحدهم أشار ولو إشارة : كأمثال 3وجردوها من العلماء اتهدين

لدعوة إىل فتح باب االجتهاد بعد غلقه وإبراز أعماله اليت تؤيد أقواله، بل بسيطة إىل جهوده يف ا
أكاد أجزم بإمجاعهم على أن هذا العصر ال خيرج فيه العلماء عن دائرة البحث يف املذاهب اليت 
ينتمـون إليها، وأنه مل يظهر جمتهد يناشد األئمة أصحاب املذاهب بعد حممد بن جرير الطربي 

أمهلت بذلك كل حماوالت االجتهاد البارعة بدءا من القرن الرابع كأمثال ابن ف ).هـ310ت (
  .عبد الرب، ال لشيء سوى أم عاشوا يف عصور يقولون عنها أا خالية من اتهدين

وحنن سنربهن من خالل حبثنا هذا عن عبقرية هذا العامل اجلليل الذي وضع لنفسه أسسا  
ب املتقدمني، وقد ضلّ يدعو إىل االجتهاد والرجوع إىل األصل جديدة ومناهج مستقلة عن مذاه

وهو الكتاب والسنة واالستنباط منهما والقياس عليهما يف أحكام الوقائع الطارئة ال أقوال األئمة 
  :والفروع اليت تفرعت عنها وتقليدهم تقليدا أعمى وهو القائل

  4ــرـــــتنقاد بني جنادل ودعاث    ـةـال فرق بني مقلد ويم
                                                

) م1984-هـ1404( 1األحكام في أصول األحكام للحافظ أبي محمد بن حزم األندلسي تحقيق لجنة من العلماء ط -1
 .7/229دار الحديث القاهرة 

 .يظهر ذلك من خالل األمثلة التي سنعرضها في هذا البحث -2
 -بيروت  –دار النهضة العربية  )م1993(عبد الودود محمد السريتي ط / تاريخ الفقه اإلسالمي ونظرياته العامة، د -3

 ،، وانظر كتاب التشريع اإلسالمي120/ والمدخل لدراسة الفقه ونظرياته، رمضان علي الشرنباصي، ص 118/ص
 وغيره. 41/، وكتاب أسباب اختالف الفقهاء لعبد اهللا بن عبد المحسن التركي، ص112/الخضري بك ص

4- مأخوذ من أبيات شعرية نظمها ابن عبد البر  التقليد وقبحه، انظر جامع بيان العلم، ابن عبد البر 2/115في ذم. 
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وما رضاه يف وضع نفسه ، 1وقد أورد بابا كامال يف ذم التقليد وقبحه يف جامع بيان العلم 
  .أدبا منه مع من تقدمه من العلميف دائرة مذهب معين إال تواضعا و

   

                                                
  .وما بعدها 2/109المرجع نفسه،  1
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  الفصل الثاني
   طریقة ابن عبد البر في المقارنة الفقھیة

  :وفيه أربعة مباحث 
  .لى ما هو جممع عليه يف املسألةالتأسيس ع: املبحث األول 

   .بيان أصل الباب الفقهي :املبحث الثاين 

  .للرتاع يف املسائل املختلف فيهاي حترير احملل الفعل :املبحث الثالث   

   .عرض آراء الفقهاء يف املسائل املختلف فيها :املبحث الرابع   
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  :وطئةت
 هو الوصول إىل احلق وحتقيق مقاصد بن عبد الربأن بينا يف الفصل األول أن مطمح اسبق و

املقارنة تأليف كتاب االستذكار، بعرضه ألقوال فقهاء األمصار وعلماء األقطار و الشرع من خالل
  .1اعا، ألن االختالف عنده ليس حبجة وإمنا احلجة يف اإلمجبينه

لذلك جنده يسلك مسلكا متميزا لتحقيق ذلك، حيث يؤسس عمله على ما هو جممع عليه  
حتاد الرأي ووحدة احلق، فبيان أصل الباب ايف املسألة املراد البحث فيها، بيانا منه بأن األصل هو 

جتهاد، مث يقوم بتحديد نقطة اخلالف اليت تقتضي االالفقهي من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو 
بالتفصيل، فيوازن  العلماء والفقهاء البحث والنظر يف املسألة الفقهية املعروضة، بعدها يأيت بآراء

النظر مبا دمة، إىل أن يصل إىل نتيجة البحث وويرد وينقد احلجج واألدلة املقيقبل يقارن وو
  .اطمأنت إليه النفس

  : فق التقسيم اآليتالرب يف املقارنة الفقهية تتضح وعلى هذا األساس فطريقة ابن عبد و 
  .على ما هو جممع عليه يف املسألةالتأسيس : املبحث األول

  .أو السنة أو اإلمجاع أو االجتهادبيان أصل الباب الفقهي من الكتاب : ملبحث الثاينا
  .للرتاع يف املسائل املختلف فيها حترير احملل الفعلي: املبحث الثالث
   .اآلراء الفقهية وأدلتها ونقدها عرض: املبحث الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .4/131االستذكار  -1
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  المبحث األول

  لةالتأسیس على ما ھو مجمع علیھ في المسأ

  



79 
 

 يف املقارنة الفقهية،أساسها بيان ما هو جممع عليه لدى الفقهاء يف طريقة ابن عبد الرب نإ
ختالفات فيها، إن وجد هناك إمجاع طبعا، بيانا منه بأن األصل االاملسألة حمل النظر قبل تفصيل 

املبتغى من لمني على كلمة واحدة هو املقصد وحتاد الرأي ووحدة احلق، وأن اجتماع املساهو 
تفاق االك يقدم للباحثني منهجا متكامال يف بناء الفقه اإلسالمي، أساسه وراء عمله؛ فهو بذل

  . ووحدة الصف
وعرب عنه بعدة عبارات  ستعمل ابن عبد الرب يف نقل هذا اإلمجاع عدة مصطلحات،اولقد  

، وأمجع أمجع العلماء، وأمجعوا، والسنة اتمع عليها، وأمجع الفقهاء، والعلماء كلهم جممعون: مثل
ن لدن الصحابة إىل يومنا هذا، وأمجع العلماء قدميا األثر مو مهور من فقهاء املسلمني أهل الفقهاجل

  ..وحديثا
، وأحيانا يعرب عنه تفق العلماء، ومتفق عليه، واتفقوا وحنوهاا: ، مثلكذلك عرب عنه باالتفاق 

وال أعلم  ،العلماءال خالف بني  ،ال خالف بني أهل العلم ،مل خيتلف العلماء:بنفي اخلالف مثل
قدميا وحديثا ال خالف يف وهو عند اجلميع من العلماء ا بني السلف من العلماء واخللف خالف

  .العلماء عليه ال خالف بينهم فيه مجهورر جمتمع عليه من فقهاء األمصار وهذا كله أمذلك، و
 وهذه املصطلحات ميكن أال تكون يف درجة واحدة من حيث القوة يف تعبريها عن

ما علينا يف هذا لإلحاطة بذلك يف هذا املبحث، و ال يتسع املقاموهذا ليس جمال حبثنا و. 1اإلمجاع
من  )االستذكار(األبواب الفقهية من كتابه ثيل لذلك ببعض ما ورد يف الكتب واملقام إال التم

قوة يف نرى أا يف درجة واحدة من الو –اليت سبق ذكرها و –املصطلحات الدالة على اإلمجاع 
  : واليت ميكن تقسيمها كاأليت .التعبري عليه

  .ما تصرف عنهابري عن اإلمجاع بعبارة اإلمجاع والتع: املطلب األول
  .تفاق وما تصرف عنهااالالتعبري عن اإلمجاع بعبارة : املطلب الثاين

  .التعبري عن اإلمجاع بعبارة نفي اخلالف وما تصرف عنها: املطلب الثالث

                                                
 .د.و أ ،محمد بلتاجي.د.يمكن االستفادة من الرسالة المقدمة من طرف الطالب سيد عبده بكر عثمان تحت إشراف أ -1

وهو بحث مقدم للحصول على درجة .دراسة فقهية مقارنة –ن عبد البر إجماعات اب"محمد أحمد سراج بعنوان 
وقد تكلم الطالب في جزء منها عن مصطلحات اإلجماع عند ابن عبد البر و قسمها إلى أقسام مرتبة  .الماجستير

 . حسب القوة في الداللة على اإلجماع
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  التعبري عن اإلمجاع بعبارة اإلمجاع وما تصرف منها :ملطلب األولا
عن إمجاع العلماء أو الفقهاء يف  االستذكارعرب ابن عبد الرب يف مواضع كثرية من كتابه 

العلماء كلهم  ،أمجع العلماء: تصرف منها مثلأوما  ،كم على مسألة معينة بلفظ اإلمجاعاحل
عبارات الصرحية يف نقل اإلمجاع غريها من الملسلمني وعلماء ا أمجع السنة اتمع عليها، ،جممعون

  .أقواها يف الداللة عليهو
كتابه ها هذه العبارات لنقل اإلمجاع من اليت استخدم في وفيما يلي مناذج من املسائل 

  :االستذكار
أمجع العلماء " :منها ما نقله من إمجاع العلماء يف مسألة مسح الرأس يف الوضوء، بقوله: أوال

أتى بأكمل شيء فيه ؛و سواء بدأ مبقدم رأسه أو عم رأسه باملسح فقد أدى ما عليه من أن 
و  ،ألن البدء مبقدم الرأس هو املستحب - "بوسطه،أو مبؤخره، و إن كان مل يفعل ما استحب منه

  .1الذي يقول به ابن عبد الرب
وقت صالة الصبح  منها ما نقله من إمجاع العلماء يف أول وقت صالة الظهر، وأولو: ثانيا

صالة الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط  أمجع علماء املسلمني أن أول وقت: "بقوله
يف  هذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانذلك يف األرض بالتفقد والتأمل، والقبلة إذا استوقن 
وال الشمس مبا ذكرنا تبني ز ا، وإن كان الظل خمالفا يف الصيف له يف الشتاء، فإذالشتاء والصيف

  .2" أو بغريه فقد دخل وقت الظهر
وأمجعوا على أن أول وقت " :مث ينقل اإلمجاع كذلك على أول وقت صالة الصبح، بقوله 

يف آخر الليل وهو  ي؛ وهو البياض املعترض يف األفق الشرق3صالة الصبح طلوع الفجر وانصداعه 
  .4..."الفجر الثاين الذي ينتشر و يظهر

ما حيرم به، يف مسألة النكاح احلالل الصحيح ومنها ما نقله من إمجاع العلماء و: ثالثا
أمجع العلماء أن النكاح احلالل الصحيح حيرم أم املرأة أو ابنتها إذا دخل ا، وحيرم زوجة : "فيقول
  .5" السنة اتمع عليهااهللا و بوزوجة األب بكتا االبن

                                                
 2/29االستذكار  -1
  1/196نفسه -2
 ووضوحه  انصداعه انشقاقه ؛ و إسفاره -3
 .1/210، انظر كذلك 1/204االستذكار  -4
 .16/196نفسه -5
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أمجع : "تضمنته آية احلكمني من معان،بقوله الماء فيممنها ما نقله من إمجاع العو: رابعا
أن املخاطب بذلك احلكام  1﴾وإن خفتم شقاق بينهما﴿: أن معىن قول اهللا عز وجل العلماء

يف  2﴾إصالحا يوفق اهللا بينهما اإن يريد﴿:وأن قوله ،للزوجني) بينهما(واألمراء وأن الضمري يف 
الزوجني أحدمها من أهل املرأة  ال يكونان إال من جهة وأمجعوا أن احلكمني احلكمني يف الشقاق،

 نأمجعوا أو ، إال أن ال يوجد يف أهلها من يصلح لذلك فريسل من غريمها،واآلخر من أهل الرجل
قوهلما نافذ يف اجلمع بينهما بغري توكيل من  نأمجعوا أو. مني إذا اختلفا مل ينفذ قوهلمااحلك

  .3"الزوجني
من إمجاع العلماء يف مدح مكرم الضيف، بعد أن أورد حديث  منها ما نقلهو: خامسا

م اآلخر فليقل خريا أو ليصمت، ومن من كان يؤمن باهللا و اليو( :الرسول صلى اهللا عليه وسلم
اليوم األخر فليكرم ضيفه كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن باهللا و

، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، وال حيل له أن ينوي عنده امه ثالثة أييوم وليلة وضيافت هجائزت
أن ع العلماء على مدح مكرم الضيف، والثناء عليه بذلك ومدحه، وأمج":حيث يقول4)حىت حيرجه

  .5"أول من ضيف الضيف  وأن إبراهيم الضيافة من سنن املرسلني
أن اللقطة ما  أمجعواو: ومنها ما نقله من إمجاع الفقهاء يف مسألة اللقطة حيث يقول: سادسا

  .، فإا تعرف حوال كامالال بقاء له تكن تافها يسريا، أو شيئا مل
 ، وأنه يضمن امللتقطه صاحبها أنه أحق ا من ملتقطهاأن صاحبها إن جاء وثبت أنأمجعوا و

ول ستهالك امللتقط هلا بعد احلا، فإن كان أو بعده ستهلكها قبل احلولا، أو قيمتها إن كان أكلها
  .أن يسلم له فعله فيرتل على أجره بني، وا بني أن يضمن امللتقط قيمتهاكان صاحبها خمري

، بوجه من الوجوه قبل احلول إن كانت تصرف فيهاأن يد امللتقط هلا ال تنطلق يف الوأمجعوا  
  .بقى مثلها حوال دون فساد يدخلهامما ي

  .6"ا، أكلهاأن آلخذ ضالة الغنم يف املوضع املخوف عليهوأمجعوا  
                                                

 .35/النساء -1
 .35/النساء -2
 18/111االستذكار  -3
: أخرجه مالك في الموطأ في كتاب صفة النبي صلى اهللا عليه وسلم باب جامع ما جاء في الطعام والشراب رقم -4

والبخاري في كتاب األدب باب . 3/1352. 48: نحوها رقمومسلم في كتاب اللقطة باب الضيافة و. 2/929. 1660
 .5/2272. 5784: حق الضيف رقم

 26/305االستذكار  -5
 .330-22/329االستذكار  -6
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ومنها ما نقله من إمجاع العلماء على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب حيث  :سابعا
والعلماء جممعون على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيا برسول اهللا صلى اهللا : " يقول

ه عند عليه وسلم وفيه األسوة احلسنة، وألنه عون على الغسل، وأما الوضوء بعد الغسل فال وجه ل
  .1"أهل العلم

، فقد استخدم ابن عبد الرب عبارات اإلمجاع مقرونة بصيغ التأكيد وهي كإىل جانب ذل 
  :ومثال ذلكأقوى من سابقتها للداللة على اإلمجاع 

األحاديث  ؛ فبعد أن أوردلماء يف جواز صدقة احلي عن امليتما نقله من إمجاع الع -1
رسول اهللا صلى اهللا عليه ه عائشة رضي اهللا عنها أن رجال قال ل، منها ما روتاملتواترة الدالة عليه

رسول اهللا فقال  ؟فتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنهااإن أمي : (وسلم
أن صدقة احلي على امليت على جممعون  مكله والعلماء: "يقول، 2)نعم: (صلى اهللا عليه وسلم

ألنه ال جيوز أن تقضى  ،خالف أعمال األبدان عندهم باملالأن الصدقة على املوتى مستحبة و
  .3" األكثر وكذلك الصيام عند اجلمهور و، اجلميعصالة عن أحد عند 

أن اجلمعة فريضة  أمجع علماء األمة: " ما نقله من إ مجاع حول فرضية اجلمعة بقوله -2
املصر غري أهل  و منبالغ ذكر يدركه زوال الشمس يف مصر من األمصار، وه على كل حر

أمجعوا أنه من تركها وهو قادر على إتياا ممن جتب عليه، أنه غري كافر لفعله ذلك، إال و. مسافر
  .4"أن يكون جاحدا هلا مستكربا عنها 

أمجع اجلمهور من ": ها ما نقله من إمجاع العلماء يف بيان حكم الزاين احملصن، بقولهومن -3
أن احملصن من الزناة حده  لدن الصحابة إىل يومنا هذا فقهاء املسلمني أهل الفقه و األثر من

  .5"الرجم
فيما تضمنه احلديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول  ها ما نقله من إمجاع العلماءومن- 4

: يقول حيث6)خالتهاال جيمع بني املرأة وعمتها، وال بني املرأة و( :اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
                                                

  .3/60االستذكار  -1
وأخرجه البخاري في  .2/760. 1451أخرجه مالك في الموطأ في كتاب األقضية باب صدقة الحي عن الميت رقم  -2

. 3/1015. 2609: ب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت رقمكتاب الوصايا با
 .2/906. 2717: وابن ماجة في كتاب الوصايا باب من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه رقم

  254 -.22/253االستذكار  -3
 .5/119 نفسه -4
 .24/48 نفسه -5
ومسلم في كتاب النكاح،  5/1965. 4820:نكح المرأة على عمتها رقمأخرجه البخاري في كتاب النكاح باب ال ت -6

 2/1028. 1408: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح رقم
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اجلمع  فال جيوز عند اجلميعمبا يف معناه بظاهره، وعلى القول و وهو حديث جمتمع على صحته،"
جيوز نكاح املرأة على بنت ال بني املرأة و عمتها وإن علت وال بني املرأة وخالتها وإن علت، و

  .1"إن سفلت أختها وال على بنت أخيها و
أن مة عت األأمج" :ه، فقالمنها ما نقله من إمجاع يف ما ال جيوز من نكاح الرجل امرأتو -5
ه ال حيل له االبنة بعد موت األم، أو فراقها إن كان دخل ا، أن ابنة،هلا إذا تزوج امرأة و الرجل

من نسائكم ﴿:أن قوله عز وجلوإن كان مل يدخل باألم حىت فراقها، حل له نكاح الربيبة، و
  .3"شرط صحيح يف الربائب الاليت يف حجورهم2﴾دخلتم نيت اللا

 4انعقد اإلمجاع :ك من الصيغ املؤكدة اليت عرب عن اإلمجاع مقرونا ا مثلإىل غري ذل 
  .7، أمجع اخللف والسلف من العلماء6حديثاوأمجع العلماء قدميا و 5السنة اتمع عليهاو
  
  تفاق وما تصرف منهااإلمجاع بعبارة اال نالتعبري ع: ملطلب الثاينا

ق ميكن أن يكون مرادفا تفا، واالة على اإلمجاعتفاق للداللاالابن عبد الرب عبارة  ستعملا
ز ن هدفنا هو إبراألميكن أن يكون أقل درجة منه يف الداللة عليه، وهذا ليس جمال حبثنا، لإلمجاع و

   .  املسألةهو جممع عليه يف تأسيس عمله على ماطريقته يف املقارنة الفقهية، و
املرادفة تفاق وما تصرف منها، والاللمسائل املتضمنة عبارة  وفيما يلي عرض ألمثلة 

  .لإلمجاع والدالة عليه
   سقوط طواف القدوم على اخلائف -1
دخول، من خاف أن يفوته الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر إن اشتغل بطواف ال 

ماء وقد أورد ابن عبد الرب إمجاع العل. ، سقط عنه طواف الدخولوهو الطواف املوصول بالسعي
 –ملا سبق ذكره  –على أن املراهق وهو اخلائف تفق العلماء اوقد : "بارة االتفاق قائاليف ذلك بع

                                                
 .16/168االستذكار  -1
  23/النساء  -2
 .16/180االستذكار  -3
 25/197 نفسه -4
 25/321 نفسه -5
 .206، 25/221 نفسه -6
 .26/214 نفسه -7
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ال يرون يف ذلك ذما وال غريه، فإذا طاف يسقط عن املكي و يسقط عنه طواف الدخول كما
  .فا واملروةاملكي أو املراهق بالبيت بعد رمي اجلمرة وصل طوافه ذلك بالسعي بني الص

السلف أم كانوا يوافون مكة مراهقني خائفني لفوت عرفة فال وقد روى مجاعة من  
يطوفون وال يسعون وال ينفضون إىل عرفة، فإذا كان يوم النحر ورموا مجرة العقبة طافوا وسعوا 

  .1"ورملوا يف طوافهم كما رملوا يف طواف الدخول 
  : حترمي نكاح املتعة -2
أئمة  تفقا: "حيث يقول تعة وعرب عنه باالتفاقبن عبد الرب اإلمجاع على حترمي نكاح املانقل  

مالك وأصحابه من أهل املدينة، وسفيان وأبو حنيفة من : األمصار من أهل الرأي واآلثار منهم
الليث بن سعد من أهل أهل الكوفة والشافعي ومن سلك سبيله من أهل احلديث والفقه والنظر و

الطربي ، و3، وداود2سحاق وأبوثور، وأبوعبيدأهل الشام، وأمحد وإ األوزاعي منصر واملغرب وم
عن علي بن  .4"على حترمي نكاح املتعة لصحة ي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندهم عنها 

عن متعة النساء يوم خيرب  ى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (أيب طالب رضي اهللا عنه
  .5)وعن أكل حلوم احلمر اإلنسية

   :سنة كاملةتعريف اللقطة  -3
باب القضاء يف اللقطة إمجاع الفقهاء على أن من وجد  عبد الرب يف كتاب األقضية ابنأورد  

وعرب . لقطة عرفها عاما، مث بعد متام السنة له أن يأكلها إن كان فقريا، أو يتصدق ا إن كان غنيا
ي وأبيب األوزاعي و؛ مالك والثورواتفق الفقهاء يف األمصار":عن إمجاعهم هذا باالتفاق فقال

داوود أن يعرف اللقطة سنة بو عبيد، أبو ثور، وأحنيفة، والليث، والشافعي، وأمحد، وإسحاق، و
شاء أن أو يتصدق ا، فإن جاء صاحبها و كاملة؛ له بعد متام السنة أن يأكلها إن كان فقريا،

  .6كان ذلك يضمنه
                                                

 .12/192االستذكار  -1
القاسم بن سالم التركي البغدادي صاحب الكتب المصنفة منها غريب القرآن وغريب الحديث وكتاب األموال  -2

 ).262-1/260طبقات الحنابلة(. سنة 67وعمره هـ 223وقيل هـ 224والغريب المصنف في اللغة توفي سنة 
بالكوفة، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي  202لد سنة هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف األصبهاني و -3

والسير . 102. 1طبقات الفقهاء الشيرازي . (هـ290ثور، كان زاهدا انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد توفي سنة 
 .وما بعدها 97. 13الذهبي 

 16/302االستذكار  -4
وأخرجه البخاري في كتاب النكاح . 2/542. 1129: مأخرجه مالك في الموطأ في كتاب النكاح باب نكاح المتعة رق -5

ومسلم في كتاب النكاح باب . 5/1966، 4825: باب نهي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا رقم
 .2/1027. 1407: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ إلى يوم القيامة رقم

 .22/337االستذكار  -6
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   :يف بيع الغرر -4

ء شترااالغرر األمر عندنا أن من املخاطرة و " :بيع الغرر وهوبن عبد الرب قول مالك يف اأورد 
الدواب، ألنه ال يدري أن خيرج أو ال خيرج، فإن خرج مل يدر ما يف بطون اإلناث من النساء و

ضل إن كان على كذا أيكون حسنا أو قبيحا، أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى و ذلك كله يتفا
   1".فقيمته كذا  إن كان على كذافقيمته كذا، و

عرب عن ألن فيه غررا، ومث ينقل إمجاع العلماء على عدم جواز هذا النوع من البيوع،  
بطون اإلناث يف  العلماء على أن بيع ما تفقاوقد  ،هذا ماال خالف فيه : "لتفاق فقاباالاإلمجاع 

يه عن بيع الغرر، جمهول، وقد ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ال جيوز؛ ألنه غرر وخطر و
احلبلة، وهذا كله بيع ماال يتأمل وبيع ماال يرى وعن بيع املالمسة وعن بيع احلصى وعن بيع حبل 

   3)أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع حبل احلبلة(عن عبد اهللا بن عمر، . 2"جيهلو
  :يف بيع املالمسة -5
عليه وسلم عن املالمسة و املنابذة يف البيع  أورد ابن عبد الرب حديث ي الرسول صلى اهللا 

 ، وعنن لبستنيى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع : (ري قالالذي رواه أبو سعد اخلد
  .4)، واملنابذة يف البيعبيعتني، ى عن املالمسة

املنابذة، بني بعض ما أمجعوا عليه أنه من باب املالمسة، وعرب و فبعد بيان معىن املالمسة، 
عمى واملس بيده، أو بيع بيع األ :ليه أنه من باب املالمسةمما اتفقوا ع : "عنه باالتفاق حيث قال

  .5"سائر السلع ليال دون صفةالبز و
  

  التعبري عن اإلمجاع بعبارة نفي اخلالف: املطلب الثالث
                                                

 20/186 فسهن -1
  .20/187 نفسه -2
وأخرجه مسلم في كتاب . 2/653. 1333: أخرجه مالك في كتاب البيوع باب ما ال يجوز من بيع الحيوان رقم -3

والبخاري في كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة . 3/1153. 1514: البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم
 .3/255. 3880: كتاب البيوع باب في بيع الغرر رقم وأبو داود في. 2/753. 2036: رقم

ومسلم في كتاب البيوع باب إبطال بيع . 2/254. 2039: أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع المنابذة رقم -4
 .3/1151. 1511: المالمسة والمنابذة رقم

 .20/197االستذكار  -5
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مل :بد الرب للداللة على اإلمجاع مثليعترب نفي اخلالف من العبارات اليت يستخدمها ابن ع
لم خالفا بني السلف من ال أعالف بني أهل العلم، ال خالف بني العلماء، وال خ ،خيتلف العلماء

ر هذا كله أمو عند اجلميع من العلماء قدميا وحديثا ال خالف يف ذلك، وهالعلماء واخللف، و
عبارة نفي بعد اإلتيان بو .العلماء عليه ال خالف بينهم عنه مجهورجمتمع عليه من فقهاء األمصار و

: ، بقولهفيها مبا هو حمل خالف بني العلماء ااخلالف يف املسألة حمل البحث والنظر، يردفه
  .." .واختلفوا"

  :االستذكاروأمثلة ذلك مما جاء يف كتابه 
مل غري حمدودة، بعبارة على أن متعة الطالق غري مقدرة و نقل ابن عبد الرب إمجاع العلماء -1

: أن املتعة اليت ذكر اهللا عز وجل يف كتابه بقوله "مل خيتلف العلماء" :، قائالخيتلف العلماء
متعوهن على املوسع قدره وعلى املقتر و﴿:وقوله عز وجل 1﴾للمطلقات متاع باملعروفو﴿

، وال معروف قدرها معرفة وجوب ال غري مقدرة وال حمدودة وال معلوم مبلغها أا 2﴾قدره
عا باملعروف كما قال اهللا عز ، وعلى املقتر أيضا بقدره، متابل هي على املوسع بقدره يتجاوزها،

  .3 "هل جتب يف كل مطلقو ،وإمنا اختلفوا يف وجوا .ال خيتلف العلماء يف ذلك ،وجل
ونقل إمجاع  ،ملرأة أحق بابنها يف حال طالقهاأورد ابن عبد الرب اآلثار الدالة على أن ا -2

لم خالفا بني السلف من العلماء ال أع" :ا قولهيدل عليهالعلماء على ذلك بعبارة نفي اخلالف، 
ال مييز شيئا إذا  ،بولدها من أبيه مادام طفال صغريااخللف يف املرأة املطلقة إذا مل تتزوج، أا أحق و

إذا   تتزوج مث اختلفوا بعد ذلك يف ختبريهومل كان عندها يف حرز وكفاية، ومل يثبت منها فسق،
  .4"وفيمن هو أوىل به بعد ذلك ،أبيهعقل بني أمه و ميز و

و هذا ما ال :"اجللد دون الرجم؛ بقوله همنها نقله اإلمجاع يف الزاين إذا مل حيصن، حدو -3
لزانية والزاين ا﴿:استدالال بقوله تعاىل 5"خالف بني أحد من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  .6﴾مائة جلدة فاجلدوا كل واحد منهما

                                                
 .241/البقرة  -1
   236/البقرة -2
 17/276االستذكار  -3
 23/69 نفسه -4
 .24/48االستذكار  -5
 2/النور -6
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حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ما يتقى  لرب يف كتاب الضحايا،أورد ابن عبد ا -4
العرجاء البني ظلعها، والعوراء البني عورها، ( 1والذي يرويه الرباء بن عازب من الضحايا،

    واملريضة 

                                                
 ).1/94تقريب التهذيب (هـ 72هو البراء بن عازب األنصاري األوسي صحابي جليل نزل الكوفة وتوفي سنة  -1
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  .1)البني مرضها، والعجماء اليت ال تنقى
ال أعلم خالفا بني  ها،أما العيوب األربعة املذكورة يف هذا احلديث فمجتمع علي": قالو 

أال ترى يف  ،ها، فإذا كانت العلة يف ذلك قائمة، ومعلوم أن ماكان يف معناها داخل فيالعلماء فيها
ء فاملقطوعة الرجل إذا مل جتز العرجاو أن العوراء إذا مل جتز يف الضحايا فالعمياء أحرى أال جتوز،

   . هي حمل خالف بني العلماءمث ذكر العيوب اليت .2"كذلك مثل ذلكو ،أحرى أال جتوز
أنه إذا  ال أعلم خالفا: "حيث قال ومنها ما نقله فيما جيوز من الشروط يف القراض؛ -5

ا، أو حنو ، أودرمهااشترط العامل أو رب املال على صاحبه شيئا خيتص به من الربح معلوما دينار
فإن ذلك ال جيوز ؛ألنه يصري ،نصفني أو على ثلث أو ربع ذلك مث يكون الباقي يف الربح بينهما،

ألن األصل يف القراض أال جيوز إال على  ؛وال جيوز عند مجيعهم ذلك النصيب لتلك الزيادة جمهوال،
  .3"نصيب معلوم وال ختالف به سنة

من ، ال خالف بني السلف واخللف:"منها ما نقله يف حد القذف من إمجاع، بقولهو -6
عفيفة أن عليه احلد مثانني جلدة، إن  ،كانت أمه حرة مسلمةو ، فيمن نفى رجال عن أبيه،العلماء

  .4"واختلفوا إذا كانت أمة أوذمية. كان حرا
فإن ..."ومنها ما نقله من إمجاع العلماء يف فرضية القيام يف الفريضة، حيث يقول  -7

ها اهللا عليه أنه ال جيوز ألحد أن يصلي منفردا او إماما قاعدا فريضته اليت كتب خيتلفوا العلماء مل
  5.." .وهو قادر على القيام فيها، وأن من فعل ذلك ليس له صالة وعليه إعادة ما صلى جالسا

ومنها ما نقله من إمجاع العلماء يف مرياث الكاللة، بعد أن ذكر اآلية اليت يف آخر سورة  -8
ليس له هلك ؤ يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة إن امر﴿: النساء، وهي قوله عز وجل

  .6﴾وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني﴿: إىل قوله تعاىل﴾ ...ولد
فلم خيتلف الفقهاء املسلمون قدميا وحديث أن مرياث اإلخوة لألم ليس : "قال ابن عبد الرب 

هكذا؛ ألن اهللا عز وجل جعل مجاعة اإلخوة لألم شركاء يف الثلث، الذكر واألنثى فيه سواء، 
                                                

وأبو داود في كتاب الضحايا . 2/482. 1024: أخرجه مالك في كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا رقم -1
: والنسائي في كتاب الضحايا باب ما تهي عنه من األضاحي رقم. 3/97. 2802: ه من الضحايا رقمباب ما يكر

4369 ،4370 ،4371 .7/214 - 215. 
 15/22االستذكار -2
 .21/143 نفسه -3
 .24/130 نفسه -4
 5/408االستذكار  -5
 .176/النساء -6
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ه وأمه أو ألبيه، ودلت اآليتان يم اجلميع بذلك، أن اإلخوة يف هذه اآلية هم إخوة املتوىف ألبوعل
وإذا كان اإلخوة كاللة، فمعلوم أنه من كان أبعد منهم كان . إلخوة كلهم كاللةامجيعا أن 

  .1"أحرى أن يكون كاللة، وكل من ال يرثه ولد وال والد فقد يورث كاللة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .15/465االستذكار  -1
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  المبحث الثاني
بیــــــــــان أصل البـــــــــــاب 

  الفقھـــــــــــــــــــي
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و اإلمجاع، وأصل املسائل أما من باب من أبواب الفقه إال وله أصل من الكتاب أو السنة 
، -شرح للموطأ االستذكارعلى أساس أن  -،أهي أحاديث املوط االستذكارالفقهية يف كتاب 

يت رويت بن عبد الرب بعرض هذه األحاديث، مث جيمع األحاديث املتضمنة معناها والاحيث يقوم 
بطرق أخرى غري ماجاء يف املوطأ، وكذا أقوال الصحابة والتابعني وآراء الفقهاء، وذلك يف كل 

وصله إليه باب من أبواب الفقه إىل أن يصل إىل أصل يعتمده يف املسألة، مبا لديه من أدلة أو ما أ
اع أو مبنيا على أو اإلمجوعليه فأصل املسألة الفقهية قد يكون من الكتاب أو السنة . اجتهاده
  .االجتهاد
  

  كان أصله من الكتاب ما :ألولاملطلب ا
ختالعها المرأته امنه ماجاء يف اختالف الفقهاء يف مقدار ما جيوز للرجل أن يأخذ من  -1

حبديث ثابت بن قيس وامرأته، وهو " باب ما جاء يف اخللع"بد الرب منه، فبعد أن افتتح ابن ع
الفقهاء يف ما وبعد بيان اختالف . يث أصل يف اخللع عند العلماءدهذا احل": وطأ، قالحديث امل

من الكتاب  أصل املسألة أن ختالعها منه، يصل إىلاجيوز للزوج أن يأخذ من زوجته مقابل 
ما  وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض﴿ :أصل هذا الباب، قول اهللا عز وجل: "فيعتمده، حيث يقول

 2﴾إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا ﴿:وقوله عزوجل 1﴾ةآتيتموهن إال أن يأتني بفاحشة مبين
  .قيامه حبقها، فال جناح عليهما فيما افتدت بهيعين يف حسن العشرة، والقيام حبق الزوج، و

    .3﴾منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا شيءفإن طنب لكم عن ﴿ :وقوله عز وجل
   .4"باهللا التوفيقفهذه اآليات أصل هذا الباب، ومنها قامت مذاهب الفقهاء، و

بن عبد الرب قول اإلمام مالك، يف الرجل يعطي الرجل اومنه مسألة اجلعل؛ حيث أورد  -2
إن بعتها ذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار، : له، وقد قومها صاحبها قيمة، فقالالسلعة يبيعها 

أس بذلك إذا مسى مثنا إن مل تبعها، فليس لك شيء، أنه ال بيان عليه، وأو شيء يسميه له يتراض
  .فال شيء له هايبيعها به، ومسى أجرا معلوما، إذا باع أخذه، وإن مل يبع

                                                
 .19/النساء -1
 .229/البقرة -2
 4/ساء الن -3
  17/182االستذكار -4
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قدرت على غالمي اآلبق، أو جئت جبملي الشارد،  إن" :ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل 
  .1فهذا من باب اجلعل، وليس من باب اإلجارة، ولو كان من باب اإلجارة،مل يصلح، "فلك كذا

وما أمجع  .2﴾وملن جاء به محل بعري ﴿وجل األصل يف جواز اجلعل قول اهللا عز ": لمث قا 
إن بعت يل سلعيت  :"وال وكذلك إذا قال لهالضل يف اإلتيان باألباق وعليه اجلمهور من جواز اجلع

وتعبه يف طلب ذلك الثمن يف سلعة كنصبه  لك؛ ألن عمله ونصبه بكذا، فلك كذا، وإال فال شيء
  .3"إال فالو آلبق والضالة، فإن وجده حصل على ما جعل له،يف طلب ا
" ومها لفظتان معنامها الضمان: ومنه ما جاء يف الكفالة واحلمالة، فقال ابن عبد الرب -3

: وأما األصل يف الضمان، فقوله عز وجل: "، قال4وبعد أن أورد اختالف الفقهاء يف الضمان
  .6أي كفيل، ومحيل، وضامن 5﴾وأنا به زعيم﴿

  
  كان أصله من السنة ما: املطلب الثاين

املسائل : (لنيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالبن عبد الرب بسنده عن اامنها ما رواه  -1
 تقى على وجهه ومن شاء ترك، إال أن يسأل الرجلدوح يكدح به الرجل وجهه؛ فمن شاء اك

  .7)ذا سلطان، أو يف أمر ال جيد منه بد
ذا حديث صحيح ثابت، وهو أصل عند العلماء يف سؤال السلطان ه: "وقال معلقا عليه 

عموم هذا احلديث و". مامل يعلمه حراما بعينه خاصة، وقبول جوائزه وأعطيته على كل حال،
سيكون بعدي أمراء ( :ليل قوله صلى اهللا عليه وسلميقتضي مجيع السالطني و األمراء، بد

  .8)..يؤخرون الصالة عن ميقاا

                                                
 110-21/109االستذكار  -1
 .72/يوسف -2
 .21/110االستذكار  -3
 .277-22/275االستذكار  -4
  .72/يوسف -5
 .22/279االستذكار  -6
والنسائي في باب . 2/119. 1639: أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة رقم -7

 .5/100. 2599: ذا سلطان رقممسألة الرجل 
 مأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضيع الصالة باب كراهية تأخير الصالة عن وقتها المختار وما يفعله المأمو -8

 .1/448. 648: إذا أخرها اإلمام رقم
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ا أورده يف كتاب الصالة، باب ما جاء يف النداء، من قصة عبد اهللا بن زيد ومنها م -2
هي ن اختلفت األلفاظ فيها، فإأن اآلثار املروية يف اآلذان و: "ورؤياه يف بدء اآلذان حيث قال
  2"قد رآه عمر أيضاو 1بدء شأنه كان عن رؤيا عبد اهللا بن زيدمتفقة كلها يف أن أصل أمره، و

ذان هو أمره صلى اهللا عليه وسلم بالتأذين بعد رؤيا عبد اهللا األصل يف تشريع وعليه فإن األ 
  .على أمر الرسول صلى اهللا عليه و سلمحيث كان بالل يؤذن للصالة بناء  بن زيد؛
ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناقوس "يتضح ذلك يف حديث عبد اهللا بن زيدو 

: يف يده،فقلت للصلوات، طاف يب وأنا نائم رجل حيمل ناقوسا يعمل ليضرب به الناس يف اجلمع
دلك على أفال أ: ندعو به إىل الصالة، قال: فقلت وما تصنع به،: أتبيع الناقوس؟ قال: يا عبد اهللا

كرب، فذكر اآلذان مثىن مثىن، تقول اهللا أكرب اهللا أ: فقال: بلى، قال: ماهو خري من ذلك فقلت له
اهللا أكرب اهللا أكرب، أشهد أن ال : إذا أقيمت الصالة: مث نقول: د، مث قالغري بعيستأخر عين مث ا: قال

إله إال اهللا، أشهد أن حممدا رسول اهللا، حي على الصالة، حىي على الفالح، قد قامت الصالة قد 
  .أكرب اهللا أكرب ال إله إال اهللا قامت الصالة، اهللا

إا لرؤيا حق : فال وسلم فأخربته مبا رأيت، فلما أصبحت أتيت النيب صلى اهللا عليه: قال 
إن شاء اهللا، فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك، فقمت مع بالل، 

  .فجعلت ألقيه عليه و يؤذن به
الذي بعثك و :يف بيته؛ فخرج جير رداءه، يقولهو فسمع ذلك عمر بن اخلطاب و: قال 

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليك لقد رأيت مثل ما رأى فقال باحلق يا رسول اهللا صلى
  . 3) فله احلمد(

سألت : اء بنت أيب بكر الصديق أا قالتومنها ما أورده ابن عبد الرب من حديث أمس -3
أرأيت إحدانا، إذا أصاب ثوا الدم من احليضة  : (مرأة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالتا

إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من ( :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟صنع فيهكيف ت
  .4)احليضة فلتقرضه مث لتنضحه باملاء مث لتصل فيه

                                                
والخندق والمشاهد  هو عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج شهد العقبة وبدرا وأحدا -1

 ).3/536طبقات ابن سعد ) (هـ32ت(كلها 
  4/10االستذكار  -2
والترمذي في كتاب أبواب الصالة عن رسول . 1/135. 499: رواه أبو داود في كتاب الصالة باب كيف األذان رقم -3

 .حسن صحيححديث : وقال 359 -1/358. 189: اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في بدء األذان رقم
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة . 1/117. 301: أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب غسل دم حيض رقم -4

 .1/99. 361: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها رقم
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 :قالح يعين الغسل يف اللسان العريب بني أن النضبعد أن شرح مفردات هذا احلديث وف 
ا، ومعىن إذا كان مسفوحهذا احلديث أصل يف غسل النجاسات من الثياب، ألن الدم ينجس و"

  .1 "اجلاري الكثري: املسفوح
معرض حديثه عن األعيان يف  ،باب الطهور للوضوء ومنها ما أورده يف كتاب الطهارة، -4

ليس له دم  شيءكل  يكون من امليتة ما ليس بنجس وهو قد: " الطاهرة واألعيان النجسة قائال
  .والصرار واخلنفساء، وما أشبه ذلك 3الن الزنبور والعقرب و اجلعو 2سائل مثل بنات وردان

إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم : ( ول اهللا صلى اهللا عليه وسلماألصل فيه حديث رسو 
ومعلوم أن الذباب مع ضعف خلقه إذا غمس يف املاء و الطعام مات . 4)فليغمسه كله مث يطرحه

  .5"فيه
  
 ما كان أصله من اإلمجاع: الثالث املطلب
كم القراض أو املضاربة باعتبار أما شيئ واحد، ولكن اختلفت التسمية ومنها ح -1

باختالف املنطقة كما بني ذلك ابن عبد الرب؛ حيث أن القراض لغة أهل احلجاز، بدليل قول 
وأن ذلك هو  ،"مضاربة" :ومل يقولوا ،"جعلته قراضالو" 6:بنيهصحابة باملدينة لعمر يف قصته مع اال

إذا ضربتم يف و﴿: وقد أخذوا ذلك من قوله تعاىل. ملضاربة لغة أهل العراقوا. املعروف عندهم
  .8﴾آخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللاو﴿: وقوله تعاىل .7﴾األرض

                                                
 3/204االستذكار  -1
 .دودة كريهة الرائحة، تألف األماكن القذرة -2
 جمع جعل وهو ضرب من الخنافس  -3
وأبو داود في كتاب األطعمة . 5/2180. 5445: أخرجه البخاري في كتاب الطب باب إذا وقع الذباب في اإلناء رقم -4

 . 3/365. 3844: باب في الذباب يقع في الطعام رقم
 123 - 2/122االستذكار  -5
طاب في جيشين إلى العراق فلما خرج عبد اهللا وعبيد اهللا إبنا عمر بن الخ: مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال -6

لو أقدر لكما على أمر أنفعكما : ثم قال. قفال مرا على أبي موسى األشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهال
بلى هاهنا مال من مال اهللا أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه، فتبتغان به متاعا من : به لفعلت، ثم قال
ففعل، . وددنا ذلك: فقاال. تبيعانه بالمدينة فتأديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكمامتاع العراق ثم 

أكل الجيش أسلفه : وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم المال، فلما قدم باع فأربح، فلما دفع ذلك إلى عمر، قال
لمؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، أما عبد اهللا فسكت، ال، فقال عمر بن الخطاب ابنا أمير ا: مثل ما أسلفكما؟ قال
أدياه، فسكت : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه، فقال عمر: وأما عبيد اهللا فقال

د جعلته ق: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراض، فقال عمر: عبد اهللا ورجعه عبيد اهللا، فقال رجل من جلساء عمر
 .قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد اهللا وعبيد اهللا ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال

 .101/النساء -7
 .20/المزمل -8
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 :وقد شرع القراض أو املضاربة بإمجاع العلماء، ويعترب األصل يف جوازه، فقال ابن عبد الرب
كان يف اجلاهلية فأقره الف فيه عند أحد من أهل العلم وخ والقراض مأخوذ من اإلمجاع الذي ال"

  .1"الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف اإلسالم
. 2"أصل هذا الباب إمجاع العلماء على أن املضاربة سنة معمول ا مسنونة قائمة: " مث قال

اث ومنها ما جاء يف مرياث الكاللة؛ حيث قال ابن عبد الرب بعد عرضه لقول مالك يف مري -2
وكل من تكلم يف الفرائض من : "... الكاللة،أن يرث اإلخوة عصبة مع اجلد إذا مل يكن ولد فقال

الصحابة، والتابعني وسائر العلماء املسلمني الخيتلفون يف أنه ال يرث أخ من أي وجه كان مع 
  .3الوالد، كما ال يرثون مع االبن، وهذا أصل جمتمع عليه

  
  من االجتهادماكان أصله : املطلب الرابع

مثاله ما جاء يف كتاب األقضية، باب القضاء بإحلاق الولد بأبيه، وفيه أن الولد ال يلحق  -1
ختلف فيها العلماء او اليت  –إال يف متام ستة أشهر من يوم النكاح فما زاد إىل أقصى مدة احلمل 

له مل؛ فمالك جيعختالفهم يف أقصى مدة احلاقد نقل ابن عبد الرب اإلمجاع يف ذلك، وبني و –
مدته أربع سنني،  الشافعي يرى أنأصحابه من جيعله إىل سبع سنني، ومن مخس سنني، و

منهم من قال تسعة أشهر ال ومنهم من قال سنة ال أكثر، و الكوفيون يقولون سنتان ال غري،و
اد، سألة ال أصل هلا إال االجتههذه م: " مث قال معلقا على ذلك. 4يكون عنده محل أكثر منها

  .5"ف من أمور النساء وباهللا التوفيقالرد إىل ما عرو
ختالف الفقهاء يف اومنها ما جاء يف كتاب البيوع باب بيع اللحم باللحم، حيث عرض  -2

ليس يف : "مث قال. 6عض أو أصناف خمتلفة وكيفية بيعهاواحد، تباع بعضها بب اعتبار اللحوم صنفا
  .7" والقياس االجتهادمنها، وإمنا هو الرأي وصدر هذا الباب أصل جمتمع عليه، وال سنة ي

  
  

                                                
 .21/119االستذكار  -1
 .21/121 نفسه -2
 .15/463 نفسه -3
 .179-22/178 نفسه -4
 22/179 نفسه -5
 113-20/112 نفسه -6
 20/114 نفسه -7
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  الثالثالمبحث 
تحریر المحل الفعلي للنزاع في المسائل 

  تلف فیھاالمخ
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أن بينا أن االختالف بني الفقهاء مظهر من مظاهر االجتهاد املشروع، والذي مارسه وسبق 
 مالتابعني وتابعيهم إىل ظهور املذاهب الفقهية، فلالصحابة واملسلمون من لدن عهد النبوة إىل عهد 

  .عضهم على بعض بسبب هذا االختالف و مل يعتد بعضهم على بعضيبغ ب
آراء من سبقهم  االفقهاء، فتناولول لالجتهاد والنظر من العلماء ومث جاء بعدهم من هم أه 

بالنقد املوضوعي على ضوء ما توفر لديهم من أدلة يف جترد كامل دون حتيز أو تعصب ملذهب أو 
   .إمام معني

إذا  نوا على دراية بآراء املخالفني وأدلتهم ووجهات نظرهم؛ حىتأن هؤالء كاوال شك  
املسألة اليت يفيت فيها، بصرية تامة بكل ما يتصل بالبحث وعزم أحدهم على رأي كان على علم و 
ألنه قد  1إال كان جناية على العلمتدل به و يعتمد عليه، وفال يرد من األدلة ما هو أقوى مما يس

عتداد بأقواهلم وال عربة ء ال ايضل؛ فهؤالمن ليس أهال لذلك فيضل و ءفتااإلويتعاطى االجتهاد 
  .2بفتواهم وال معول على اجتهادام 

من ال يعرف : وقد قيل ط االجتهاد،ومن شرا شرط ءلذلك كان العلم باختالف الفقها 
  .الفقهاء فليس بفقيه اختالف
، فإنه إن مل باختالف الناسعاملا ال ينبغي ألحد أن يفيت الناس حىت يكون ": وقال عطاء 

  .3"يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي يف يديه
  .4"ال جتوز الفتيا إال ملن علم ما اختلف الناس فيه": وقال مالك 
عندما ذكر العلوم اليت " جامع بيان العلم وفضله"كتابه  يفوقد أشار ابن عبد الرب إىل ذلك  

إن حفظ كتاب اهللا واجب على من أحب أن : "ملا أن يهتم ا قائالأن يكون عاينبغي ملن يريد 
يكون عاملا، مث لسان العرب، وبعد هذا ينظر يف ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه   ينظر يف السنن املأثورة الثابتةاختالف العلماء واتفاقام يف ذلك، مث
  .5"سلم 

                                                
الطبعة الثانية . عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.د.أ .خصائصه و نقائصه –انظر منهج البحث في الفقه اإلسالمي  -1

  179: لبنان ص  –بيروت  –دار ابن حزم ) م  2000 - 1421(
 .239: محمد الروكي ص  .نظرية التقعيد الفقهي و أثرها في اختالف الفقهاء -2
 .2/46بيان العلم وفضله  جامع -3
 .2/47نفس المرجع  -4
 .205-2/204نفس المرجع  -5
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ينبغي للعامل أن يكون على علم  اتفاقام من الشروط اليتى اختالف العلماء وفالوقوف عل 
؛ ألا أداة الوصول إىل حكم الشرع يف املسألة جبانب القرآن وإملام ا خاصة يف جمال الفقه

قل اخلالف يف مسألة ال خالف فيها يف احلقيقة، كما ال ينقل الوفاق يف موضع  ين، فالالسنةو
  .1اخلالف
لى هذا األساس كان منهج احلافظ ابن عبد الرب يف التعامل مع املسائل اخلالفية بني عو 

والذي ) للرتاع يسمى بتحرير احملل الفعلي وهو ما(فيقف على نقطة اخلالف بالتحديد الفقهاء، 
   .بعد أن يبني مواقع االتفاق منها جتهاديقتضي النظر واال

كما سيأيت -  اختالفها وتنوعها وكثرة تشعبهاعلى  والفقهاء فيشرع يف تفصيل آراء العلماء 
  .-يف املبحث الرابع 

  :وفيما يلي أمثلة من املسائل اخلالفية اليت حرر ابن عبد الرب حمل الرتاع فيها 
يرى ابن عبد الرب أن بول اآلدمي جنس فال تصح الصالة مبا أصابه من ثوب أو بدن أو  -1

وال  يأكل الطعام أمجع املسلمون على أن بول كل صيب : "كان ونقل اإلمجاع على ذلك بقولهم
وا يف اختلفو: "هل هو جنس أم ال بقولهالصبية مث يورد اختالفهم يف بول الصيب و" جنس  يرضع

  .2"ال يأكالن الطعام  ا يرضعانالصبية إذا كانبول الصيب و
  .التفاق يف املسألةفحدد هنا نقطة اخلالف بني العلماء بعد ما بني وجه ا 

، مث وجد املاء قبل دخوله يف الصالة الرب أن من طلب املاء فلم جيده وتيمميرى ابن عبد  -2
  .، ألنه قد عاد حباله قبل التيممممه باطل ال جيزيه أن يصلي به، ونقل اإلمجاع على ذلكأن تي

 مث يقوم بتحرير حمل الرتاع يف املسألة، وهو وجود املاء بعد دخوله يف الصالة، هل يبطل 
  . 3التيمم فيقطع الصالة، أم يتمادى يف صالته اليت هو فيها و يتوضأ للصالة املستقبلة

يف قوله ، اهللا عز وجل يف كتابه يرى ابن عبد الرب أن املتعة اليت ذكر -3
على ومتعوهن على املوسع قدره و ﴿ :وقوله عز وجل 1﴾وللمطلقات متاع باملعروف﴿:تعاىل

                                                
  : قسم الفقهاء الخالف من حيث نتائجه و ثماره إلى قسمين -1

التلفظ بالطالق في هو الحقيقي الذي يترتب عليه آثار شرعية مختلفة و أحكام متباينة مثل الخالف المعنوي و: األول
  .لنتيجة الصحيحة و إقناع أحد الطرفين بموقف اآلخرهو المقصود بالبحث للوصول إلى اجملة واحدة،  و

هو ما يرجع فيه الخالف إلى التسمية و االصطالح الفقهي؛ و هو ما ال يترتب على االختالف و: الخالف اللفظي: الثاني
و هذا غير معني با لبحث ألنه ال يترتب على  ،الواجبفي مصطلح الفرض وفيه أثر شرعي في الراجح كاالختالف 

 – 180: ص –انظر منهج البحث في الفقه اإلسالمي (، حيث عرف مقصود كل المتخالفين ستمرار فيه فائدةاال
181(  

 .3/254االستذكار  -2
 .3/168 نفسه -3
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ال  معروف قدرها معرفة وجوب ال حمدودة وال معلوم مبلغها، والة وأا غري مقدر 2﴾املقتر قدره
على املقتر أيضا بقدره متاعا باملعروف، كما قال اهللا عز بل هي على املوسع بقدره و يتجاوزه،

وقد نقل اتفاق الفقهاء على ذلك، مث بني حمل الرتاع، وهو اختالفهم يف وجوا، وهل جتب ،وجل
  .3املطلقني على كل مطلق أو على بعض

غريمها،  نفيهما ميرى ابن عبد الرب جواز املراطلة إذا كان الذهبان متقاربني ال يدخل  -4
ن وال نقصان يف أحد الكفتني، وال زيادة حيتاج فيها إىل وزن أو غريه؛ ألن السنة اتمع عليها أ

ملراطلة ذهبا إذا كانت اأما ":  يقوم بتحرير حمل الرتاع ويقولمث. املماثلة بالذهب والورق والوزن
فأخذ صاحب الزيادة فيها ورقا أو كانت املراطلة ورقا بورق فأخذ  بذهب فزادت إحدامها،

  .4"صاحب الزيادة فيها ذهبا فهو موضع أختلف فيه الفقهاء
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن مثن (ديث احلويف معرض تعليقه على  -5

  .5)كاهنالكلب ومهر البغي وحلوان ال
قال اهللا عز  ،"ال خالف بني علماء املسلمني يف أن مهر البغي حرام" :يقول ابن عبد الرب

  .- أي زانية  – 6﴾أمك بغيا توما كان﴿: جلو
  .أي الزنا – 7﴾وال تكرهوا فتياتكم على البغاء﴿ قال تبارك امسهو

أكل املال  خالف يف حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته، وذلك كله منوكذلك ال
  .بالباطل
  .العطية :احللوان يف أصل اللغةو
فبني بقوله  8"ختلف العلماء يف ذلكاأما بيع الكالب وأمثاا وقيمتها على من قتلها، فقد و 

  .تفاقهمابعد ما بني  هذا حمل الرتاع بينهم

                                                                                                                                                   
 .241/البقرة -1
 236/البقرة  -2
 17/276االستذكار  -3
 19/241 نفسه -4
و مسلم في كتاب البيوع باب تحريم ثمن الكلب  ،2/779. 2122: أخرجه البخاري في البيوع باب ثمن الكلب رقم -5

 .3/1198. 1567: وحلوان الكاهن ومهر البغي رقم 
  28/مريم  -6
 33/النور -7
  117- 20/116االستذكار  -8
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تمع عليه الربا ا أنه"إما أن تقضي وإما أن تريب"يرى ابن عبد الرب أن معىن قول أحدهم  -6
واتفق عليه مجاعة  .الذي نزل القرآن بتحرميه، وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حكمه

أي إسقاط بعض من حق له مل " ضع عين وأعجل لك" :لكنهم اختلفوا يف معىن قوله. منياملسل
  .1تفاقهمافحدد نقطة اخلالف بني الفقهاء بعد ما بني جمال . حيل أجله، يستعجله

ولكن  .بإمجاع العلماء عبد الرب أن اليد اليمىن هي اليت تقطع من السارق أوال، يرى ابن -7
ختلف العلماء من ا" :ويف ذلك قال ما احلكم إذا عاد فسرق مرة أخرى، فهنا اختالف فيما بينهم،

، مث عاد فسرق مرة ع من السارق إذا قطعت يده اليمىن، بسرقة يسرقهاالسلف واخللف فيما يقط
  .2"قطع منه أوالمجاعهم أن اليمىن هي اليت تأخرى بعد إ

فحدد نقطة اخلالف، وهو فيما يقطع من السارق إذا قطعت يده اليمىن بسرقة يسرقها مث 
  .عاد فسرق مرة أخرى

بن اخلطاب مسعت عمر : ي رواه عبد اهللا بن عباس أنه قالنقل ابن عبد الرب األثر الذ -8
من زىن من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت  حق على كل الرجم يف كتاب اهللا": يقول

  .3"كان احلبل أو االعترافالبينة أو
قد مضى يف هذا الباب من إثبات الرجم على من أحصن من الزناة األحرار ما : "مث قال 

  .4"واختلف الفقهاء يف حد اإلحصان املوجب للرجم ،أغىن عن إعادته هنا
نقطة اخلالف اليت تستوجب لة لينتقل بعدها إىل حتديد فبني بذلك ما هو متفق عليه يف املسأ 

  .النظر وآراء الفقهاء فيهاالبحث و
 ، بإمجاعأم املرأة أوابنتها إذا دخل ا يرى ابن عبد الرب أن النكاح احلالل الصحيح حيرم -9

 حلد حيرم أم املرأة،يدرأ به اوكذلك أمجعوا أن كل نكاح يلحق فيه الولد العلماء على ذلك، و
زوجة األب بكتاب اهللا عز وجل والسنة اتمع وحيرم زوجة اإلبن و حيرم ربيبتها إذا دخل ا،و

  .عليها
  .؟، هل حيرم ما حرمه النكاح احلالل الصحيحولكن ما حكم الزنا 

                                                
 260 -  20/259الستذكار  -1
 .189-24/188 نفسه -2
، و مسلم في كتاب الحدود 6/2503. 6442: رواه البخاري في الحدود باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت رقم -3

 .3/1317. 1691: باب رجم الشيب في الزنا رقم
 .61-24/60االستذكار  -4
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بنتها وأمها، وكذلك اواختلفوا يف الرجل يزين باملرأة هل حيل له نكاح : "فقال ابن عبد الرب 
هل الزنا يف ذلك كله حيرم ما حيرم النكاح الصحيح ها أبوه، وينكح ،بنهاهل ينكحها  لو زنا باملرأة

  .1 ؟"أو النكاح الفاسد أم ال 
  .احملل الفعلي للرتاع يف املسألة فبهذا يكون قد حدد 
؛ فقبل أن ينقل رب يف حترير احملل الفعلي للرتاعمن خالل ما سبق يتبني لنا عمل ابن عبد ال 

ا منه على تقليل الفروق ، حرصسألة يورد ما هو حمل اتفاق بينهمني العلماء يف املحمل اخلالف ب
حماولة التقريب بني املذاهب، بالبحث والنظر فيما هو حمل للخالف للوصول إىل رأي بينهم، و

يتجلى ذلك يف كل و ،لقوي والقضاء على التعصب املذهيبيستقر عليه العمل املدعم بالدليل ا
  .كما سنرى يف املبحث املوايل -ائل املختلف فيها مسألة من املس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .16/196 نفسه -1
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  الرابعالمبحث 

عرض آراء الفقھاء في المسائل المختلف        

  فیھا
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بعد حتديد نقطة اخلالف وحترير احملل الفعلي للرتاع يف املسألة، يقوم ابن عبد الرب بنقل مجيع 
، ومقارنة ةجتاهات الفقهية، ووجهة نظر كل اجتاه منها، وحججه وأدلته يف كل مسألة خالفيالا

إيراد اآلراء املختلفة فيها  نو م، فال تكاد جتد مسألة من املسائل اخلالفية ختلبعضها ببعض مث نقدها
  .الرب الصحابة إىل عصر ابن عبدعهد  من لدن
ض، والتقليل من الفروق بينها، كأنه أراد بعمله هذا تقريب املذاهب بعضها إىل بعو 

فق هو ألن التوا منه مجع املسلمني على كلمة واحدة،ولة القضاء على التعصب املذهيب، وحماو
  .االختالف إال إذا كان له ما يربرهال يقبل األصل واالختالف استثناء و

  بقول اإلمام مالك يف املسألة،  ختالفات الفقهية،الويستهل احلافظ ابن عبد الرب تفصيل ا 
مث بيان  فيها، املنقولة عنه املختلفةذكر آرائه الفقهية سري معناه إذا تطلب األمر ذلك، وتفو 

بعدها يشرع يف بيان آراء أصحاب مالك ومدى اتفاقهم أو اختالفهم معه يف . أصح أقواله فيها
ختالف السلف اختالفها على حسب ايبني يعرج على آراء املذاهب الفقهية واملسألة املعروضة، مث 

ينقد األدلة بدقة متناهية، فيوازن ويقارن و ل فريق،الصاحل يف ذلك، ويورد األدلة املعتمدة لدى ك
طالعه، وقوة فهمه ورجحان عقله وقدرته على اسعة علم هذا العامل اجلليل وكثرة بتوحي إليك 
إىل أن يصل به املطاف إىل ما اطمأنت  ،تدل على متيزه باألصالة واالستقالل الفكريواالستنباط، 

  .قال أبو عمر: بحث و النظر بقولهإليه النفس، فيصرح برأيه يف املسألة حمل ال
الغالب يف كيفية تعامله مع اختالفات الفقهاء، ورمبا يقدم أو يِؤخر، ورمبا يوجز  هو وهذا 

  .ن آراء و أدلة خمتلفة يف املسألةوخيتصر، وذلك حبسب ما يقتضيه املقام، وحبسب ما توفر لديه م
إليه العلماء يف املسألة، يف حالة كثرة كما أننا يف أحيان كثرية، جنده يورد خالصة ملا ذهب  
  .، حلصرها وسهولة دراستهاوتشعبهااآلراء 
  : وعليه ميكن تقسيم هذا املبحث وحصره يف املطالب التالية 

  .التركيز على رأي اإلمام مالك وأصحابه يف املسألة: املطلب األول
  .عرض اآلراء األخرى وأدلتها ونقدها :املطلب الثاين
اخلروج بنتيجة من الدراسة املقارنة باالختيار والترجيح بني األدلة أو : ثاملطلب الثال

  .أو باجتهاد جديد يف املسألة التوقف
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  التركيز على رأي اإلمام مالك و أصحابه يف املسألة: املطلب األول
يفتتح ابن عبد الرب الكتب واألبواب الفقهية، باألحاديث واآلثار اليت وردت يف املوطأ، 

ل اإلمام مالك فيها، وبعد استخالص املسألة املختلف فيها، يقدم آراء اإلمام مالك وأصحابه وأقوا
وهو عمدة ، رمبا ألن املوطأ لسان حال املذهب، راجح لدي يف الغالب،لسبب ،على غريهم

فيورد أقواله املتعددة مث يبني أصحها، وكذا آراء أصحابه من حيث  ؛وأساس كتاب االستذكار
  .ما انفرد به من األقوالو خمالفتها لرأي اإلمام مالك، كما يبني موافقتها أ

  :االستذكاروإليك أمثلة لذلك من كتابه  
  :رواية عن مالك فيها و بيان أصحهارفع األيدي يف الصالة عند الركوع واختالف ال - 1

فيما يرويه  –املشار إليها و –يورد ابن عبد الرب رأي اإلمام مالك يف املسألة املختلف فيها  
وكان مالك يرى : وقال. اال يرفع يف غريهرفع لإلحرام عند افتتاح الصالة وأنه ي: عنه ابن القاسم

فمرة  ،عن مالك يف رفع اليدين يف الصالةختالف الرواية امث يورد .. .رفع اليدين يف الصالة ضعيفا
سلم كان  عليه وأن رسول اهللا صلى اهللا: (يف كل خفض ورفع على حديث ابن عمريرفع : "قال

 إذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضا،، وهو منكبيإذا افتتح الصالة رفع يديه حذ
   .1)كان ال يفعل ذلك يف السجودربنا ولك احلمد و مسع اهللا ملن محده: " وفال

حلديث الرباء بن عازب عن النيب صلى اهللا عليه ال يرفع إال يف تكبرية اإلحرام، : ومرة قال
أال أصلي لكم  (وحديث ابن مسعود  .2)أنه كان يرفع عند اإلحرام مرة ال يزيد عليها(سلم و

ال ( :مرة قالو. 3)فصلى ومل يرفع يديه إال مرة: قالصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .4)حابنا الرفع عند اإلحرام ال غرييرفع أصال، والذي عليه أص

عن أمحد بن  6مث يذكر قول أمحد بن سعيد 5 تقول بالرفعبعدها يشري إىل الروايات اليت      
 .1خالد

                                                
. 1/257. 702: أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة باب رفع اليدين في التكبيرة األولى مع االفتتاح سواء رقم -1

 .1/292. 390: ن حذو المنكبين مع تكبيرة اإلحرام والركوع رقمومسلم في كتاب األذان باب استحباب رفع اليدي
والبيهقي باب من لم . 1/199. 748: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع رقم.أخرجه أبو داود في كتاب الصالة -2

 . 2/76. 2358: يذكر الرفع إال في االفتتاح رقم
 .2/40. 257: صلى اهللا عليه وسلم لم يرفع إال مرة رقمأخرجه الترمذي في كتاب الصالة باب ما جاء أن النبي  -3

 .2/78. 2363: والبيهقي في السنن باب من لم يذكر الرفع إال في االفتتاح رقم
 .4/100االستذكار  -4
  4/101االستذكلر  -5
لحديث، وقد هو أبو العباس أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر المعروف بابن الحصار من أهل قرطبة، اشتهر برواية ا -6

 )4/678ترتيب المدارك القاضي عياض ) (هـ392ت(كثر أخذ الناس عنه 
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عندنا مجاعة من علمائنا يرفعون أيديهم يف الصالة على حديث ابن عمر، ورواية من كان : "قال
فما عاب هؤالء  .روى ذلك عن مالك، ومجاعة ال يرفعون إال يف اإلحرام على رواية ابن القاسم

  . 2" على هؤالء
 ى أن رواية من يرى الرفع، صحيحة، ورواية من يرى ترك الرفع صحيحة،وهذا يدل عل 

  .3لثبوت ذلك بأحاديث صحيحة
 :يؤيد ذلك ما يرويه ابن عبد الرب عن أحد شيوخه الذين يقولون بالرفع حيث يقولو 

 5مكان أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهي :يقول 4مسعت شيخنا أبا عمر أمحد بن عبد اهللا بن هاشم"
ان أفضل من رأيت وك يرفع يديه كلما خفض ورفع، على حديث ابن عمر يف املوطأ، شيخنا

الأخالف رواية ابن  :قال ملا ال ترفع فنقتدي بك؟: فقلت أليب عمر. علماوأفقههم وأصحهم 
  .6" خمالفة اجلماعة فيما قد أبيح لنا ليست من شيم األئمةوالقاسم ألن اجلماعة عندنا اليوم عليها، 

عند رفع اليدين عند اخلفض بالركوع و كالم إن دل على شيء فإمنا يدل على أنهذا الو 
   .لكن اشتهرت رواية عدم الرفع و اهللا أعلمو الرفع منه أصح عند املالكية،

  :ق الذي ال جيوز عقد النكاح بدونهمقدار الصداـ  2
ختالفام، واستهلها اأورد ابن عبد الرب العلماء يف أقل ما ميكن اعتباره صداقا، وقد  اختلف 

مبا عليه اإلمام مالك وأصحابه يف املسألة، بأن ال تنكح املرأة بأقل من ربع دينار، ألن ذلك أوىف ما 
هذا قول مالك وأصحابه حاشا ابن وهب، فال جيوز عندهم أن يكون  : "قالو. جيب فيه القطع

ذلك من العروض اليت جيوز صداق أقل من ربع دينار، أو ثالثة دراهم من الورق كيال أو قيمة 
، فإنه يستحب أال ينقص أصحابه يف املسألة عدا ابن وهبمالك و8تفاقافبني هنا  .7"ملكها

  .9ربع دينار وجييزه بدرهم وبنصف درهم الصداق من 
                                                                                                                                                   

وحدث عنه . أحمد بن خالد الفقيه الكبير أبو جعفر البغدادي حدث عن ابن علية وبن عيينة والشافعي وعدة غيرهم -1
 .)11/531السير . (هـ247كان عدال، ثقة، صدوقا، توفي سنة . الترمذي والنسائي وغيرهم

 4/101االستذكار  -2
 .102-4/101انظر الهامش من كتاب االستذكار  -3
سمع سفيان بن عيينة . بوري الوطناهو عبد اهللا بن هاشم اإلمام الحافظ المتقن أبو عبد الرحمن الطوسي المولد النيس -4

- 12/328السير ، و1/97طبقات المحدثين . (هـ255ووكيعا ويحي بن سعيد حدث عنه مسلم وغيرهم، توفي سنة 
329.( 

هـ سمع قتيبة وإسحاق بن راهويه وغيرهم، كان يكتب عن األقران ومن هو أصغر 218ولد سنة  ،الثقة الصحيح -5
  ).1/108طبقات الحنابلة (هـ 275نقل عن أحمد سنن كثيرة توفي ببغداد سنة . منه سنا

  4/102االستذكار  - 6
  16/71 نفسه -7
  20/108 ،17/239 ،16/114انظر أمثلة على ذلك في  -8
  16/76االستذكار  -9
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  : رجل ليس بويل هلا فيعقد نكاحهاإسناد املرأة عقد نكاحها إىلـ  3

ل عقد نكاحها إىل رجل ليس بويل هلا، فيعقد نكاحها، جتع املرأة مالك وأصحابه يف اختلف 
  .1:ابن عبد الرب اختالفام كما يليوقد أورد 

مل يدخل إذا كان جاز، وإن أراد الفسخ فسخ دخل، أوإن أجازه الويل : "قال ابن القاسم
  ".وكدلك قال مالك : قال. ت األوالد جاز إذا كان ذلك صوابابالقرب، فإن تطاول األمد، وولد

  ".الويل، فإنه نكاح عقده غري الويل، ال جيوز وإن أجازه قال غري ابن القاسم: "وقال سحنون
فيه بغري والفسخ  :ذكر ابن حبيب، عن ابن املاجشون، أنه ال جيوز وإن أجازه الويل، وقالو
 ،،مل يكن للويل ان جييزهإذا زوجها أجنيب: ن شعبان عن ابن املاجشون عن مالكوذكر اب. طالق

  .2)أميا امراة نكحت بغري ويل فنكاحها باطل: (ن ولدت منه، لقوله صلى اهللا عليه وسلموإ
إذا زوج املرأة غري وليها، يفسخ قبل الدخول بتطليقه،  :وقد قال مالك" :3وفال ابن شعبان

وقال مالك فيمن تزوجت بغري ويل، ودخل ا والزوج كفء : قال، "وال شيء هلا من الصداق
  .رى أن نتكلم يف هذافال نووليها قريب، 

ن عن مالك يف ما ما رواه ابن املاجشو: " لآلراء املختلفة يف املذهب يقول بعد عرضهو 
 4)ال نكاح إال بويل: (اهر قوله صلى اهللا عليه وسلمابن شعبان هو القول بظذكره ابن حبيب و

  ".وهو قول مجهور املدينة ) أميا امرأة نكحت بغري ويل فنكاحها باطلو(
  ؟آية من فاحتة الكتاب "بسم اهللا الرمحان الرحيم"هل ـ  4

ال الرمحن الرحيم يف املكتوبة سرا وال يقرأ بسم اهللا "يورد ابن عبد الرب قول اإلمام مالك  
  ".قرأ وإن شاء ترك جهرا يف فاحتة الكتاب وال يف غريها، أما يف النافلة فإن شاء

فجملة مذهب : "ك وأصحابه يف املسألة بقولهموضع آخر من الكتاب اتفاق مالمث يبني يف 
وأصحابه أا ليست عندهم آية من فاحتة الكتاب، وال من غريها من سور القرآن إال يف  مالك

ال يف غريها سرا وال جهرا وال ي يف املكتوبة يف فاحتة الكتاب وإنه ال يقرأ ا املصلو سورة النمل،
                                                

 21/270، 20/239أمثلة على اختالفهم في  ر، انظ46 - 16/44االستذكار  -1
والترمذي في كتاب النكاح باب في . 2/427. 1879: أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح باب ال نكاح إال بولي رقم -2

 .1/634. 2083: الولي رقم
رضي، انتهت إليه رئاسة المالكية بن شعبان المصري المعروف بابن الفحاق محمد بن القاسم هو الحافظ أبو إس -3

 ).2/293ترتيب المدارك ) (هـ355ت (بمصر 
والترمذي في كتاب النكاح باب ما  2/428. 1880: رقم" ال نكاح إال بولي"أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح باب  -4

 .3/407. 1101: رقم" ال نكاح إال بولي"جاء 
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هذا هو املشهور من مذهب مالك عند و. آن عرضاعرض القربأس أن يقرأ ا يف النافلة، وي
  . 1"أصحابه
انفرد به من  كما يتجلى تركيز ابن عبد الرب على رأي اإلمام مالك و أصحابه، بذكر ما 

أن مذهب مالك وأصحابه : "يف أهل القدر حيث يقول مثال ذلك؛ بيان مذهبهمو األحكام،
قدر وال على أهل األهواء  يسلم على أهل الالال يصلي عليهم و: "القدرية يستتابون، وقال مالك

  ".ال يصلى خلفهم، وال تقبل شهادم كلهم، و
لكمال يف الدين من أهل التالوة بأن اإلمامة يتخري هلا أهل ا" خلفهم ال يصلى"فسر قوله مث ي 

ن يال يصلي عليهم أئمة الد،فإنه يريد" ال يصلي عليهم: " وقوله .الفقه، هذا يف اإلمام الراتبو
بتداعهم، رجاء أن ينتهوا عن مذهبهم وكذلك ترك الخزي هلم، وأهل العلم؛ ألن ذلك زجر هلم و

  .2بتداء السالم عليهما
أما أن تترك الصالة عليهم مجلة إذا ماتوا فال، بل السنة اتمع عليها، أن يصلى و: "مث يقول 

وال أعلم أحدا من  .و مرتكبا للكبائرال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، مبتدعا كان أ على كل من قال
  .3"كما شذ عن العلماء يف قبول شهادم .الفتوى يقول يف ذلك بقول مالك ةفقهاء األمصار أئم

إذا اشترط " :اخليار حيث يقولنفرد به اإلمام مالك من األحكام، ما جاء يف بيع اومما  
الغد أو قرب  ومنر أيام اخليار أاملشتري لنفسه ثالثة أيام، فأتى به بعد مغيب الشمس من آخ

  .له أن يرد و إن تباعد ذلك مل يردذلك، ف
من أيام اخليار فلم يأت بالثوب، لزم البيع، فال خري  سإن اشترط أنه إن غابت الشم: وقال 

  ".يف هذا البيع 
ومل يتبعه عليه إال بعض  هذا مما انفرد به مالك: "يعلق ابن عبد الرب على ذلك بقولهمث  
  .4ابهأصح

إضافة إىل ذلك، فإننا كثريا ما جند اإلمام ابن عبد الرب ينوه برأي اإلمام مالك إذا وافق رأي  
يف املنطقة يلبسها (، ومثال ذلك ما رواه سعيد ابن املسيب، ابة والتابعني وغريهم من املفتنيالصح

  .5)ضها إىل بعضاحملرم حتت ثيابه، أنه ال بأس بذلك، إذا جعل طرفيها مجيعا سيورا يعقد بع
                                                

 205و – 170/ 4االستذكار  -1
  103/ 26 نفسه -2
 .26/104 نفسه -3
 .ما جاء في بيع الثنيا 19/134انظر كذلك  .20/153 نفسه -4
 . 1/327. 713: أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج باب لبس المحرم المنطقة رقم -5
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مالك يف هذا الباب وهو الذي عليه مجاعة العلماء من الصحابة  هوما استحسن" :فيقول 
  .1"والتابعني وغريهم من املفتني 

  عرض اآلراء الفقهية األخرى وأدلتها ونقدها: املطلب الثاين
ابن عبد الرب  بعد اإلتيان بآراء اإلمام مالك وأصحابه يف املسألة املختلف فيها، ينتقل اإلمام

خر مبينا آلتلو اك واملخالفة له؛ فيعرضها الواحد إىل اآلراء األخرى، املوافقة منها ملذهب اإلمام مال
استدالالت كل فريق منها، مع توجيه النقد هلذه األدلة مىت وجدت األسباب وتوفرت الوسائل 

  .املوجبة لذلك
ونقد الفقهية  ريقة عرضه هلذه اآلراء، نبني ا طاالستذكارإليك بعض األمثلة من كتابه و 
  .أدلتها

الرفع من الركوع  عندع األيدي يف الصالة عند الركوع وعرض آراء الفقهاء يف حكم رف -1
  :وعند السجود وعند الرفع منه

سألة عند اإلمام مالك وأصحابه، يبني ابن عبد الرب اآلراء الفقهية املبعد تفصيل احلكم يف  
 حنيفة كأيب رفع األيدي يف اخلفض والرفع،شهر أقوال مالك، وهي عدم فقة ألاألخرى، املوا

، وسائر فقهاء الكوفة قدميا وحديثا، وهو قول ابن مسعود 2حيوسفيان الثوري واحلسن بن 
ال أ علم مصرا من األمصار تركوا بأمجعهم رفع : " لتأكيد ذلك مث ينقل قول املروزي وأصحابه،

بعد ذلك ، 3"يرفع إال يف اإلحرامإال أهل الكوفة فكلهم ال الصالة،اليدين عند اخلفض والرفع يف 
ى اهللا عليه أصلي لكم صالة رسول اهللا صل أال(هو حديث ابن مسعود يورد حجتهم يف ذلك، و

  .4)فصلى ومل يرفع يديه إال مرة واحدة : وسلم، قال
ند اإلحرام مرة أنه كان يرفع ع(عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عازب بن وحديث الرباء  

  .5)ال يزيد عليها
 الصالة؛ كاألوزاعي بعدها ينتقل إىل اآلراء املخالفة، والقائلة بالرفع عند اخلفض والرفع يف 

يورد كذلك وحممد بن جرير الطربي، و ثور وإسحاق والشافغي وأمحد بن حنبل وأيب عبيد وأيب

                                                
  .17/23انظر كذلك االستذكار . 11/42االستذكار  -1
من تصانيفه التوحيد، الجامع في الفقه، إمامة ولد علي من .الحسن بن صالح بن حي الشيعي الزيدي فقيه متكلمهو  -2

 ).2/208واألعالم  1/178الفهرست ( فاطمة 
 4/100االستذكار  -3
 .سبق تخريجه  -4
 .سبق تخريجه  -5
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سلم كان إذا افتتح الصالة رفع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و(حجبتهم، وهو حديث ابن عمر 
ويعلق  –سبق عرضه  –1)، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاهنكبيو ميديه حذ
، حنو ثله عن النيب صلى اهللا عليه وسلمقد روى مو... وهو حديث ال مطعن ألحد فيه: "عليه قائال

املصنفني فيه، احلديث وب وقد ذكر ذلك مجاعة من أهل العلم -ثالثة عشر رجال من الصحابة، 
منهم أبو موسى وأبو سعيد وأبو الدرداء وأنس وابن  - 4مسلمو 3والبخاريأمحد و 2 داودكأيب

  .عباس وجابر
كان أصحاب رسول اهللا يرفعون أيديهم يف الصالة إذا " :واستدل بقول احلسن البصري 

  ".  ركعوا وإذا رفعوا كأا املراوح
ك الرفع عند كل خفض ورفع ممن مل خيتلف فيه إال ابن ومل يرو عن أحد من الصحابة تر 

ذلك، وروى عنه املدنيون الرفع، وكذلك اختلف مسعود وحده، وروى الكوفيون عن علي مثل 
  . عن أيب هريرة

الرفع منه مجاعة من التابعني باحلجاز والعراق والشام منهم؛ كما روى الرفع عند الركوع و 
جماهد، ونافع موىل ابن عمر، طاووس، ووعطاء و 5نوابن سريي القاسم بن حممد، وسامل، واحلسن

  .8واحلسن بن مسلم 7قتادةو 6بد العزيز وابن أيب جنيحعمر بن عو

                                                
 .سبق تخريجه  -1
هـ، 202عمرو بن عمران األزدي السجستاني، ولد سنة  هو أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن -2

كان في الدرجة العالية من النسك والصالح، جمع كتاب السنن قديما وعرضه على اإلمام أحمد  ،أحد حفاظ الحديث
توفي  ،عده أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب اإلمام أحمد بن حنبل. بن حنبل فاستحسنه

 ). 405 – 2/404وفيات األعيان ( هـ275ة بالبصرة سن
أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري من علماء المحدثين الثقات له كتاب الكبير والصغير،وكتاب  -3

 ).380الفهرست ابن النديم . (هـ256الصحيح توفي سنة 
والحديث له من الكتب كتاب الصحيح وكتاب  مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري من المحدثين العلماء بالفقه -4

 ).380الفهرست (هـ 261التاريخ وكتاب الطبقات، توفي سنة 
من أورع التابعين وفقهاء البصرة وفقهاء أهل ) هـ110-33(هو أبو بكر محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك  -5

.  عليه وسلم وتوفي بالبصرةالبصرة وعبادهم، كان يعبر الرؤيا، رأى ثالثين من أصحاب الرسول صلى اهللا
 .113: مشاهير علماء األمصار البستي ص(

. اسمه عبد اهللا بن أبي نجيح الثقفي، مولى آللي األخمس، كنيته أبو يسار، كان ممن يسكن المدينة مدة ومكة زمانا -6
هم، وحدث عنه كان من علماء الناس بالقرآن، كان يفتي بمكة بعد عطاء، حدث عن مجاهد وعطاء وطاووس وغير

مشاهير علماء . (هـ132هـ وقيل 131وثقه يحي بن معين توفي سنة . شعبة والثوري وابن عيينة وآخرون
 ).126-6/125، والسير 1/59، وطبقات الفقهاء 1/145األمصار، 

المسيب هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري أحد األئمة األعالم، روى عن أنس وسعيد بن  -7
. ( هـ117بن سيرين وغيرهم وروى عنهم أبو حنيفة واألوزاعي وغيرهم، كان أحفظ أهل البصرة، توفي سنة 

 ). 283- 1/269، والسير 55-1/54طبقات الحفاظ 
 ).1/143مشاهير علماء األمصار . (من جلّة أهل مكة وقرائهم وفقهائهم -8
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ها إن كنا لنؤدب علي: "وقال عمر بن عبد العزيز" ومن متام الصالةه" :وقد قال ابن سريين 
  ."باملدينة إذا مل نرفع أيدينا 

؟ كان نعم ومن يشك يف ذلك: "؟ فقالاملصلي عند الركوع يرفع: وقد قيل ألمحد بن حنبل 
  .1"ابن عمر إذا رأى رجال ال يرفع يديه حصبه

ن ترك الرفع يف أقوال القائلني بالرفع وحججهم، يورد رواية األوزاعي فيم وبعد ذكر 
سول أن ر الشام،بصرة والما أمجع عليه علماء أهل احلجاز وبلغنا من السنة في: "الصالة؛ أنه قال

حني يكرب الفتتاح الصالة، وحني يكرب  هو منكبيسلم، كان يرفع يديه حذاهللا صلى اهللا عليه و
  ".حني يرفع رأسه منه إال أهل الكوفة فإم خالفوا يف ذلك أمتهم للركوع، و

  ."2ذلك نقص من صالته : ذلك شيئا؟ قالفإن نقص من : "وقيل لألوزاعي 
كل من  : "يرد وينقد فيقوليقارن وبحث والنظر، يوازن ووبعد أن يويف املسألة حقها من ال 

إال احلميدي و بعض أصحاب داود  رأى الرفع وعمل به من العلماء ال يبطل صالة من ال يرفع،
سلم من حديث أيب وقد صح عن النيب صلى اهللا عليه و. اليت سبق ذكرها –رواية عن األوزاعي و

، فإنك مل أرجع فصل( :أن يعيد صالته، فقال له لذي أمرههريرة وحديث رفاعة بن رافع يف ا
الوضوء، واستقبل  فأسبغ إذا أردت الصالة( :فرائض الصالة دون سننها قال له مث علمه) تصل

سجد حىت ارفع حىت تطمئن رافعا، مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث اقرأ، مث اكرب، مث القبلة، 
  .3)حىت تطمئن جالسا تطمئن ساجدا، مث ارفع

 .إلحرام، وعلمه الفرائض يف الصالةيأمره برفع اليدين، وال من التكبري إال بتكبرية افلم  
فال وجه ملن جعل صالة من مل يرفع ناقصة، وال ملن أبطلها مع اختالف اآلثار يف : "لمث يقو 

أئمة األمصار يف  الرفع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، واختالف الصحابة ومن بعدهم واختالف
  .ذلك

والفرائض ال تثبت إال مبا ال مدفع له وال مطعن فيه، وقول احلميدي ومن تابعه شذوذ عند  
  .4"ال يلتفت أهل العلم إليه  اجلمهور، وخطأ

                                                
 106/ 4االستذكار  -1
 4/107االستذكار  -2
ومسلم في كتاب الصالة . 5/2307. 5897: البخاري في كتاب االستئذان باب من رد فقال عليك السالم رقم أخرجه -3

: باب وجوه قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة و ال أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها رقم
397 .1/298. 

  109/ 4االستذكار  -4
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  .ت بكلمة واحدةاختالف الفقهاء يف هيئة وقوع الثالث تطليقات جمتمعا -2
تقع للسنة أم  بكلمة واحدة هل ختلف الفقهاء يف هيئة وقوع الثالث تطليقات جمتمعاتا 

  ؟ ال
بكلمة واحدة الزمة ملن تطليقات جمتمعات  الرب إمجاع الفقهاء على أن ثالث نقل ابن عبد

  ؟ ني اختالفهم يف هيئة وقوعها كذلك؛ فهل تقع للسنة أم البأوقعها، و
؛ بأن الثالثة جمتمعات ليست بسنة ن وافقه من الكوفينيفبعد ذكر رأي اإلمام مالك وم

؛ وهو للشافعي؛ بأن من طلق امرأته بالرأي املخالف  متس فيه، أو مل تقع، أعقبهمل وقعت يف طهر
؛ يف طهر مل متس فيه فله أن يطلق واحدة أو اثنني أو ثالثة، وكل ذلك سنة وبني حجته يف ذلك

لكنه اختار أن ؛ ووافقه اإلمام أمحد، ة؛ كان له أن يوقع ثالثاهي أن من كان له أن يوقع واحدو
  .1أحب إيل أن يوقع واحدة: احدة وقاليوقع الو
أنه مكروه بقول أكثر ال يقعن لسنة، ومث بني حجة من ذهب إىل أن الثالث جمتمعات  

يورد لو أوقعها مفترقات عند اجلميع، والسلف، وهم يلزمونه وحيرمون به امرأته إال بعد زوج كما 
إن عمي طلق امرأته : اه رجل فقالأت" :منها ما روي عن ابن عباس قال .2اآلثار الدالة على ذلك

  .3"إن عمك عصى اهللا، فأندمه اهللا، ومل جيعل له خمرجا: ثالثا، فقال
كان عمر إذا أيت برجل يطلق امرأته ثالثا يف جملس واحد : "ومنها ما روي عن أنس قال 

  4"أوجعه ضربا، وفرق بينهما
إال ما خال ذكره  الفا من الصحابةال أعلم هلؤالء خم" :لآلثار الدالة على ذلك قال هبعد بيانو 

  .5"نه خالفهع اطاووس، وسائر أصحابه رووهو شيء مل يروه عنه إال عن ابن عباس، و
 6بن عتبةدخل احلكم : "ن عباس فقد روى معمر عن أيوب قالفأما رواية طاووس عن اب 

عباس وأبو  سئل عن ذلك ابن: فسألوه عن البكر تطلق ثالثا قال على الزهري مبكة وأنا معه،
فخرج احلكم ابن : قال ال حيل له حىت تنكح زوجا غريه،: وعبد اهللا بن عمر فكلهم قالهريرة 

                                                
 .10-9/ 17االستذكار  -1
 11- 10/  17 نفسه -2
ومصنف عبد الرزاق كتاب . 4/61مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الطالق باب من كره أن يطلق الرجل امرأته  -3

 .6/266. 10779: النكاح باب التحليل رقم
 .4/61. 11345: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطالق باب المطلق ثالثا رقم -4
 .17/11االستذكار  -5
كان ثقة ثبتا . الكوفة، حدث عن إبراهيم النخعي عن سعيد بن جبير وطاووس وعكرمة وغيرهم كثير هو عالم أهل -6

 ).وما بعدها 5/208السير (هـ 115هـ وقيل 114فقيها، وكان صاحب سنة وإتباع، توفي سنة 
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اس فيها فأخربه، عتبة وأنا معه فأتى طاووس وهو يف املسجد فأكب عليه فسأله عن قول ابن عب
اس جيعلها واهللا ما كان ابن عب :الفرأيت طاووس رفع يديه تعجبا من ذلك، وق: بقول الزهري قال

  .1" إال واحدة
، 2مث يورد الروايات املخالفة لرواية طاووس عن ابن عباس وفيها أن الطالق الثالث يقع 

  .دينار وجماهد وعطاء وعمرو بن 3جبري نكرواية سعيد ب
أو قال  –إين طلقت امرأيت ألفا : جاء رجل إىل ابن عباس فقال: جبري قال روى سعيد بن -
  .4"بثالث، وسائرهن وزرا اختذت ا آيات اهللا هزؤا  بانت منك: " مائة قال
يأخذ : "ال ابن عباسق. رجل طلق امرأته مائة: "عباس روى عن عطاء أن رجال قال البن-

  .5"عا وتسعنيسب عيدمن ذلك ثالثا و
فهذا سعيد بن جبري وجماهد وعطاء وعمرو بن : "رواية طاووس وينقدها فيقول فريد بذلك 
ذلك دليل مات واقعات، وون عن ابن عباس يف طالق الثالث جمتمعات، أن الزوغريهم يرو دينار

ضعفها حني روى عنه يف طالق الثالث اتمعات، إا على وهي رواية طاووس عنه و واضح
 .لم و أيب بكر و صدر من خالفة عمرسى عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وكانت تعد واحدة عل

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واخلليفتني إىل رأي نفسه، وما كان البن عباس ليخالف  
ورواية طاووس، وهم وغلط، مل يعرج عليها أحد من فقهاء األمصار باحلجاز والعراق واملغرب 

 .واملشرق والشام
ئل عن رجل طلق امرأته ثالثا؟ كان بن عباس إذا س: " وقد روي عن طاووس عن أبيه قال 

 ".ك خمرجا، ال يزيده على ذلكلو اتقيت اهللا جلعل ل: قال
ابن عباس عنه، ألن من ال  بأصحا لطاووس عن ابن عباس، كرواية سائروهذه الرواية  

  .خمرج له، فقد لزمه من الطالق ما أوقعه
ذكره طاووس عنه، وذلك ال يصح؛ لرواية الثقات ولو صح عن ابن عباس ما: " يقولمث 

: ه، وهمعلم منجة على من هو من الصحابة أجل، وأحما كان قوله ة، عن ابن عباس خالفه، اجلل
                                                

 .6/392. 11337: مصنف عبد الرزاق في كتاب الطالق باب المطلق ثالثا رقم -1
 .14، 13/ 17االستذكار  -2
يسألوني وفيهم ابن أم دهما : كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه قال. هو أبو عبد اهللا سعيد بن جبير بن هشام -3

  ).1/82طبقات الفقهاء (هـ 95توفي سنة ) يعني سعيدا(
د الرزاق في ومصنف عب. 62/ 4مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الطالق باب الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفا  -4

 .6/397. 11349: كتاب الطالق باب المطلق ثالثا رقم
 . 6/396. 11348: مصنف عبد الرزاق كتاب الطالق باب المطلق ثالثا رقم -5
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مث يورد اآلثار عنهم  1" موغريهبن حصني عثمان، وعلي وابن مسعود، وابن عمر وعمران عمر 
خبالف ما رواه طاووس عن فهؤالء الصحابة كلهم قائلون، وابن عباس معهم "  :يف ذلك ويقول

  .يف أمصار املسلمني وأئمة الفتوى وعلى ذلك مجاعات التابعون. ابن عباس
إمنا تعلق برواية طاووس أهل البدع، فلم يروا الطالق الزما إال على سنته و جعلوا خمالف  

؛ ألن الطالق ليس من القرب إىل اهللا وهذا جهل واضح. السنة أخف حاال فلم يلزموه طالقا
ريف السنة وال ز عليهم حتاخللف الذين ال جيوعلى سنته إىل خالف السلف و تعاىل، فال يقع إال

  .2"الكتاب
حىت  هال حتل له امرأتو مث ينتقل إىل مذهب القائلني بأن الثالثة يف كلمة واحدة تلزم موقعها 

واألوزاعي  3تنكح زوجا غريه، وهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحام والثوري وابن أيب ليلى
حي وأمحد بن حنبل وإسحاق بن  وعبد اهللا بن احلسن واحلسن بن 4والليث بن سعد وعثمان البيت

   .وأبو عبيد وحممد بن جرير الطربي راهويه وأبو ثور
حممد بن و 5ةوما أعلم أحدا من أهل السنة قال بغري هذا إال احلجاج بن أرطأ: "وقال

  .7"ما قااله ال حجة فيوكالمها ليس بفقيه و 6إسحاق
د العزيز امرأته ثالثا يف طلق ركانة بن عب(ورد على ابن إسحاق قوله يف حديث ركانة  

جملس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف طلقتها، 
 ؛8)فارجتعتها: إمنا تلك واحدة فارجتعها إن شئت، قال: واحد، قال طلقتها ثالثا يف جملس: قال

كانت ثا يف جملس واحد، ألا بأن النيب صلى اهللا عليه و سلم إمنا رد عليه امرأته ألنه طلقها ثال
إمنا طلق ركانة زوجته البتة ال كذلك، رواه و) خطأ(هذا حديث منكر : بدعة خمالفة للسنة، فقال

                                                
 .17/15/16االستذكار  -1
 .19-17/18 نفسه -2
قبل أبي حنيفة،  ، ولي القضاء لبني أمية، وكان يفتي بالرأي)هـ148-78(هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى  -3

  ).84:، وطبقات الفقهاء ص344:الفهرست ابن النديم ص. (من آثاره كتاب الفرائض
) هـ143ت (هو عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري صدوق من الطبقة الخامسة، عابوا عليه اإلفتاء بالرأي  -4

 .2/14تقريب التهذيب (
. مام العالمة مفتي الكوفة مع اإلمام أبي حنيفة والقاضي بن أبي ليلىاإل. بن كعب لهو أبو ثور بن هبيرة بن شرحبي -5

توفي . قال عنه النسائي ليس بالقوي، وقال الدار قطني ال يحتج به. ولد في حياة أنس بن مالك، روى عنه خلق كثير
 ).1/193، وترتيب األعالم 74- 7/69السير(هـ 149سنة 

ي، روى عن جمع من كبار التابعين، وثقه جماعة ووهنه آخرون، وهو هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغاز -6
 .)5/28تهذيب التهذيب (هـ، 152هـ وقيل 151حسن الحديث ت 

 17/19االستذكار  -7
وأبو داود في . 3/480. 1177: أخرجه الترمذي في كتاب الطالق باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتّة رقم -8

 .2/263. 2206: تّة رقمكتاب الطالق باب في الب
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مذهب أهل بيت ركانة العاملون به، وأما مذهب ابن إسحاق فهو قول طاووس وهو لثقات ا
  .1ضعيف مهجور، كما سبق بيانه

  .افرف الفقهاء يف قتل املؤمن بالكختالا -3
 أورد ابن عبد الرب اختالفات الفقهاء يف قتل املؤمن بالكافر؛ فبدأ برأي اجلمهور وهم مالك 

أبو ثور وأبو ، واألوزاعي وأمحد وإسحاق، و2ربمةوالشافعي وأصحابه والليث والثوري وابن ش
إن قتله  واستثىن مالكا والليث بقوهلما، اليقتل مؤمن بكافر،: عبيد وداود الظاهري، وهم القائلون

   .أي ال يقتله لثائرة وال عداوة و إمنا من باب قطع الطريق – 3قتل غيلة قتل به
مث بني الرأي املخالف، وهو أن املسلم يقتل بالكافر على كل حال، وأسنده أليب حنيفة  

  .رد أدلتهم ويردها وينقدها الواحد تلو اآلخرويو،وأصحابه وابن أيب ليلى، وعثمان البيت
رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجال من أهل القبلة برجل من  قتل( :ثمنها حدي -

  .4)أنا أحق من وىف بذمته: (، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأهل الّذمة
قطع ال يثبته أحد من أهل العلم نوهذا حديث م": د ابن عبد الرب هذا احلديث بقولهور 

  ".باحلديث؛ لضعفه 
أن رجال من املسلمني قتل رجال من أهل احلرية، " ة ال بن سربكما احتجوا حبديث الرت 
حىت جييء على : اقتلوه به، فقيل ألخيه حننب قال أن: فيه إىل عمر بن اخلطاب، فكتب عمرفكتب 
فقد جاء الكتاب : لفبلغ عمر أنه من فرسان املسلمني، فكتب أن ال يقيدوا به، قا: قال. العصبة
  .5"وقد قتل
لو كان القتل عليه واجبا، ما كان عمر و... بأنه حديث ال حجة هلم فيهلرب ا عبد وقال ابن 

  .سواءف و الوضيع ومن فيه غىن يف احلق ليكتب أال يقتل؛ ألنه من فرسان املسلمني، ألن الشري
فإنه ال جيب  –إما غريه لي، وإما ع –قد روى هذا اخلرب مبا دل عليه أنه شاور، فقال له و 

  .6ال يقتل عليه قتل؛ فكتب أن

                                                
 .21-17/20االستذكار  -1
الطبقات الكبرى (، )هـ140ت (هو عبد اهللا بن شبرمة، كان ثقة فقيها قليل الحديث حسن الخلق وكان واليا باليمن  -2

6/350.( 
 170/ 25االستذكار  -3
والدار . 5/408. 27460: رقمإذا قتل الذمي المسلم قتل به : مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الديات باب من قال -4

 .3/135. 167: قطني في كتاب الحدود والديات رقم
  5/409 ..27470: مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الديات باب من قال إذا قتل الذمي المسلم قتل به رقم -5
 .25/172االستذكار  -6
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قتل رجل من فرسان الكوفة عباديا من أهل احلرية، : (حديث الرتال بن سربة قال مث أورد 
مث جاء كتاب عمر، أال فكتب عمر أن أقيدوا أخاه منه، فدفعوا الرجل إىل أخي العبادي فقتله، 

  .1)قد قتلهتقتلوه، و
  .ين دليل على ما قلناهوكتاب عمر الثا: قالو 
كما  2،)من السنة أال يقتل مؤمن بكافر وال حر بعبد( رضي اهللا عنه وأورد حديث علي 

جفينة، ومها و ن املسيب يف قصة قتل عبيد اهللا بن عمر اهلرمزانباحتجوا خبرب الزهري عن سعيد 
بأن هذا اخلرب الحجة فيه : "ن يقيدوا من عبيد اهللا، وقالكافران، وأن عثمان واملهاجرين أرادوا أ

  ."ربجفينة مل يكن أسلم، وهذا مشهور عند أهل العلم بالسري واخلوكان أسلم  ألن اهلرمزان قد
واحتجوا كذلك باإلمجاع على أن املسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي فنفسه أحرى  

  .أن تؤخذ بنفسه
ال مدخل و .أن هذا قياس حسن لوال أنه باطل عند األثر الصحيح: " ورد على ذلك بقوله 
  ".ع صحة األثروالنظر م للقياس
هل عندكم من رسول اهللا : (عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قيل له وروى بسنده 

، إال أن ة، وبرأ النسمةال والذي فلق احلب: فقال ؟ى اهللا عليه وسلم شيء سوى القرآنصل
: وما يف هذه الصحيفة؟ قال: ال فهما يف كتابه، و ما يف هذه الصحيفة، قلتجيعطي اهللا ر

  .3)وفكاك األسري، وال يقتل مسلم بكافر العقل
  .4)ال يقتل مؤمن بكافر: (حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم قالكما روى 

شتر إىل علي رضي اهللا نطلقت أنا واألا: قال 6س بن عبادعن قي 5بسنده اقد أورد حديثو
ال،  :قالاس عامة؟ يعهد إىل النهل عهد إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهدا مل  :عنه، فقلنا

                                                
 .5/408. 27463: رقممصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات باب من قال إذا قتل الذمي مسلم قتل به  -1
وسنن الدار قطني . 5/409. 27477: مال يقتل مسلم بكافر رق: مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الديات باب من قال -2

 .3/133. 160: في الديات والحدود وغيره رقم
الديات  والترمذي في كتاب. 6/2534. 6517: أخرجه البخاري في كتاب الديات باب ال يقتل المسلم بالكافر رقم -3

 .4/24. 1412: باب ما جاء ال يقتل مسلم بكافر رقم
وابن ماجة في الديات باب ال يقتل . 4/25. 1413: أخرجه الترمذي في كتاب الديات باب ما جاء في دية الكفار رقم -4

 . 2/887. 2659: مسلم بكافر رقم
 .25/176االستذكار انظر  -5
روى عن أصحاب النبي صلى اهللا . قدم المدينة في خالفة عمر بن الخطاب ،القيسي الضبعي، أبو عبد اهللا البصري -6

ذكره ابن سعد في الطبقة األولى من تابعي . عليه وسلم ؛ منهم أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب
تهذيب .( روى له الجماعة سوى الترمذي. ثقة: وقال عنه النسائي. كان ثقة، قليل الحديث: أهل البصرة، وقال

 ). 70-24/64الكمال 
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ويسعى ،املؤمنون تتكافأ دماؤهم: (من قراب سيفه، فإدا فيه إال ما يف كتايب هذا، وأخرج كتابا
بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، أال ال يقتل مؤمن بكافر، وال ذو عهد يف عهده، من 

  .1)أحدث حدثا، أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني
 املسلمنيغري دليل على أن ) املسلمون تتكافأ دماؤهم( :سلميف قوله صلى اهللا عليه و: قالو

دون ن الكافر ال يقاد من املسلم يف ما وذكر اإلمجاع على أ. ال تكافئ دماؤهم دماء املسلمني
  . 2النفس من اجلراح، فالنفس بذلك أحرى

 .حبديث التصرية اختالف الفقهاء يف القول -4
الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو خبري روا اإلبل وال تص: (الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال     

  .3)النظرين بعد أن حيلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من متر
اختلف الفقهاء يف القول به؛ فمنهم من قال به : "أورد ابن عبد الرب هذا احلديث وقال 

وأصحابه  فمن قال به مالك وهو املشهور عنه، والشافعي؛ ومل يستعملهواستعمله، ومنهم من رده، 
د استعملوه على وجهه، وعمومه، وأبو ثور ومجهور أهل احلديث، وق والليث وأمحد وإسحاق

إذا بان أا مصراة حمفلة ردها يف الثالث أو عند  –أي مشتري املصراة - إذا بان له  :ظاهره وقالواو
  .4"للحديث اإتباععا من متر انقضائها، ورد معها صا

عن أيب هريرة أن .. .مث روى حديثا بسنده عن سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان 
حبها شترى حمفلة، فله أن ميسكها ثالثا، فإن أاأميا رجل : (الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
  .5)صاعا من مترأمسكها و إن أسخطها ردها، و

اشترى مصراة فاحتلبها ء يف حالة ردها؛ فمالك يرى أن من ختالف هؤالء الفقهااوفصل  
فإن رضيها أمسكها وإن سخطها الختالف لبنها ردها، ورد معها صاعا من قوت ذلك  ،ثالثا

  .البلد مترا كان أو برا، أو غري ذلك، وهو قول الطربي

                                                
والنسائي في كتاب القسامة باب . 4/180. 4530: أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر رقم -1

 .4/217. 6936: القود رقم
 25/177االستذكار  -2
ومسلم في كتاب . 2/683. 1366: أخرجه مالك في كتاب البيوع باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة رقم -3

. 1515: البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه و تحريم النجش وتحريم التصرية رقم
 . 3/270. 3443: وأبو داود في كتاب البيوع باب من اشترى مصراة فكرهها رقم .3/1155

 .21/88االستذكار  -4
 . 2/753. 2239: اة رقمأخرجه ابن ماجة في كتاب البيوع باب بيع المصر -5
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وهو . ال يرد غري التمر إن كان موجودا ؛ردها ورد معها صاعا من مترالشافعي يقول بو 
 وأبو ثور، وداود وحيي،،وأبو عبيد،قول ابن أيب ليلى، والليث بن سعد، وبه قال أمحد وإسحاق

  .1جب رد قيمته، ال قيمة اللنبعلى أصوهلم أن التمر إذا عدم و
أن النيب عن أيب هريرة  2إنه ال يرد إال التمر، مبا رواه بسنده: بعدها يورد حجة من قال 

من اشترى مصراة فهو باخليار ثالثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا ( :صلى اهللا عليه وسلم قال
  .3)من متر، ال مسراء

أن املصراة ملا كان لبنها مغيبا ال يوقف على  مث بني معىن احلديث مؤيدا رأي القائلني به؛ 
مبلغه الختالط لنب التصرية بغريه مما حيدث يف ملك املشتري من يومه، و جهل مقداره وأمكن 

يف ذلك مبا حده فيه من الصاع  اخلصومةداعي يف قيمته، قطع النيب صلى اهللا عليه وسلم الت
احلياة؛ ألن اجلنني ملا ه واملذكور،كما فعل يف دية اجلنني، قطع فيه بالغرة حسما لتداعي املوت في

أمكن أن يكون حيا يف حني ضرب بطن أمه، فتكون فيه الدية كاملة، وأمكن أن يكون ميتا فال 
فيه واخلصام، بأن جعل فيه غرة  التنازع، قطع رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم شيءكون فيه ي

  .ى صحته يف بطن أمه إذا رمته ميتاعبد أو أمة ألنه ال يوقف عل
ويف اتفاق العلماء على القول حبديث اجلنني، يف دية اجلنني، دليل على لزوم القول حبديث  
  .4هلاتسليما للسنة و إتباعااملصراة 
ومنهم أبو حنيفة وأصحابه،ويورد ،مث ينتقل إىل الرأي املخالف للقائلني حبديث املصراة 

  :وهي 5أدلتهم اليت احتجوا ا
ومعلوم أن اللنب  :وقالوا. 6)والغلة بالضمان ناخلراج بالضما(احلديث منسوخ حبديث  -1

للنب احلادث يف ملك املبتاع، ا وقد خالطه جزء من -صريةتوهو لنب ال- احمللوب يف املرة األوىل 
يف ملك املشتري فكيف يرد له كذلك لو حلبها ثالثة مثل ذلك، غلة طارئة و كذلك املرة الثانية،و

  .شيئا

                                                
 90 -  89/ 21االستذكار  -1
  .21/90 نفسه -2
والنسائي في كتاب البيوع باب المحفلة . 2/753. 2239: أخرجه ابن ماجة في كتاب البيوع باب بيع المصراة رقم -3

 .4/11. 6080: رقم
 .92-21/91االستذكار  -4
  .93 -21/92 نفسه -5
. 3/581. 1285: ع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد فيه عيبا رقمأخرجه الترمذي في كتاب البيو -6

 . 2/754. 2242: وابن ماجة في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان رقم. وقال حديث حسن صحيح
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األصول اتمع عليها يف املستهلكات أا ال تضمن إال باملثل، أو بالقيمة من الذهب  -2
ه املشتري يف أول حلبة وهو ملك صرية الذي حلبتوالورق فكيف جيوز القول يف ضمان لنب ال

قد وقعت عليه  أومل يفت، وهو مما البائع يف حني البيع، مل يضمن بصاع من متر، فات عند املشتري
وهذا كله يبني أن احلديث يف املصراة منسوخ : وقالوا. كما وقعت عليه املصراة نفسها الصفقة،

صلى اهللا عليه وسلم يف حريسة  وذلك يف قولهالشيء،  كما نسخت العقوبات يف غرامة مثلي
فاعتدوا عليه مبثل ﴿نكال نسخه قول اهللا عز وجل  جلداتاجلبل اليت ال قطع فيها غرامة مثليها،و 

  .1﴾ما اعتدى عليكم
ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  منسوخ أيضا بتحرمي الربا، )وصاعا من متر( :قوله-3

فإن فات  :طعاما مثله،قال ،عل فيمن استهلك طعاماوج ،الطعام بالطعام ربا،إال هاء وهاءجعل 
  .أو ورقا فقيمته ذهبا،

للرأي املخالف  وبعد عرضه."وهذا كله يدل على أن حديث املصراة منسوخ" :مث قالوا 
حديث " 2:، واالستدالل عليه بقولهماجاء يف حديث املصراةيرد عليها بتأييد  وحججه يف ذلك،

ومعناه صحيح يف أصول  دفعه أحد من أهل العلم باحلديث،ال ي املصراة حديث ثابت صحيح،
رية ملا اختلط باللنب الطارئ يف ملك املشتري، مل يتهيأ تقدير ما للبائع وذلك أن لنب التص السنة،

منهما ألن تقومي ماال يعرف غري ممكن، وملا كان لكل واحد  فيكون على املشتري قيمته؛، من ذلك
عاجزين عن حتديده، حكم النيب صلى اهللا عليه وسلم للبائع بصاع من من اللنب، وكانا مجيعا  ءشي

  .متر؛ ألن ذلك كان الغالب يف قوم يومئذ
جعل الصغري منها  ويف األصول ما يشهد لذلك، مثل حكمه يف اجلنني، ويف األصابع واألسنان،

  .كالكبري
فضيل بعضها ى صحة ت، حكم يف صغريها وكبريها حبكم واحد؛ ألنه ال يوقف علكذلك املوضحة

  .3"على بعض يف اجلمال، واملنفعة
وقد روى الشافعي بسنده عن عائشة، أن رجال اشترى عبدا، فاستغله مث ظهر منه على  

يارسول اهللا، إنه : سلم فقضى له برده، فقال البائعفيه إىل الرسول صلى اهللا عليه و عيب، فخاصم
  .)اخلراج بالضمان( :وسلم قد أخذ خراجه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه

                                                
  .194/البقرة -1
  21/95االستذكار  -2
  .94 -21/93 نفسه -3
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حديث اخلراج  عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 1همث روى ابن عبد الرب بسند 
مل خيتلف العلماء أن املصراة إذا ردها مشتريها :معىن حديث املصراة وقال مؤكدا على ،بالضمان

غلة طرأت يف ملكه،  بعيب التصرية أو بعيب غري التصرية، مل يرد اللنب احلادث يف ملكه، ألنه
صرية اليت وقعت عليه توكان ضامنا ألصلها، وملا جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف لنب ال
وملا كان لنب الشاة . الصفقة مع الشاة أو الناقة صاعا من متر، علم أن ذلك عبادة ليس بقيمة

ه وسلم يف لنب املصراة كيف كذلك لنب البقرة، والناقة ومل جيعل رسول اهللا صلى اهللا عليخيتلف، و
  ...ومةصكانت، إال الصاع املذكور، علم أن ذلك عبادة ملا وصفنا من قطع شعب اخل

بقرات غرة، أو نوق غرة إال  إذا كان ذلك كذلك، فينبغي أال جيب يف لنب شاة غرة، أوو 
  .يكون ذلك خارج عن سائر البيوع، واهللا أعلمالصاع عبادة، وتسليما، ف

اإلبل، وال الغنم، فمن اشترى  واال تصر: (وصفنا قوله صلى اهللا عليه وسلمملا  ويشهد 
هللا عليه وسلم يف حديث أيب ورواية من روى عن النيب صلى ا - يعين من اإلبل والغنم - مصراة،
ذكره البخاري، وأبو داود، ،)شاة مصراة(، ورواية من روى ) اشترى غنما مصراةمن  : (هريرة

فلم جيعل يف الغنم ) فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من مترفهو باخليار ثالثا، (
مع علمه بأن  وال اإلبل، املصراة إال ما جعل يف الشاة املصراة ومل خيص املصراة من الغنم،وال البقر،

  .2"واهللا ويل التوفيق . ويتباينذلك خيتلف، 
   يع الثمار حىت يبدو صالحهاسلم عن باء يف معىن يه صلى اهللا عليه وختالف العلما-5

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الثمار (أورد ابن عبد الرب حديث ابن عمر 
  .3)حىت يبدو صالحها، ى البائع واملشتري

دليل  ؛حىت يبدو صالحها  ي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بيع الثماريف" :وقال 
رم، على ذلك مجهور صز بيعها يف رؤوس األشجار وإن مل تواضح على أنه إذا بدا صالحها جا

العلماء، ومجاعة أئمة الفتوى باألمصار، إال ماروي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وعكرمة موىل 
  .4)رؤوس النخل قبل أن تصرم ال جيوز بيع الثمرة يف( :ابن عباس أما قاال

                                                
  .21/94االستذكار  -1
  .96 -21/95 نفسه -2
وأبو داوود في كتاب . 2/766. 2082: لبخاري في البيوع باب النهي عن بيع الثمار، قبل أن يبدو صالحها رقم -3

 .3/252. 3367: البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها رقم
 .8/40. 14219مصنف عبد الرزاق  -4
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يريد حىت حتمر أو تصفر،  )صالحهاحىت يبدو ( سلمى اهللا عليه وومعىن قوله صل :مث قال 
والبأس أن يباع احلائط كله إذا . وال جيوز عند مالك بيع مثر النخل حىت تزهي بصفرة أو محرة

زهت منه النخلة الواحدة وكان الطيب متتابعا، وأما سائر الثمار، من التني والعنب والفواكه 
  .1كلها،فال يباع صنف منها حىت يطيب أوله،ويؤكل منه

ال جيوز بيع الزيتون يف الشجر بطيب البكور منه حىت يطيب أول زيتون العصري،  كما 
حىت  وإن كان يف احلائط أنواع من الثمار، فال يباع صنف منها بطيب غريه، .ويكون طيبه متتابعا

كما أجازوا بيع الثمار قبل بدو .يطيب من كل صنف أوله، فيباع ذلك الصنف بطيب أوله
  .2كالفصيل والبقل والبلح والبسر اطع هلا مكاصالحها على شرط الق

سلم عن بيع الثمار حىت يبدو اء يف معىن يه صلى اهللا عليه ووبعدها بني اختالف العلم 
حنيفة وأصحابه بأن ذلك على الندب واالستحسان ليس بنهي  فذكر مذهب أيب صالحها،

أن  3حجتهم يف ذلكو. حهامل يبد صالوجوب وحترمي، فأجازوا بيعها إذا خلقت وظهرت وإن 
من باع خنال قد أبرت فثمرا للبائع، إال أن (:  عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قالالنيب صلى اهللا
  .4)يشترط املبتاع

شتراط الثمرة بعد اآلبار،وقد أخرب أا افلما أجاز الرسول صلى اهللا عليه وسلم : "وقالوا 
وهلا، فلم جيعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تبعا للبائع، علمنا أا مل تدخل يف صفقة بيع أص

هلا، فيدخلها يف الصفقة بغري شرط ولكنه أخرب أا يف حني بيع األصول للبائع، و أجاز املشتري 
اشتراطها يف الصفقة، وما مل يدخل يف الصفقة إال باالشتراط جاز بيعه منفردا، فدل ذلك على 

بدو صالحها، ودل ذلك على أن يه صلى اهللا عليه و سلم عن جواز بيع الثمرة بعد اآلبار قبل 
  ."يه و سلم على اإلجياب و التحرميبيع الثمرة قبل بدو صالحها مل يكن منه صلى اهللا عل

كان الناس يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم : واستدلوا مبا روى عن زيد بن ثابت قال 
املبتاع، قد أصاب قال  .جد الناس وحضر قاضيهميتبايعون كذلك قبل أن يبدو صالحها، فإذا 

؛ عاهات حيتجون ا، فلما كثرت خصومتهم عند النيب صلى لثمرة الدمان وأصابه قشام وأمراضا

                                                
 19/93االستذكار  -1
 19/94 نفسه -2
 .101-19/100 نفسه -3
ومسلم في كتاب البيوع باب من . 2/768. 2090: اري في كتاب البيوع باب من باع نخال قد أبرت رقمأخرجه البخ -4

 .3/1172. 1543: باع نخال عليها تمر رقم
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 1)فأما ال فال تبايعوا الثمر حىت يبدو صالحه(قال كاملشورة يشري ا عليهم  ،وسلماهللا عليه 
  . لكثرة خصومتهم و اختالفهم

  .2"يدل على أن يه عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها ليس على الوجوب فهذا : "قالوا 
وقد رد ابن عبد الرب هذا احلديث مبا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، من حديث ابن  

فوجب القول  أنه ى عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها، عمر وجابر وأنس وأيب هريرة وغريهم؛
  3﴾ا أتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهواوم﴿ :بذلك واهللا تعاىل يقول

  .4)ال يباع الثمر حىت يطعم( :عباس يقول نمسعت اب :أيد مذهبه حبديث طاووس قالو 
نقطاع،مل يسمعه أبو الزناد عن عروة، وهو االوقال بأن احلديث الذي استدلوا به ظاهره  

 .5معروف عن غريه
م جواز بيع الثمار حىت يبدو صالحها،و هو بعدها ينتقل إىل الرأي املخالف؛و هو عد 

سعد وسفيان الثوري واألوزاعي وابن أيب ليلى والشافعي وأمحد و  بنمذهب مالك والليث 
  .إسحاق
الفواكه لك الفصيل وجيوز ذلك إن باع الثمرة على القطع قبل بدو صالحها، وكذ: وقالوا

فسواء شرط  ،الثمرة بعد بدو صالحهاومن اشترى . كلها،فإن مل يشترط القطع مكاا فسد البيع
عند مالك والشافعي وأصحاما والليث، ومل ،فالبيع صحيح تبقيتها أو تركها للجذاذ أومل يشترط؛

جيز الثوري وابن أيب ليلى بيع الثمار قبل بدو صالحها على كل حال من األحوال اشترط قطعها 
 .6ع قبل بدو صالحها كالفصيلأو مل يشترط، واألشهر عنهما أنه جائز بيعها على القط

  
  اخلروج بنتيجة من املقارنة الفقهية: املطلب الثالث

 آراء اإلمام مالك وأصحابه يف املسألة املختلف فيها، يردفها رببعد أن يستعرض ابن عبد ال
بآراء الفقهاء الذين وافقوا مالكا فيما ذهب إليه، والذين خالفوه منهم، ويورد أدلتهم، ويناقشها، 

                                                
وأبو داود في كتاب . 2/765. 2081: أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها رقم -1

 .3/253. 3372: ن يبدو صالحها رقمالبيوع باب بيع الثمار قبل أ
 .19/102االستذكار  -2
 7/الحشر -3
ومسند أبي عوانة في . 5/302. 10386: أخرجه البيهقي في كتاب البيوع باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار رقم -4

 .3/290. 5020: كتاب البيوع باب تفسير بدو الصالح في الثمرة رقم
 .19/102االستذكار  -5
 104 -19/103 هنفس -6
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من الكتاب والسنة، وما صح لديه  خرى مبا توفر لديه من أدلة نقلية،تقدها مرة ويدعمها مرة أفين
وبعد املقارنة واملوازنة بينها يصل إىل نتيجة . جتهادالومبا توصل إليه عن طريق النظر وا ،من آثار

  .قال أبو عمر :ينص عليها بقوله
  .الفقهيةملقارنة وهذه بعض األمثلة اليت توصل فيها إىل نتيجة من ا 

   يف حكم نكاح احملرم -1
أورد ابن عبد الرب اختالف الفقهاء يف نكاح احملرم، فبدأ بأقوال املانعني؛ مالك وأصحابه، 
ومن وافقه من الفقهاء، كالشافعي وأصحابه والليث واألوزاعي وأمحد، وهو مذهب عمر بن 

بت وسعيد بن املسيب وسامل بن عبد اخلطاب وعلي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عمر، وزيد بن ثا
صلى اهللا عليه وسلم  حديث عثمان رضي اهللا عنه عن النيباهللا، وسليمان بن سار، واستنادهم إىل 

  .1)أنه ى عن نكاح احملرم(
مث ذكر آراء الذين خالفوا  .وهو حمرم 2وأن عمر بن اخلطاب فرق بني من نكح وامرأته 

عي، وأصحابه والثوري والقاسم بن حممد وإبراهيم النخحنيفة  وأجازوا نكاح احملرم كأيب
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نكح ميمونة وهو (؛ واستنادهم إىل حديث ابن عباس

  .3)حمرم
حتجاجا افبعد النظر يف آراء الفقهاء املختلفة يف املسألة واملقارنة بينها، يرجح الرأي األول،  

إن اآلثار يف تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " :4ولحبديث عثمان رضي اهللا عنه، مث يق
موىل النيب صلى اهللا عليه و سلم وعن  5يب رافعأميمونة حالال أتت متواترة من طرق شىت عن 

، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن 6سليمان بن يسار، وهو موالها، وعن يزيد بن األصم
لرمحان وابن شهاب، ومجهور علماء املدينة، يقولون وأيب بكر بن عبد ا املسيب وسليمان بن يسار

                                                
والترمذي في كتاب . 2/1030. 1409: أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته رقم -1

 .3/199. 840النكاح باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم رقم 
: اح المحرم رقمومالك في الموطأ في كتاب الحج باب نك. 7/213. 13992: سنن البهيقي باب نكاح المحرم رقم -2

773 .1/349 . 
وأبو داود في كتاب النكاح باب المحرم . 5/1966. 4824: أخرجه البخاري في النكاح باب نكاح المحرم رقم -3

 .2/169. 1844: يتزوج رقم
 .265-11/259االستذكار  -4
لمطلب فوهبه للنبي صلى اهللا هو أبو رافع مولى النبي صلى اهللا عليه وسلم واسمه أسلم وكان عبدا للعباس بن عبد ا -5

هاجر إلى المدينة وأقام مع الرسول . عليه وسلم، فلما بشر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسالم العباس، أعتقه
 ). وما بعدها 4/73الطبقات الكبرى (صلى اهللا عليه وسلم وتوفي بالمدينة بعد مقتل عثمان بن عفان 

مشاهير (سنة  73هـ وله 103ي صلى اهللا عليه وسلم أبو عون، توفي سنة العامري إبن أخت ميمونة زوج النب -6
  ).1/74علماء األمصار 
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وما أعلم أحدا من الصحابة  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينكح ميمونة إال وهو حالل
نكح ميمونة وهو حمرم إال ابن عباس، وحديثه بذلك صحيح ثابت من  عنه أنه عليه السالم ىرو

وتطلب حتجاج بكالم الطائفتني الة غريه فيسقط انكاح ميمونة، إال أن يكون متعارضا مع رواي
  .احلجة من غري قصة ميمونة

لم أنه ى وإذا كان ذلك كذلك، فإن عثمان بن عفان قد روى عن النيب صلى اهللا عليه وس 
ال معارض له؛ ألن حديث ابن عباس يف و 1)ال ينكحال ينكح احملرم و( :عن نكاح احملرم، وقال

  . ذلك غريهنكاح ميمونة قد عارضه يف
رث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثتين ميمونة ابنة احلا: (فعن يزيد بن األصم، قال 

  .2)سلم تزوجها وهو حاللو
  .كانت خاليت وخالة ابن عباس: قال يزيد 
وجاز ملن أخربته ميمونة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها حالال، : "وقال ابن عبد الرب 

 :يقول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة حالال حيدث به هكذا وحده،أن خيرب بأن رسول 
  .صلى اهللا عليه وسلم تزوجها حالالحدثتين ميمونة أن رسول اهللا 

على أم يلزمهم مثله يف حديث ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم تزوج  
ميمونة مبوضع يزيد بن ابن عباس من  ميمونة وهو حمرم ألنه ليس فيه أن ميمونة أخربته، وموضع

  .األصم سواء
 ،أتيت صفية ابنة شيبة امرأة كبرية" :قال 3ويؤيد مذهبه مبا روى عن ميمون بن مهران 

لقد تزوجها  ،ال واهللا:قالت؟ اهللا عليه وسلم ميمونة وهو حمرم أتزوج رسول اهللا صلى: فقلت هلا
 .4ومها حالالن

                                                
 .سبق تخريجه -1
وابن ماجة في كتاب النكاح . 2/1031. 1410: أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المحرم وكراهة خطبته رقم -2

 .1/632. 1964: باب المحرم يتزوج رقم
هـ، حدث عن أبي هريرة وعائشة وبن  40ان اإلمام الحجة عالم الجزيرة ومفتيها، ولد سنة هو ميمون بن مهر -3

عباس وبن عمر ويزيد بن األرقم وغيرهم، وأرسل عن عمر والزبير، روى عنه ابنه عمرو وحميد الطويل وسليمان 
ومولد . 78- 5/71السير (هـ 117هـ وقيل 116توفي سنة . وثقه جماعة. األعمش وحجاج بن أرطأ ة وغيرهم

 ).1/136العلماء ووفياتهم 
 .3/288. 5403: أخرجه النسائي في كتاب النكاح باب ذكر اختالف في تزويج ميمونة رقم -4
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أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو  س،معلقا على حديث ابن عبا فوأضا 
وهم ابن عباس وإن كانت خالته، تزوج رسول اهللا صلى اهللا : "؛ أن سعيد بن املسيب قالحمرم

  ."عليه وسلم بعدما حل
ترجيح الرأي و من هنا يكون قد وصل إىل نتيجة املقارنة الفقهية يف املسألة املختلف فيها،و 
  .للعلة اليت سبق ذكرها واز نكاح احملرم،القائل بعدم جاألول 

  ختالف العلماء يف أيام األضحى ا -2
يقوم ابن عبد الرب بعرض اآلراء الفقهية املختلفة يف أيام األضحى، وينقل إمجاع العلماء يف أن 

وبعد البحث والنظر يف األقوال . ذي احلجة يوم النحر يوم األضحى، وأن األضحى بعد انسالخ
أن  ،قول مالك والكوفيني: أحدمها ال يصح عندي يف هذه املسألة إال قوالن،" :وليق واألدلة،

األضحى يوم النحر ويومان بعدمها واآلخر قول الشافعي والشاميني، أن األضحى يوم النحر وثالثة 
  .أيام بعده

 .وهذان القوالن قد رويا عن مجاعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم واختلف عنهم فيهما 
وليس عن أحد من الصحابة خالف هذين القولني، فال معىن لالشتغال مبا خالفهما، ألن ما 

  .1خالفهما ال أصل له يف السنة، وال يف قول الصحابة، وما خرج عن هذين فمتروك هلما
  يف كفارة جزاء الصيد  - 3

هم من ومنلتخيري ذكر ابن عبد الرب آراء الفقهاء يف املسألة املشار إليها، فمنهم من قال با 
حيكم به ذوا ﴿ :ألن اهللا عز وجل يقول ؛وهو الصواب عندي:ر األول بقولهقال بالترتيب و اختا

  2﴾...عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكني أو عدل ذلك صياما
  .3هي التخيري ال الترتيب" أووأن حقيقة 

  يف حكم الطالق قبل النكاح  - 4
إىل ثالثة أي قبل إبرام العقد،  قوال الفقهاء فيمن يطلق قبل النكاح،قسم ابن عبد الرب أ

  :4أقوال

                                                
 .205/ 15االستذكار  -1
 .95/المائدة -2
 .13/19االستذكار  -3
 .122 -18/120انظر االستذكار  -4
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، أو خص يقع الطالق عم: الثاين، ال يلزمه شيء وال يقع وإن خص وقعإذا عم ف: األول
  .ال يلزم سواء عم أو خصال يقع و :الثالث
اق، يصل إىل نتيجة وبعد عرضه لآلراء واملوازنة بينها ونقد بعض األدلة اليت جاءت يف السي 

ومل يرو عن . صحابة والتابعني واألئمة األبراراملقارنة بترجيح القول الثالث، لثبوته عن مجع من ال
  . صلى اهللا عليه وسلم شيء خيالفها النيب

.. .يورد يف ذلك أحسن األسانيد املرفوعة منها، ما رواه بسنده عن عبد الوارث بن سفيانو 
ال طالق إال (: وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن جده، قال شعيب عن أبيهعن عمرو بن 
  .1)من بعد نكاح

، وال يتم ال رضاع بعد الفصال: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوما روي عن علي 
  .2)، وال طالق قبل النكاح، وال عتق قبل ملكال وصال وال صمت يوما إىل الليلبعد حلم و

عن الصحابة والتابعني، القائلني بعدم وقوع الطالق قبل النكاح، وكلها أما األحاديث : "ويقول 
، وغريها من 5سعيد بن منصور وكتاب 4أيب شيبة بنوكتاب  3ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق

  .الكتب
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ﴿: قال اهللا عز وجل: ومن ذلك ما روي عن ابن عباس قال 

وروي عنه  .فال يكون طالقا حىت يكون النكاح 6﴾من قبل أن متسوهن املؤمنات مث طلقتموهن
  .7)ال طالق إال بعد نكاح وال عتق إال بعد ملك: (أنه قال
 جبري عن طالق الرجل مامل ينكح، بن وسئل سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح وسعيد 
  .8" يسمها ال طالق قبل أن ينكح مساها، أو مل" :فقالوا

                                                
 . 4/63يوم أتزوج فالنة فهي طالق : قولمصنف ابن أبي شيبة في كتاب الطالق باب الرجل ي -1
 .6/416. 11450: مصنف عبد الرزاق في كتاب الطالق باب الطالق قبل النكاح رقم -2
األعالم (من حفاظ الحديث الثقات، صاحب التصانيف ) هـ211-126(هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني  -3

3/353 .( 
جرحه . المسند، أبو جعفر الكوفي، سمع عنه خلق كثير، جمع وصنفمحمد بن عثمان بن أبي شيبة اإلمام الحافظ  -4

 ).22-14/21السير (هـ 297آخرون ووثقه آخرون، توفي سنة 
سعيد بن منصور بن شعبة الحافظ أبو عثمان الخرساني المروزي سمع من مالك والليث بن سعد وغيرهم كان ثقة  -5

هو ثقة من المتقنين األثبات ممن : غيرهم، قال أبو حاتم الرازيصادقا، روى عنه أحمد بن حنبل وأبو داود ومسلم و
 ).587 -10/586السير (هـ 227جمع وصنّف توفي سنة 

  49/األحزاب -6
والبيهقي في كتاب الطالق . 6/416. 11450: مصنف عبد الرزاق في كتاب الطالق باب الطالق قبل النكاح رقم -7

 .7/320. 14659: باب الطالق قبل النكاح رقم
 .6/418. 11460: مصنف عبد الرزاق كتاب الطالق باب الطالق قبل النكاح رقم -8
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اسأل من قبلك عن الطالق قبل : إىل عاملة بصنعاء أنه كتب 1الوليد بن يزيد وما روي عن 
 2."ال طالق قبل النكاح: "ن طاووس، فحدثهم عن أبيه أنه قالفسأل اب: قال. النكاح

   رق تقطع يده وقد استهلك املتاعايف حكم الس -5
؛ ع، هل يلزمه غرم أم التهلك املتابني ابن عبد الرب آراء الفقهاء يف السارق تقطع يده وقد اس

فمنهم من رأى الغرم يف حالة اليسار وإن كان معسرا فال، ومنهم من قال يلزمه غرم ما سرق، 
ألن القطع حق هللا عز وجل والغرم حق للمسروق منه، وفريق آخر ذهب إىل أنه ال غرم عليه إال 

   .3أن يوجد الشيء معه فيؤخذ منه
عند حجة الفريق الثالث،  يقفيف األدلة الواردة بشأا،  فبعد عرضه لآلراء املختلفة والنظر 

  .4رواه بسنده ثوهو حدي ،القائل بأنه ال غرم عليه إال أن يوجد الشيء معه فيؤخذ منه
ال يغرم السارق إذا : (ول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قالعن عبد الرمحان بن عوف أن رس 

  .5)أقيم عليه احلد
ندهم،ولو ثبت هذا احلديث لوجب القول به، ولكنه عندهم وهذا ليس بالقوي ع":وقال 

وإن ثبت وصله من طريق آخر فالقول به أوىل، وإال فالقياس ما قاله قطع غرب ثابت، ألنه من
عن عبد الرمحان بن عوف أن رسول اهللا  6مث أورد الرواية املوصولة بسنده. الشافعي ومن تابعه

  .7")د على السارق، فال غرم عليهإذا أقيم احل(: صلى اهللا عليه وسلم قال
  
  
  
  
  

                                                
عقد له أبوه . هـ92هـ وقيل 90بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة أبو العباس الدمشقي األموي، ولد سنة  -1

 ).5/371السير . (هـ126بالعهد من بعد هشام بن عبد الملك، توفي سنة 
انظر الروايات األخرى في الباب . 6/420. 11469: الرزاق كتاب الطالق باب الطالق قبل النكاح رقم مصنف عبد -2

 .128 -18/124في كتاب االستذكار 
 .211 -24/210انظر اآلراء الفقهية مفصلة في االستذكار  -3
  24/211االستذكار  -4
والدار قطني في كتاب الحدود . 4/350. 7477: مأخرجه النسائي في كتاب السارق باب ال يغرم صاحب السرقة رق -5

 .183 - 3/182. 300 -297 - 295: والديات وغيره رقم
  .24/213االستذكار  -6
 .سبق تخريجه -7
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 الفصل الثالث
  قواعد ابن عبد البر في التعامل مع األدلة الشرعیة

  
  :وفيه أربعة مباحث

  .قواعد ابن عبد الرب يف التعامل مع ألفاظ القرآن الكرمي: املبحث األول 
  .وص السنةقواعد ابن عبد الرب يف التعامل مع نص: املبحث الثاين

  .قواعد ابن عبد الرب يف التعامل مع بقية األدلة النقلية: املبحث الثالث
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  .التعامل مع القياس ابن عبد الرب يف قواعد: املبحث الرابع
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  وطئةت
تنبط منها األحكام الشرعية أربعة، تس مجهور العلماء أن األدلة اليت مما هو متفق عليه عند
ذا الترتيب من حيث هي مرتبة ، والقياس، وإمجاع العلماءنة النبوية، ووهي القرآن الكرمي، والس

فإن مل جيد حكمها يف عليه فإذا عرضت مسألة على جمتهد نظر يف كتاب اهللا أوال و ،االستدالل ا
نظر هل وجد إمجاع على  ،مل جيد حكمها يف السنة النبويةفإن  نظر يف السنة النبوية، ،كتاب اهللا

  . ورد النص حبكمه مما يشاها أو يشترك معها يف العلة بردها إىل ما ،فالعمل بالقياسوإال  فيها،
أويل األمر منكم فإن ا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ويا أيها الذين آمنو﴿ :تعاىل اهللا يقول 

أحسن م اآلخر ذلك خري والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوتنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا و
  .1﴾ الويتأ

 اتباعاهللا تقتضي  ةفطاع ،هاكرمية تدل على األصول األربعة، وعلى األمر باتباعفاآلية ال 
طاعة أويل األمر تقتضي و ،السنة النبوية طاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم تقتضي اتباعو ،الكتاب
تنازع فيها إىل اهللا وإىل لوقائع املرد ا اأم ،ما اتفقت عليه كلمة العلماء اتهدين من األحكام اتباع

من األحكام  ذلك برد ما ليس فيه نص إىل ما ورد فيه نصالرسول فأمر باتباع القياس، و
  .الشتراكهما يف العلة

اهللا ة ما روي عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن رسول ويؤيد ما دلت عليه اآلية الكرمي 
أقضي : قال ؟قضي إذا عرض لك قضاءكيف ت( :قالصلى اهللا عليه وسلم ملا بعثه إىل اليمن، 

فإن مل جتد يف سنة رسول : لقا ،فبسنة رسول اهللا:فإن مل جتد يف كتاب اهللا؟ قال:قال بكتاب اهللا،
: قال فضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدره وقال. أجتهد رأيب وال آلو: اهللا؟ قال

  .2) اهللا ملا يرضي رسول اهللا رسول احلمد هللا الذي وفق رسول
  .رضوان اهللا عليهم أمجعني3كذلك ما ثبت به العمل عند الصحابةو 
، حيث يرى أن الكتاب فق هذا املنهج سار احلافظ ابن عبد الرب يف اجتهاداته الفقهيةوو 

د أن جيتهد إال ليس ألحوعليهما مدار التشريع اإلسالمي؛ و4أصل العلوموالسنة مها أصل األصول و

                                                
 .59/النساء -1
، والترمذي في كتاب األحكام 3/303. 3592:أخرجه أبو داود في كتاب األقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم -2

 . 3/316. 1327:صلى اهللا عليه وسلم باب ماجاء في القاضي كيف يقضي رقمعن رسول اهللا 
 57 2/56.انظر جامع بيان العلم و فضله-3
 2/33نفس المصدر  -4
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مث ، 1وى يف كتابه جامع بيان العلم و فضله حديث معاذ بن حبل بإسنادهفقد ر .إذا كان عاملا ما
إذا أتاك أمر فاقض فيه مبا يف كتاب اهللا، فإن أتاك ماليس : "ر بعده قول عمر بن اخلطاب لشريحذك

يف كتاب اهللا فاقض مبا سن فيه رسول اهللا، فإن أتاك ماليس يف كتاب اهللا ومل يسنه رسول اهللا 
وسلم فاقض مبا أمجع عليه الناس، فإن أتاك ماليس يف كتاب اهللا ومل يسنه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  . 2"ومل يتكلم فيه أحد فأي األمرين شئت فخذ به
قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي، فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم : "3قول عبد اهللا كما أورد  

ومل يقل فيه نبيه فليقض مبا قضى به  فليقض مبا يف كتاب اهللا فإن أتاه ماليس يف كتاب اهللا
الصاحلون، فإن أتاه أمر مل يقض به الصاحلون وليس يف كتاب اهللا ومل يقل فيه نبيه، فليجتهد 

   4"رأيه
، التحرميل يضاف إليها وو هذا يوضح لك أن االجتهاد ال يكون إال على أصو" :علق قائالو

 على اهللا قوال  جيز له أن حييل لزمه الوقوف، ومل، ومن أشكل عليه شيء اوأنه ال جيتهد إال عامل
ف فيه بني أئمة األمصار هو الذي ال خال، وال هو يف معىن أصلله من أصل و يف دينه وال نظري

  .5"قدميا وحديثا فتدبره
ال ليس ألحد أن يقول يف شيء حالل و" :كما روى بإسناده عن اإلمام الشافعي أنه قال 

ياس أو الق ،جهة العلم ما نص يف الكتاب أو يف السنة أو يف اإلمجاع، وحرام إال من جهة العلم
  .6"على هذه األصول ما يف معناها

أما اإلمجاع " :هو اإلمجاع قائالالث من مصادر التشريع اإلسالمي وتوقف عند املصدر الثو 
ذا ختالف ال يصح معه هألن اال ،7﴾يتبع غري سبيل املؤمننيو﴿: فمأخوذ من قول اهللا تعاىل

إمجاع الصحابة ال عندي أن ، و8)تمع أميت على ضاللةجتال ( :قول النيب صلى اهللا عليهو. الظاهر
كذلك و﴿: ويف قول اهللا تعاىل .ألنه ال جيوز على مجيعهم جهل التأويل ،اهللا أعلمجيوز خالفهم، و

                                                
  .2/56نفس المصدر  -1

   2/56جامع بيان العلم وفضله 2-
الحديث و الفقه و آثارها في  ذكره كذلك األستاذ محمد يعيش في كتابه مدرسة اإلمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في 3

  .ربما ابن مسعود: و قال 2/75تدعيم المذهب المالكي بالمغرب 
 2/57جامع بيان العلم وفضله  -4
 . 2/57المصدر نفسه  -5
 .2/26المصدر نفسه  -6
 .115/النساء  -7
جاء في لزوم الجماعة والترمذي في كتاب الفتن باب ما . 2/1303 .3950: أخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن رقم -8

 .4/666- 2167: رقم
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حجة دليل على أن مجاعتهم إذا اجتمعوا  ،1﴾شهداء على الناس التكونو اجعلناكم أمة وسط
  .2"كما أن الرسول حجة على مجيعهم،على من خالفهم

الكتاب والسنة وإمجاع  :بناء على ما سبق فإن فقه ابن عبد الرب قائم على أصول ثابتة هي 
، ل الفقهاء يف حالة تعذر ذلك فيقارن بينهاافالرجوع إىل أقو، مث القياسالصحابة وإمجاع العلماء، 

  . األصول فريجح أو خيتار ما يراه أقرب إىل
كعمل أهل املدينة  ادلة التبعية األخرى واليت اختلف العلماء يف االستدالل أما األ 

سد املصاحل املرسلة وو، شرع من قبلناواالستحسان واالستصحاب، والعرف ومذهب الصحايب، و
سبق من تنفاد ما فال يأخذ ا إال بعد اس، فإن اعتماد احلافظ ابن عبد الرب عليها قليل، الذرائع

 .  جيد يف آراء الفقهاء ما اطمأنت إليه النفساملصادر األصلية، ومل
يف هذا الفصل الوقوف على أهم القواعد اليت اعتمد عليها  تحاول ،بناء على ما سبقو 

مث قمت بتقسيمه إىل مخسة  ، ومناحلافظ ابن عبد الرب يف استنباط األحكام من األدلة الشرعية
  .مباحث

  .قواعد ابن عبد الرب يف التعامل مع ألفاظ القرآن الكرمي: املبحث األول
  .قواعد ابن عبد الرب يف التعامل مع نصوص السنة النبوية :املبحث الثاين

عمل  ،اإلمجاع( قواعد ابن عبد الرب يف التعامل مع بقية األدلة النقلية: املبحث الثالث
  ).الصحايب

  .مل مع القياسقواعد ابن عبد الرب يف التعا: املبحث الرابع
  .قواعد ابن عبد الرب يف التعامل مع األدلة التبعية األخرى: املبحث اخلامس

  
  
  
  
  
  

                                                
 .143/البقرة  -1
 109 -8/108األصول التي اعتمدها ابن عبد البر في كتابه االستذكار "انظر كذلك  .2/26جامع بيان العلم  -2



134 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  المبحث األول

  قواعد ابن عبد البّر

  في التعامل مع ألفاظ القرآن الكریم
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يع اإلسالمي و املصدر األول هو األصل يف التشر و ،القرآن الكرمي مصدر متفق على حجيته
  .تدور عليه مجيع األدلة األخرىقطب الذي الله و

األحكام  ىعل االستذكار،ابن عبد الرب يف مواضع كثرية من كتابه  قد استدل احلافظو 
عارض أحكام أخرى ملخالفتها ما جاء به القرآن و ،ا جواحت ،الفقهية بنصوص من القران الكرمي

  :، اليت وقفت عليها، أذكرها فيما يلياعتمادا على مجلة من القواعد ،الكرمي
  

  إمجاع يرد ما خيالفه من سنة أواهر الكتاب ما ملظالتمسك بعموم اخلطاب و :املطلب األول
يعتمد ابن عبد الرب على ظاهر الكتاب يف استدالله على األحكام الشرعية، ما مل يرد ما  

حيان بظاهر القرآن ألخيالفه من سنة أو إمجاع، لذلك جنده يستدل على األحكام يف كثري من ا
  .مؤيدا ذلك مبا جاء يف السنة أو إمجاع العلماء

  :1مثال
بعدم جواز صالة يف القول  1﴾قوموا هللا قانتنيو﴿ :بظاهر قوله تعاىل ابن عبد الرب استدل

استدل على أن القيام مسي قنوتا بقوله صلى اهللا عليه و. 2املكتوبة قاعدا ملن هو قادر على القيام
علمه أالف ال خ:قالو. طول القنوت، يعين طول القيام :قال إذا سئل أي الصالة أفضل؟( :وسلم

  .3)عند أحد يف ذلك
  :2مثال

حيثما كنتم فولوا وجوهكم فول وجهك شطر املسجد احلرام و﴿:استدل بظاهر قوله تعاىل
م هي صلى اهللا عليه وسلم و عباده بالتوجه حنوها يف صال بأن القبلة اليت أمر اهللا النيب .4﴾شطره

  .5قد أمجع العلماء على ذلكالكعبة البيت احلرام مبكة، و
   3:مثال

، ومجهور اليت مل يرد ما خيالفها من األثرالكتاب يف عموم آيات املواريث و استدل بظاهر
  .6ورد به قول من كره ذلك، على جواز رجوع الصدقة إىل املتصدق ا باملرياثالعلماء 

                                                
  .238/البقرة -1
  5/390االستذكار،  -2
 .5/409االستذكار،  -3
  .150/البقرة -4
 .7/215االستذكار،  -5
 357- 22/354فصيل ذلك في االستذكار، انظر ت -6
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  :4مثال
وله يف ق، 1غري اوسبئني غري اليهود، وغري النصارى واستدل بظاهر الكتاب على أن الصا

، 2﴾الذين أشركواإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئني والنصارى واوس و﴿ :عز وجل
 :قالو 3﴾اإلجنيلب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة ويا أهل الكتا﴿: قالففصل بينهم و

، يعين ذبائحهم بإمجاع من أهل العلم بتأويل القرآن ؛4﴾ا الكتاب حل لكم االذين أوتو طعامو﴿
  .5هم يف معىن ذبائحهمصيدو
 

  العمل باالجتهاد امع عليه يف النص :املطلب الثاين
عند مجهور األصوليني أن اتفاق العلماء اتهدين على حكم مسألة مما هو حمل  معلوممما هو 

اجتهاد، حكم جيب اتباعه وال جيوز خمالفته، ألنه اجتهاد جممع عليه، وإىل ذلك ذهب ابن عبد الرب .
ال ولد ابن؛ الربع، فإن ترك ولدا، أو ولد  أن مرياث املرأة من زوجها إذا مل يترك ولدا و كذل منو

ء ذلك بإمجاع من علما، والثمن من بعد وصية يوصي ا أو دين ابن ذكرا كان أو أنثى، فالمرأته
لكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن و﴿ :قال تعاىل. املسلمني بعد اجتهادهم يف النص

هلن الربع مما من بعد وصية يوصني ا أو دين وفإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تركن ،دول
مل يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون ا  تركتم إن

  .6﴾أو دين
لذي كم ااحمل و منهاء املسلمني ال خالف بينهم فيه وهذا إمجاع من علم" :قال ابن عبد الرب 

مبا قام االختالف وجب العمل منه ، ووجب العمل به، والتسليم له، وما فيه التنازع وثبتت حجته
ووجب على ، ألنه هو األوىل عنده، قام العذر فيه ملن مال إىل وجه منهالدليل عليه لكل جمتهد، و

  .7"العامة تقليد علمائها فيما اجتهدوا فيه ووسعهم العمل به

                                                
 .من كتاب االستذكار 298-297: ص 15انظر اختالف الفقهاء في ذلك الجزء  -1
  .17/الحج -2
 .68/المائدة -3
 .5/المائدة -4
 .15/298االستذكار،  -5
 .12/النساء -6
 .403-27/402االستذكار،  -7
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يف حالة عدم ورود إمجاع يدل على أن مراد اهللا عز اهر الكتاب، له بظاستدال؛ يقابل ذلكو 
ملهر على الزوج إذا دخل بزوجته ومل كاستدالله على وجوب نصف ا.وجل من خطابه غري ظاهر

طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة  إنو﴿ :لقوله تعاىل، مث طلقهاميسها، 
فأين املذهب عن كتاب  :فقاللوة دون وطء مسببا، اخلالعرب ال تعرف و 1﴾فنصف ما فرضتم

  .2اهللا تعاىل؟
  

  العمل مبفهوم اخلطاب: املطلب الثالث
هو داللة اللفظ على حكم ليس يف حملّ النطق، وقد اعتمد ابن عبد الرب  ،مفهوم اخلطاب   

 إن كنو﴿ :بقوله تعاىل هلالاستد ومن ذلك. على منطوق النص إلثبات حكم املسكوت عنه
قال ، واحلامل على وجوب النفقة على املبتوتة 3﴾أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن

نة على وسائر املؤة أن النفقة هلن، وال خالف بني علماء األم ،بأن اللوايت ألزواجهن عليهن الرجعة
كن  املرياث ماالسكن ون يف حكم الزوجات يف النفقة وحوامل كن أو غري حوامل أل، أزواجهن

  .4 اآلية الكرمية أن املبتوتاتهذا بني واضح يفيف العدة، و
  

  محل الظاهر و العموم على التصريح أوىل من محله على الكناية: املطلب الرابع
الصريح من األلفاظ هو الذي ظهر املعىن املراد منه مرادا تاما بكثرة االستعمال، لذلك فإن 

ة مىت كان يانالشرعية على صريح األلفاظ وال يلجأ إىل الك ابن عبد الرب يعتمد يف إثبات األحكام
 يف ،ذلك استدالله على إطالق املالمسةومن . اللفظ صرحيا، ويظهر منه املعىن املراد ظهورا تاما

فلمسوه ﴿: اعتبارا بقوله تعاىل ،يدل على اللمس باليد 5﴾أوالمستم النساء ﴿ :قوله تعال
  .7)اللمس زنامهااليدان تزنيان و(: سالمقوله عليه الصالة والو 6﴾بأيديهم

                                                
  .237/البقرة -1
 . 16/134االستذكار،  -2
 .6/الطالق -3
 18/69االستذكار  -4
  .6/المائدة -5
 .7/األنعام -6
وابن خزيمة في كتاب الوضوء باب . 1/144. 38: الدار قطني كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء رقم  -7

 .1/20. 30: رقم . ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد
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  .1منه بيع املالمسة و هو ملس الثوب باليدو 
  

   الترجيح بني اآلثار املتعارضة بظاهر القرآن: املطلب اخلامس
تعارضت األحاديث واآلثار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسألة فقهية معينة، إذا  

 عموم ظاهر القرآن الكرمي ويرجحه إلزالة إىلعبد الرب يعمد واختلفت آراء الفقهاء فيها فإن ابن 
  .هذا التعارض

 ،من ذلك استدالل ابن عبد الرب بظاهر القرآن الكرمي يف كيفية التيمم قياسا على الوضوءو -
فدل على  3﴾فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق﴿ :يف ذلك، يف قوله تعال 2اآلثار ضلتعار

  .4وضربة لليدين إىل املرفقني ضربة للوجه :ضربتني
، السلف فيهجيوز من بيع احليوان بعضه ببعض وما جاء يف كتاب البيوع باب ما  ؛منهو -

اختلف أومل خيتلف  منهم ذهب إىل اجلواز نقدا ونسيئة،ففريق ، فقد اختلف الفقهاء يف ذلك
ى اهللا عليه وسلم أمره إن رسول اهللا صل( :قال ،العاصنادا إىل حديث عبد اهللا بن عمرو بن واست

  .5)والشاة بالشاتني إبل الصدقة  نييف قالئص الصدقة البعري بالبعري أن يأخذ
 استنادا إىل ،أو مل خيتلف فاختل ،وذهب فريق إىل عدم جواز بيع احليوان باحليوان نسيئة 

  .6)أنه ى عن بيع احليوان باحليوان نسيئة(حديث مسرة عم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
البيوع أا حالل إذا كانت جتارة عن تراضي  األصل يف ":فيقول ابن عبد الرب يف ذلك 

، أو كان يف معىن النص نصاعليه وسلم  إال ما حرمه اهللا عز وجل على لسان رسوله صلى اهللا
اآلثار يف بيع احليوان باحليوان نسيئة  تإذا تعارضو. فإن ذلك حرام، وإن تراضى به املتبايعان

  .7"وكانت احلجة يف عموم ظاهر القرآن ألا جتارة عن تراض ،سقطت
  

  
                                                

 .3/55انظر االستذكار،  -1
 .165-3/162ستذكار، انظر اآلثار في ذلك في اال -2
 .6/المائدة -3
 .3/165االستذكار،  -4
  .3/250. 3357: أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب الرخصة في ذلك رقم -5
وقال . 3/538. 1237: أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رقم -6

 ..3/250 .3356: كتاب البيوع باب في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رقم وأبو داود في. حديث حسن صحيح
 .20/91االستذكار،  -7
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  .محل اخلاص على العام ما مل يرد ما خيالفه :املطلب السادس
العربة بعموم اللفظ (حيمل العام على عمومه ما مل يوجد دليل يفيد اخلصوص تقريرا لقاعدة  

د خاصا حبادثة معينة على عموم لذلك فإن ابن عبد الرب حيمل اللفظ الذي ير). ال خبصوص السبب
املخاطبني، ال سيما إذا مل تكن قرينة تدل على اخلصوص، ألن أكثر التشريعات ارتبطت حبوادث 

  :وأكتفي هنا بالبيان مبثالني. خاصة، ولو قلنا خبصوصه للزم عليه عدم عموم كثري من التشريعات
كي ال يكون على املؤمنني زيد منها وطرا زوجناكها ل فلما قضى﴿ :ومن ذلك قوله تعاىل

  .1﴾أزواج أدعيائهم  حرج يف
  .2﴾إذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهمو﴿: منه قوله تعاىلو 
  .3، ومثله كثريفهذه اآليات خوطب ا النيب صلى اهللا عليه وسلم و دخلت فيه أمته 
  

  .آنالتمييز بني الناسخ و املنسوخ من األحكام يف القر :املطلب السابع
خبطاب متأخر لواله  ،باخلطاب املتقدم ،النسخ هو اخلطاب الدال على رفع احلكم الثابت

  .4لكان احلكم املتقدم ثابتا
اده و مراد عامة مر"نه بنص شرعي، جاء يف كتاب أعالم املوقعني، أو هو تغيري احلكم أو بيا

خرين، ورفع داللة العام ، وهو اصطالح املتأاملنسوخ رفع احلكم جبملته تارةالسلف بالناسخ و
أو تقييد أو محل مطلق على مقيد وتفسريه وتبيينه، إما بتخصيص  ،غريها تارةواملطلق والظاهر و
بيان املراد، الصفة نسخا لتضمن ذلك رفع داللة الظاهر والستثناء والشرط وحىت إم يسمون ا
تأمل  ومن. ر خارج عنهبل بأم ،اللفظ يف لسام هو بيان املراد بغري ذلكفالنسخ عندهم و

مهم على زال عنه به إشكاالت أوجبها محل كالكالمهم رأى من ذلك فيه ما ال حيصى، و
  .5"االصطالح احلادث املتأخر

                                                
  .37/األحزاب -1
 .68/األنعام -2
 7/80انظر االستذكار  -3
المكتبة ) م2007 -هـ 1428(طبعة. السيد محمد ابن علوي المالكي الحسني. القواعد األساسية في أصول الفقه -4

الطبعة األولى . ومنهج الصحابة في الترجيح محمود عبد العزيز محمد 26: ص –بيروت  –العصرية صيدا 
 .81: ص -بيروت –دار المعرفة ) م2004 -هـ 1425(

  .1/39أعالم الموقعين،  -5
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 ليس من العلوم: "لناسخ و املنسوخ يف األحكام، قال ابن عبد الرباويف بيان أمهية معرفة  
ة املسلمني من علم ناسخ القرآن فعلى كاكلها علم هو واجب على العلماء واملتعلمني و

ه؛ ألن األخذ بناسخه واجب فرض والعمل به واجب الزم ديانة، واملنسوخ ال يعمل به، منسوخو
على عباد اهللا أمرا مل  علم ذلك، لئال يوجب على نفسه وال ينتهي إليه، فالواجب على كل عاملو

  .1" أو يضع عنهم فرضا أوجبه اهللا يوجبه اهللا
املنسوخ من االستذكار جند احلافظ ابن عبد الرب، قد مجع علم الناسخ واب من خالل كتو 

: من ذلك قوله عز وجلابه، وواستدل به على األحكام يف أكثر من موضع من كت، كتاب اهللا
قد ﴿ :قوله عز وجلو 2﴾من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها سيقول السفهاء﴿
  .3﴾قبلة ترضاها لينكى تقلب وجهك يف السماء فلنونر

أن يف أحكام اهللا تعاىل ناسخا  يف ذلك دليل علىو" :قال بعد ذكر هذه اآليات حيث 
   .4"اء الذين هم احلجة على من خالفهمال اختالف فيه بني العلم هو ماو ،منسوخاو

وال جييز ابن عبد الرب القول بالنسخ ألول وهلة، إال بعد تعذر استعمال الدليل أو احلكم  
ا إال بتدافع مينع من ال ينبغي لعامل أن جيعل شيئا من القرآن منسوخو: "بتخصيصه، ويف ذلك يقول

أن ال حيكم بنسخ شيء من القرآن الصحيح يف النظر عندي؛ : "والقول أيضا 5"ختصيصهاستعماله و
األصل يف  انقف على هذ: إىل أن قال...ال حيتمل التأويلام به الدليل الذي ال مدفع له، وإال مبا ق

، أو يكون تنازع فيه، أو لسنة ال مدفع هلا ألنه ال يصح إال بإمجاع النسخ القرآن بعضه ببعض، 
األخرى، فيعلم  ، أن ال يدفع غري ممكن فيهما استعماهلما، وال استعمال أحدمهاالتدافع يف اآليتني

  .6"أا ناسخة هلا
من النصوص و ال الرجوع عنه  عدم جواز ترك مامل يثبت نسخههذا؛  ويترتب على قوله 

 من مث فإن ابنالسنة الثابتة أو إمجاع العلماء، و ، خاصة إذا وافق ما جاءت به7ألحد صح عنده

                                                
 28/ 2جامع بيان العلم  -1
 .142/البقرة  -2
  .144/البقرة -3
  .7/204االستذكار،  -4
 .17/176، نفسه- 5
  .24/16، نفسه -6
  3/94 نفسه- 7
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على حد تعبريه  ـالذي زعم  1كرده قول بكر بن عبد اهللا املزينعبد الرب يرد كل ما خيالف ذلك، 
إن أردمت و﴿: بقوله عز وجلمنسوخ 2﴾فال جناح عليهما فيما افتدت به﴿أن قوله عز وجل –

فال حيل له أخذ  ،3﴾ارا فال تأخذوا منه شيئاـآتيتم إحداهن قنطزوج و استبدال زوج مكان
  .شيئا منها على حال من األحوال

أن يكون برضى  4﴾فال جناح عليهما فيما افتدت به﴿ :وإذا جهل قوله عز وجل: "فقال 
على أنه بغري رضاها، وعلى كره منها،  )فال تأخذوا منه شيئا(جعل قوله عز وجل منهما، و

لى عو امرأتهالسنة يف ذلك قصة ثابت بن قيس وقد بينت وإضرار ا، صح استعمال اآليتني و
مجاعة العلماء إال من شذ عنهم، ممن هو حمجوج م، وهم حجة، ألم ال جيوز عليهم اإلطباق 

  .5"غريهم ذلك واحد غريينفرد بواالجتماع على حتريف الكتاب، وجهل تأويله، و
   :اب اهللا عز وجل عند ابن عبد الرب يف كتابه االستذكاراملنسوخ يف كتومن أمثلة الناسخ و 
: زوجها من احلول إىل أربعة أشهر وعشرا، قال عز وجلنسخ عدة املتوىف عنها  -1

 مث، 6﴾واجهم متاعا إىل احلول غري إخراجيذرون أزواجا وصية ألزيتوفون منكم و الذينو﴿
  .7﴾شهر وعشرايتربصن بأنفسهن أربعة أ﴿: بقوله نسخ ذلك

يه، فقال النيب املنسوخ الذي مل خيتلف علماء األمة فوهذا من الناسخ و: "قال ابن عبد الرب 
، وقد كانت يف اجلاهلية وكيف ال تصرب إحداكن أربعة أشهر وعشرا(: صلى اهللا عليه وسلم

  .8) تصربحوال
، بيان واضح يف أن احلول يف عدة املتوىف عنها زوجها سلم ويف قوله صلى اهللا عليه و 

  .9"اع علماء املسلمني ال خالف فيه هو إمجاألربعة األشهر والعشر، ومنسوخ ب

                                                
حجة في الحديث والفقه والذي يذكر مع حسن  ،أحد األعالم) ص 108ت ( هو بكر بن عبد اهللا المزني البصري  -1

حدث عن ابن عباس وابن عمر وآنس بن مالك وغيرهم، وكان ثقة ثبتا، كثير الحديث، حجة  ،البصري وابن سيرين
 ).4/532م النبالء سير أعال .7/209انظر طبقات ابن سعد .(فقيها،

 229/البقرة -2
 .20/النساء -3
  .229/البقرة -4
 .17/176االستذكار،  -5
 .240/البقرة -6
 234/البقرة -7
. 1488: أخرجه مسلم في كتاب الطالق باب وجوب اإلحداد في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إال ثالثة أيام رقم -8

 . 5/2042. 5024: وفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا رقموالبخاري في كتاب الطالق باب تحد المت. 2/1124
 .18/225االستذكار،  -9
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ونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا يسأل﴿نسخ اآلية يف أول األنفال  -2
منا اعلموا أو﴿: ، بقوله عز وجل1﴾مننيرسوله إن كنتم مؤذات بينكم وأطيعوا اهللا و أصلحواو

  .2﴾...املساكني وابن السبيلى واليتامغنمتم من شيء فإن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب و
، سول اهللا خاصة ليس ألحد فيها شيءقد استدل مبا رواه ابن عباس، أن األنفال كانت لرو 

ونك عن األنفال قل األنفال هللا سألي﴿ :هللا عليه وسلم فأنزل اهللا تعاىلفسألوا رسول اهللا صلى ا
اعلموا ﴿ومث نزلت  ﴾...أصلحوا ذات بينكمفاتقوا اهللا و﴿ليس لكم فيها شيء،  ﴾الرسولو

  .3قسم اخلمس ملن مسي يف اآلية فقسم القسمة، و ﴾...أمنا غنمتم
  

  تقييد املطلق: املطلب الثامن
القرآن أو السنة أو  منالعمل مبطلق النصوص ما مل يرد ما يقيدها  ؛األصل يف الشرع 

الوطء مبلك اليمني، : به االستذكارمن أمثلة تقييد املطلق عند ابن عبد الرب من خالل كتااإلمجاع، و
يعة ببيان الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فمن ذلك ، فهو مقيد يف الشروإن كان مطلقا يف القرآن

  .4)ل حىت حتيض حيضةحائ وال توطأ ال توطأ حامل حىت تضع(: لمسقوله صلى اهللا عليه و
ن حرم فمن ملك من الفساد م لقرآن أن تقيد ذلك أيضا بالنسب والرضاعة والشرك،يف او 

ع مل حيل له وطأها مبلك الرضااهللا عليه وطأها كالبنات واألمهات ومن ذكر معهن يف النسب و
  .5 ﴾ال تنكحوا املشركات حىت يؤمنو﴿ كذلك املشركات لقوله تعاىلميينه، و
واحملصنات من الذين أوتوا ﴿ :لقوله تعاىلوطء كل كافرة إال أن تكون كتابية، رم فح 

  .6﴾الكتاب من قبلكم
فإذا أصاب  غزو مع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا،كنا ن( :عن احلسن البصري أنه قال 

ها أمرها، فغسلت ثياا، واغتسلت، مث علمها اإلسالم، أحدهم اجلارية من الفيء فأراد أن يصيب
  . 1)، مث أصااوأمرها بالصالة، واستربأها حبيضة

                                                
 .1/األنفال -1
 .41/األنفال -2
 .14/151االستذكار،  -3
والدر قطني في كتاب النكاح باب المهر  ،2/248، 2157: أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب الوطء السبايا رقم -4

 .3/257. 50: رقم
 .221/البقرة -5
 5/المائدة -6
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 تصليارية مشركة أن يطأها حىت تغتسل وال حيل لرجل اشترى ج: "وعن الزهري قال 
  .2" وحتيض عنده حيضة

  .3مجهور أهل العلموإىل ذلك ذهب مالك وأيب حنيفة والشافعي وأصحام و 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                   

 7/196. 12753: مصنف عبد الرزاق،ـ باب هل يطأ أحد جاريته مشركة رقم -1
 .7/195. 12752: مصنف عبد الرزاق، باب هل يطأ أحد جاريته مشركة رقم -2
 . 203 -18/200انظر االستذكار،  -3

  

  الثانيالمبحث 

  قواعد ابن عبد البّر

  في التعامل مع نصوص السنة
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  :توطئة
د، وهو الوحي ، ألن مصدرمها واحكتاب والسنة يكمل أحدمها اآلخرمن املعلوم شرعا أن ال

كما سبق أن بينا يف الفصل و 1﴾ ما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحىو﴿: اإلهلي قال تعاىل
 التمهيدي أن الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني كانوا ينظرون إىل السنة أا مصدر من مصادر

هذا دليل وول صلى اهللا عليه وسلم، ، إذا تأكدوا نسبتها إىل الرسرأي التشريع فال يتجاوزوا إىل
ك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف ربك ال يؤمنون حىت حيكموفال و﴿: قال تعاىل. صدق إميام
: خبالف ذلك يوجب الوعيد قال تعاىلالعمل ، و2﴾مما قضيت ويسلموا تسليماا جرأنفسهم ح

  . 3﴾ره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليمخيالفون عن أم فليحذر الذين﴿
وأطيعوا ﴿ :ارا بطاعته عز وجل، فقال، وقطاعته يف غري آية من كتاب اهللا وقد فرض اهللا 
  .اآلية 4 ﴾...أطيعوا الرسولاهللا و

 تهدي إىلوإنك ل﴿: قالو 5﴾وما أتاكم الرسول فخذوه وما اكم عنه فانتهوا﴿: وقال 
يوشك رجل منكم متكئا على : (ى اهللا عليه وسلمقوله صلول. 6﴾صراط مستقيم صراط اهللا

ا وجدنا فيه من حالل استحللناه بينكم كتاب اهللا فمبيننا و: حيدث حبديث عين فيقول أريكته
 عليه وسلم مثل الذي إن ما حرم رسول اهللا صلى اهللاوما وجدنا فيه من حرام حرمناه، أال و

  .7)حرم اهللا
فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا ﴿ ل يف معىن قوله عز وجلقا عن ميمون بن مهران 

، الرد إىل اهللا، الرد إىل كتابه، والرد إىل رسوله إذا كان حيا، فلما قبضه اهللا. اآلية 8﴾والرسول
  .9فالرد إىل سنته

                                                
 .4/النجم -1
 .65/النساء -2
 .63/النور -3
 .12/التغابن  -4
 .7/الحشر -5
 .52/الشورى  -6
 1/6. 12: أخرجه ابن ماجة، باب تعظيم حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتغليظ على من عارضه رقم -7

 .4/286. 57: والدار قطني في كتاب األشربة وغيرها باب الصيد والذبائح واألطعمة وغير ذلك رقم
 .59/النساء -8
 . 2/190جامع بيان العلم وفضله  -9
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كل ما  عمنكره يف سياق الشرط، ت) فإن تنازعتم يف شيء: (جاء يف كتاب أعالم املوقعني 
ه املؤمنون من مسائل الدين، ومل يكن يف كتاب اهللا ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه، زع فيتنا

، إذ من املمتنع أن يأمر تعاىل بالرد عند الرتاع إىل من ال يوجد ومل يكن كافيا، مل يأمر بالرد إليه
  .عنده فصل الرتاع

الرد إىل إىل كتابه، ومجعوا أن الرد إىل اهللا سبحانه وتعاىل، هو الرد أن الناس أ ؛منهاو 
  .الرد إليه نفسه يف حياته و إىل سنته بعد وفاتهوسلم، هو الرسول صلى اهللا عليه 

  .1"اإلميان  ى هذا الرد انتفىفان ولوازمه فإذا انتومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات اإلمي 
عن الرسول صلى اهللا ة يدافع عن السنة الثابتوهلذه املعاين وغريها، جند احلافظ ابن عبد الرب،  

حديثه عن  يتضح ذلك عندو. عمل ا ويرد ويشدد الوعيد على كل من خيالفهايعليه و سلم، و
أحدمها : سنة، وتنقسم السنة إىل قسمنيالوأما أصول العلم فالكتاب و: "أصول العلم حيث يقول

من رد ك خالف، وتنقله الكافة عن الكافة، فهذا من احلجج القاطعة لألعذار، إذا مل يوجد هنا
روجه عما ، خلإمجاعهم فقد رد نصا من نصوص اهللا، جيب استتابته عليه وإراقة دمه إن مل يتب

السنة خرب اآلحاد الثقات الضرب الثاين من أمجع عليه املسلمون وسلوكه غري سبيل مجيعهم، و
... حلجة والقدوةعة علماء األمة الذين هم اااألثبات، املتصل اإلسناد، فهذا يوجب العمل عند مج

  .2"تتعلمون القرآن  السنة كماتعلموا الفرائض و: "بن اخلطاب ذكر قول عمرو
سنها رسول اهللا  ، أنه كتب إىل الناس أنه ال رأي ألحد مع سنةوقول عمر بن عبد العزيز 

  .3"سلم صلى اهللا عليه و
بينما الناس : (لومن أدلة احتجاجه خبرب الواحد؛ إيراده حديث عبد اهللا بن عمر؛ أنه قا 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أنزل عليه : بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت، فقال
الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إىل الشام فاستداروا 

  .4)إىل الكعبة

                                                
 1/53موقعين البن القيم الجوزية أعالم ال -1
 . 6/240. 31044: مصنف بن أبي شيبة في كتاب الفرائض باب في الفقه في الدين رقم -2
 .34 -2/33جامع بيان العلم وفضله،  -3
: أخرجه البخاري في كتاب الصالة، باب ما جاء في القبلة ومن ال يرى اإلعادة على من سها إلى غير القبلة رقم -4

 .1/375. 526: ومسلم في كتاب الصالة باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة رقم 1/157. 395
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كم مبا صح منه، ألن وفيه دليل على قبول خرب الواحد والعمل به، وإجياب احل: "وقال 
الصحابة قد استعملوا خربه، وقضوا به، وتركوا قبلة كانوا عليها خلرب الواحد العدل، ومل ينكر 

  .1"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك عليهم
 كتاب البيوع، يف االستذكارما رواه يف كتاب  ومن أمثلة دفاعه عن السنة، ورد ما خيالفها؛ 

 ل يف بيع الذهبضافيف جواز الت ابن عباس تربا و عينا من رد قولالفضة باب بيع الذهب و
ملا رواه عن أسامة بن  ؛النسيئةوإمنا الربا يف  ،ال بأس الدرهم بالدرمهنيبيد  يدا والفضة إذا كان

  .2)نسيئةال ربا إال يف ال: (الزيد عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه ق
من  اس على تأويله يف قوله يف حديث أسامة هذا أحدمل يتابع بن عب: "فقال ابن عبد الرب 

طائفة من املكيني أخذوا ذلك  ، إالسلمنيال من بعدهم من فقهاء املالصحابة، وال من التابعني و
ليس و هي احلجة على من خالفها وجهلها، ، وهم حمجوجون بالسنة الثابتة اليتعنه، وعن أصحابه
  .3"أحد حبجة عليها 

، أو رجع ابن عباس: "قول بذلك، وعلق قائالرجوع ابن عباس عن ال روى االختالف يفو 
  .4"فها جهال ا رد إليهامن خالكل أحد، و بالسنة كفاية عن قول ،مل يرجع
سلم يف عموم قول النيب صلى اهللا عليه و رد قول بعض التابعني الذين خالفوا ظاهركما  

احلجة يف السنة، و: "بعضها على بعض بقولهفال يفضل  5)السن مخس من اإلبل يف(عقل األسنان 
  .6" ال فيما خالفها

  .7االستذكارهذا املعىن جنده يف عدة مواضع من كتاب و
باألحاديث النبوية مىت جهدا يف العمل  فإن احلافظ ابن عبد الرب ال يدخر، إذا عرفت ذلك 

، 8الرب هو بيان جمملهموضع السنة من الكتاب عند ابن عبد و، ملكانتها يف التشريع ثبتت عنده
ر أحكامها، وكبيانه للزكاة و حدها، سائركوعها، وسجودها و كالصلوات اخلمس يف مواقيتها و

                                                
 .7/188االستذكار،  -1
والبخاري في كتاب البيوع باب بيع  3/1218. 1596أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثال بمثل  -2

 .2/762. 2069: الدينار بالدينار نساء رقم
 .19/209االستذكار،  -3
  .19/212نفس المصدر،  -4
وأبو داود في كتاب . 2/862. 1555: رواه مالك في الموطأ في كتاب العقول باب العمل في عقل األسنان رقم -5

 .4/189. 4564: الحدود باب ديات األعضاء رقم
 .25/151انظر بيان ذلك في االستذكار،  -6
 .17/102، 27/192انظر على سبيل المثال االستذكار،  -7
  .1/189واالستذكار،  2/190جامع بيان العلم،  -8
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ناسك احلج، قال صلى اهللا عليه وسلم إذا حج ، وبيانه ملووقتها، وما الذي تؤخذ منه األموال
لزكاة و احلج دون رآن إمنا ورد جبملة فرض الصالة واألن الق، 1)خذوا عين مناسككم(بالناس 

كنكاح املرأة ، كما لو نزل بذلك قرآن ان على ما نص عليه القرآنيف السنة زيادة بي تفصيل مث إن
من السباع إىل أشياء يطول ذكرها،  كل ذي ناب، وكتحرمي احلمر األهلية، و2على عمتها وخالتها

كتاب  اتباع، كما أمرنا بيءو قد أمر اهللا عز وجل بطاعته واتباعه أمرا معلقا جممال، مل يقيد بش
  .3اهللا

دي كل اهلدي يف اتباع كتاب اهللا، وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه اهل :لك يقوليف ذو 
  .4عن مراد اهللا منهكل ظاهره أبانت السنة عن باطنه و، إذا أشوسلم، فهي املبينة للمراد كتاب اهللا

  .م للقرآنرسول صلى اهللا عليه و سليتجلى فيه بيان ال وإليك مثال 
إال  ابن عبد الرب عدم وجوب الوضوء فقد رأى. اآلية 5﴾إذا قمتم إىل الصالة﴿تعاىل قال  

كان جيمع بني سلم أنه ملن كان حمدثا على غري وضوء، مستدال مبا ثبت عن النيب صلى اهللا عليه و
مجعه بني  لفة يفاملزدالصالتني يف أسفاره، وال يتوضأ إال لألوىل منهما، وكذلك فعل بعرفة و

ل اهللا صلى اهللا مسعت رسو: ن عمر يتوضأ لكل صالة، فقيل له ذلك فقالكان بالصالتني ما و
  .6)من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات: ( عليه وسلم يقول

، الفرض وموضع الفضل، هذا جممع عليههذا كله يدلك على معىن و: " قال ابن عبد الرب 
  .7"فسقط القول فيه

يادة بيان على ما زة من الكتاب عند ابن عبد الرب، هو بيان جممله، وضع السنإذا كان موو 
ية وبني ما ، فإنه قد اعتمد على عدة قواعد لتمييزه بني ما هو ثابت من السنة النبونص عليه القرآن
  .هو غري ثابت منها

  .االستذكار يف كتاب سأحاول يف هذا املبحث بيان أهم القواعد اليت وقفت عليهاو 

                                                
أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله صلى اهللا عليه وسلم  -1

 .2/201. 1970: وأبو داود في كتاب المناسك باب في رمي الجمار رقم. 2/943. 1297: لتأخذوا مناسككم رقم
 .16/171استدالل ابن عبد البر على ذلك في االستذكار  انظر -2
  .2/190جامع بيان العلم، وفضله  -3
  .26/99االستذكار، -4
 .6/المائدة -5
والترمذي في كتاب  1/16. 62: أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث رقم -6

: وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب الوضوء على الطهارة رقم 1/87. 59: الطهارة باب الوضوء لكل صالة رقم
512 .1/170. 

 89-88/ 2االستذكار،  -7
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  حتري الرواية الصحيحة للحديث: املطلب األول

  .همتنويتعلق ذلك بدراسة سند احلديث و   
  دراسة سند احلديث: الفرع األول

راسة سند احلديث؛ وذلك ببيان درجة احلديث وطرق روايته، يقوم ابن عبد الرب بد
وكثريا ما حييل  والوقوف على أصحاا من جهة اإلسناد، فيقبل الرواية أو يردها بناء على ذلك،

  .على التمهيد ملن أراد البسط يف طرق رواية احلديث
رة أن رسول ، عن أيب هري2، موىل أيب بكر عن أيب صاحل1يومن ذلك ما رواه مالك عن مس 

، فإذا شرابهالسفر قطعة من العذاب، مينع أحدكم نومه وطعامه و(: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .3)ليعجل إىل أهلهجهه فقضى أحدكم مته من و

ه وال رواه غري ولون إن مالك انفرد ذا احلديث ومل يروه عن مسي،يق: "قال ابن عبد الرب 
 5مسعان، والبن عن أيب هريرة عن أبيه عن أيب صاحل، 4وقد وجدته لسهيلعن أيب صاحل غري مسي، 

ث إسنادان غري احلديقد روي عن مالك يف هذا و. عن أيب هريرة 7عن مجهان 6عن زيد بن أسلم
مسي إال إسناده على ما يف  ال يصح عن مالك عنو:" مث قال 8"كالمها خطأإسناد املوطأ، و

، ، عن مالك عن سهيل بن أيب صاحل1بن جعفر الوركاينعن حممد  9قد رواه خالد بن خملداملوطأ،و

                                                
من علماء الحديث بالمدينة، الحافظ الحجة حدث عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن  -1

 -5/461السير (هـ 131وغيره، قتل سنة  وثقه أحمد بن حنبل. هشام، روى عنه مالك وسفيان بن عيينة وآخرون
462( 

ثبت في : هو عبد اهللا بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري كاتب الليث، قال فيه ابن حجر -2
/ 5ابن حجر /تهذيب التهذيب . (هـ222كتابته، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة، توفي سنة 

225- 229.( 
ومسلم في اإلمارة باب السفر قطعة  2/639. 1710: البخاري في العمرة باب السفر قطعة من العذاب رقم أخرجه -3

 .3/1526. 1927:من العذاب رقم
 ) 1/33مشاهير علماء األمصار (هو سهيل بن عمرو القرشي كنيته أبو يزيد توفي بالمدينة -4
 )34/449التهذيب (هو عبد اهللا بن زياد بن سمعان -5
و أبو أسامة المدني، الفقيه روى عن أنس وجابر بن عبد اهللا وسلمة بن األكوع وابن عمر وعائشة كان له حلقة في ه -6

ثقة من أهل الفقه والعلم، عالم بتفسير القرآن، ظهر له في المسند أكثر من مائتي حديث، توفي سنة . المسجد،
 ). 5/316والسير . 1/60طبقات الحفاظ (هـ 136

روى عن سعد بن . مولى يعقوب القبطي، يعد في أهل المدينة: ء، ويقال أبو يعلى مولى األسلميين، ويقالأبو العال -7
 ) 122 -5/121التهذيب (أبي وقاص، وعثمان بن عفان وأبي هريرة، وروى عنه عروة بن الزبير وغيره، 

 27/280االستذكار،  -8
هو من المكثرين في : وابن راهويه وغيرهم،، قال ابن عديأبو الهيثم الكوفي روى عن مالك وروى عنه البخاري  -9

والسير . 1/176طبقات الحفاظ . (هـ213، توفي سنة رله أحاديث منا كي: وقال عنه أحمد بن حنبل ،محدثي الكوفة
10/217.( 



150 
 

 الدرا وقد رواه ،وله عن مسيهإمنا عن أيب هريرة، وليس مبعروف ملالك عن سهيل وعن أبيه 
  .3"عن سهيل  2وردي
حديث الدراوردي عن سهيل أيضا حديث مالك عن مسي صحيح، و: قال ابن عبد الرب 
أقل خطأ من عن أيب صاحل من ابنه سهيل عنه، وإن كان مسي أحفظ وليس مسي بأروى و ،صحيح
  .4سهيل

اهللا عليه  هللا صلىسئل رسول ا: ، عن أبيه أنه قال5ما رواه مالك عن هشام بن عروة :منهاو 
ا من أهل البادية يأتوننا بلحمان، وال ندري هل مسوا عليها أم يا رسول اهللا إن ناس: وسلم فقيل له

  .6)هامسوا اهللا عليها، مث كلو: (ل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلمفقا ؟ال
قد أسنده مجاعة ثقات، عن مالك يف إرسال هذا احلديث، و  خيتلفمل: "قال ابن عبد الرب 
قد ذكرنا م بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وخرجه البخاري، وغريه مسندا، وه عن هشاروو

 ،وسعيد8نحيي القطاابن عيينة و: رسال كما رواه مالك، ورواه م7الطرق عنهم بذلك يف التمهيد
  .11"، عن أبيه مل يتجاوزه م بن عروة، عن هشا10عمر بن احلارث، و9بن عبد الرمحان

                                                                                                                                                   
اود روى عنه مسلم وأبو د. محمد بن جعفر بن زياد بن أبي هاشم الوركاني أبو عمران الخرساني، سكن بغداد -1

وقال صالح . رأيت أحمد بن حنبل يكتب عنه: قال أبو داود. والنسائي وعبد اهللا بن أحمد بن حنبل ويحي بن معين
تهذيب (هـ 228توفي في رمضان سنة . ثقة: وقال يحي بن معين. كان أحمد يوثقه ويشيد به: بن محمد األسدي

 ). 683- 24/681الكمال المزي 
حجة ماشيا سمع منه مسلم،  77عالم بالحديث، كان قاضي عدن، عاش طويال وحج هو محمد بن يحي الدار وردي  -2

 ).1/233ترتيب المدارك (هـ 234توفي سنة 
 27/281االستذكار،  -3
  27/281االستذكار،  -4
حديث، كان ثقة ثبتا  400له نحو : بن زبير بن العوام المدني روى عنه أبو حنيفة ومالك وشعبة، قال ابن المديني -5

 ).11/48، تهذيب التهذيب 1/69طبقات الحفاظ (هـ 145حجة توفي سنة 
ورواه مالك  6/2692 .6963: أخرجه البخاري، في كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء اهللا تعالى واالستعاذة بها رقم -6

 .2/488. 1038: في الموطأ في كتاب الذبائح باب ما جاء في التسمية على الذبيحة رقم
 .15/212اشية االستذكار، انظر ح -7
عن علي بن المديني . هـ120هو يحي بن سعيد بن فروج القطان التميمي، أبو سعيد البصري الحافظ، ولد سنة  -8

حدثني : سمعت أبي يقول: وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل. ما رأيت أعلم بالرجال من يحي بن سعيد القطان: قال
: وقال النسائي. ثقة حافظ: وقال أبو حاتم .ما رأيت أحدا أثبت من يحي: قالو. يحي القطان وما رأت عيناي مثله

 ). 342 -31/329تهذيب الكمال (ثقة، ثبت، مرضي
سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي الكوفي، روى عن أبيه عبد الرحمن وروى عنه جعفر بن أبي المغيرة وحبيب بن  -9

التهذيب . (ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات: ل النسائيقا. أبي ثابت والحكم بن عتيبة وعطاء بن السائب
10/224-225.( 

روى عن عائشة وعن بعض . هو عمر بن ثابت بن الحارث ويقال ابن الحجاج األنصاري الخزرجي المدني -10
ثقة، : قال النسائي. أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم وروى عنه مالك بن أنس وابن شهاب الزهري وغيرهم

 ).285- 21/283المزي . تهذيب الكمال(روى له الجماعة سوى البخاري . ذكره ابن حبان في كتاب الثقاتو
 .15/212االستذكار،  -11
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ر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نافع عن عبد اهللا بن عمرواه مالك  ما :ومنها 
  .1)من باع خنال قد أبرت، فثمرها للبائع إال أن يشترط املبتاع (: قال

هو عند مجيعهم و ال خيتلف أهل العلم باحلديث يف صحة هذا احلديث،: "قال ابن عبد الرب 
  .2"صحيح 
عن عبد اهللا بن  4مطعمبن  بن جبري، عن نافع 3لما رواه مالك عن عبد اهللا بن الفض :منهاو 

األمي أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن يف : (عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .5)إذا صماانفسها، و

ث رفيع صحيح أصل من أصول األحكام، ورواته ثقات، هذا حدي: "ن عبد الربقال اب 
مالك رواه عن و 6مالك وزياد بن سعد :هللا بن الفضل طائفة، منهمن عبد افرواه عأثبات أشراف، 

شعبة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وحيىي بن سعيد األنصاري، : مجاعة من األئمة اجللة منهم
  .7"، يطول ذكرهم من أصحابه مجاعةو

ك بن حزم عن عبد املالبن أيب بكر بن حممد بن عمر وا ما رواه مالك عن عبد اهللا :منهاو
 عليه بن أيب بكر بن عبد الرمحان بن احلارث بن هشام املخزومي، عن أبيه، أن رسول اهللا صلى اهللا

أهلك هوان، إن شئت  ليس بك على(: وسلم حني تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال هلا
  .8ثلث: فقالت) إن شئت ثلثت عندك ودرتسبعت عندك، وسبعت عندهن، و

، صحيح قد مسعه أبو ظاهره االنقطاع، وهو مسند متصل هذا احلديث" :قال ابن عبد الرب 
أحسنها ما رواه أمحد بن د ذكرنا الطرق بذلك يف التمهيد وقكر من عبد الرمحان، من أم سلمة وب

سلم أخربته يف لى اهللا عليه وحنبل بإسناده عن أيب بكر بن عبد الرمحان أن أم سلمة، زوج النيب ص
                                                

 .سبق تخريجه في الفصل الثاني -1
 .19/82االستذكار  -2
عبداهللا بن  كان مفتي بخارى، روى عنه ابنه، تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل الكماري، وروى عن أبي أحمد بن -3

 .).1/280طبقات الحنفية . (حبيب وأبي بكر بن مجاهد القطان البلخي وغيرهما
كان من خيار الناس : يكنى أبا محمد المدني الثقة، روى عن جمع من الصحابة وروى عنه خلق كثير، قال ابن حبان -4

 )546 -4/543والسير  .1/241الطبقات (هـ 99كان يعد من فصحاء قريش، توفي سنة : وقال ابن المبارك
. 2/107. 1421: أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت رقم -5

  3/416. 1108: والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب رقم
ابن شهاب وحميد الطويل وأبي الزناد، وروى عنه ابن عبد الرحمن الخراساني ثم المكي، أبو عبد اهللا، روى عن  -6

والسير . 1/91طبقات الحفاظ (مالك وابن عيينة وابن جريج، كان عالما بحديث الزهري، وثقه النسائي مات كهال 
7/285- 286.( 

 .16/19االستذكار،  -7
ومسلم في كتاب الرضاع  2/529 .1102: رواه مالك في الموطأ في كتاب النكاح باب المقام عند البكر واأليم رقم -8

 . 2/1083. 1460: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزواج عندها عقبة الزفاف رقم
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إن شئت سبعت لك، وإن أسبع : (ى اهللا عليه وسلم قال هلاره أن رسول اهللا صلحديث طويل ذك
  .2"  1)سبعت لنسائي: لك

 
 

  :دراسة منت احلديث: الفرع الثاين
خراج ما يتضمنه من فوائد وأحكام،  استمثيتعلق األمر ببيان معاين ألفاظ احلديث، و 

بأشعار لسنة النبوية وتارة مبا ورد يف اخالل ذلك فإنه يستشهد تارة بآيات من القرآن الكرمي و و
حاديث اليت ب بعمله هذا أغلبية األوعقد است، مىت مسح املقال واملقام لذلك، والعرب تارة أخرى

  :3لالستشهاد منوذجني أوردها يف االستذكار سأورد هنا
أحدكم الصيام جنة؛ فإذا كان :(هللا عليه وسلم قالأن رسول اهللا صلى ا: األولاملثال 

  .4)إين صائم ،مته، فليقل إين صائمفإن امرؤ قاتله أو شا جيهل صائما، فال يرفث وال
ماع، هذا فرضه اجلوالشرب و اإلمساك عن األكل: الصيام قي الشريعة: "قال ابن عبد الرب 

  .عند مجيع األئمة، وسنته، اجتناب قول الزور واللغو والرفث
عنه، أال ترى قول  ائمكل من أمسك عن شيء، فهو صاإلمساك مطلقا، و: أصله يف اللغةو 
  .5﴾أكلم اليوم إنسيا نإين نذرت للرمحن صوما فل﴿: اهللا تعاىل
  .                ئمحسبك ذا فضال للصاوالسترة عن النار، و فهي الوقاية) جنة: (وقوله 

  .(6ا العبد من النار نالصيام جنة يستج: (قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم
فاء، وأن تغضب الغيبة واجلهنا الكالم القبيح والشتم واخلنا و فالرفث) فال يرفث: (وقوله 

  .ء وحنو ذلك كلهاصاحبك مبا يسوء واملر
  : 1كقول القائل.القباحقريب مما يصيبنا من الشتم والسباب و) ال جتهل(معىن و 

                                                
ومصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح  .8926.5/293: أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء باب القسم للنساء رقم -1

 . 236 -  6/235باب نكاح البكر 
 .174 - 27/173،، 345 -344، 16/191، 2/190، انظر كذلك طرق دراسة اإلسناد في 16/136االستذكار،  -2
 27/410، 24/258 -13/242وما بعدها،  19/118وما بعدها  18/76 - 17/159- 2/229: انظر أمثلة في ذلك -3

 .وسائر أجزاء االستذكار ال تخلو أحاديثها من هذه الدراسة
والبخاري في كتاب الصوم باب فضل  2/806. 1151: ب فضل الصيام رقمأخرجه مسلم في كتاب الصيام با -4

 .2/670. 1795: الصوم رقم
  .26/مريم -5
والنسائي في كتاب الصوم باب ما  1/525. 1639: أخرجه ابن ماجة في الصيام، باب ما جاء قي فضل الصيام رقم -6

 .2/240. 3256: ينقض الصوم رقم
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   فنجهل فوق جهل اجلاهليــن   أال ال جيهلن أحد علينــا

  : ففيه قوالن) إين صائم: فليقل هفإن امرؤ قاتله أو شامت(ومعىن قوله  
اوبتك ألين صومي مينعين من جمصائم ومقاتلته إين أن يقول للّذي يريد مشامتته و: األول

  .عىن يف املقاتلة مقاتلته بلسانهاملو. ا والزورنأصون صومي عن اخل
العمل به من مل يدع قول الزور و: (هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال روى أبو 

  .2)يس هللا حاجة أن يدع طعامه وشرابهلف
إين صائم يا نفسي، فال سبيل إىل شفاء غيظك  :أن الصائم يقول يف نفسه :واملعىن الثاين

الصوم من العمل  طالع الناس عليه، ألنوا إين صائم ملا فيه من الرياء: ال يعلن بقولهباملشامتة، و
  .3"حسابكذلك جيزي اهللا الصائم أجره بغري الذي ال يظهر، و

افع عن عبد اهللا بن عمر، أنه بيانه ملعاين ألفاظ احلديث الذي رواه مالك عن ن :املثال الثاين 
امرأة زنيا، د إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكروا له أن رجال منهم وجاءت اليهو: قال

نفضحهم : فقالوا )ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم(: سلمفقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه و
فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم . كذبتم إن فيها الرجم: 4جيلدون، فقال عبد اهللا بن سالمو

ارفع يدك، فرفع يده، : سالمالرجم، مث قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد اهللا بن  ةييده على آ
  . فإذا فيها آية الرجم

  .أمر ما الرسول صلى اهللا عليه وسلم فرمجاف، صدق يا حممد فيها آية الرجم: لوافقا 
  .5يت الرجل حيين على املرأة يقيها احلجارةفرأ: فقال عبد اهللا بن عمر

  .يكب عليها حىت تقع احلجارة عليه ،يعين حيين: قال مالك 

                                                                                                                                                   
 ،ولد في شمالي جزيرة العرب في بالد ربيعة ،شاعر جاهلي ،ن عتاب من بني يغلبهو عمر بن كلثوم بن مالك ب -1

انظر حاشية االستذكار ( قبل الهجرة  40مات في الجزيرة الفراتية سنة  ،وعمر طويال ،ساد قومه و هو فتى
10/249. 

وأخرجه . 2/673 .1804: أخرجه البخاري في الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم رقم -2
 .، وقال حديث حسن صحيح3/87 .707: الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم رقم

 .246-10/244انظر االستذكار،  -3
عبد اهللا بن سالم بن الحارث، اإلمام الحبر، المشهود له بالجنة؛ حليف األنصار، و معنى فتح باب المفدى، أسلم بعد  -4

 .)29/8انظر حاشية االستذكار ( هـ  93توفي سنة  ،يء النبي صلى اهللا عليه وسلم المدينةمج
أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى  -5

 .3/1326. 1699: ي الزنا رقمومسلم في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة ف. 6/2510. 6450: اإلمام رقم
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، كأنه مييل عليها: عن مالك، حيين على املرأة، يريد حيىي، يهرويكذا : "قال ابن عبد الرب 
  .حين الشيخ، إذا احنىن مأخوذ من

حينأ حناء  حنأ: كذا يرويه أهل احلديث، وإمنا هو حينأ مهموز، يقال منه: عبيد وقال أبو 
  .مبعىن واحد. وحنوءا، إذا مال، واملنحينء، واالحنناء، حنأ وحينأ

  .حياىنء عنها بيده: أيوب عن نافعقال و 
  .1"يدهب جيايف: عن الزهري، عن سامل، عن ابن عمر قال معمرو 
ا احلديث يف هذو": تقل إىل بيان الفوائد واألحكام املستنبطة من احلديث، فيقولبعدها ين 

لوال لى أن التوراة صحيحة بأيديهم؛ ويف ذلك دليل عجواز، سؤال أهل الكتاب عن كتام، و
نه كتبويف ما ذكرنا دليل على أن ما كانوا يو) سأهلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها ذلك ما 

نوا يصنعون هلم كتبا من رهبام كاهذا من عند اهللا، هي كتب أحبارهم و: بأيديهم، مث يقولون
رهم ينا عن تصديق ما حدثونا شبهه من إشكال أموجل، وهلذا ويضيفوا إىل اهللا عز آرائهم و

على ويف هذا احلديث أيضا دليل . ، أو نكذب حبقن تكذيبه، حذرا من أن نصدق بباطلعبه، و
افق يوها عن املسلمني ما يشهد للمسلمني، ويسترون مناليهود قوما يكذبون على تورام، و أن من

ذبوا وكدينهم ألم ذكروا أن الزناة، حمصنني كانوا أو غري حمصنني، ليس عليهم يف التوراة رجم، 
  .ألن فيها على من أحصن الرجم

كانت شريعتنا راضني حبكمنا فيهم، و لينا متحاكمنيفيه أن أهل الكتاب إذا ارتفعوا إو 
مل تكن ظهر عليهم بكتام حجة عليهم، وإن جاز لنا أن ن ،موافقة يف ذلك حلكم شريعتهم

نزل اهللا تعاىل، يف كتابه القرآن، إذا ، حكمنا بينهم مبا أريعة يف ذلك احلكم موافقة حلكمهمالش
ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ون خصوصحيتمل ذلك أن يكحتاكموا إلينا، ورضوا حبكمنا، و

عليك  مل يكفهم أنا أنزلناأو﴿ه أحد بعده، ولقول اهللا عز وجل اإلمجاع على أن دلك مل يعمل بو
  . 3" 2﴾الكتاب يتلى عليهم

                                                
 .11-24/10االستذكار،  -1
  .51/العنكبوت -2
 .12 -24/11االستذكار،  -3
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كرمي أو السنة ستدالال مبا يقابله يف القرآن الابن عبد الرب لبيان معاين احلديث، اقد يلجأ و 
ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم : "فقال .1)ألمي أحق بنفسها من وليهاا( :النبوية، كما يف احلديث
  : دالئل ومعان و فوائد

ا لو كانتري األمي وليها أحق ا من نفسها، و، فغأن األمي إذا كانت أحق بنفسها: أحدها 
ز هذا من الدالئل قول اهللا ع مثلو. مجيعا أحق بأنفسهما من و ليهما، ملا كان لتخصيص األمي معىن

 نفقة هلن إذا مل تكن أوالت دليل على أنه ال 2﴾إن كن أوالت محل فأنفقوا عليهنو﴿: وجل
. 3)، فثمرها للبائعمن باع خنال قد أبرت: (سلمك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وكذلو. محل

  .لمشتري إذا بيعت قبل أن تؤبرفيه دليل على أن الثمرة ل
دليل على أن اليت خيالفها، وليها ) بنفسها من وليها األمي أحق( :وكذلك قوله عليه السالم 
  .4أحق ا
  

  االحتجاج باحلديث املرسل : املطلب الثاين
، سواء كان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم رسل عند ابن عبد الرب، هو ما رفعه التابعيامل

رسل مالك مل به، أن يكون من مراسيل الثقات، مثل ميشترط للعو 5التابعي كبريا أو صغريا
هذا يلزم العمل به كاملسند متاما، ، فوأمثاهلم ،ومرسل سعيد بن املسيب، ومرسل سعيد بن جبري

ويعمل به يف األحكام ويف  ،مث ال يسوغ الطعن فيه لثقة قائلهمن وتقع به احلجة عند ابن عبد الرب، و
  .6األخالقاآلداب و

قة على املسند املختلف مرسل الث ،مواضع كثرية من كتابه االستذكار لذلك جنده يقدم يف 
  .يف إسناده

                                                
 .هسبق تخريج -1
 . 6/الطالق -2
 .سبق تخريجه -3
 24 - 23 /1االستذكار، -4
محمد  –انظر كذلك مدرسة اإلمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر في الحديث و الفقه . 99 – 1/98االستذكار،  -5

 .410 - 1/409يعيش
 .1/411محمد يعيش  –و مدرسة اإلمام ابن عبد البر  99 - 1/98االستذكار  -6
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، أا ، عن أمساء بنت عميسمالك عن عبد الرمحان بن القاسم، عن أبيه من ذلك مرسلو 
مرها : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ، فذكر ذلك أبو بكر لرسولولدت حممد بن أيب بكر

  .1)فلتغتسل مث لتهل
، ملا سل مالك أقوى و أثبت من مسانيد هؤالءمر: "من طرق أخرى مث قالورواه مسندا  

  .2"ترى من اختالفهم يف إسناده
عن أيب سلمة بن عبد ن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب وكذلك مرسل مالك ع ومنه 

يقسم بني سلم قضى بالشفعة فيما مل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و(الرمحان بن عوف 
  .3)عة فيه، فإذا وقعت احلدود بينهم فال شفالشركاء

  .4"هذا احلديث مرسال مجهور رواة املوطأ  ىهكذا رو" :قال ابن عبد الرب
على تمع عليها، فعلى ما قال سعيد بن املسيب، وأما السنة او: "وقال يف موضع آخر عنه 

فيه من األخبار املنقولة األمر الذي ال اختالف فيه عندهم، يعين يف املدينة، و ما حكاه مالك أنه
  .5"العدول اآلحاد حديث ابن شهاب املذكور يف هذا الباببنقل 

  .6بن معنيا بقول حيىي ستشهادا" مرسل مالك أحب إيل: "وقال 
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أبيه 7منه مرسل مالك عن هشام بن عروةو 

  .8)حق عرق ظاملليس لمن أحيا أرضا ميتة فهي له، و(
اه مالك أصح من رواية من أسنده واية هذا احلديث مرسال كما رور: "قال ابن عبد الرب 

  .9"يف إسناده هد ذلك أيضا اختالف الذين أسندوهيشو

                                                
، ومسلم في كتاب الحج باب إحرام النفساء 1/322. 700: رواه مالك في كتاب الحج باب الغسل لإلهالل رقم -1

. 642: ي كتاب الحج باب البيداء رقموالنسائي ف ،869/ 1209.2: واستحباب اغتسالها لإلحرام وكذا الحائض رقم
2/331. 

 .11/9االستذكار،  -2
والبخاري في كتاب الشفعة باب الشفعة  2/713. 1395: أخرجه مالك في كتاب الشفعة باب ما تقع فيه الشفعة رقم -3

 .2/787 .2138: فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فال شفعة رقم
 .21/261االستذكار  -4
  .21/263 نفس المصدر، -5
 .21/264نفس المصدر،  -6
له نحو : قال ابن المديني. هشام بن عروة بن الزبير بن العوام األسدي المدني روى عنه أبو حنيفة ومالك وشعبة -7

 ).11/48، تهذيب التهذيب 1/69طبقات الحفاظ . (هـ145حديث، كان ثقة ثبتا كثير الحديث توفي سنة  400
و أخرجه أبو داوود في كتاب  ،2/743. 1424: ضية باب القضاء في عمارة الموات رقمرواه مالك في كتاب األق -8

والنسائي في كتاب إحياء الموات  3/178موصوال  3073: الخراج و اإلمارة و الفيء باب في إحياء الموات رقم
 .3/405. 5762: باب الحث على إحياء الموات رقم

 .209/ 22االستذكار  -9



157 
 

  .1وكما هو معلوم أن ابن عبد الرب قد وصل كل ما يف املوطأ من املرسل
  

  بيان الناسخ واملنسوخ من أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم : املطلب الثالث
وجل كما يف كتاب اهللا عز عليه وسلم فيه الناسخ و املنسوخ،  هللا صلى اهللاحديث رسول ا

أن رسول اهللا صلى اهللا (و قد ذكر ابن عبد الرب حديث ابن عباس ال خالف بني العلماء يف ذلك، 
، مث أفطر، فأفطر الناس، دعليه وسلم خرج إىل مكة عام الفتح يف رمضان فصام حىت بلغ الكدي

يف : ، وقال2)اهللا عليه وسلم ىصل أمر رسول اهللا نث مألحدث فاألحدوكانوا يأخذون با
فيه دليل  ،)وكانوا يأخذون باألحدث فاألحدث من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:(قوله

  .3ى اهللا عليه وسلم ناسخا ومنسوخاأن يف حديث رسول اهللا صل
أن رسول اهللا ( هللاحديث جابر بن عبد ا ىرو االستذكار،يف موضع آخر من كتاب و 

 ،تصدقواكلوا و: مث قال بعدأكل حلوم الضحايا بعد ثالثة أيام، صلى اهللا عليه وسلم ى عن 
  .4)تزودوا وادخروا

رسول اهللا صلى اهللا يف حديث  ليس فيه أكثر من بيان الناسخ واملنسوخ " :مث علق قائال 
  .5"نة السلقرآن وعلماء املسلمني فيه من ا هو أمر ال خالف بنيعليه وسلم، و

وهذا ايا بعد ثالث، منسوخ بإباحة ذلك عن أكل حلوم الضحواحلديث يدل على أن النهي  
  .6لمنيعلماء املس ال خالف فيه بني

رسول يا(: أنه قال كعب بنحديث أيب  عند ابن عبد الرب؛ ،أمثلة النسخ يف احلديث منو 
  . 7)يصليمس املرأة مث يتوضأ و يغسل ما: إذا جامع الرجل امرأته فلم يرتل، قال اهللا

                                                
 .وكل أجزاء االستذكار شاهدة على ذلك 1/88نفس المصدر  -1
ومسلم في الصيام . 1944.4/180: أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب إذا صام أياما في رمضان ثم سافر رقم -2

 .2/784. 1113: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر رقم
 .10/68االستذكار،  -3
ومسلم في كتاب األضاحي باب ما  2/484. 1029: لحوم األضاحي رقم رواه مالك في كتاب الضحايا باب ادخار -4

 .1972: كان من النهي عن أكل لحوم األضاحي بعد ثالث في أول اإلسالم وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء رقم
 .3/68. 4515: والنسائي في كتاب األضاحي باب اإلذن في ذلك رقم 3/1562

 .15/169االستذكار،  -5
 .15/173مصدر، نفس ال -6
و أخرجه مسلم في كتاب  1/111. 289: أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة رقم -7

 .1/270. 346: الحائض باب إنما الماء من الماء رقم
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جل يصيب أهله عن قوله حبديث زيد ابن ثابت حني سئل عن الر رجوع أيب مث يستدل على
إن أيب بن كعب، كان ال يرى الغسل، فقال زيد : يغتسل، فقيل له: مث يكسل وال يرتل، فقال زيد

  .1"بن كعب نزع عن ذلك قبل أن ميوت إن أيب": بن ثابت
عه عن النيب عليه الصالة والسالم، ورواه كعب عن القول مبا مسبن   رجوع أيبيفو: "ويقول 

ن منسوخا، ولو ال ذلك ما رجع عنه، ألن مامل ينسخ من الكتاب والسنة ، ما يدل على أنه كاعنه
  .2"ال جيوز تركه، والرجوع عنه ألحد صح عنده

إن املاء : (انوا يفتون ا قوهلمفتيا اليت كبن كعب أنه قال بأن ال ، عن أيبوروى بإسناده 
، 3"صلى اهللا رخص ا يف أول اإلسالم، مث أمرنا بالغسل بعد رخصة كان رسول اهللا) من املاء

  .4الثقات لهوهو حديث ثابت بنقل العدول و: قالو
يه وسلم املنسوخ يف حديث الرسول صلى اهللا علا ذكره ابن عبد الرب من الناسخ وومم 

، مث جلس يقوم يف اجلنائز سلم كانأن رسول اهللا صلى اهللا عليه و(الب حديث علي بن أيب ط
هللا عليه وسلم جنائز هذا احلديث ناسخ ملا كان يف أول اإلسالم من قيام النيب صلى او: "قال 5)بعد

القيام على قربها حىت ها حىت توضع باألرض للصالة عليها، وعإذا مرت به، وللقيام فيها إذا تب
  .6تدفن

لقيام يف اجلنائز كان قبل اجللوس، بن عباس أن الب وعبد اهللا وي عن علي بن أيب طار وقد 
فبان ذا أما رضي اهللا عنهما قد علما يف ذلك الناسخ واملنسوخ، وليس من علم شيئا كمن 

الناس  اعرفيف هذا الباب إىل ما قاله علي وبن عباس، فقد حفظا الوجهني مجيعا و الصوابو، جهله
  .7"سلم بعد القيام سول اهللا صلى اهللا عليه ووس كان من رأن اجلل

  
                                                

ب الطهارة والبيهقي في كتا. 47/ 1 .105:انظر الموطأ في كتاب الطهارة باب واجب الغسل إذا التقى الختانان رقم -1
 1/166. 754:باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين رقم

 .3/94االستذكار  -2
. وقال حديث حسن صحيح 1/18. 110: أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء من الماء رقم -3

  1/55. 215: وأبو داود في كتاب الطهارة باب في اإلكسال رقم
 3/94االستذكار  -4
. 1/232. 551: مالك في الموطأ في كتاب الجنائز، باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر رقمأخرجه  -5

وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز . 2/662. 962: وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة رقم
 .3175.3/204: باب القيام للجنازة رقم

 8/298االستذكار  -6
وما  4/328انظر أمثلة أخرى في الناسخ والمنسوخ في أحاديث الرسول في كتاب االستذكار . 8/302 االستذكار، -7

  .24/50، 15/177وما بعدها  10/125، 9/128، 5/397بعدها، 
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  .املتعارضة بتقدمي األصح منها الترجيح بني األحاديث: ملطلب الرابعا
سلم هو اللجوء ض أحاديث الرسول صلى اهللا عليه ولقد كان موقف ابن عبد الرب من تعار

  .ترجيح األصح منها، مبا توفر لديه من آليات الفهم والتحري إىل
أنه مل حيرم عليه شيء أحله اهللا يف (مثال ذلك ما روته عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  

  .1)حني قلد هديه وبعث إىل مكة به
إذا دخل العشر فأراد أحدكم : (وحديث أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  .2)يضحي فال يأخذ من شعره وال من أظفارهأن 
يث ي عن أن يؤخذ يف العشر من ذي احلجة من ظفره، أو من شعره، كل ففي هذا احلد 

  .من أراد أن يضحي، واهلدي يف حكم األضحية
ويف حديث عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد تقليده اهلدي مل جيتنب شيئا مما  

قد صح أن النيب : "لوقد رجح ابن عبد الرب حديث عائشة وقا. جيتنبه احملرم، فاحلديثان متعارضان
صلى اهللا عليه وسلم، إذا بعث ديه مل جيتنب شيئا مما جيتنبه احملرم، وصح أنه كان يضحي وحيض 
على األضحية، ومل يصح عندنا أنه صلى اهللا عليه وسلم، يف العام الذي بعث فيه ديه ومل يبعث 

والقياس على . يضح يف ذلك العام ديه لينحر عنه مبكة إال سنة تسع مع أيب بكر، وال يوجد أنه مل
  . 3"ما أمجعوا عليه من جواز اجلماع أن جيوز ما دونه من حالق الشعر وقطع الظفر

، فمنهم 4ومن ذلك تعارض األحاديث يف زواج الرسول صلى اهللا عليه وسلم من ميمونة 
الرب هذا  وقد دفع ابن عبد. أنه تزوجها وهو حمرم، ومنهم من قال تزوجها وهو حالل: من قال

أنه ى عن (التعارض، بترجيح القول الثاين احتجاجا حبديث عثمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .5)نكاح احملرم

  

                                                
أخرجه مسلم في كتاب الحج باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن ال يريد الذهاب بنفسه وأن باعثه ال يصير  -1

والبخاري في كتاب األضاحي باب إذا بعث بهديه ليذبح لم . 2/957. 1321: رم عليه شيء بذلك رقممحرما وال يح
 .5/2115. 5246: يحرم عليه شيء رقم

أخرجه مسلم في األضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو  -2
الترمذي في كتاب األضاحي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  وأخرجه. 1566-3/1565. 1977: أظفاره شيئا رقم

 .حديث حسن صحيح: وقال. 4/102. 1523: وسلم، باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي رقم
 .188-11/187االستذكار،  -3
 .11/264انظر تفصيل في المسألة، في االستذكار  -4
 .سبق تخريجه -5
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  الثالثالمبحث 

  ابن عبد البر قواعد

  لة النقلیةاامل مع بقیة الدــلتعا في
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  .اإلمجاعونقصد ا مذهب الصحايب، و
  :مذهب الصحايبقواعد التعامل مع : املطلب األول

على لسان ل ضسبق هلم الفىل على الصحابة يف القرآن الكرمي، وتعالقد أثىن اهللا سبحانه و
   1..).، مث الذين يلومخري الناس قرين مث الذين يلوم(: الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ فقال

دهم وال مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أح ال تسبوا أصحايب فلو أن أحدكم أنفق( :قال أيضاو 
 .2يفهنص

قلوب العباد، مث نظر  قلوب عباده فوجد قلب حممد خري إن اهللا نظر يف: (وقال ابن مسعود 
، وجعلهم أنصار رأى قلوب أصحابه خري قلوب العباد، فاختارهم لصحبته، فقلوب الناس بعده يف

                                                
. 3/1335. 3451: بة باب فضائل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم رقمأخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحا -1

 . 4/1963. 2533: ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رقم
: رقم) لو كنت متخذا خليال: (أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم -2

 . 4/1967. 2540: ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رقم. 3/1343. 3470
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 1"و عند اهللا قبيح ما رأوه قبيحا فهاملؤمنون حسنا فهو عند اهللا حسن، و دينه وزراء نبيه، فما رآه
كون حجة على املسلمني إذا صح عنه، وال خالف يف أن قول الصحايب فيما ال جمال للرأي فيه ي

  .2املوقوف له أنه قول الصحايب ألنه إن كان ظاهر األمرألن مصدره السنة النبوية، و
لديه  األحكام، مىت ثبت ويأخذ به يف تشريع لذلك جند ابن عبد الرب حيتج بعمل الصحابة 

أوقع و أصوب من اتباع من بعدهم، الصحابة  اتباعو: "القول والعمل، وذلك ما يؤكده يف قوله
االستذكار ما يدل قد أورد يف كتابه و .3"ـوهملو علم الذين جاء عنهم خالفهم فعلهم ما خالفو

  .على ذلك
دمتوه من وج: (لنيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال، عن امنها حديث سعد بن أيب وقاص 

  .، وأخذ سعد سلب من فعل ذلك4)سلبه ، فخذوايصيد يف حدود املدينة، أو يقطع من شجرها
، قد فهموا معىن حترمي ء أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلمهؤال: "قال ابن عبد الرب 

؟ بل الرشد ه وسلم للمدينة، واستعملوا ذلك وأمروا به، فأين املذهب عنهمرسول اهللا صلى اهللا علي
  .5"م، واتباع السنة اليت نقلوها وفهموها وعملوا اهاتباعه يف كل

كان إذا ؛ من االستذكار أورد حديث مالك عن نافع، أن عبد اهللا بن عمر يف موضع آخرو 
  .6حلق يف حج أو عمرة أخذ من حليته وشاربه

 ري غن اللحية يفويف أخذ ابن عمر من آخر حليته يف احلج دليل على جواز األخذ م: "وقال 
ألم أمروا أن حيلقوا أو يقصروا إذا حلوا حمل . لو كان غري جائز ما جاز يف احلج، ألنه احلج

  .وما وا عنه يف حجهمحجهم 
عىن ما روى، هو أعلم مبو 7)اعفوا اللحا: (مر روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلموابن ع 

  .8"ما تطاير واهللا أعلماء ؛ األخذ من اللحية عند مجهور العلمفكان املعىن عنده و
                                                

. 863: ، وتم تخريجه من كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية رقم.1/586أعالم الموقعين أورده ابن القيم في -1
2/187.  

 .م2002 –هـ 1423/ 2عبد اللطيف صالح الفرفور ط  محمد. الوجيز في استنباط األحكام في الشريعة اإلسالمية د -2
 .308/ 1دار البشائر للطباعة و النشر والتوزيع دمشق 

 .8/309االستذكار  -3
أخرجه البيهقي في كتاب جزاء الصيد باب ما جاء في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه صيدا  -4

 .5/199. 9752: رقم
 26/42االستذكار  -5
 .1/396. 889: مجه مالك في كتاب الحج باب التقصير رقأخر -6
والترمذي في كتاب األدب عن رسول اهللا . 1/222. 259: أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة رقم -7

 .حديث صحيح: وقال. 5/99. 2763: صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في إعفاء اللحية رقم
 .13/116اإلستذكلر  -8
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مل اليت تبني كيفية تعاوقفت خالل تصفحي لكتاب االستذكار، على مجلة من القواعد قد و 
  : ابن عبد الرب مع مذهب الصحايب، أذكر منها

  من بعدهم و ال جيوز خمالفتهمإمجاع الصحابة حجة على : الفرع األول
 جيوز ال" :ألنه كما يقول ،وز خالفهمعند احلافظ ابن عبد الرب إمجاع الصحابة حجة ال جي 

لك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على ذوك﴿: وله تعاىليف قعلى مجيعهم جهل التأويل، و
م إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم، كما أن الرسول حجة على دليل على أن مجاعته 1﴾الناس
  .2مجيعهم
يت تؤكد قوله هذا، مسألة الستذكار وبن عبد الرب يف كتاب االمن األمثلة اليت أوردها او 
ن أقصى مدة النفاس أربعون يوما أ ، فقال أكثر أهل العلمف العلماء يف أقصى مدة النفاساختال

التحديد : "اآلراء الفقهية يف املسألة قالبعد استعراضه ملختلف و 3"ذلك عن الصحابة  وقد روى
والتقليد إال  لإلتباعأكثر النفاس موضع  سألةليس يف ميف هذا ضعيف، ألنه ال يصح إال بتوقيف و

سلم وال خمالف هلم منهم، وسائر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و م، فإمن قال باألربعني
ع الصحابة حجة على ، ألن إمجاندنا اخلالف عليهم بغريهمال جيوز عاألقوال جاءت عن غريهم، و

  .4"ن سنة وال أصلب عنهم دوأين املهرمن بعدهم، والنفس تسكن إليهم، 
ختالف ليل الذي ميلكه الصحايب يف حالة ااالحتكام إىل احلجة والد: الفرع الثاين

  الصحابة 
لكن ماذا لو صح عنه ومل يكن مما فيه جمال للرأي، و، فإن قول الصحايب حجة إذا كما سبق 

مل يكن يف و، اختلفوا الرب يرى أن الصحابة إذاابن عبد ختلف الصحابة يف حكم واقعة معينة؟ ا
  .5ب التسليم له من الكتاب أو السنةجي، قول واحد منهم حجة على غريه إال بدليل

: عبد اهللا، فقال خمرمة، ملا اختلفا باألبواء املسور بند أورد حديث عبد اهللا بن عباس وفق 
بد اهللا بن قال فأرسلين ع. ال يغسل احملرم رأسه: مةريغسل احملرم رأسه، وقال املسور ابن خم

تر بثوب، فسلمت عليه، تعباس إىل أيب أيوب األنصاري؛ فوجدته يغتسل بني القرنني وهو يس
كيف : أرسلين إليك عبد اهللا بن عباس أسألك. أنا عبد اهللا بن حنني: من هذا؟ فقلت: فقال

                                                
 143/قرةالب -1
 26/ 2جامع بيان العلم وفضله  -2
 3/249االستذكار  -3
 .3/250االستذكار  -4
 .9/283انظراالستذكار -5
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فوضع أبو أيوب يده على : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغسل رأسه وهو حمرم؟ قال
صبب، فصب على رأسه، مث ا: إلنسان يصب عليه: ثوب، فطأطأه حىت بدايل رأسه مث قالال

 هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حرك رأسه بيديه، فأقبل ما وأدبر، مث قال
  .1يفعل

ن يف قول واحد منهم أن الصحابة إذا اختلفوا مل يك وفيه من الفقه،: "قال ابن عبد الرب 
املسور ملا التسليم له من الكتاب والسنة، أال ترى ابن عباس و ، إال بدليل جيبهحجة على غري

وهذا بني . حاختلفا مل يكن لواحد منهما حجة على صاحبه حىت أدىل ابن عباس باحلجة بالسنة ففل
هو على ما فسره املزين وغريه وأن ذلك يف النقل، " النجومأصحايب ك: "لك أن قوله عليه السالم

كالنجوم يف آرائهم  اولو كانو ،فواجب قبول ما نقل كل واحد منهم قات عدولعهم ثألن مجي
وأنا جنم فال عليك، وبأينا اقتدى : أنت جنم: للمسور: هادهم إذا اختلفوا لقال ابن عباساجتو

  .ا احتاج لطلب البينة والربهان من السنة على صحة قولهملاملقتدي فقد اهتدى، و
اس ، حكمهم كحكم ابن عبوان اهللا عليهم إذا اختلفواابة رضذلك سائر الصحوك 
إىل : قال العلماء .2﴾الرسولتنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا وفإن ﴿: فهم أول من تال. واملسور

  .م ما كان حيا فإن قبض فإىل سنتهإىل سنة نبيه عليه السالكتاب اهللا و
إن : ته وابنة ابنابن أخت وموسى األشعري قال يفأال ترى أن ابن مسعود قيل له إن أبا  

ائت ابن مسعود فإنه : لالبنة النصف ولألخت النصف وال شيء لبنت االبن، وأنه قال للسائل
بقضاء رسول ؛ أقضي فيها 3﴾ما أنا من املهتدينقد ضللت إذا و﴿: فقال ابن مسعود. سيتابعنا

ما بقي ثلثني، وة االبن السدس تكملة الالبننصف وللبنت ال(سلم اهللا صلى اهللا عليه و
  .4)فلألخت

                                                
والبخاري في كتاب جزاء الصيد باب االغتسال  1/323. 703: أخرجه مالك في كتاب الحج، باب غسل المحرم رقم -1

 .2/864. 1205: سل المحرم بدنه ورأسه رقمومسلم في كتاب الحج، باب جواز غ. 2/653. 1743: للمحرم رقم
 .59/النساء -2
  56/األنعام -3
حديث : وقال. 4/415. 2093: أخرجه الترمذي في الفرائض باب ما جاء في ميراث ابنة االبن مع ابنة الصلب رقم -4

  .2/909. 2721وابن ماجة في الفرائض باب فرائض الصلب رقم . حسن صحيح
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لفضل ال يكن اكان الصحابة خري أمة أخرجت للناس، وهم أهل العلم وإذا : "مث قال 
، فمن دوم أوىل أن يعضد قوله احلجة من كتاب اهللا أو سنة نبيه ، إالأحدهم حجة على صاحبه

  .1"مبا جيب التسليم له
  لصحابة رد قول الصحايب إذا خالف قول مجهور ا: الفرع الثالث

كانت يل عناق كرمية، فكرهت أن (: بن أيب طالب قال 2ميثل كذلك حبديث عقيلو 
أذحبها، فلم ألبث أن تردت، فأمررت الشفرة على أوداجها، فركضت برجلها، فسألت زيد 

أورد ابن عبد الرب هذا احلديث  فقد. 3)إن امليت يتحرك بعد موته، فال تأكلها: ابن ثابت فقال
ذا، ولقد قال علي وابن عباس وأبو ال أعلم أحدا من الصحابة قال بقول زيد ه: "علق قائالو

هريرة، ومجاعة التابعني أنه إذا ذحبت، وفيها حياة، فإن ذلك منها، فإن تطرف بعينها أو حترك 
رنا عن مالك ما فيه كفاية يف ذكو. رجلها، فهي ذكية جائز أكلها ، أو تضرب بيديها أوذنبها
   .4"ذلك

رد قول إسحاق بن راهوية، يف الشاة املريضة، ما دامت فيها احلياة، فله أن يذكيها، كما أو 
قد أورد قول و 5"امة العلماءعد خالف السنة من مجهور الصحابة و، فقمن قال خبالف هذا": وقال

   .إسحاق بن راهوية احتجاجا ملا ذهب إليه
  ما ال يصح بيان الرأي الصحيح للصحايب إذا تعدد و رد: الفرع الرابع

إذا آىل الرجل من امرأته، مل يقع : (ث علي ابن أيب طالب أنه كان يقولمنثل لذلك حبديو 
  .6)عليه طالق وإن مضت األربعة األشهر حىت يوقف؛ فإما أن يطلق وإما أن يفيء

مضت األربعة ، فإنه إذا أميا رجل آىل من امرأته: (ث عبد اهللا بن عمر أنه كان يقولوحدي 
، حىت ليه طالق إذا مضت األربعة األشهرال يقع عو. قف حىت يطلق، أو يفيءاألشهر و

  .7)يوقف
                                                

 17-15/ 11االستذكار  -1
هو أبو زيد عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف الهاشمي وهو األخ األكبر لعلي بن أبي طالب هاجر في مدة الهدنة  -2

مات . وشهد غزوة مؤتة وله مجموعة أحاديث، كان أحد ثالثة كلّفهم عمر بن الخطاب بإعداد سجل بأنساب العرب
 )7/254وتهذيب التهذيب . 44-4/42بن سعد وطبقات ا 3/99سير أعالم النبالء (هـ 60مكفوف البصر سنة 

 .لم أقف على تخريجه -3
  245/ 15 ركاذستاال -4
 .247-15/246االستذكار  -5
والبيهقي في كتاب اإليالء باب من قال يوقف . 2/556. 1162: رواه مالك في كتاب الطالق باب اإليالء رقم -6

 . 7/377. 14994: المولي بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإال طلّق رقم
 . 2/556 .1163: رواه مالك في كتاب الطالق باب اإليالء رقم -7
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  : ن عبد الرب يف كتابه االستذكار وقال معلقافقد أوردمها اب 
مالك عنه من القول بوقف  ، ما رواهرضي اهللا عنه فالصحيح من رأيه ومذهبه أما علي"
األربعة األشهر وال يصح ذلك عنه؛ رواه  بانقضاء امرأتهقد روي عنه أن املويل تبني منه املويل، و

هي تطليقة إذا مضت األربعة األشهر ف: ، عن علي، قالعن احلسنعن قتادة  1بن أيب عروبةسعيد 
  . همنبائنة ومل يلق احلسن عليا، وال مسع 

انقضت األربعة األشهر فهي  إذا: (قاال، وابن مسعود عن قتادة أن عليا 2ررواه معمو 
، وهذا ليس بشيء عن علي خاصة؛ ألنه مل يأت 3)تعتد عدة املطلقةوهي أحق بنفسها، وواحدة، 

أما علي وأما ابن مسعود، فهو مذهبه احملفوظ عنه، و. ال يثبت مثلهقطع و منهإال من هذا الوجه، و
  .كرناه عنه من رواية أهل الكوفة وغريهمما ذذكر مالك من رواية أهل املدينة وفال يصح إال ما 

غريهم ، وعبيد اهللا، وسامل 4أيوبرواه مالك، و. حيح عن ابن عمر أيضا وقف املويلالصو 
  .، عن ابن عمرعن نافع
 . 5روي عن عمر بن اخلطاب مثلهو. واختلف عن عثمان، والصحيح عنه وقف املويل 
 
 

  السنة برد أقوال الصحابة : الفرع اخلامس
معارضة مبا ورد يف السنة أن ال تكون  ، شرطن أقوال الصحابة حجة وفق ما بيناشك أ ال 
من ، فاألوىل تقدمي السنة ملكانتها صح من األحكام الثابتة بالسنة؛ فإذا خالف الصحايب ما النبوية

لذلك جند ابن عبد الرب يرد أقوال . إال إذا مل جند حكما للواقعة فيهاعدل عنها نفال  التشريع،
  .الصحابة ملخالفتها السنة

حديث ربيعة بن أيب عبد  ابن عبد الرب ، فقد أوردجاء يف عقل األصابع لذلك مبا منثل 
 عشر من اإلبل: يف أصبع املرأة؟ فقال الدية كم من: سألت سعيد بن املسيب: أنه قال الرمحان

                                                
مهران العدوي روى عن الحسن وابن سرين وقتادة وغيرهم، وروى عنه األعمش وشعبة والثوري وابن المبارك  -1

 ). 1/85طبقات الحفاظ (هـ 156وخلق، كان أعلم الناس بحديث قتادة، توفي سنة 
ليس تقيم معمرا إلى : د اإلمام الحجة أبو عروة األزدي البصري، أحد األعالم وعالم اليمن، قال أحمدمعمر بن راش -2

 ).1/190تذكرة الحفاظ (هـ 153أحد إال وجدته فوقه، توفي سنة 
 .6/455. 11645: رقم رمصنف عبد الرزاق كتاب الطالق باب انقضاء األربعة األشه -3
بكر البصري، رأى أنسا وروى عن سالم بن عبد اهللا وسعيد بن جبير واألعرج  ابن أبي تميمة السختياني أبو -4

هـ 131كان ثقة ثبتا في الحديث توفي سنة : والثوري وغيرهم، كان سيد الفقهاء ومن حفاظ البصرة، قال ابن سعد
 ).1/95وطبقات الفقهاء الشيرازي . 60 -1/59طبقات الحفاظ (

  89 - 17/82ر انظر تفصيل فيما تقدم االستذكا -5
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ثالثون من اإلبل، : كم يف ثالث؟ فقال: صبعني؟ قال عشرون من اإلبل فقلتكم يف أ: فقلت
حني عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص : اإلبل فقلتون من عشر: كم يف أربع؟ قال: فقلت
هي السنة : بل عامل متثبت، أو جاهل متعلم، فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: ؟ فقال سعيدعقلها

   .1يا ابن أخي
وعقل األصابع مأخوذ من السنة، ومن قول مجهور أهل العلم : "ابن عبد الرب: قال 

ألمصار، أئمة الفتوى على هذا إمجاع فقهاء اعشر من اإلبل، ويف األصابع : اعتهم كلهم يقولمجو
من فضل ، كتفضيل بعض األصابع على بعض تفضيلوقد جاء عن السلف، . بالعراق واحلجاز

  .منهم بعض األسنان على بعض
أئمة الفتوى وعلى هذا مذاهب الفقهاء و. وأن األصابع سواء ،والسنة أن األسنان سواء 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى (بإسناده عن أيب موسى األشعري مث روى  .2"باألمصار
  .3)من اإلبل يف األصابع بعشر

هللا عنه، و عبد اهللا بن مسعود، وعبد اهللا بن قد روي ذلك عن علي بن أيب طالب، رضي او 
   .4"ء األمصار أئمة العامة يف الفتياوهو قول مجاعة فقها. مجاعة من التابعنيعباس، و
: ي عن عمر بن اخلطاب خالف ذلك؛ فعن سعيد بن املسيب، أن عمر بن اخلطاب قالور 

يف يف اإلام عشر من اإلبل، ويف اليت تليها عشر، ويف الوسطى عشر، ويف اليت اخلنصر تسع، و"
  .5"اخلنصر ست

ى بعشر يف الوسطاليت تليها، بعقل نصف اليد، و، ووروي عنه أيضا، أنه قضى يف اإلام 
  .يف اليت تليها تسع فرائض، ويف اخلنصر بست فرائض، وضفرائ

، ما روي عن عمر، وجماهد وما كان مثله، يف هذا الباب: "وقد رد ابن عبد الرب ذلك بقوله 
ويف كل أصبع مما : (سلم قاليس بشيء عند الفقهاء أئمة الفتوى، ألن النيب صلى اهللا عليه وفل

                                                
ومصنف ابن أبي شيبة في كتاب الديات باب في جراحات الرجال . 2/860الموطأ باب ما جاء في عقل األصابع  -1

 .5/412. 27503: والنساء رقم
 .138-25/137االستذكار  -2
باب عقل والنسائي في القسامة . 188-4/187. 4557-4556: أخرجه أبو داود في الديات باب ديات األعضاء رقم -3

 . 4/244. 7050: األصابع رقم
 25/139االستذكار  -4
ومصنف ابن أبي شيبة في كتاب الديات باب كم . 8/93أخرجه البيهقي في كتاب الجراح باب األصابع كلها سواء  -5

  .5/368. 26999: في كل أصبع رقم
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: مسلوقال صلى اهللا عليه و. 1)عشر من اإلبل -لرجليد و ا، يعين عليه السالم من الهنالك
  .3" 2اإلاميعين اخلنصر و) هذه سواءهذه و
  مرسل الصاحب عن الصاحب حجة: الفرع السادس 
: ، فقد أورد قول ابن عمر4مرسل الصاحب عن الصاحب صحيح حيتج به عند ابن عبد الرب 

أما قول : "وقال. 5)هل اليمن من يلملمويهل أ: (بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فمرسل ) ويهل أهل اليمن من يلملم(بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : ابن عمر

  .6)الصاحب عن الصاحب هو عندهم كاملسند سواء يف وجوب احلجة به
، يف معرض حديثه )باب ما يفعل من سلم من ركعتني ساهيا(وأقر ذلك يف كتاب الصالة  

ن اختالف الفقهاء يف هذه املسألة وغريها مما هو مرتبط ا، ونقل حجة بعضهم بعد عرض ع
ألنه جائز للصاحب إذا حدثه صاحب من الصحابة مبا مسعه من رسول : "... اختالفام، قالوا

مسعت، واحتجوا كذلك بأن ابن عباس ومن كان مثله : اهللا، أن حيدث به عن رسول اهللا إذا مل يقل
  .7"وا عن رسول اهللا مبا أخربوا عن أصحابه عنه، وهو عند اجلميع مسند صحيحقد حدث

 
 
 
 
 

  قواعد التعامل مع اإلمجاع: املطلب الثاين

                                                
والسنن الكبرى للبيهقي في . 5/368. 26992: مصنف ابن أبي شيبة في كتاب الديات باب كم في كل أصبع رقم -1

 .8/92كتاب الجراح باب األصابع كلها سواء 
والنسائي في كتاب القسامة باب عقل  4/188. 4558: أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب ديات األعضاء رقم -2

 .4/244. 7052: األصابع رقم
 .25/140انظر االستذكار  -3
  11/74انظر هامش االستذكار  -4
والبخاري في كتاب الحج باب ميقات أهل .724.1/330: رجه مالك في كتاب الحج باب مواقيت اإلهالل رقمأخ -5

: ومسلم في كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة رقم. 2/554. 1453: المدينة وال يهلون قبل ذي الحليفة رقم
1182 .2/839.  

  11/74االستذكار  -6
  4/329انظر االستذكار  -7
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رب على مشروعيته قد استدل ابن عبد الو .التشريع اإلسالمي من مصادر ايعترب اإلمجاع مصدر
نصله ملؤمنني نوله ما توىل وغري سبيل اويتبع ﴿جل بالكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله عز و

  .2تابعي التابعني من العلماء إىل قيام الساعةواملؤمنون يشمل الصحابة والتابعني و .1﴾جهنم
معناه أن ، و3)ال جتتمع أميت على ضاللة(: سنة فقول الرسول صلى اهللا عليه وسلمأما الو 
هلذا فاجتماعها على أمر من ، ومدية ال ميكن أن تتفق على ضالل وفساد وخمالفة أمر اهللاألمة احمل

   .4هااتباعأمور الدين حجة جيب 
وقد . اع على كثري من األحكام الشرعية، أوردها يف كتابه االستذكاركما استدل باإلمج 

اع يف الفصل الثاين من بينا املصطلحات اليت استعملها للداللة على اإلمجأعطينا أمثلة على ذلك، و
اعتمدها يف التعامل مع اإلمجاع واليت وقفت راز بعض القواعد اليت هنا بإب ويهمين. هذا البحث

  .عليها خالل دراسيت لالستذكار
  اإلمجاع مىت صح  اتباعالتأكيد على : الفرع األول 
لذلك فإنه يؤكد على  5إن االختالف عند ابن عبد الرب ليس حبجة، وإمنا احلجة يف اإلمجاع 

من خرق هذه القاعدة، ألن اإلمجاع كما يقول ال يوجب اتباع اإلمجاع مىت صح، ويرد على كل 
  .6حكما وإمنا يوجبه اإلمجاع، أو الدليل من الكتاب والسنة، وبذلك أمرنا عند التنازع

عمتها حلديث أيب هريرة اع يف حترمي اجلمع بني املرأة ومنثل لذلك برده على من نفى اإلمجو 
إىل معىن نص القرآن يف النهي  أرجع اإلمجاع، و7)ال على خالتهاال تنكح املرأة على عمتها و(

فت يف استخراج علة مبعىن اإلمجاع، وهذا تكلهذه فرقة تنطعت، و: "فقال 8اجلمع بني األختني عن
غري  اتباع_ حممد عليه السالم _ملا حرم على عباده من أمة نبيه _ ألن اهللا عز وجل -ال معىن له 

ع املؤمنون عليه، فقد فارق مجاعتهم، وخلع اإلسالم من عنقه اتبع غري ما أمج سبيل املؤمنني بأن من

                                                
 115/ ساء الن -1
 . 132/ 2مدرسة الحافظ أبي عمر بن عبد البر في الحديث و الفقه  -2
 .سبق تخريجه -3
 132/  2مدرسة الحافظ ابن عبد البر في الحديث و الفقه  4
  4/131االستذكار  -5
  4/136االستذكار -6
ومسلم في كتاب النكاح . 5/1965. 4821: أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب ال تنكح المرأة على عمتها رقم -7

 .2/1029. 1408: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح رقم
  16/171انظر االستذكار  -8
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مىت صح اإلمجاع وجب  ه، فوضح ذا كله أنوواله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا
 .1" حجة تستخرج برأي ال جيتمع عليه، ومل حيتج إىلالتباعا

إذا قبل والة  :سامةتعليقه على قول اإلمام مالك يف باب املرياث يف الق ؛ذلك أيضا ومن 
وال أعلم يف هذا " :فقال. 2أخواتهالدية فهي موروثة على كتاب اهللا، يرثها بنات امليت و الدم

، وسائر فقهاء املسلمني إال طائفة من أهل بني العلماء، وهو إمجاع من الصحابة والتابعنيخالفا 
مث انصرف _ ضي اهللا عنه ر_ ، على ما كان يقول عمر ر شذوا فجعلوا الدية للعصبة خاصةالظاه

مرأة ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كتب إليه أن يورث ا3عنه مبا حدثه الضحاك بن سفيان
ة الفتوى يف أفىت به العلماء أئمو. من دية زوجها، فقضى به عمر واخللفاء بعده أشيم الضبايب

 اهللا عز وجل ووفقنا ملا عصمنا إال ممن ال يستحي من سبيل املؤمنني،األمصار من غري خالف،
  .اإلمجاع مىت صح تباعيف هذا تأكيد منه الو. 4"يرضاه 
اتباع اإلمجاع الذي انعقد فيه وهو الثمانني جلدة،  التأكيد علىوكذلك رأيه يف حد اخلمر و

، على الثمانني انعقد إمجاع الصحابة، رضوان اهللا عليهم، يف زمن عمر رضي اهللا عنه: "حيث قال
اخلالف ر وال خمالف هلم منهم وعلى ذلك مجاعة التابعني، ومجهور فقهاء املسلمني، و حد اخلميف

على حرف واحد من  ،من بعدهم، ووقد أمجع الصحابة. وذ احملجوج باجلمهوريف ذلك كالشذ
أنزل القرآن عليها، ومنعوا ماعدا :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اليتالسبعة األحرف

يتبع و﴿ :، وانعقد اإلمجاع على ذلك، فلزمت احلجة به، لقول اهللا عز وجلمصحف عثمان منها
  .5﴾...غري سبيل املؤمنني

سنة اخللفاء الراشدين املهديني عليكم بسنيت، و( :سلموقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و
 .8ما رآه املسلمون حسنا، فهو عند اهللا عز وجل حسن: قال ابن مسعودو. 7" 6)بعدي

 

                                                
  16/172االستذكار  -1
 .2/288الموطأ في كتاب القسامة باب الميراث في القسامة  -2
استشهد في قتال . هللا عليه وسلم على من أسلم من قومهابن عوف الكالبي، من شجعان الصحابة والّه النبي صلى ا -3

 .1/108األعالم للزركلي ( هـ 11أهل الردة سنة 
 .25/338االستذكار  -4
 .115/ النساء  -5
حديث حسن : وقال 5/44. 2676: أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدع رقم -6

 .1/15. 42: اب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رقمصحيح، وابن ماجة في ب
 268 -  267/ 24االستذكار  -7
 .183:سبق تخريجه ص-8
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  بيان الرأي املخالف ملا هو جممع عليه و الرد عليه بالدليل : ثاينالفرع ال

أن معاوية بن أيب سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق  ومثاله حديث عطاء بن يسار، 
م ينهى عن مثل هذا إال سلمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: أكثر من وزا فقال أبو الدرداءب

؟ أنا معاوية منمن يعذرين : ى مبثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداءما أر: فقال له معاوية. مثال مبثل
، مث قدم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وخيربين عن رأيه، ال أساكنك بأرض أنت اأخربه 

على عمر بن اخلطاب فذكر له ذلك، فكتب عمر بن اخلطاب إىل معاوية، أن ال تبع أبو الدرداء 
نقل الكافة تمع عليها من اآلحاد، والسنة ا" :فقال ابن عبد الرب .1وزنوزنا ب ذلك إال مثال مبثل،

أيها : يه معاوية، فعن عبادة بن الصامت، أنه قام بالشام خطيبا، فقالخالف ما كان يذهب إل
إن الفضة بالفضة وزنا بوزن تربها، أو عينها، ، أال الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا، ال أدري ما هي

  .2ذكر متام احلديثو" ، تربه أو عينهوزنا بوزن والذهب بالذهب
ومن أصح ما يف هذا : "مث قال. 3كلها تصب يف معىن واحدوذكر الروايات املختلفة و 
ال : (مالك عن نافع عن أيب سعيد اخلدري؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال، حديث الباب
، بعض، وال تبيعوا الورق بالورقها على بعض 4ال تشفواا الذهب بالذهب إال مثال مبثل، وتبيعو

يكن يف  ولو مل .5)، غائبا بناجزال تبيعوا منها شيئاال تشفوا بعضها على بعض و، وإال مثال مبثل
قد رواه ابن و.6"ال حديث نافع عن أيب سعيد اخلدري، كان حجة بالغة، لثبوته، وبيانههذا الباب إ

  .7سعيد ؛ إذ مسعه من أيبنافعن عمر كان عمر عن أيب سعيد اخلدري و مع اب
  
  
  

                                                
والبيهقي في كتاب البيوع . 2/634. 1302: أخرجه مالك في كتاب البيوع باب بيع الذهب بالفضة و تبرا وعينا رقم -1

 .5/280. 10274: با رقمباب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الر
وأبو داود في كتاب البيوع باب في  4/27 .6155: أخرجه النسائي في كتاب البيوع باب بيع الشعير بالشعير رقم -2

 . 3/248. 3349: الصرف رقم
 197 -  19/195انظر االستذكار  -3
 .تزيدوا أو تنقصوا: تشفوا  -4
         ومسلم في كتاب المساقاة باب الربا. 2/761. 2068 :ة رقمأخرجه البخاري في البيوع باب بيع الفضة بالفض -5

 .3/1208. 1584: رقم
 .19/199االستذكار  -6
 188/  1انظر كذلك  199/ 19انظر االستذكار  -7
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  الرابعالمبحث 

  قواعد التعـامــــــــل مع القیاس
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يستدل . بابا يف إثبات املقايسة يف الفقه فضلهالرب يف كتابه جامع بيان العلم وأورد ابن عبد  
ما  مثل فجزاء﴿ :مستشهدا بآيات من الكتاب العزيز؛ منها قوله تعاىل ،فيه على مشروعية القياس

نفس القياس هو وهذا متثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه، ونظريه و: "الحيث ق 1﴾قتل من النعم
وأحيينا به بلدة ميتا ﴿:وقوله، 2﴾كأن الياقوت واملرجان﴿: منه قوله تعاىلعند الفقهاء، و
بار، وحكمه للنظري عتضرب ا اهللا عز وجل األمثال لال غريها من األمثلة اليتو 3﴾كذلك اخلروج

احلكم، ألن به  ذلك االشتباه يف بعض املعاين، وهو الوجه الذي جرى يف ، واملعىنحبكم النظري
إن ﴿: ، كقوله تعاىلع اجلهات كان ذلك الشيء بعينه ومل يوجد تغاير أبداشتباه لو وقع يف مجياال

  .5"مثل هذا كثريالتشبيه من جهة عمى القلوب اجلهل، وقع و ،4﴾هم إال كاألنعام
أقوال الصحابة والتابعني كلها تدل على حجية النبوية، واستشهد بأمثلة من السنة  كما 
  .فال جيوز إنكاره 6القياس
ن عصر رسول اهللا صلى اهللا عليه الفقهاء م"عبد الرب قول املزين لتأكيد ذلك  ابن وأورد 

قه يف مجيع األحكام يف أمر دينهم، وأمجعوا استعملوا املقاييس يف الف ،هلم جراوسلم إىل يومنا، و
ر القياس ألنه التشبيه باألمور والتمثيل ، فال جيوز ألحد إنكا احلق حق، ونظري الباطل باطلأن نظري
  .7"عليها

؛ أن يكون اتهد يعمل بالقياس فهذا ليس بإطالق، وإمنا شرطه عنده كان ابن عبد الرب وإذا 
  ._الفصل كما سبق وأن بينا يف مقدمة هذا _ أن يكون القياس على األصول صول، وعاملا باأل
 إثباتياس يف ، جند احلافظ ابن عبد الرب قد استدل بالقكتاب االستذكار ىلإنا جعإذا رو 

  .كثري من األحكام الشرعية

                                                
 95/المائدة -1
  58/الرحمن -2
 11/ق -3
  44/الفرقان -4
 69-68-2/65جامع بيان العلم وفضله  -5
 66-2/65نفسه،  -6
 67-2/66، نفسه -7
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الرجل امرأته  إذا العن: "ثال ذلك ما جاء يف صداق املالعنة؛ فقد أورد قول اإلمام مالكم 
ا مجاعة فقهاء األمصار؛ ألنه على هذ: "وقال 1"قبل أن يدخل ا، فليس هلا إال نصف الصداق

  .2طالق قبل الدخولفراق جاء من قبله، قياسا على ال
ملا أمجع الفقهاء على أا تنوب يف يومها و: "ما جاء يف وقت اآلذان يوم اجلمعة، قالمنه و 
   .3، وعلى ذلك مجاعة الفقهاءأن يكون وقتها وقت الظهر، قياسا ونظرا، وجب هرعن الظ
 ؛تعارضتا اختلفت اآلثار يف كيفية التيمم، وومل": كيفية التيمم، حيث قالما جاء يف  منهو 

ضربة ضربة للوجه و: ظاهر القرآن، وهو يدل على ضربتني كان الواجب يف ذلك الرجوع إىل
، فكذلك غسل الوجه باملاء غري غسل اليدينوملا كان . ملرفقني، قياسا على الوضوءلليدين إىل ا

إال أن يصح عن النيب  –، قياسا و نظرا التيمم للوجه غري الضربة لليدين جيب أن تكون الضربة يف
  . 4عليه السالم خالف ذلك فيسلم له

  :ه بالقياس على جمموعة من القواعد، ومما وقفت عليه منها ما يليقد اعتمد يف عملو 
  

   منع العمل بالقياس مع ثبوت اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: املطلب األول
قد وز استعمال القياس املخالف له، وإذا ثبت اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فال جي 

إن صح اخلرب "لرب وبينه يف كتابه االستذكار وذكر قول الشافعي بن عبد ااذهب إىل ذلك احلافظ 
حيل  رفة باحلديث ما وسعنا إال اتباعه، والقول به، والعن النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أهل املع

  .5)لنيب صلى اهللا عليه و سلم خبالفهال معقول مع ثبوت اخلرب عن األحد استعمال قياس و
لى كرد قول من مل يرى املسح ع ؛يرد يف مواضع كثرية القياس مع صحة األثر هلذلك جند 

، بأا صحابنا للمسح يف السفر دون احلضرواحتج بعض أ: "اخلفني يف احلضر بالقياس حيث قال
لنظر ال يعرج عليه اة السفر قياسا على الفطر والقصر، وهذا ليس بشيء، ألن القياس وشقرخصة مل

 .6"مع صحة األثر

                                                
 .2/568في كتاب الطالق باب ما جاء في اللعان  أخرجه مالك في الموطأ -1
 17/248االستذكار  -2
 56/ 4 نفسه -3
  5/257 .23/ 4 .419/ 15 .24/120انظر أمثلة أخرى في القياس  3/165 نفسه -4
  56/ 20 نفسه -5
  2/247 نفسه -6
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ثالثة : (رواه عن علي بن أيب طالب أنه قالسلم فيما ثبت عنه الرسول صلى اهللا عليه و فقد 
  .1)ليلة للمقيمللمسافر ويوم و نلياليهأيام و

عمرة، لقول النيب صلى اهللا واز إدخال احلج على الرد القول املخالف جل ومن ذلك أيضا؛ 
  عليه 
، قياسا 2)من كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا: (وسلم

وهذا قياس : "وقال .ال يدخل إحرام على إحرام ،على الصالة؛ فكما ال تدخل صالة على صالة
  .3"حيح األثرنه ال مدخل للنظر مع ص، أليف غري موضعه

  
  رد االستدالل بالقياس لعدم صحته: املطلب الثاين

اوي يف ح، كرده قول الطقد يرد احلافظ ابن عبد الرب، االستدالل بالقياس لعدم صحته 
، كما أنه ال خيتلف حكم لعقل بسبب من اهللا، أو بسبب من جهتهال خيتلف فقدان او: "السكران

  .4"نفسه يف باب سقوط فرض القيام عنهفعل  منوأ ،من عجز عن الصالة بسبب من اهللا
، ألنه ما من أحد ران بالعجز عن الصالة بقياس صحيحليس تشبيه فعل السك: "حيث قال 

  .5"تسقط عنه الصالة، وعليه أن يؤديها على حسب طاقتهال ز به على نفسه يف الصالة آمث، ويعج
خل والعنب اتمع على الزكاة كما رد قول من أوجب الزكاة يف الزيتون قياسا على الن 

ألن التمر . وقياس الزيتون على النخل والعنب غري صحيح عندي، واهللا أعلم: "فيهما، وقال
  .6"والزبيب قوت، والزيتون إدام

  
 رد قياس األصول على األصول : املطلب الثالث

                                                
والترمذي في كتاب  1/232. 276: ي المسح على الخفين رقمأخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب التوقيت ف -1

 .1/158. 95: الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم رقم
ومسلم في كتاب الحج باب . 2/563. 1481: أخرجه البخاري في كتاب الحج باب كيف تهّل الحائض والنفساء رقم -2

متع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحّل القارن من بيان وجوه اإلحرام وإنه يجوز إفراد الحج والت
 .2/870. 1211: نسكه رقم

 .21/24: انظر كذلك مثاال آخر في 11/153االستذكار  -3
 .18/164 نفسه -4
 .18/165 نفسه -5
  .9/255انظر االستذكار  -6
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ائدة أو نري من فيف رجل كانت له مخسة دنا: نستدل على ذلك، مبا رواه عن اإلمام مالك 
ل إن مل تتم إال قبو. أنه يزكيها: حلول حىت بلغت ما جتب فيه الزكاة، فلم يأت اغريها فتجر فيها

ىت مث ال زكاة فيها ح. ما حيول عليها احلول يف يوم واحد، أو بعدأن حيول عليها احلول ليوم واحد
  .حيول عليها احلول من يوم زكيت

 ها احلول، وقد بلغت عشرين دينارا،فحال علي انري فتجر فيهايف رجل كانت له عشرة دنو 
  .1، من يوم بلغت ما جيب فيه الزكاةر ا أن حيول عليها احلولال ينتظأنه يزكيها مكاا، و

 ربح املال الزكاة يف بالعشرة دنانري سواء يف إجياو يف اخلمسة دنانري: " قال ابن عبد الرب 
سل املاشية اليت تعد على صاحبها با قياسا على نإن مل يكن األصل نصاحيول على أصله احلول، و

ربح املال عنده كأصله خالفا لسائر وال يراعى ا حلول احلول عليها، و ،ايكمل النصاب و
قاسه على ما بنصاب مل يتابعه عليه غري أصحابه، ووقول مالك يف ربح املال الذي ليس ...الفوائد

أصل على أصل، واألصول ال يرد بعضها إىل بعض  فرعه وهو أيضا قياس ال يشبهه يف أصله وال
  .2"رد إىل األصل فرعهإمنا يو
  

  الفضائل ال مدخل فيها للقياس: املطلب الرابع
د ابن عبد الرب ال مدخل للقياس والنظر فيها، وإمنا يقال فيها مبا صح التوقيف الفضائل عن 

عندما  اجلماعة على صالة الفرد، فضل صالةقد أورد قوله هذا يف كتاب صالة اجلماعة باب و 3به
اجلماعة تفضل صالة الفرد بسبع وعشرين  ، أن صالةر عن النيب صلى اهللا عليه وسلمذكر اآلثا

وي ذلك عن قد رجلماعة تقدر باثنني فما فوقهما وأن ادرجة، ويف رواية خبمس وعشرين جزءا، و
  .4سلمالنيب صلى اهللا عليه و

ها ومبا روي من آثار، األفضل لكثري اجلماعة على قليل أن رد قول من استدل بذلك علىو 
أن صالة الرجل مع الرجلني أفضل من صالته وحده و صالته مع (منها حديث أيب بن كعب 

                                                
 .44-9/43االستذكار  -1
  3/67و 9/23انظر أيضا مثال ذلك  ،45 –9/44 نفسه -2
 .5/317 نفسه -3
  6/316انظر االستذكار  -4
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هي آثار : "، وقال1)الثالثة أفضل من صالته مع الرجلني، وكلما كثر كان أزكى و أطيب
   .2"نظر والقياس فيهالفضائل ال مدخل للأن اليست يف القوة والثبوت والصحة كآثار هذا الباب، و

  
  
  
  
  

    

                                                
وأبو داود في كتاب الصالة . 1/295. 917: رقم مأخرجه النسائي في كتاب اإلمامة باب اختالف نية اإلمام والمأمو -1

 .1/151. 554: باب في فضل صالة الجماعة رقم
  .6/317االستذكار  -2

  الخامسالمبحث 

  قواعد ابن عبد البر

  في التعامـــــــــل مع األدلة التبعیة
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اليت مل يرد فيها  إليها الستنباط األحكام الشرعية األدلة اليت يرجعاملقصود باألدلة التبعية؛ 
يدخل عمل العقل ة أو إمجاع، أو ما أحلق بذلك، ونص من األدلة املتفق عليها من كتاب أو سن

شرع من و ،ستصحابسان، املصاحل املرسلة، الذرائع، االاالستح: واالجتهاد فيها بشكل بارز، هي
  ...العرف ،قبلنا

، فال حملض ال شأن له يف تشريع األحكامالعقل ا إال أن هذه األدلة حتتاج إىل دعم نقلي؛ إذ 
  .ل يف التعرف على األحكام الشرعيةبد من أن يهتدي بالنق

القرآن الكرمي  ألحكام الشرعية علىاعتمد يف استنباط ا. والواقع أن احلافظ ابن عبد الرب 
وقفنا وقد  ، أما اعتماده على بقية األصول فقليل جدا،والسنة النبوية اإلمجاع، والقياس بعد ذلك

عدم التمكن من  ، يف حالةاالستذكار تبني رجوعه إىل هذه األصولعلى بعض النماذج يف كتابه 
  .حلكم بالرجوع إىل األدلة األصليةاالوصول إىل 

، من خالل قوله يف األدلة ى هذه األصول يف استنباط األحكاما استخلص اعتماده علورمب 
ا أصول يضاف إليهأن اجتهاد ال يكون إال على : "األحكام الشرعيةمنها الشرعية اليت يستنبط 

، ومل جيز له أن حييل التحليل والتحرمي وأنه ال جيتهد إال عامل ا، ومن أشكل عليه لزمه الوقوف
وهو الذي ال خالف فيه بني أئمة وال يف دينه ال نظري له من أصل وال هو يف معىن أصل اهللا قعلى 
  .1"قدميا وحديثا راألمصا

  .ة التبعية اليت أشرنا إليهارمبا يقصد ا األدل" فقوله يف معىن أصل " 
ض ، أن أقف على بعاهدة بتصفحي هذه املوسوعة الضخمة، فقد حاولت جومهما يكن 

  . التبعية اليت اعتمدهااألصول 
  

   االستحسان: املطلب األول
، األقراء وعدة طالق احلائض ، باب ماجاء يفورد ابن عبد الرب يف كتاب الطالقلقد أ 

، إال أا ال تتزوج إذا حاضت املطلقة احليضة الثالثة، فقد بانت من زوجها(حديث ابن عباس 
  .3"يكون منه على وجه االستحسانل أن احتم_ لو صح _ وهذا : "و قال .2)تطهر حىت

                                                
 2/57جامع بيان العلم وفضله  -1
والبيهقي في كتاب العدد باب ما جاء  6/319. 1103: الرزاق في كتاب الطالق باب األقراء والعدة رقم مصنف عبد -2

 7/415. 15161: ﴾ رقم...والمطلقات يتربصن﴿: في قوله عز وجل
 18/37االستذكار  -3
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  .يدل على عمله باالستحسان" تحسانعلى وجه االس"فقوله  
 ، مبعىنأو العمل بأقوى الدليلني 1"مجع بني األدلة املتعارضة "هو  ن االستحسانإ: إذا قلناو 

إعمال الدليلني أوىل من بني الدليلني و عهذا مبثابة اجلمختصيص جزئية معينة من دليل كلي، و
تالف أقوال الفقهاء اخعلى مسألة األذان لصالة الصبح، وأسقطنا ذلك . 2إمهاهلما أو إمهال أحدمها

  .فيها وأدلتهم، ورأي ابن عبد الرب يف كل ذلك
فعي وأصحاما، واألوزاعي، الشافالقائلون جبواز األذان لصالة الصبح ليال وهم مالك و 

سلم ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وهللا بن عمر، احتجوا حبديث عبد ا3غريهمبل، وأمحد بن حنو
  .4)، فكلوا و اشربوا حىت ينادي ابن أم مكتومإن بالال ينادي بليل( :قال

فإذا : ال كان شأنه أن يؤذن للصبح بليل، يقول، فيه اإلخبار بأن بالهذا احلديث: وقالوا 
 ، فإن منابن أم مكتومفال مينعكم أذانه من سحوركم، وكلوا واشربوا حىت يؤذن  جاء رمضان

ن لصالة الفجر حىت يطلع الفجر، هم أبو القائلون بعدم جواز اآلذاو. شأنه أن يقارب الصبح بأذانه
واحتجوا بعدة  .حنيفة والثوري وزفر وحممد بن احلسن، ومجهور أهل العراق من التابعني، وغريهم

  .5كما احتجوا بالقياس برد صالة الصبح على غريها ،آثار
جواز األذان للصبح قبل الفجر، استدالال باالستحسان، حلافظ ابن عبد الرب فذهب إىل أما ا 
حة اإلسناد بذلك يف حديث ابن ، لصأنه جائز األذان للصبح قبل الفجرالذي أقول به و: "فقال
: مث قال. 6"هلا مع ذلك املؤذن مؤذن آخر قرب الفجر استحسانا واحتياطا، على أن يِؤذن عمر

قاربت الصباح، : أصبحت: استحسانا، ومل نر ذلك واجبا ألن تأويلنا يف قوله ذلك إمنا قلتو"
مل يؤمروا باألكل إىل  لو أذن قبل الفجر، و)كلوا واشربوا حىت ينادي ابن أم مكتوم: (بدليل قوله

  .د أمجعوا أن الصيام من أول الفجرقوقت أذانه، و
وإذا طلقتم النساء فبلغن ﴿: قوله تعاىلبدليل  ،مقاربة الصباح موجودة يف األصول تأويلو 

  . 7﴾أجلهن فأمسكوهن مبعروف
                                                

 2/278بداية المجتهد، ابن رشد  -1
 –مرية دم دار الت 2007. هـ 1428الطبعة األولى  .فادبغا موسى. أدلته العقلية د –أصول فقه اإلمام مالك  -2

 .340/ 1  الرياض 
 3/93االستذكار  -3
ومسلم في كتاب الصيام باب بيان أن . 1/223. 592أخرجه البخاري في كتاب األذان باب أذان األعمى رقم  -4

 .2/768. 1092: الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم
 94 -  93/ 3االستذكار  -5
  3/94الستذكارا -6
 231/البقرة  -7
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ألزواجهن إمساكهن باملراجعة  لو بلغن أجلهن مل يكنهذا معناه قاربن بلوغ أجلهن، وو
  .1"، وقد انقضت عدنهلن
  

  املصاحل املرسلة: املطلب الثاين
قاصده، ال يشهد هلا ملاملصلحة املرسلة هي كل منفعة مالئمة لتصرفات الشارع مناسبة  

صيانة " ومقاصد الشارع؛. 3هذا تفسري مالك للمصلحة، و2ال باإللغاء دليل معنيباالعتبار و
ماهلم، فكل ما حفظها، وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم والضروريات اخلمس و

عه دفما يفوت هذه األصول فهو مفسدة و كلهذه األصول اخلمسة فهو مصلحة، و يتضمن حفظ
  .4"مصلحة
باملصلحة يف استخراج األحكام،  وقد وقفت على مثال جيسد أخذ احلافظ ابن عبد الرب 

؛ فقد انتقد الطحاوي يف ل مسألة العجز عن نفقة الزوجة وحكم الشرع فيهاذلك من خالو
 جيرب على ، والو زوجته يف حال اإلعسار بالنفقة احتجاجه ألصحابه يف عدم التفريق بني الزوج

، فلم يفرق بينهما فقهاء اتفقوا على أن املوسر لو أعسر، فلم يقدر إال على قوت يوم؛ بأن القهاطال
  .5، فكذلك عسره عند اجلميعمن نفقة املوسر إىل نفقة املعسر ألجل ال يسقط

ه ، ألن عجزليس عجزه عن قليل النفقة، وكثريها كعجزه عن بعضها: "فقال ابن عبد الرب 
لن : وقد قال عمر بن اخلطاب. تلف النفوس؛ وال صرب على اجلوع املهلكعن مجيعها فيما فيه 

ت يوم بعد يوم أمن معه تلف النفس، وكان مجيال به من يأ له قويهلك امرؤ عن نصف قوته، و
لطحاوي من وجه فال معىن لقول ا ،ريسوال لفرج حىت يعقب اهللا تعاىل بالسعة، وانتظار االصرب

  .6"اهللا أعلم يصح، و
املصلحة يف االستدالل على احلكم، ألن حفظ النفس من الضروريات، ومقصد  د راعىفق 

كان مما يستطيع  إنى اإلعسار بالنفقة إىل تلف النفس، كان التفريق، و، فإن أدمن مقاصد الشرع

                                                
  95 -3/94االستذكار  -1
  1/27والموافقات  2/354ي باالعتصام، الشاط -2
 .اكتفيت بإدراج تعريف مالك للمصلحة المرسلة ألنه في طليعة اآلخذين بها ويعتبرها أصال مستقال -3
 287-1/286المستصفى، ابو حامد الغزالي  -4
 170 -18/169االستذكار  -5
 .18/170االستذكار  -6
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ل عدم التفريق، والصرب، وانتظار الفرج من اهللا ؛ يأ له قوت يوم بعد يوم فاألفضمعه املرء الصرب
  . عةبالس

   الذرائع األخذ بسد: املطلب الثالث
: ، ويؤكد ابن العريب ذلك بقوله1يسد الذرائع من خصوصيات املذهب املالكبيعترب العمل  

  .2"نفرد ا مالك دون سائر العلماءا]  يعين سد الذرائع[وهي مسألة "
، كريلة من شأا أن تفضي إىل فساد وضرر ومنمنع كل وس واألصل يف سد الذرائع ؛ 

اإلسالم، لتضافر نصوص الكتاب والسنة على هذا املعىن،  وهذا القدر متفق عليه بني علماء
  .3كثرة ال يف أصل العمل بهمنا هو يف مقدار األخذ ا قلة واخلالف بني املالكية و بني غريهم إو

، بد الرب قد أخذ مببدأ سد الذرائع، وعمل به؛ فإننا جند احلافظ ابن عا األصلعلى هذو 
لك أنه بلغه أن ، حيث ذكر قول ماقوله يف باب ما ال جيوز من السلفيتجلى ذلك من خالل و

، فكره ذلك ، على أن يعطيه إياه يف بلد آخررجل أسلف رجال طعاما عمر بن اخلطاب سئل عن
  .4؟فأين احلمل: ، وقالعمر بن اخلطاب

نتفع ا وهي مؤنة محله، يه فيما أسلفه زيادة ي، ألنه قد اشترط علهذا بني: "حيث قال 
. 5"، ال خالف يف ذلكوكل زيادة من عني أو منفعة، يشترطها السلف على املستسلف، فهي ربا

. 6)أسلف سلفا فال يشترط إال قضاءهمن : (وأكد على ذلك بأن أورد قول عبد اهللا بن عمر
ضة من إن كانت قبسلف سلفا، فال يشترط أفضل منه، ومن أ: (وقول عبد اهللا بن مسعود

  .7)علف، فهو ربا
ابن مسعود بذلك على أنه ال ربا يف الزيادة هذا الباب كله عن عمر، وابن عمر، و: "مث قال 

الوأي والعادة من ، ونت، فهذا ما ال شك فيه أنه ربايف السلف إال أن يشترط تلك الزيادة ما كا
: قال صلى اهللا عليه وسلمبأس كما  به من ترك ما ليس به بأس خمافة مواقعه ماقطع الذرائع، و

                                                
 .2/602فاديغا موسى  –أدلته العقلية  –أصول فقه اإلمام مالك  -1
 2/786القبس، شرح الموطأ  -2
 32/ 2الفروق، القرافي  -3
 .2/681. 1361: الموطأ كتاب البيوع باب ما ال يجوز من السلف رقم -4
 21/54االستذكار  -5
والبيهقي في كتاب البيوع باب ال  2/682. 1363: ز من السلف رقمأخرجه مالك في كتاب البيوع باب ما ال يجو -6

  .5/350. 10718: خير أن يسلفه سلفا على أن يقبضه خيرا منه رقم
 .2/682. 1364: الموطأ كتاب البيوع باب ما ال يجوز من السلف رقم -7
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والعادة تركوا الربا، والريبة، والوأي، ا: (وقال عمر رضي اهللا عنه 1)يريبك ملا ال يريبكدع ما (
  .2)الريبة

، أن من استلف األمر اتمع عليه عندنا: "لى أخذه مببدأ الذرائع بقول مالكمث استدل ع 
بذلك وعليه أن يرد مثله، إال ما كان من  ، معلومة، فإنه ال بأسةفة وحتليشيئا من احليوان بص
يصلح، وتفسري ما كره من ذلك، أن يف ذلك الذريعة إىل إحالل ما ال حيل فال الوالئد، فإنه خياف 

بعينها، فذلك ال يصلح، وال ، فيصيبها ما بدا له، مث يردها إىل صاحبها يستسلف الرجل اجلارية
  .3"صون فيه ألحدمل يزل أهل العلم ينهون عنه، وال يرخ، وحيل

،  الدين، باب الزكاة يفآخر يبني أخذه مببدأ سد الذرائع؛ ما جاء يف كتاب الزكاة مثال 
جوب زكاة الدين لكل عام كالوديعة، إذا كان قادرا على أخذه؛ ألن وقد خالف اإلمام مالك بو

قوله هذا يدل و. "واالحتياط يف هذا أوىل: "تركه له وهو قادر على أخذه؛ كتركه له يف بيته، وقال
على اعتبار الذرائع كأصل الستنباط األحكام مىت ختلفت األصول املتفق عليها يف تضمنها 

  4.للحكم
  

   شرع من قبلنا: املطلب الرابع
ا كله أيضا؛ فما ثبت نسخه من دودى إطالقه، وليس مرعل اإن شرع من قبلنا ليس معترب 

لنا بالدليل الناسخ من شرعنا، وما ذكر من رعا رفعه عنا فال خالف يف أنه ليس شاألحكام و
أما ما ذكر يف . ف يف أا شرع لنا واجب االتباعخالال أقر يف شريعتنا فهذا الشرائع السابقة و
ما يشري إليه باإلقرار أو  قصه علينا اهللا يف القرآن الكرمي، ومل يرد يف شرعناالشرائع السابقة و

وألن القرآن  ،الرسول إلينا ومل يدل على رفعه دليل ي بلغهه حكم إهل، ألنالنسخ، فالراجح اتباعه
  .5ا بني يديه من التوراة واإلجنيلمصدق مل

                                                
. 4/668. 2518:  عليه وسلم رقمأخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا صلى اهللا -1

 .3/468. 5945: والنسائي في كتاب القضاء باب االستدالل بأن حكم الحاكم ال يحّل شيئا وال يحرمه رقم
 56-21/55االستذكار  -2
 21/56 نفسه -3
 26:، انظر كذلك قوله باالحتياط ص9/98 نفسه -4
يز في أصول استنباط األحكام في الشريعة اإلسالمية ، والوج323: ص ةمحمد محد. انظر أصول الفقه اإلسالمي -5

1/306-307 
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وذلك يف باب شرع من قبلنا ما يشري إىل عمل ابن عبد الرب ب االستذكاريف كتاب و 
 فيها عليهم كتبناو﴿: مالك بآية املائدة بقوله عز وجل احتجاج: "القصاص يف القتل، عندما قال

يف شرائع  ، إن كان ما أنزل اهللا عز وجل يف القرآندليل على أن مذهبه 1﴾أن النفس بالنفس
ه الصالة السالم، أنه ال أخرب النيب عليمل يرتل يف كتابنا أنه هلم خاصة، و، و األنبياء عليهم السالم

ليه الصالة ، قد أمر نبينا عهلم دوننا، ومل يشرع لنا خالفهم، فهو شرع لنا، ألن اهللا عز وجل
أولئك الذين  ﴿: قال عز وجل نهاجا غري ما شرع هلم،، إال أن يشرع له مالسالم باإلقتداء مو

  .3" 2﴾هدى اهللا فبهداهم اقتده
  

  االستصحاب: املطلب اخلامس
  .4االستصحاب هو استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا 

  :5ة منهايمبادئ شرعو يتضمن االستصحاب عدة قواعد و
  .األصل يف األشياء اإلباحة -1
  .ان على ما كان حىت يطرأ ما يغريهاألصل بقاء ما ك -2
  .ا ثبت باليقني ال يزول بالشكم -3
ام أصل يف تشريع األحكلرب من اعتماد االستصحاب كمبدأ ومثال ما ذهب إليه ابن عبد او 

 زمان رسول اهللا صلى اهللا ، يفوالنساءإن كان الرجال : (حديث عبد اهللا بن عمر كان يقول
  .6)ضؤون مجيعاتويعليه سلم، ل

، ال يتوضأ بفضل املرأة: دليل واضح على إبطال قول من قال يف هذا احلديث: "حيث قال 
  ".فكل واحد منهما متوضئ بفضل صاحبه، م إذا اغترفا مجيعا من إناء واحدألنه معلو

  .1)رسول اهللا من إناء واحد من اجلنابةكنت أتوضأ أنا و: (قالت وقد صح عن عائشة أا 

                                                
 45/المائدة -1
 90/األنعام -2
 257-25/256االستذكار  -3
  1/319أعالم الموقعين، ابن القيم  -4
  311: ص ةانظر مفاد هذه المبادئ في مختصر علم أصول الفقه اإلسالمي محمد محد -5
وأبو داود في الطهارة باب  1/82. 190ب وضوء الرجل مع امرأته رقم أخرجه البخاري في كتاب الوضوء با -6

 .1/20. 79: الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم
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جيمع املسلمون أنه األصل يف املاء الطهارة، ألن اهللا قد جعله طهورا، فهو كذلك حىت و 
ل إذا املرأة يف ذلك كالرجه، والنجاسة فيه أعراض داخله، واملؤمن ال جناسة فيجنس مبا دخله، و

  .2"سلما مما يعرض من النجاسات
بدأ األصل يف األشياء اإلباحة، والذي يفيد أن كل من استجد وقوله هذا، يتماشى وم 

كم ، فإن احلسنة أو أي دليل من األدلة األخرىمل يوجد له حكم من الكتاب أو الواستحدث، و
  .فيه اجلواز استصحابا لألصل وهو عدم املنع والتحرمي

، ما يستدل به سجداب الصالة على اجلنائز يف امل، برده يف كتاب اجلنائزيِؤيد ذلك ما أوو 
الرغبة عن سنته  أين املذهب وو: "، فقال، باالستصحاباز الصالة على اجلنازة يف املسجدعلى جو

لو مل تكن يف هذا الباب سنة ما عنه ما خيالفها من وجه معروف و مل يأتصلى اهللا عليه وسلم، و
  .3..".رصل اإلباحة حىت يرد املنع و احلظ، ألن األأن متنع عن ذلك وجب

إذا شك يف  رده يف باب إمتام املصلي ما ذكرمثال آخر جيسد عمله باالستصحاب، ما أوو 
إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى، : (؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالصالته

أثالثا أم أربعا؟ فليصل ركعة، وليسجد سجدتني وهو جالس، قبل التسليم، فإن كانت الركعة 
  .4)امسة، شفعها اتني السجدتني، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطاناليت صلى خ

ام وهو أن اليقني يف هذا احلديث من الفقه أصل عظيم جسيم يطرد يف أكثر األحكو: "فقال 
أن ذلك ملعروف حىت يزيله يقني ال شك معه، وأن الشك مبين على أصله اال يزيله الشك، و

يف ذلك فيقينه أنه على أصل ، فإن شك ت، فإذا أحرم ا لزمه إمتامهااألصل يف الظهر أربع ركعا
قد غلط قوم من عوام املنتسبني إىل الفقه يف فرضه يف أربع ركعات، ال خيرجه منه إال يقني مثله، و

بذلك اإلتيان بالركعة واحتجوا ك أوجب على املصلي إمتام صالته ونوا أن الشظهذا الباب ف
  .نوازهلمإلعمال الشك يف بعض 

                                                                                                                                                   
       أخرجه مسلم في الطهارة باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد  -1

هل يدخل الجنب يده في اإلناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن وأخرجه البخاري في كتاب الغسل باب  1/256. 320: رقم
 .1/103. 260: على يده جنابة رقم

 128-2/126االستذكار  -2
 8/275انظر االستذكار  -3
وأبو داود  1/400. 571: أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصالة باب السهو في الصالة والسجود له رقم -4

 .1/269. 1026: ك في الثنتين والثالث رقمفي كتاب الصالة باب إذا ش



185 
 

ح ذلك أيضا يوضع ركعات فرض أوجب عليه إمتامها و، بل اليقني بأن أربوهذا غلط بني 
: إذا أتى أحدكم الشيطان يف صالته فقال: (حديث أيب سعيد اخلدري، أن النيب عليه السالم قال

  .1)فال ينصرف حىت يسمع بأذنيه صوته أو جيد بأنفه رحيه ،أحدثت كإن
سلم الرجل خييل ا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وشك: بن زيد قالديث عبد اهللا كذلك حو 

مث  2"ا أو جتد رحياال تنصرف حىت تسمع صوت: "ورمبا قال" ال تنفتل: "إليه الشيء يف الصالة فقال
ها سلم مل ينقله عن أصل طهارته اليت كان قد تيقنى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وأال تر: قال

  . 3يف البناء على اليقني سواءواألصل يف هذا و .يقن احلدثبشك عرض له حىت يست
دأ ما ثبت باليقني ال مبوما ذهب إليه ابن عبد الرب، يف أن اليقني ال يزيله الشك، يتماشى و 

قني ال يندفع يفيد أن ما ثبت ثبوتا قاطعا ال يزول بالتردد رد الشك ذلك ألن الييزول بالشك، و
  .إال بيقني آخر مساو له

   .على األحكام امما تقدم يتبني لنا أن ابن عبد الرب يعترب االستصحاب حجة يستدل و 
  

   عمل أهل املدينة: املطلب السادس
دل بعمل ، تشري إىل أن ابن عبد الرب يستى بعض النماذج يف كتاب االستذكارلقد وقفنا عل 

 ميكن أن يكونوا قد عمال مما ال، خاصة إذا تعلق األمر باملتكرر من األأهل املدينة على األحكام
  .أخطأوا فيها، كأوقات الصالة، وما جيب فيه الزكاة، وكمقدار املد والصاع

. غربت الشمس، إذا ن هلا وقت واحد، ال وقت هلا غريهيقول مثال عن صالة املغرب، بأ 
على  –، أن كل حديث ذكرناه يف إمامة جربيل واحلجة هلم: "4الشافعيوفاقا لقول مالك و

وقد روي مثل ذلك عن النيب عليه السالم من .  ختتلف يف أن للمغرب وقتا واحدامل –تواترها 
باملدينة،  هصحبكلهم يث أيب هريرة وجابر بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وحد

وحكى عنه صالته ا، وأنه مل يصل املغرب يف الوقتني، لكن يف وقت واحد، وسائر الصلوات يف 
  . ه، وال جيوز جهله وال نسيانه، ألنه ال يغفل عن، على أن مثل هذا يؤخذ عمالوقتني

                                                
، و مصنف عبد الرزاق باب 1/270. 1029: يتم على أكبر ظنه رقم: أخرجه أبو داوود في الصالة باب من قال -1

 .1/140. 533: الرجل يشتبه عليه في الصالة أحدث أو لم يحدث رقم
ومسلم في كتاب الطهارة باب  1/64. 137رقم رواه البخاري في الوضوء باب ال يتوضأ من الشك حتى يستيقن  -2

 .1/276. 361: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أي يصلي بطهارته تلك رقم
 .352 -4/351انظر االستذكار  -3
 .1/200االستذكار  -4
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أن األمصار كلها  )اخلالف(البصري املالكي يف كتابه  1منداد وقد حكى حممد بن خويز 
ملبادرة إليها يف حني غروب الشمس، وال يعلم املسلمون فيها على تعجيل املغرب وبأسرها مل يزل ا

  .غرب يف مجاعة عن وقت غروب الشمسخر إقامة املأ من املسلمني أحد
لعمل  اكان وقتها واسعولو. ويف هذا ما يكفي، مع العمل باملدينة يف تعجيلها: مث يقول 

، ن آذان واحد من املؤذنني بعد ذلكسائر الصلوات ميها كعملهم يف العشاء اآلخرة، واملسلمون ف
  .2وغري ذلك مما حيملهم عليه اتساع الوقت

مجاع أهلها على أنه ال إويف كون اخلضر باملدينة و: "ضرزكاة اخلقول كذلك يف حكم وي 
و أخذ منها ، ولمنها الزكاة سلم مل يأخذلى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و، دليل عزكاة فيها

، كما عفي عن سائر العروض اليت ت اخلضر مما عفي عنه من األموالفكانالزكاة ما خفي عليهم، 
  .3"ارة ليست للتج

  .4الصاعبعمل أهل املدينة يف بيان املد واستدالله ومثال ذلك أيضا  
  

  العرف : املطلب السابع
أن ابن عبد الرب يعتمد  إىل يشري االستذكار على ما أقف خالل دراسيت وتصفحي لكتاب مل 

كذا ام، إال ما ورد يف بيانه للنصاب ومبلغه يف عصره وعلى العرف كأصل يستدل به على األحك
  .بيانه للمد والوسق بالكيل يف قرطبة

فبالسنة لبيانه نصاب الزكاة يف عصره، يقول بعد أن ذكر حديث الرسول صلى اهللا عليه  
األوقية على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : "5)ليس فيما دون مخس أواق صدقة: (وسلم

... جب الزكاة فيها وليس يعلم مبلغ وزامل جيز أن تكون جمهولة املبلغ من الدراهم يف الوزن مث يو
ووزن الدينار درمهان أمر جمتمع عليه يف البلدان، وكذلك الوزن اليوم أمر جمتمع عليه معروف 
باآلفاق، إال أن الوزن عندنا باألندلس خمالف لوزم، فالدرهم الكيل عندهم هو عندنا باألندلس 

على دخل أربعني ومائة منها يف مائة كيل من درهم وأربعة أعشار درهم، ألن درامهنا مبنية 
                                                

في أصول " وكتاب " الخالف "  الفقيه األصولي له كتاب كبير ،هو محمد أبو بكر بن خويز منداد كنيته أبو عبد اهللا -1
 ).229/ 2الديباج المذهب (لم يكن بالجيد النظر، وال قوى للفقه " أحكام القرآن " وكتاب في " الفقه 
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مث يقوم ببيان مبلغ النصاب يف عصره . 1"هكذا أمجع األمراء والناس عندنا باألندلس. درامههم
  .2وبيان الزكاة فيه

معىن زنه املد الذي وقد اختلف يف : "وبالنسبة لبيانه للمد والوسق بالكيل القرطيب يقول 
مائيت سط فمبلغ اخلمسة األوسق ألف مد وهو بالرب املتو: ملاء، وقيلهو با: مبلغه رطل وثلث، فقيل

وهي بالكيل القرطيب عندنا ، ملدين، مد النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي ورثه أهل احلجازمد باملد ا
أربعني مدا كما ب كل قفيز مثانية وأربعون مدا، وإن القفيز اثنني ويزا على حسامخسة وعشرون قف

ا، فهي مثانية وعشرون قفيزا، ونصف قفيز أو أربعة أسباع قفيز ووزن الشيوخ عندنزعم مجاعة من 
  .ع، كل ربع منها من ثالثني رطالربمجيعها ثالثة ومخسون ربعا وثلث 

األوىل أن يكون النصاب مخسة وعشرين قفيزا بكيل قرطبة هو هذا واألحوط عندي و 
فيما دونه كيال حبساب ذلك من كل شيء ، وار الذي ال جتب الزكاة فيما دونه، وجتب فيهاملقد
   .3"عشره

وخالصة القول أن ابن عبد الرب أسس منهجه يف املقارنة الفقهية على املصادر األصلية وهي  
القرآن الكرمي والسنة النبوية وما يتبعهما كاإلمجاع ومذهب الصحايب مث القياس، واعتمد على 

له؛ كاعتماده يف تعامله مع ألفاظ القرآن الكرمي على جمموعة من القواعد هي مبثابة الضابط لعم
امع عليه بني العلماء يف النص ألنه مبثابة احملكم الذي ثبتت  واالجتهادالعمل بظاهر الكتاب 

وكذا اعتماده على صريح . حجته، واعتماده على منطوق النص للوصول إىل احلكم املسكوت عنه
ال يلجأ إىل الكناية مىت ظهر املعىن املراد من املعىن الصريح األلفاظ يف إثبات األحكام الشرعية ف

. مث رد اآلثار املتعارضة إىل ظاهر القرآن، وهو حجته يف الترجيح يف هذه احلالة. ظهورا تاما
واعتباره لعموم اللفظ يف تشريع األحكام دون خصوص السبب ما مل يوجد دليل يفيد اخلصوص، 

ا حبادثة معينة على عموم املخاطبني ما مل تكن قرينة تدل على بأن حيمل اللفظ الذي يرد خاص
إضافة إىل كل ذلك فقد اعتمد على النسخ، شرط تعذر استعمال الدليل أو احلكم . اخلصوص
وكذا اعتماده على مطلق النصوص يف ما مل يرد ما يقيدها من القرآن أو السنة أو . بتخصيصه
  .اإلمجاع

                                                
 9/17االستذكار  -1
 9/18انظر االستذكار  -2
 9/26االستذكار  -3
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فإنه يعتمد على الرواية الصحيحة، فيلجأ لتحقيق ذلك إىل دراسة  أما بالنسبة للسنة النبوية، 
سند احلديث؛ ببيان درجته وطرق روايته جرحا وتعديال، مث دراسة متنه؛ ببيان معاين ألفاظ 
احلديث واستخراج ما يتضمنه من أحكام وفوائد مستشهدا مبا ميلكه من ثروة علمية غزيرة، 

سل ويعتربه حجة يستدل به على األحكام كاملسند متاما بشرط ويأخذ باحلديث املر. شرعية ولغوية
  .يكون من مراسيل الثقات ويقدمه يف أحيان كثرية على املسند املختلف يف إسناده أن

  . مث اعتماده على النسخ كما يف الكتاب متاما مىت صح بعد بيانه للناسخ واملنسوخ منها
ثار إىل ترجيح األصح منها مبا أويت من ويلجأ يف حالة ظهور تعارض بني األحاديث واآل

  .آليات الفهم والتحري
ة كمذهب الصحايب واإلمجاع، فإن ابن عبد الرب حيتج بعمل الصحابة يقلنأما بقية األدلة ال 

مىت ثبت لديه القول والعمل ويعترب إمجاعهم حجة على من بعدهم فال جيوز خمالفتهم، وإذا اختلفوا 
ا أنه يرد مك. السنة أوعلى غريه إال بدليل جيب له التسليم من الكتاب فال يكن قول واحد حجة 

قول الصحايب إىل قول مجهور الصحابة إذا خالفهم، ويف حالة تعدد قول الصحايب يف مسالة معينة، 
  .فإن ابن عبد الرب ال يتواىن يف بيان الرأي الصحيح ورد ما ال يصح بالبحث والتحري

حب حجة لديه، ألنه عند الصحابة كاملسند متاما إذا حدث صاحب ومرسل الصاحب عن الصا 
  .عن الصاحب مبا مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مل يقل مسعت

أما اإلمجاع الذي يعترب مصدرا من مصادر التشريع اإلسالمي، فإن ابن عبد الرب يؤكد على  
  . ةمىت صح، ويرد على كل من خرق هذه القاعد إتباعه

وأما بالنسبة للقياس فقد اعتمد ابن عبد الرب على القياس يف إثبات كثري من األحكام  
الشرعية ما مل يعارضه اخلرب الثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فال جيوز استعمال القياس وال 
از معقول مع ثبوت اخلرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خبالفة، كما يشترط صحة القياس جلو

كما يقف . االستدالل به، وأن يكون قياس للفروع على األصول، فال يقاس أصل على أصل
  .موقف من فضائل األعمال، فال جييز القول فيها بالقياس، وإمنا مبا صح التوقيف به

ة فقد اعتمد ابن عبد الرب يف منهجه يف املقارنة الفقهية على يإىل جانب هذه األدلة النقل 
ة كاالستحسان، واملصاحل املرسلة، واألخذ بسد الذرائع، وشرع من قبلنا، األدلة التبعي

  .واالستصحاب وعمل أهل املدينة، والعرف
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ولكن اعتماده عليها قليل جدا، فال يلجأ إىل ذلك إال يف حالة عدم التمكن من الوصول إىل  
  .احلكم بالرجوع إىل األدلة األصلية
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  الفصل الرابع
  عبد البّر في التعامل مع أقوال المخالفین وأدلتھممنھج ابن 

  .منهج ابن عبد الرب يف التعامل مع أقوال املخالفني: املبحث األول       
  .منهج ابن عبد الرب يف التعامل مع أدلة املخالفني: املبحث الثاين       
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  توطئة
، يعتمد على الكتاب والسنة سبق وأن بينا أن منهج ابن عبد الرب يف االستدالل على األحكام

واإلمجاع وأقوال الصحابة والقياس بالدرجة األوىل، ويليها يف االستدالل، بقية األدلة التبعية كما 
بينا القواعد اليت اعتمد عليها يف تعامله مع هذه األدلة، ومما ال شك فيه، أن تعامله مع آراء الفقهاء 

على األحكام، سيكون وفق هذه األصول والقواعد اليت  وأقواهلم، ومذاهبهم، املختلفة واستدالهلم
. اعتمدها فيقبل ما وافقها ويرد وينقد ما خالفها، خاصة إذا تعلق األمر باألدلة املتفق عليها

وباطالعه الواسع على مناهج العلماء يف االستدالل، فإنه ال يتواىن يف نقد ورد كل من خيالف 
  .أصال من أصوله

التعامل مع أقوال املخالفني وأدلتهم، قمت بفصل اآلراء عن األدلة، ولتفصيل منهجه يف  
  :وقسمت هذا الفصل إىل مبحثني

  .منهج ابن عبد الرب يف التعامل مع أقوال املخالفني: املبحث األول
  .منهج ابن عبد الرب يف التعامل مع أدلة املخالفني: املبحث الثاين
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  المبحث األول

  منھج ابن عبد البّر

 في التعـــــــامل مع أقوال المخالفین
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ابن عبد الرب يف رده على أقوال املخالفني، منهجا مميزا، وواضحا، ملسته من خالل  لقد انتهج
دراسيت لكتاب االستذكار؛ فهو يرد كل رأي أو قول ليس له أصل يستند إليه صاحبه للحكم على 

كما يرد األقوال الضعيفة . املسألة، ورمبا كان له أصل، لكنه خيالف به األصول اتمع عليها
مث إنه ينتقد كل اآلراء اليت يناقض ا . فة ملا ذهب إليه أهل العلم، وكذا األقوال الشاذّةاملخال

  ...أصحاا أصال من األصول املعتمدة لديهم
  :وسنوضح ذلك وغريه مما وقفنا عليه ومما ذكرنا بالتمثيل كما يلي 

  
  :رد رأي من ليس له أصل يستند إليه: املطلب األول

د الرب أن حكم الزاين احملصن الرجم دون اجللد، معترضا على قول يرى ابن عب :1مثال
واستدلّ . 1احلسن البصري وداود بن علي وإسحاق بن راهويه؛ أن الزاين احملصن جيلد مث يرجم

، وفيه أنه جلد البكر، وغربه عاما، ورجم املرأة، 2حبديث ابن شهاب الذي رواه مالك يف املوطأ
مث . 4وهذا مذهب مجهور الفقهاء. 3"كما نقل أنه رمجها، وكانت ثيبا ولو جلد لنقل ذلك: "وقال

رد قول من ذهب إىل أن الثيب من الزناة إن كان شابا رجم، وإن كان شيخا جلد ورجم، وعلق 
  .5"وهو قول ضعيف ال أصل له: "عليه بقوله
كن له أن يدخل رد قول إسحاق بن راهويه يف احملرم أنه ليس له أن يعقد املنطقة، ول: 2مثال

وقول إسحاق ال يعد خالفا عند اجلميع وليس له أيضا حظّ من : "السيور بعضها يف بعض، فقال
  .6"هاملخيط، وليس هذا منه، فارتفع أن يكون له حكمالنظر، وال له أصل، ألن النهي عن لباس 

. فيذكى ال يؤكل اجلنني إال أن خيرج حي من بطن أمه: رد قول أيب حنيفة وزفر: 3مثال
وأما قول أيب حنيفة وزفر فليس له يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال يف قول : "فقال

  .7"أصحابه، وال يف قول اجلمهور أصل

                                                
  50-24/49انظر استداللهم االستذكار  -1
باب ومسلم في كتاب الحدود . 2/822. 1502: أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم رقم -2

والترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في الرجم . 1325 -3/1324. 1697: من اعترف على نفسه بالزنا رقم
 .4/39. 1433: الثيب رقم على

   24/50االستذكار  -3
   51 -24/50االستذكار  ،انظر استداللهم -4
 24/52االستذكار  -5
 .11/43 نفسه -6
 15/257 نفسه -7
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أن العقيقة تطوع، كان املسلمون يصنعوا فنسخها عيد : رد قول حممد بن احلسن: 4مثال
  .األضحى؛ فمن شاء فعل، ومن شاء ترك

األضحى بناسخ للعقيقة عند مجهور العلماء، وال جاء يف اآلثار املرفوعة، ليس ذبح : "وقال 
  .وال عن السلف ما يدل على ما قاله حممد بن احلسن وال أصل لقوله يف ذلك

  .وحتصيل مذهب أيب حنيفة، وأصحابه أن العقيقة تطوع، فمن شاء فعلها، ومن شاء تركها
من ولد له ولد فأحب أن (: يث هذا البابويف قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حد

من أحب أن : دليل على أن العقيقة ليست بواجبة ألن الواجب ال يقال فيه 1)ينسك عنه فليفعل
  .2"يفعله فعله، بل هذا لفظ التخيري واإلباحة 

  
  رد القول ملخالفته السنة الثابتة: املطلب الثاين

ع الرطب بالتمر، ال متفاضال، وال متماثال، ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم جواز بي: 1مثال
وممن قال ذلك، مالك والشافعي وأصحاما، واألوزاعي والثوري والليث، وأمحد، وإسحاق، وأبو 
يوسف، وحممد، وخالف أبو حنيفة، وذهب إىل جواز بيع الرطب بالتمر مثال مبثل، وال جيوز 

  .3"متفاضال
ملخالفته السنة الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وقد رد ابن عبد الرب قول أيب حنيفة  

قياس قول أيب حنيفة أن بيع التني األخضر باليابس جائز متماثال، وكذلك العنب : "وسلم، فقال
وهذا خالف ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . بالزبيب متماثال، وما كان مثل ذلك كله
ى عن (بن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنقل العدول، فال وجه لقوله؛ فقد روى ا

  .4)يال، وعن بيع احلنطة بالزرع كيالبيع التمر بالتمر كيال، وعن بيع العنب بالزبيب ك
وال جيوز العجني بالعجني، وال الدقيق بالدقيق، وال اللحم الطري باليابس، وال مثال مبثل،  

اهللا عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، ألن معىن قول  وال متفاضال، استدالال بنهي رسول اهللا صلى

                                                
وأخرجه أبو داود في كتاب  2/500. 1066: أ في كتاب العقيقة باب ما جاء في العقيقة رقمأخرجه مالك في الموط -1

 .3/170. 2842: األضاحي باب في العقيقة رقم 
  15/373االستذكار  -2
 19/152 االستذكار -3
بن ماجة في وا. 3/1171. 1542: أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إال في العرايا رقم -4

 . 2/761. 2265: كتاب التجارات باب المزابنة والمحاقلة رقم



195 
 

أليس : فالتقدير لالستفهام، يقول ؟1)أينقص الرطب إذا يبس(: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
واملماثلة املأمور ا فيهما، ال يوقف على حقيقتها، . الرطب ينقص إذا يبس، فكيف يباع بالتمر؟

  .يؤمنوالتفاضل املنهى عنه فيهما ال 
وقد أمجعوا على أن كل ما حرم فيه التفاضل، فال يباع منه كيل جبزاف، وال معلوم  

  .2مبجهول، وال جمهول مبجهول
ال بأس أن يبيع كل شيء قبل أن يقبضه، وإن : رد ابن عبد الرب قول عثمان البتي: 2مثال

قول البتي : "ليه وسلم، فقالكان ما يكال أو يوزن، ملخالفته السنة الثابتة عن النيب صلى اهللا ع
ثبت عن النيب صلى . خالف السنة الثابتة من أخبار اآلحاد العدول، وخالف اجلمهور، فال معىن له

، وروى ذلك من وجوه شىت صحاح 3)أنه ى عن بيع الطعام حىت يستوىف(اهللا عليه وسلم، 
  .4"كلّها

اآلبق والبعري الشارد، وإن هلك،  ال بأس ببيع العبد: أورد كذلك قول عثمان البتي: 3مثال
من مال املشتري، وإن اختلفا يف هالكه، فالبينة على املشتري أنه هلك قبل عقد الشراء،  فهو

: ورد هذا القول ملخالفته السنة الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال. وكذلك املبتاع كلّه
 عليه وسلم عن بيع الغرر، وال حجة ألحد يف قول عثمان البتي مردود بنهي رسول اهللا صلى اهللا"

جهل السنة، وال يف خالفها، وقد أمجع علماء املسلمني أن مبتاع العبد اآلبق، واجلمل الشارد، وإن 
اشترط عليه البائع أنه ال يرد الثمن الذي قبضه منه، قدر على العبد أو اجلمل أو مل يقدر، أن البيع 

  .5"فاسد مردود 

                                                
تبايع رجالن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتمر : ( أصل هذا الحديث؛ ما رواه سعد بن أبي وقاص قال 1

أخرجه أبو داود إذن  فال: نعم، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟، قالوا «: ورطب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وابن ماجة في كتاب التجارات باب بيع الرطب . 3/251. 3359: في كتاب البيوع باب في بيع التمر بالتمر رقم

 .2/761. 2264: بالتمر رقم
 .154-19/152 راالستذكا -2
والنسائي في . 3/1152. 1528إلى  1525: أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب بطالن بيع المبيع قبل القبض رقم -3

 . 37 – 4/35. 6189: كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفى رقم
 .20/156االستذكار  -4
  .20/185 نفسه -5
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راء ما أنه ى عن شراء العبد، وهو آبق، وعن ش(عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد روي     
ائم حىت ـوعن شراء ما يف ضروعها إال بكيل وعن شراء الغنيف بطون األنعام حىت تضع 

  .1 )تقسم
يف عدة املتوىف عنها زوجها إذا كانت حامال؛ أورد ابن عبد الرب حديث أم سلمة يف : 4مثال

ولدت سبيعة األسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجالن أحدمها شاب (قصة سبيعة 
مل حتل بعد، وكان أهلها غيبا، ورجا إذا جاء : واآلخر كهل، فحطّت إىل الشاب، فقال الشيخ

قد حللت، أنكحي من (: أهلها أن يؤثروه ا، فجاءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .2)شئت

وعلى القول حبديث أم سلمة يف قصة سبيعة : "؛ مث قال3وايات املماثلةوأورد بعدها الر 
وال خالف يف ذلك إال ما . مجاعة العلماء باحلجاز والعراق والشام ومصر واملغرب واملشرق اليوم

روي عن علي وابن عباس يف املتوىف عنها زوجها أنه ال يربئها من عدا إال آخر األجلني، وقالت 
  .عدودة يف أهل السنةبه فرقة ليست م

. هي آلخر األجلني، يعين احلامل املتوىف عنها زوجها: فقد بلغ ابن مسعود أن عليا يقول 
أن  أجلهن وأوالت األمحال﴿من شاء العنته أن هذه اآلية اليت يف سورة النساء : فقال ابن مسعود

واجا يتربصن والذين يتوفون منكم ويذرون أز﴿نزلت بعد اليت يف البقرة  4﴾يضعن محلهن
  .5﴾بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

إن مات عنها زوجها، وهي حامل، فآخر األجلني، : وعن عطاء أن ابن عباس كان يقول 
وأوالت األمحال ﴿: فأين قول اهللا تعاىل: وإن طلقها حامال مث توىف عنها فآخر األجلني، فقلت له

  .6"ذلك يف الطالق بال وفاة: فقال ﴾أن يضعن محلهنأجلهن 
لوال حديث سبيعة ذا البيان من رسول اهللا صلى : "وقد علّق ابن عبد الرب على ذلك قائال 

اهللا عليه وسلم يف اآليتني، لكان القول ما قاله علي وابن عباس، ألما حمدثان جمتمعان بصفتني قد 

                                                
 2/740. 2196: أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب النهي عن شراء ما في بطون األنعام وضلوعها رقم -1

 .4/311ب في بيع الغرر والعبد اآلبق ومصنف ابن أبي شيبة في كتاب البيوع واألقضية با
ومالك في كتاب الطالق  3/386. 5703: أخرجه النسائي في الطالق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، رقم -2

 .2/589. 1225: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامال رقم
 .174 -18/172انظر االستذكار  -3
  .4/الطالق -4
  .234/البقرة -5
 .176 -18/175االستذكار  -6
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إال أن . األجلنياجتمعتا يف احلامل املتوىف عنها زوجها، فال خترج منها إال بيقني، واليقني آخر 
السنة بينت املراد يف املتوىف عنها احلامل، حلديث سبيعة، ولو بلغت السنة عليا ما عدا القول فيها، 

   .1وأما ابن عباس فقد روي عنه أنه رجع إىل القول حبديث سبيعة
  

  رد الرأي ملعارضة األصول اتمع عليها: املطلب الثالث

وزاعي بأن من تكلم يف صالته إلحياء نفس، أو مثل ذلك من رد ابن عبد الرب قول األ :مثال
لو نظر املصلي إىل غالم يريد أن : األمور، مل تفسد بذلك صالته ومضى عليها، وروي عنه أنه قال
وكذلك لو رأى ذئبا يثب على . يسقط يف بئر أو مكان فصاح به مل يكن عليه بأس أن يتم صالته

  .2تهغنمه فصاح به أمتّ ما بقي من صال
 مل يتابعه أحد على قوله هذا، وهو قول ضعيف ترده السنن واألصول: "فقال ابن عبد الرب .

  3﴾وقوموا للّه قانتني ﴿: قال اهللا تعاىل
فأمرنا بالسكوت ) وقوموا للّه قانتني(كنا نتكلم يف الصالة حىت نزلت : 4وقال زيد بن أرقم 

  .5وينا عن الكالم
إن اهللا حيدث من أمره ما (: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رس: وقال ابن مسعود 
  .6)ن مما أحدث أال تكلموا يف الصالةشاء، وإ
إنّ صالتنا (: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال معاوية بن احلكم السلّمي 

  .7)القرآنوالتهليل والتحميد وقراءة كالم إمنا هو التسبيح الهذه ال يصلح فيها شيء من 
  .وأمجعوا على حترمي الكالم يف الصالة مجلة إال ما استثين 

                                                
 .18/177 نفسه -1
 .4/312االستذكار  -2
 .238/البقرة -3
هو زيد بن أرقم النصاري الخزرجي صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، أنزل اهللا تصديقه في سورة المنافقين،  -4

النبالء تقريب التهذيب  سير أعالم. (هـ68هـ وقيل  66له سبعون حديثا توفي بالكوفة سنة . شهد صفين مع علي
 ).1/149وترتيب األعالم  1/272

، ومسلم في الصالة باب 1/402. 1142: رقم. أخرجه البخاري في الصالة باب ما ينهى من الكالم في الصالة -5
 .1/383. 539: تحريم الكالم في الصالة ونسخ ما كان من إباحته رقم

والنسائي في الصالة باب ذكر ما نسخ  1/243. 924: الصالة رقم أخرجه أبو داود في الصالة باب رد السالم في -6
 .1/199. 559: من الكالم في الصالة رقم

، وأبو .1/381. 537: رواه مسلم في كتاب الصالة، باب تحريم الكالم في الصالة ونسخ ما كان من إباحته رقم -7
 .930.1/244داود في الصالة باب تشميت العاطس في الصالة رقم 
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وليس قول األوزاعي بشيء؛ ألن إغاثة امللهوف و ما أشبهه ليس متنع من استئناف الصالة،  
  .وال يوجب البناء على ما مضى منها، إذ ذلك الفعل مباين هلا مفسد قاطع، فإنه يطابق النهي

جماعة فيمن تكلم عامدا يف صالته بغري ما ذكر؛ أا قد فسدت ويف موافقة األوزاعي لل 
ما يدل على فساد قوله؛ ألن النهي عن كالم الناس فيها عام، فما مل خيرج  –عليه ويلزمه استئنافها 

  .1" منه بالدليل الواضح فهو على أصل التحرمي
الرجل حىت يؤدي أولياؤها أن املرأة ال يقتل ا : رد ابن عبد الرب قول عثمان البتي 2مثال

: نصف الدية، ألن دية املرأة نصف دية الرجل، ملعارضة هذا القول األصول اتمع عليها، فقال
قوله هذا خالف النص والقياس واإلمجاع؛ ألن علماء املسلمني جممعون أن من قطعت يده فأخذ "

أو أعور من غري أن يأخذ لذلك هلا إرشا، أو فقئت عينه فأخذ له ديتها، أو رجله، أو كان أشلّ، 
شيئا، فقتل رجال سامل األعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل األعور ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه 

  .قتل ذا عينني وهو أعور، وقتل ذا يدين وهو أشلّ
إن : وهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس، ويكافئ الطفل فيها الكبري، ويقال لقائل ذلك 

املسلمون تتكافأ (: ال تكافئه املرأة، وال يدخل حتت قول النيب صلى اهللا عليه وسلمكان الرجل 
  فلم قتلت الرجل ا وهي ال تكافئه، مث أخذت نصف الدية؟ 2)دماؤهم
والعلماء أمجعوا أن الدية ال جتتمع مع القصاص، وأن الدية إذا قبلت حرم الدم وارتفع  

  .3ياسالقصاص، فليس قولك هذا بأصل وال ق
  

  رد القول لشذوذه: املطلب الرابع
أورد ابن عبد الرب يف باب ما جاء يف الفأرة تقع يف السمن؛ حديث ابن عباس عن : 1مثال

ميمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع يف 
  .4)انزعوها وما حوهلا فاطرحوه(: السمن فقال

أمجع العلماء على أن الفأرة امليتة، وما باشرها من السمن اجلامد حرام، ال حيلّ : " لوقا 
  .أكل شيء من ذلك

                                                
 .316-4/312االستذكار -1
  .سبق تخريجه-- 2
 .25/256االستذكار  3
ومالك . 5/2105. 5218: أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب رقم 4

 .2/971. 1747: في كتاب االستئذان باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء باألكل قبل الصالة رقم
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  .واختلفوا يف السمن املائع والزيت املائع، واخللّ والعسل وسائر املائعات 
ال يؤكل شيء من ذلك كلّه؛ إذا مات : "فقال مجهور العلماء، ومجاعة أئمة الفتيا باألمصار

شيء من احليوان الذي له دم سائل، كالفأرة، والعصفور والدجاجة والوزغة، وسائر احليوان فيه 
  .1املأكول بالذكاة

ال : وشذّت طائفة عن اجلماعة؛ منهم داود، فقالوا: "مث يورد القول الشاذ ويرده بقوله 
مل تظهر فيه  يؤكل اجلامد املتصل بالفأرة من السمن، ويؤكل غري ذلك كلّه؛ من مائع وجامد، إذا

  .النجاسة الواقعة فيه، ومل تغير شيئا منه، وحكموا هنا للمائعات حكم املاء
ومن أهل البدع أيضا من أجاز أكل اجلامد، وغري اجلامد، إذا وقعت فيه الفأرة، وردوا  

  .احلديث كردهم لسائر أخبار اآلحاد والعدول، عصمنا اهللا برمحته من اخلذالن
ال بقوله؛ أن ال يتعدى الفأرة، كما ال يتعدى السمن، ويلزمهم أيضا أن ويلزم داود، ومن ق 

ال يعتربوا إلقاءها يف السمن اجلامد، حىت تكون هي اليت وقعت بنفسها، فماتت؛ ألن احلديث إمنا 
  .2ورد يف فأرة وقعت يف مسن، ليس فيه ألقيت وكفى بقول يؤول برد أصله إىل هذا فسادا وقبحا

وطائفة من أهل الظاهر منهم داود : "ثال يف باب ما جاء يف مال امللوكويقول م :2مثال
إن العبد تلزمه الزكاة فيما بيده من املال، وتلزمه اجلمعة، ويلزمه احلج إن أذن له سيده، : يقولون

  .3"وهذه األقوال شذوذ عند اجلمهور، وال خري يف الشذوذ. وجتوز شهادته
مالك عن نافع؛ أن عبد اهللا بن عمر طلّق امرأته وهي أورد ابن عبد الرب حديث : 3مثال

حائض على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهللا صلى اهللا 
، مث حىت تطهر مره فلرياجعها، مث ميسكها(: عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى اهللا عليه وسلم

 أمر اللّه لّق قبل أن ميس، فتلك العدة اليتحتيض، مث تطهر، مث إن شاء أمسك بعد، وإن شاء ط
  .4)أن يطلّق هلا النساء

ويف أمر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن عمر مبراجعة امرأته اليت طلّقها : "وقال 
حائضا دليل بين على أن الطالق يف احليض واقع الزم؛ ألن املراجعة ال تكون إال بعد صحة 

                                                
  .221-27/220االستذكار  -1
 .222-27/221االستذكار  -2
 .19/34االستذكار  -3
﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة﴾، : أخرجه البخاري في الطالق، باب قول اهللا تعالى -4

نه لو خالف وقع الطالق ومسلم في كتاب الطالق باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها وأ 5/2011. 4953: رقم
 .2/1093. 1471: ويؤمر برجعتها رقم
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مره فلرياجعها؛ ألن من مل يطلّق ال يقال : ولومل يكن الطالق واقعا الزما ما قالالطالق، ولزومه، 
: راجعها، بل كان يقال له: له راجع؛ ألنه حمال أن يقال لرجل امرأته يف عصمته مل يفارقها
  .طالقك مل يصنع شيئا، وامرأتك بعده كما كانت قبله، وحنو هذا

املسلمني، وإن كان الطالق عند مجيعهم يف وعلى هذا فقهاء األمصار، ومجهور علماء  
  .1"احليض مكروها، بدعة، غري سنة 

وال خيالف اجلماعة يف ذلك إال أهل البدع، واجلهل : "مث يرد قول من خالف ذلك بقوله 
وهذا . الذين يرون الطالق لغري السنة غري واقع، وال الزم، وقد روي ذلك عن بعض التابعني

د من أهل العلم، ملا روي، وألن ابن عمر الذي عرضت له القضية شذوذ مل يعرج عليه أح
  .2"احتسب بتلك التطليقة وأفىت بذلك 

فأتى عمر النيب صلى اهللا عليه  -وهي حائض  -طلقت امرأيت : فقد روي عن ابن عمر قال 
 مره، فلرياجعها، مث ليطلقها إن شاء إن(: وسلم فأخربه، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .3)نعم: أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال :طهرت، فقيل له
قال رسول اللّه صلى اهللا عليه : قال –رضي اهللا عنه  –عن عمر بن اخلطاب  :4مثال

يا رب أرين أبانا آدم الذي أخرجنا من اجلنة، فأراه اللّه : إن موسى عليه السالم قال(: وسلم
لذي نفخ اللّه فيك من روحه وعلّمك األمساء أنت ا: نعم، قال: أنت آدم؟ قال: آدم، فقال له

فما محلك على أن أخرجتنا ونفسك اجلنة؟ : نعم، قال: كلها، وأمر مالئكته فسجدوا لك، قال
أنت نيب بين إسرائيل الذي كلّمك اللّه من وراء : أنا موسى، قال: من أنت؟ قال: قال له آدم

فما وجدت يف كتاب اللّه : م، قالنع: حجاب، ومل جيعل بينك وبينه رسوال من خلقه؟ قال
أفتلومين يف شيء : نعم، قال: الذي أنزل عليك، أن ذلك يف كتاب اللّه قبل أن أخلق؟ قال

فحج آدم ( سبق من اللّه فيه القضاء قبل؟ قال عند ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .4) موسى

                                                
  .18/17االستذكار  -1
 18/17االستذكار  -2
أخرجه مسلم في كتاب الطالق باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها  -3

 .3/478. 1175: السنة رقموالترمذي في كتاب الطالق باب ما جاء في طالق  2/1097. 1471: رقم
عن أبي هريرة وأبو . 4/2042. 2652: أخرجه مسلم في كتاب القدر باب حجام آدم وموسى عليهما السالم رقم -4

 . 4/226. 4702: داود في باب القدر رقم
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 حلديث، صحيح من جهة اإلسناد، هذا احلديث عند مجاعة أهل العلم با: "قال ابن عبد الرب
وكلّهم يرويه ويقر بصحته، وحيتج به أهل احلديث والفقه، وهم من أهل السنة يف إثبات قدم علم 

وأما أهل البدع، فينكرونه ويدفعونه، ويعترضون فيه بدروب من القول، كرهت . اللّه عز وجلّ
  .1"وابتداع ذكر ذلك، ألن كتابنا هذا كتاب سنة واتباع، ال كتاب جدال

  
 

 

 

 القول لضعفه وخمالفته ملا عليه أهل العلمرد : املطلب اخلامس

أن املطلقة طالقا ميلك رجعتها، حمرمة على مطلّقها : أورد ابن عبد الرب قول الشافعي: 1مثال
حىت يراجع، وال تكون رجعة إال بالكالم، فإن جامعها ينوي الرجعة أو ال ينوي، فليس  احترمي

  .2ا عليه مهر املثلبرجعة، وهل
وليس  –واللّه أعلم  –ال أعلم أحدا أوجب عليه مهر املثل إال الشافعي : "وقال تعقيبا عليه 

قوله بالقوي؛ ألا يف حكم الزوجة ترثه ويرثها، فكيف جيب مهر يف وطء امرأة حكمها يف أكثر 
ال برجعة هلا، وقد أمجعوا أن أحكامها حكم الزوجة؛ ألن الشبهة يف قوله فرية؛ ألا عليه حمرمة إ

  .3املوطوءة بشبهة جيب هلا املهر، وحسبك ذا
أن اللعان ال ينقص شيئا : رد ابن عبد الرب قول عثمان البتي وطائفة من أهل البصرة :2مثال

وهذا قول مل يتقدم البتي إليه أحد فيما علمت، وال له من : "فقال. من العصمة، حىت يطلّق الزوج
لواردة بالسنن ما يدل عليه؛ ألن طالق عومير العجالين بعد متام التعاا، مل يكن بأمر النيب اآلثار ا

أحسنت، وال فعلت ما كان جيب عليك، ولو كان : عليه السالم، وال قال له النيب عليه السالم
ال يعلمون الطالق واجبا وحمتاجا إليه، لبينة صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه بعث إىل الناس معلّما وهم 

عند متام اللعان بينهما، فبان بذلك أن طالق العجالين مل ) ال سبيل لك عليها: ( شيئا، وقد قال له
كذبت عليها يا رسول اللّه، إن أمسكتها، فطلّقها؛ ليدل بذلك عند نفسه : يكن له معىن، إال قوله

أمره، ألن طالقه كان ال  على صدقه، فلم يقل له النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئا، وال اه، وال
                                                

  .26/85االستذكار  -1
 .18/61االستذكار  -2
   18/62االستذكار  -3
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إمنا أراد  1)فكان ذلك سنة املتالعنني: (معىن له، وقد بان يف آخر حديث مالك بإثر ذكر الطالق
  .2"الفرقة وأالّ جيتمعا أبدا

ال جيوز اجلزاء إال على قتل الصيد عمدا، ومن : ساق ابن عبد الرب قول أهل الظاهر :3مثال
  .3﴾ومن قتله منكم متعمدا﴿: اهللا تعاىل قتله خطأ فال شيء عليه؛ لظاهر قول

كما ساق أيضا قول جماهد، بعدم وجوب الكفارة إال يف قتل الصيد خطأ، وأما العمد فال  
: مث عقب على هذه األقوال مبينا ضعفها، وخمالفتها ملا ذهب إليه مجهور العلماء قائال. كفارة فيه

منكم  ومن قتله﴿: ، يف قوله عز وجلّظاهر قول جماهد خمالف لظاهر القرآن، فقد روي عنه"
فإن من قتله متعمدا لقتله ناسيا إلحرامه، فإذا كان ذاكرا إلحرامه، فهو أعظم من أن  ﴾متعمدا

دليل اخلطاب يقضي أن حكم من : يكون فيه جزاء، كاليمني الغموس، وأما أهل الظاهر، فقالوا
خصيص التعمد معىن، واستشهدوا عليه قتله خطأ، خبالف حكم من قتله متعمدا، وإال مل يكن لت

  .4)رفع عن أميت اخلطأ والنسيان(: بقوله عليه الصالة والسالم
الذي ال جيوز عليهم حتريف تأويل الكتاب، فإن الصحابة  5أما وجه ما ذهب إليه اجلمهور 

رضي اهللا عنهم؛ منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، قضوا يف الضبع بكبش، ويف الظيب شاة، 
ويف النعامة ببدنة، ومل يفرقوا بني العامد واملخطئ يف ذلك، بل رد أحدهم على محامة فماتت، 
فقضوا عليه فيها باجلزاء، وكذلك حكموا يف من أكل مما صيد من أجله باجلزاء، ومن جهة النظر 

ممنوع أن إتالف أموال املسلمني وأهل الذّمة، يستوي يف ذلك العمد واخلطأ، وكذلك الصيد، ألنه 
منه، حمرم على احملرم،كما أن أموال بعض املسلمني حمرمة على بعض، وكذلك الدماء، ملا كانت 

: فكذلك الصيد، أن اهللا تعاىل مساه. حمرمة يف العمد واخلطأ، وجعل اهللا يف اخلطإ منها الكفارة
 )النسيانعن أميت اخلطأ و رفع(: كفارة طعام مساكني، وقد أمجعوا على أن قوله عليه السالم

                                                
، أخرجه البخاري في كتاب الطالق باب من أجاز طالق 200 -17/198ارانظر الحديث كامال في كتاب االستذك -1

وأخرجه مالك في كتاب الطالق باب  2/1129. 1492: ومسلم في كتاب اللعان رقم. 5/2014. 4959: الثالث رقم
 .2/566. 1177: ما جاء في اللعان رقم

 229 -17/228االستذكار  -2
 95/المائدة -3
وابن حبان باب ذكر األخبار  1/659 ..2043: الطالق، باب طالق المكره والناسي رقم أخرجه ابن ماجة في كتاب -4

 .16/202. 7219: عما وضع اهللا بفضله عن هذه األمة رقم
 .وهم مالك والليث والثوري واألوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو جعفر الطبري -5
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وهذا كلّه يدل على أن العمد واخلطأ سواء، وإمنا . ليس يف إتالف األموال، وإمنا املراد به رفع اإلمث
  .1خرج ذكر العمد على األغلب واهللا أعلم

  
  نقد القول ملناقضته أصل من أصوله: املطلب السادس

وسبب الرد . ادال تقصر الصالة إال يف حج أو جه: رد ابن عبد الرب قول داود :1مثال
ذهب داود يف هذا الباب إىل قول ابن : "مناقضة هذا القول ألصل من أصول داود نفسه، فقال

: يف قوله. ألصله يف تركه ظاهر كتاب اهللا عز وجلّ ضومن قال بقوله، وهو عندي نق 2مسعود
 وإذا ضربتم يف ﴿

لى اهللا عليه وسلم الذي ومل خيص ضربا يف حج وال غريه، وأخذ بفعل رسول اللّه ص، 3﴾ألرضا
  ال 
  

  .4"يدل على أن غريه خبالفه، وقد ذكر اللّه الضرب يف األرض ابتغاء فضل اللّه
أورد ابن عبد الرب يف كتاب النذور واألميان، باب ما جتب فيه الكفارة من األميان، : 2مثال

ي أليب حنيفة، بأن احتج الطحاو: "وقال. قول أيب حنيفة وأصحابه؛ ال جتزئ الكفارة قبل احلنث
الكفارة ال جتب إال بعد احلنث، ألن الكفارة ال تتعلق باليمني عند اجلميع، وإمنا تتعلق باحلنث، 

  ".فوجب أال تقدم قبل احلنث
مث عقب عليه بأن قول الطحاوي مناقض ألصله يف الزكاة؛ حيث أجاز تقدمي الزكاة قبل  

  .5"الزكاة، فال حيول فهذا نقض ألصله يف تقدمي: "حوالن احلول، وقال
رد ابن عبد الرب قول داود بن علي؛ يف التفريق بني الثيب والبكر يف الويل؛ فأجاز : 3مثال

نكاح الثيب بغري ويل، أما البكر فقال بعدم جواز نكاحها إال بإذن ويل العصمة، احتجاجا بقوله 
 6)وصمتها إقرارها واليتيمة تستأمر،ليس للويل مع الثيب أمر، (: صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .285-13/282االستذكار -1
انظر مصنف بن أبي شيبة كتاب الصالة باب من قال ال (ال تقصر الصالة إال في حج أو جهاد : ل ابن مسعودقا -2

 .2/202. 8149: تقصر الصالة إال في السفر البعيد رقم
 .101/النساء -3
 90 -6/55الستذكار ا -4
  .15/79 نفسه -5
وأخرجه النسائي في النكاح باب تزويج الثيب بغير  2/233 .2100: أخرجه أبو داود في النكاح باب في الثيب رقم -6

 .3/284. 5391: إذن وليها رقم
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خالف داود أصله يف : "فقال. وقد رد ابن عبد الرب قول داود هذا ملخالفته أصال من أصوله 
 1)ال نكاح إال بويل: (هذه املسألة، وقال فيها بامل واملفسر، وهو ال يقول بذلك، فجعل قوله

ومها يف الظاهر . مفسرا 2)األمي أحق بنفسها من وليها(: جممال، وقوله صلى اهللا عليه وسلم
متضادان، وأصله يف اخلربين املتضادين أن يسقطا مجيعا، كأما مل جيبا ويرجعا، ويرجع إىل األصل 

أسقط فيها احلديثني، ومل . فيهما، ولو كان الناس عليه، كقوله يف استقبال القبلة بالبول والغائط
ده لشهادة أصله له، فخالف أصله يف مفسرا، وقال حبديث اإلباحة مع ضعفه عنو جيعلهما جممال

إذا اجتمع يف مسألة على قولني، فليس : هذه املسألة، وخالف أصال له آخر، وذلك أنه كان يقول
ألحد أن خيترع قوال ثالثا، والناس يف هذه املسألة مع اختالفهم مل يفرقوا بني البكر والثيب؛ من 

ويل، كلهم مل يفرق بني البكر والثيب يف مذهبه،  قال أنه ال نكاح إال بويل، ومن أجاز النكاح بغري
  .3"وجاء داود يفرق بينهما 

رد ابن عبد الرب قول داود الذي مل ير الزكاة يف العروض على أي حال اشتريت : 4مثال
ليس على املسلم يف : (للتجارة و مل تشتر للتجارة؛ احتجاجا بعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .4)ةعبده وال يف فرسه صدق
كما احتج . ال زكاة يف العروض: ومبا روي عن عائشة وابن عباس وعطاء وعمرو بن دينار 

بأن األصل براءة الذمة، وال ينبغي أن جيب فيها شيء ملسكني وال غريه إال بنص من الكتاب أو 
  .السنة أو إمجاع، وأا مسألة خالف

برباءة الذمة عجب عجيب؛ ألن  احتجاج أهل الظاهر يف هذه املسألة: "قال ابن عبد الرب 
ذلك نقض ألصوهلم ورد لقوهلم وكسر للمعىن الذي بنوا عليه مذهبهم يف القول بظاهر الكتاب 

من مال،  ومل خيص ماال، 5﴾خذ من أمواهلم صدقة﴿: والسنة؛ ألن اهللا عز وجل قال يف كتابه
أمجعت األمة أنه ال وظاهر هذا القول يوجب على أصوله أن تؤخذ الزكاة من كل مال إال ما 

زكاة فيه من األموال، وال إمجاع يف إسقاط الزكاة عن عروض التجارة، بل القول يف إجياب 
                                                

وابن ماجة في كتاب النكاح  3/407. 1101: أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء ال نكاح إال بولي رقم -1
 .1/605. 1881 -1880: باب ال نكاح إال بولي رقم

، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في استئمار 2/232. 2098: الثيب رقمأخرجه أبو داود في النكاح باب في  -2
  .1870.1/601وابن ماجة في النكاح، باب استئمار البكر والثيب، . 3/415. 1108: البكر والثيب رقم

 16/48االستذكار  -3
وأخرجه البخاري  1/277. 611: رواه مالك في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الدقيق والخيل والعسل، رقم -4

ومسلم في كتاب الزكاة، باب ال زكاة على  2/532. 1394: في الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة رقم
 .2/675. 982: المسلم في عبده وفرسه، رقم

  .103/التوبة -5
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الزكاة فيها إمجاع من اجلمهور الذين ال جيوز الغلط عليهم وال اخلروج عن مجاعتهم ألنه مستحيل 
  .أن جيوز الغلط يف التأويل على مجيعهم

 ا خصت ظاهر الكتاب وأخرجته عن عمومه، فال دليل له فيما ادعى وأما السنة اليت زعم أ
من ذلك؛ ألن أهل العلم قد أمجعوا أنه ال سنة يف ذلك إال حديث أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

وحديث علي رضي اهللا ). ليس على املسلم يف عبده وال يف فرسه صدقة: (عليه وسلم أنه قال
. 1)قد عفوت لكم عن صدقة اخليل والرقيق: (نه قالعنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أ

فالواجب على أصل أهل الظاهر؛ أن تكون الزكاة تؤخذ من كل مال ما عدا الرقيق واخليل، ألم 
ال يقيسون على اخليل والرقيق ما كان يف معنامها من العروض، و ال إمجاع يف إسقاط الصدقة عن 

إجياب الزكاة فيه نوع من اإلمجاع، ويف هذا كله وما كان العروض املبتاعة للتجارة، بل القول يف 
 .2"مثله أوضح الدالئل على تناقضهم فيما قالوه ونقضهم ملا أصلوه

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
لزكاة، باب زكاة الورق وابن ماجة في كتاب ا 2/101. 1574: أخرجه أبو داود في الزكاة، باب زكاة السائمة رقم -1

 .1/570. 1790: والذهب رقم
  .115 -9/114االستذكار  -2
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  الثانيمبحث ال

  منھج ابن عبد البّر

  في التعامــــــل مع أدلة المخالفیـــــــن
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كما سبق وأن بينا منهج ابن عبد الرب يف رده على أقوال املخالفني؛ فكذلك فإنه يرد األدلة       
تمع عليها عند مجهور العلماء، أو كان الدليل املخالف معارضا لدليل مىت خالفت األصول ا

أقوى منه يف االستدالل، وربما كان من األدلة اليت ال يصح االحتجاج ا، إما لعدم حجيتها أو 
لعدم صالحية االحتجاج ا يف املسألة، أو لعدم االحتجاج بقول من حتدث ا؛ وغري ذلك مما 

  ما وقفنا عليه يف كتاب االستذكارلة اآلتية من خالل سنبينه يف األمث
  

  رد الرواية ملخالفتها رواية أهل العلم باحلديث: املطلب األول
أورد ابن عبد الرب يف كتاب الطالق، باب ما جاء يف األقراء وعدة الطالق وطالق  :1مثال

:  بن مسعود أنه قال، عن عبد اهللا1احلائض، ما رواه األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص
طالق السنة أن يطلقها تطليقة، وهي طاهر من غري مجاع، فإذا حاضت وطهرت طلّقها (

  .2)مث تعتد بعد ذلك حبيضة واحدة فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، أخرى،
، 3شعبة، والثوري، وزهري بن معاوية: خالفه مجاعة من أصحاب أيب إسحاق، منهم: "وقال 

أن  ؛4﴾فطلّقوهن لعدن﴿: ق، عن أيب األحوص، عن عبد اهللا يف قوله تعاىلفرووه عن أيب إسحا
يطلقها طاهرا من غري مجاع، مث يدعها حىت تنقضي عدا، أو يراجعها إن شاء، ومل يذكروا 
الطالق عند كلّ طهر، وهؤالء مقدمون يف حفظ حديث أيب إسحاق عن األعمش وغريه عند أهل 

وقد روي عن . دهم رواية األعمش عن املتأخرين كروايته عن املتقدمنيالعلم باحلديث، وليست عن
ما طلق أحد : "يف طالق السنة ما هو االختيار عند مجاعة األمة، قال –رضي اهللا عنه  –علي 

أن يطلقها طاهرا، ومل جيامعها يف قبل عدا : وما طالق السنة؟ قال: قيل له. خالف السنة، فندم
له أن يراجعها راجعها، وإال خلى سبيلها حىت تنقضي عدا، أو يطلقها  حىت تطهر، فإذا بدا
  .5"حامال، قد تبين محلها

وقد رد ابن عبد الرب قول أيب حنيفة وأصحابه ومن ذهب مذهبه يف أن من طلّق امرأته يف  
ثالثة،  طهر مل ميسها فيه طلقة واحدة، مث إذا حاضت، وطهرت طلّقها أخرى، مث إذا طهرت طلّقها

                                                
كان رجال من أهل الفضل مكفوف البصر بعد صحة وهو من المغرب وسكناه سوسة، له صحبة مع سحنون وسمع  -1

 هـ 284، كان متقلل من الدنيا زاهدا فيها توفي سنة امنه كثير
والنسائي في كتاب الطالق باب طالق  .1/651. 2021: ق باب طالق السنة رقمأخرجه ابن ماجة في كتاب الطال -2

 .3/342. 5587: السنة رقم
 ).1/186مشاهير علماء األمصار (هـ 174ابن خديج الجعفي أبو خيثمة مولده بالكوفة كان حافظا متقنا توفي سنة  -3
 1/الطالق -4
 .4/55في كتاب الطالق باب ما قالوا في طالق السنة  وأخرجه ابن أبي شيبة. 50 -18/49انظر االستذكار  -5
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وكيف يكون مطلّقا للسنة والطلقة الثانية ال يعتد فيها إال بقرئني، : "فهو مطلّق للسنة؛ فقال
  .1"والطلقة الثالثة ال يعتد منها إال بقرء واحد؟، وهذا خالف السنة يف العدة

قول اإلمام  –باب ما جاء يف بيع العربان  –أورد ابن عبد الرب يف كتاب البيوع  :2مثال
الك يف الرجل يبيع من الرجل اجلارية مبئة دينار إىل أجل مث يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي م

إن ذلك ال يصلح، وتفسري ما كره من ذلك، : باعها به إىل أبعد من ذلك األجل، الذي باعها إليه
ا إىل شهر، مث أن يبيع الرجل اجلارية إىل أجل، مث يبتاعها إىل أجل أبعد منه، يبيعها بثالثني دينار

يبتاعها بستني دينارا إىل سنة، أو إىل نصف سنة، فصار إىل أن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطاه 
  .2صاحبه ثالثني دينارا إىل شهر؛ بستني دينارا إىل سنة، أو إىل نصف سنة، فهذا ال ينبغي

ق، والشعيب، حجة من ذهب يف هذه املسألة مذهب مالك والكوفيني؛ حديث أيب إسحا: "مث قال 
عن امرأته أم يونس، وامسها العالية، عن عائشة أا مسعتها، وقد قالت هلا أم حمبة؛ أم ولد كانت 

إين بعت من زيد عبدا إىل العطاء بثمان مئة، فأحتاج إىل مثنه،  يا أم املؤمنني: لزيد بن أرقم
ا اشتريت، أبلغي زيد بئس ما شريت، وبئسم: فاشتريته منه قبل حملّ األجل بست مئة؟ فقالت

: قلتف: بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن مل يتب، قال
نعم، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما : أرأيت إن تركت مئتني وأخذت الست مئة؟ قال

مث ذكر . توقيفوال جيوز أن تنكر عائشة على زيد رأيه برأيها، فعلمنا أن ذلك : قالوا. 3)سلف
وهو خرب ال يثبته أهل العلم باحلديث، وال هو مما حيتج : "هلذا اخلرب، وعلق قائال 4الروايات املوافقة

واحلديث منكر اللفظ ال أصل له، ألن األعمال الصاحلة ال حيبطها االجتهاد، وإمنا ...به عندهم
فّره اجتهادها، فهذا ما ال ينبغي أن حيبطها االرتداد، وحمال أن تلزم عائشة زيدا التوبة برأيها ويك

  .5"يظن ا وال يقبل عليها
  

  رد ما خيالف األصول اتمع عليها عند مجهور العلماء: املطلب الثاين
رد ابن عبد الرب حديث قتل السارق إذا سرق للمرة اخلامسة، الذي رواه جابر بن : 1مثال

بسارق، فقطع يده، مث أيتّ به بعد ما سرق، فقطع النيب صلى اهللا عليه وسلم  أيت: (عبد اهللا، قال
                                                

  .18/47انظر االستذكار  -1
 .19/20انظر االستذكار  -2
 .3/52. 211: سنن الدار قطني في كتاب البيوع رقم -3
 .25 -19/24االستذكار  -4
 26-19/25االستذكار  -5
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قد سرق، فقطع رجله، مث أيت به بعد قد  درجله، مث أيت به بعد قد سرق، فقطع يده، مث أيت به بع
  .وذلك ملخالفته األصول اتمع عليها 1)سرق، فقتله

حيلّ دم  أن ال: (حديث القتل ال أصل له، وقد ثبت عن النيب صلى اللّه عليه وسلم: "فقال 
 2)امرئ مسلم، إال بإحدى ثالث، كفر بعد إميان، أو زىن بعد إحصان، أو قتل نفس بغري نفس

، ومل 3)فاحشة وفيها عقوبة(: وقال صلى اللّه عليه وسلم، يف السرقة. ومل يذكر فيها السارق
  .4"وعلى هذا مجهور أهل العلم يف اآلفاق. يذكر قتال
جيب فيه اخليار من البيوع؛ ملخالفته األصول اتمع عليها،  بين ابن عبد الرب ما ال: 2مثال

ال جيوز اخليار عند مجهور العلماء ومجاعتهم فيما جيب تعديله يف : "ورد ما خيالف ذلك، فقال
  .الس، مثل الصرف والسلم، ألنه خالف األصول اتمع عليها

يشترط على البائع يف عقد الصفقة  ومن األصول اتمع عليه عند الفقهاء؛ أنه ال جيوز أن 
  .منعه من التصرف يف مثن ما باعه، وال على املبتاع مثل ذلك فيما ابتاعه

 5وشرط اخليار يوجب جواز ما منعت السنة اتمع عليها قبل جوازه، فلما ورد احلديث 
  .وهو من األصول املعتمدة 6بأن ذلك جائز يف ثالثة أيام، مل جيز أن تزاد على ذلك

  
  .رد الدليل ملعارضته لدليل أقوى منه: املطلب الثالث

أورد ابن عبد الرب يف كتاب القرآن، باب األمر بالوضوء ملن مس القرآن؛ حديث  :1مثال
أال ميس (يف كتاب النيب صلى اللّه عليه وسلم لعمرو بن حزم : عبد اهللا بن أيب بكر، عن أبيه قال

  .7)القرآن إال طاهر

                                                
والنسائي في قطع السارق باب  4/142، 4410رواه أبو داود في كتاب الحدود باب في السارق يسرق مرارا رقم  -1

وقال فيه هذا حديث منكر، وهذا الحديث ليس بصحيح وال  4/348. 7471: قطع اليدين والرجلين من السارق رقم
- 24/195انظر الروايات في ذلك االستذكار  .أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

196 . 
وأبو . 4/460. 2158: في كتاب الفتن باب ما جاء ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث رقمأخرجه الترمذي  -2

  .4/170. 4502: داود في كتاب الديات باب اإلمام يأمر بالعفو في الدم رقم
، والهيثمي في 1/167. 401: باب العمل في جامع الصالة، رقم ،أخرجه مالك في كتاب قصر الصالة في السفر -3

 . 1/103الزوائد في كتاب اإليمان باب ماجاء في الكبائرمجمع 
 .24/196االستذكار  -4
 ).من اشترى مصراة فهو بالخيار ثالثة أيام ( حد الخيار ثالثة أيام، وقد ورد ذلك في حديث المصراة  -5
 20/250االستذكار  -6
والبيهقي في السنن . 1/199. 469: أخرجه مالك في كتاب القرآن باب األمر بالوضوء لمن مس القرآن رقم -7

 .1/563. 1038: الصغرى في كتاب الصالة باب ال يحمل المصحف إال طاهر وال يقرأ القرآن جنب رقم
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عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وكتاب : "وقال 
وأظهر من اإلسناد الواحد املتصل، وأمجع فقهاء األمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى 
أصحام، بأن املصحف ال ميسه إال الطّاهر، وهو قول مالك، والشافعي، وأيب حنيفة، وأصحام، 

د بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأيب ثور وأيب عبيد، وهؤالء أئمة والثوري، واألوزاعي، وأمح
الرأي واحلديث يف أعصارهم، وروي ذلك عن سعد بن أيب وقاص، وعبد اهللا بن عمر وطاووس، 
واحلسن، والشعيب، والقاسم بن حممد، وعطاء، وهؤالء من أئمة التابعني باملدينة، ومكة، واليمن، 

  .والكوفة، والبصرة
ال يقرأ أحد يف املصحف إال وهو متوضئ، : ف كل ذلك بقول إسحاق بن راهويهمث أرد 

ولكن لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه  1﴾ال ميسه إال املطهرون﴿: وليس ذلك لقول اللّه عز وجلّ
، وبذلك يرد األدلة املعارضة، ومنها تفسري داود لقوله عز )س القرآن إال طاهرال مي(: وسلم
أن ال ميس القرآن ( باملالئكة، ودفع حديث عمرو بن حزم يف  2)ميسه إال املطهرون ال: (وجلّ
املؤمن ليس (بأنه مرسل غري متصل، وعارضه بقول النيب صلى اللّه عليه وسلم ) اهرـإال ط
  .3)بنجس
 نا وجه النقل يف حديث عمرو بن حزم؛ وأن اجلمهور عليه، : "فيقول ابن عبد الربوقد بي

ومبا عليه اجلمهور يف ذلك . جيوز عليهم حتريف تأويل، وال تلقي ما ال يصح بقبولوهم ال 
  .4"أقول

: كما رد شذوذ قول داود يف إجازته قراءة القرآن للجنب، برد حديث علي بن أيب طالب 
: وقال فيه 5)عن تالوة القرآن شيء إال اجلنابةكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ال حيجبه (

  .ليس قول النيب صلى اللّه عليه وسلمإنه 
وهذا اعتراض مردود عند مجاعة أهل العلم باآلثار : "وقد رد ابن عبد الرب ذلك بقوله 

قطع رسول "(والفقه، ألن عليا مل يقله عنه حىت علمه منه، ويلزمه على هذا أن يرد قول ابن عمر 

                                                
 .79/الواقعة -1
 79/الواقعة -2
وفي باب عرق  1/109. 281: أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره رقم -3

     على أن المسلم ال ينجس لومسلم في كتاب الحيض باب الدلي. 1/109. 279: مسلم ال ينجس رقمالجنب وأن ال
 .1/282. 371: رقم

 .8/13االستذكار  -4
والترمذي في الطهارة باب في  1/59 .229: أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الجنب يقرأ القرآن رقم  -5

 .حديث حسن صحيح: وقال. 1/273. 146: لم يكن جنبا رقم الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما
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رسـول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  رجم: (، وقول عمر1)اللّه صلى اللّه عليه وسلم يف جمـن
أمر رسول اللّه ( و.) ..ى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (ومنه قول الصاحب. 2)ناورمج

وحنو هذا ) ...وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يفعل كذا) (...صلى اللّه عليه وسلم
  .3"ومثل هذا كثري

، رديف رسول اللّه صلى اللّه عليه 4عباس كان الفضل بن: عن ابن عباس؛ قال: 2مثال 
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول اللّه . وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه

يا رسول اللّه، إن فريضة اللّه : فقالت. صلى اللّه عليه وسلم يصرف وجه الفضل إىل الشق اآلخر
) نعم: (ثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قاليف احلج أدركت أيب شيخا كبريا، اليستطيع أن ي

  .5)وذلك يف حجة الوداع
 وإن : "قال ابن عبد الرب قد زعم بعض أصحابنا أن هذا احلديث دليل على أن للمرأة أن حتج

مل يكن معها ذو حمرم؛ ألن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال للمرأة اخلثعمية حجي عن أبيك 
  .6"حمرم ومل يقل إن كان معك ذو

وهذا ليس بالقوي من الدليل، : "وقد رد استدالهلم هذا مبا هو أقوى منه يف احلجة، وقال 
ال حيلّ المرأة تؤمن باللّه (: ألن العلم ما نطق به ال ما سكت عنه، وقد قال صلى اللّه عليه وسلم

  .7)خر تسافر إال مع ذي حمرم أو زوجواليوم اآل
لّ ال حي(: دالل أيب حنيفة وأيب داود بقوله صلى اللّه عليه وسلمرد ابن عبد الرب است :3مثال

أو قتل نفس بغري  زىن بعد إحصان،و ان، أـكفر بعد إميدم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث؛
والتعزير عند أيب حنيفة؛ أشد .[على عدم وجوب احلد على اللوطي إال األدب والتعزير 8)حق

                                                
والنسائي في كتاب قطع السارق . 4/136. 4385: أخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق رقم -1

 . 4/335. 7394: باب سرقة السارق قطعت يده رقم
وابن ماجة . 6/2503. 6441: االعتراف بالزنا رقم أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب -2

 .2/853. 2553: في كتاب الحدود باب الرجم رقم
 8/16االستذكار  -3
هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم؛ القرشي، ابن عم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وأبوه عبد اهللا بن  -4

 ).1/111ترتيب الوفيات (هـ 13حجة الوداع توفي سنة  عباس، غزا مع رسول اهللا يوم حنين، وشهد معه
ومسلم في الحج باب الحج عن العاجز  2/551. 1442أخرجه البخاري في الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم  -5

 ..2/973 .134لزمانة أو هرم ونحوهما أو للموت رقم 
 .12/58االستذكار  -6
ومسلم في كتاب الحج  ،1/369. 108 -107يقصر الصالة رقم أخرجه البخاري في تقصير الصالة باب في كم  -7

 .977 -.2/975. 1339 - 1338: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم
 .سبق تخريجه -8
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وهذا حديث قيل يف وقت، : "ل على حكم املسألة، فقال؛ مبا هو أقوى منه يف االستدال]الضرب
مث نزل بعده إباحة الساعي بالفساد يف األرض، وقاطع السبيل، وعامل عمل قوم لوط، ومن شق 

إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر (: عصا املسلمني، وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
قل ﴿، وهذا من حنو قول اللّه عز وجلّ 2)فاقتلوه(ط وجاء النص فيمن عمل عمل قوم لو. 1)منها

مث حرم اللّه عز وجلّ بعد ذلك أشياء كثرية . 3﴾ال أجد يف ما أوحي إيلّ حمرما على طاعم يطعمه
يف كتابه؛ أو على لسان نبيه؛ منها أن اللوطي زان، واللّواط زىن، وأقبح من الزنا، وقد روي عن 

لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط، لعن اللّه من عمل عمل (: نه قالالنيب صلى اللّه عليه وسلم أ
  .5ومل يبلغنا أنه لعن الزاين، بل أمر بالستر عليه 4)ط، لعن اللّه من عمل عمل قوم لوطقوم لو

  
  رد الدليل بتفسري آخر للدليل ولثبوت ما يدل على خالفه :املطلب الرابع

: ن أسامة بن زيد عن النيب صلى اللّه عليه وسلمرد ابن عبد الرب حديث ابن عباس ع :1مثال
؛ وذلك بإعطاء تفسري آخر هلذا احلديث، ولوجود ما يدل على خالفه، حيث 6)إنما الربا النسيئة(

حديث ابن عباس عن أسامة صحيح، ولكنه وضعه يف غري موضعه، ومحله على غري املعىن : "يقول
ه خرج على جواب سائل سأل عن الذهب بالورق، الذي له أتى، ومعىن احلديث عند العلماء؛ أن

ال ربا إال يف (: أو الرب بالتمر، أو حنو ذلك مما هو جنسان، فقال رسول اهللا صلى اللّه عليه وسلم
فسمع أسامة كالم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ومل يسمع سؤال السائل، فنقل ما  )النسيئة

  .مسع

                                                
 .ريدعن أبي سعيد الخ 3/1480. 1853: أخرجه مسلم، في كتاب اإلمارة باب إذا بويع لخليفتين، رقم  -1
أخرجه أبو داود في  .82- 24/80ل على قتل من عمل عمل قوم لوط في االستذكار انظر اآلثار المسندة التي تد -2

: وابن ماجة في باب من عمل عمل قوم لوط رقم 1/158. 4462: كتاب الحدود باب فيمن عمل عمل قوم لوط رقم
  .فاقتلوا الفاعل والمفعول به: بقوله 2/856. 2561

 .145/األنعام 3
 .4/322. 7337: جم باب من عمل عمل قوم لوط رقمأخرجه النسائي في كتاب الر -4
 .24/84االستذكار  5
وابن ماجة في التجارات  4/32. 6173: أخرجه النسائي في البيوع باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة رقم -6

 2/758 .2257ال ربا إال في النسيئة رقم : باب من قال
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إمجاع الناس، ما عدا ابن عباس، عليه وما صح عن النيب والدليل على صحة هذا التأويل؛  
وقوله عليه 1)بالدرهم، ال فضل بينهما الدينار بالدينار، والدرهم:(صلى اللّه عليه وسلم أنه قال

ا بيد، وال تبيعوا بعضها ال تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة إال مثال مبثل يد(: السالم
  .3باس رجع إىل هذا القول قبل وفاتهوقد ثبت أن ابن ع. 2)على بعض
أورد ابن عبد الرب، يف كتاب الزكاة، باب ما ال زكاة فيه من احللي والترب والعنرب؛  :2مثال

أا كانت تلي بنات أخيها يتامى يف حجرها، هلن احللي، فال (حديث عائشة رضي اهللا عنها 
  .4)خترج من حليهن الزكاة

  .5)ي بناته وجواريه الذهب، مث ال خيرج من حليهن الزكاةأنه كان حيل(وحديث ابن عمر  
، مث ذكر قول من أوجب "ظاهر هذه األحاديث يدل على سقوط الزكاة عن احللي: "وقال 

الزكاة يف احللي، وأم تأولوا ذلك بأن عائشة وابن عمر مل خيرجا الزكاة من حلي اليتامى، ألنه ال 
ر، كما تأولوا يف اجلواري أن ابن عمر كان يذهب إىل أن العبد زكاة يف أموال اليتامى، وال الصغا

  .ملك، وال زكاة على املالك حىت يكون حرا
وقد رد ابن عبد الرب تأويلهم هذا بأنه خارج عن ظاهر حديث عائشة وابن عمر، ففي  

 هذا حديث ابن عمر أنه كان ال خيرج الزكاة مما كان حيلي به بناته من الذهب والفضة، فليس يف
ليها منه بأربع حيأنه كان ينكح البنت له على ألف دينار (وقد روي عن ابن عمر . يتيم وال عبد

  .6)مائة دينار فال يزكّيه
كما أن ما عليه العمل يف املدينة؛ أن ال زكاة يف احللي املتخذ للنساء بدليل ما انتشر يف  

  .املدينة عند علمائها

                                                
ومسلم في كتاب المساقاة باب  2/632. 1298: ذهب بالفضة تبرا وعينا رقمأخرجه مالك في كتاب البيوع باب بيع ال -1

: والنسائي في كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار رقم. 3/1212. 1588: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا رقم
6160 .4/29. 

البيوع باب ما جاء في  والترمذي في كتاب. 3/1208. 1584: أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الربا رقم -2
 .3/542. 1241: الصرف رقم

 .212 - 19/210انظر االستذكار،  3
ومصنف ابن أبي  1/250. 568: أخرجه مالك في كتاب الزكاة باب ما ال زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر رقم -4

 .2/383. 10176: ليس في الحلي زكاة رقم: شيبة في كتاب الزكاة باب ن قال
والدار  1/250. 587: مالك في الموطأ، كتاب الزكاة باب ما ال زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر رقمأخرجه  -5

 .2/109. 9: قطني كتاب الزكاة باب زكاة الحلي رقم
 .2/109. 7: اخرجه الدار قطني في كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رقم -6
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ليس فيما دون مخسة أوسق من التمر صدقة، (: ولوالرسول عليه الصالة والسالم يق 
ـا دون مخس ذود من اإلبل من الورق صدقة، وليس فيم قاوليس فيما دون مخس أو

  .1)صدقة
فهذه أموال يطلب فيها النماء، كما يطلب بالذهب والورق، وصار تارك التصرف ا بيعا  

ىن أن احللي ال زكاة فيه إذا كان متخذا للمتصرف، وملا أا ال توضع للتصرف ا علم ذا املع
  .2للنساء؛ ألنه ال يطلب به شيء من النماء

كما رد ابن عبد الرب دليل من أوجب الزكاة يف احللي؛ وهو حديث عمرو بن شعيب عن  
أبيه عن جده، أن امرأة أتت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومعها آنية هلا، ويف يد ابنتها 

اللّه يوم أيسرك أن يسورك : ال، قال: أتعطني زكاة هذا؟، قالت(: ب فقال هلامسكتان من ذه
مها للّه : ا إىل النيب صلى اللّه عليه وسلم، وقالتما، وألقتهمفخلعته القيامة سوارين من نار،

  .3)ورسوله
ولكن حديث عائشة يف : "وحديث عائشة عن النيب صلى اللّه عليه وسلم بنحو هذا، وقال 
بإسقاط الزكاة عن احللي أثبت إسنادا وأعدل شهادة، ويستحيل يف العقول أن تكون عائشة  املوطأ

ولو صح ذلك عنها، علم أنها قد علمت . تسمع مثله من هذا الوعيد يف ترك زكاة احللي وختالفه
  .4"النسخ من ذلك

مع يف كتاب الطهارة باب جا 5)قرين خري الناس: (أورد ابن عبد الرب حديث: 3مثال
خري الناس من طال عمره (: الوضوء، وأورد األحاديث اليت يعارضها كقوله عليه الصالة والسالم

  .6)وحسن عمله
سالم للتهليل يعمر يف اإل ليس أحد عند اهللا أفضل من مؤمن(: وقوله عليه السالم 

  ،1)والتسبيح والتكبري
                                                

والنسائي في الزكاة، باب  2/529. 1390: باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة رقم أخرجه البخاري في الزكاة،  -1
  .2/19. 2254: زكاة الورق رقم

 .69 -9/68انظر االستذكار  -2
و وأبو داود في الزكاة باب الكنز وزكاة  2/19. 2258: أخرجه النسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الورق رقم -3

 .2/95. 1563: الحلي رقم
 .75 -9/74انظر االستذكار  -4
 .سبق خريجه -5
هذا حديث حسن : و قال 4/565. 2329: أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب ما جاء في طول العمر للمؤمن رقم -6

غريب من هذا الوجه وأخرجه ابن حبان في كتاب الجنائز باب ذكر البيان بأن من خيار الناس من حسن عمله في 
 .7/247 .2981: طول عمره رقم
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  .2)كاملطر ال يدري أوله خري أم آخرهأميت (: وقوله عليه السالم 
عليه  –على اجلملة، فقرنه " قرين"وقد دفع التعارض بإعطاء تفسري آخر للدليل؛ بأن محل  
  .مجلة خري من القرن الذي يليه –السالم 

، إمنا 3﴾كنتم خري أمة﴿: وأما على اخلصوص والتفضيل فعلى ما قال عمر يف قوله تعاىل
فمن فعل فعلهم فهو  4﴾املنكرتأمرون باملعروف وتنهون عن ﴿كانوا كذلك مبا وصفهم اللّه 

  .منهم
، فأصحاب 5﴾أزواجا ثالثة﴿وقد ذكر اهللا أحوال الناس يف القيامة على ثالثة أصناف  

يف ﴿وأصحاب املشأمة، وهم أصحاب الشمال،  6﴾يف سدر خمضود﴿امليمنة وهم أصحاب اليمني
. 9يمني والسابقنيفسوى بني أصحاب ال 8﴾يف جنات النعيم﴿والسابقون السابقون 7﴾مسوم ومحيم

والذي يصح عندي يف : "فيقول. مث يصل يف النهاية مبا ترجح لديه من أدلة، إىل ما يراه صحيحا
أنه خرج على العموم ومعناه اخلصوص بالدالئل  ؛)قرين خري الناس(: قوله صلى اهللا عليه وسلم

ألخيار واألشرار، وكان فيه فيه الكفّار والفجار، كما فيه ا –واهللا أعلم  –الواضحة، يف أن قرنه 
املنافقون والفساق والزناة والسراق، كما كان فيه الصديقون والشهداء والفضالء والعلماء، فاملعىن 

أي خري الناس يف قرين، كما قال  )قرينخري الناس ( –عليه السالم  - هذا كله عندنا، أن قوله 
كون خري الناس يف قرنه أهل بدر أي يف أشهر معلومات، في 10﴾احلج أشهر معلومات﴿: تعاىل

خري (: ويعضد هذا التأويل قوله عليه الصالة والسالم. واحلديبية، ومن شهد هلم باجلنة خري الناس
  .11"عد من سبق له من اللّه احلسىن من أصحابه )الناس من طال عمره وحسن عمله

  
  رد الدليل لعدم حجيته: املطلب اخلامس

                                                                                                                                                   
أخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في  -1

 .10/204كتاب التوبة باب فيمن طال عمره من المسلمين 
 .10/68، والهيثمي باب ما جاء في فضل األمة 5/152. 2869:رواه الترمذي في األمثال، رقم -2
 110/رانآل عم -3
 110/آل عمران -4
 7/الواقعة -5
 28/الواقعة -6
 42/الواقعة -7
 .12/الواقعة -8
 2/175االستذكار  -9

 197/البقرة -10
 176-175/ 2االستذكار  -11
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يث لعدم حجيتها، لوجود ما يقدح يف صحتها واالستدالل ا، يرد ابن عبد الرب األحاد 
  :وذلك من وجوه عدة تتضح باألمثلة اآلتية

ال يرث اإلخوة من (: رد ابن عبد الرب اخلرب الذي روي عن علي رضي اهللا عنه :1مثال
هذا خرب منكر، منقطع، : "النقطاعه، وقال 1)الزوج، وال الزوجة من الدية شيئااألم، وال 

من مل قد ظلم (: أنه قال–رضي اهللا عنه  –اليصح عن علي رضي اهللا عنه، فقد ثبت عن علي 
وروي ذلك عنه من وجوه؛ فبعضهم يرويه يف معىن حديث علي  ،2)يورث اإلخوة لألم من الدية

وقد روي يف املرأتني اليت قتلت إحدامها ) قد ظلم من منع بين األم نصيبهم من الدية: (هذا
  .أن مرياثها لزوجها وولدها، والعقل على عصبتهاصاحبتها، 

  .3وقد ثبت أن رسول اهللا صلى اللّه عليه وسلم ورث الزوج والزوجة من الدية 
وروي عن سعيد بن املسيب، عن عمر رضي اهللا عنه أنه كان يورث اإلخوة من األم من  
  .4الدية

  .5تابعني كثريةوقد انعقد اإلمجاع بذلك على هذا، واآلثار يف ذلك عن ال 
أورد ابن عبد الرب يف كتاب حسن اخللق، باب ما جاء يف احلياء، حديث أنس بن  :2مثال
أول ما يرتع اللّه من العبد احلياء، فيصري (: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: مالك، قال

فيصري فظّا غليظا، وخيلع  رمحة،ممقوتا، مث يرتع اهللا منه األمانة، فيصري خائنا خمونا، مث يرتع منه ال
  .6)الم من عنقه، فيصري شيطانا لعيناقه اإلسرب

هذا إسناد ضعيف، واحلديث ذا اللفظ ال يعرف إال من : "وعلّق على هذا احلديث بقوله 
  .7"هذا الوجه، والقطعة اليت ذا اإلسناد كلّها ال يشتغل أهل العلم ا منكرة عندهم موضوعة 

واللّه إنك خلري (: الرب بإسناده حديث النيب صلى اللّه عليه وسلم روى ابن عبد :3مثال
، ولوال أين أخرجت منك ما أرض اللّه عز وجلّ، وأحب أرض اللّه عز وجلّ إىل اللّه عز وجلّ

                                                
 .25/196رواه عن علي رضي اهللا عنه منصور بن زاذان عن الحسن، انظر االستذكار  -1
وسنن الدارمي . 5/417. 27563: ان يورث اإلخوة من األم رقممصنف بن أبي شيبة في كتاب الديات باب من ك -2

 .2/473. 3042: في كتاب الفرائض باب من قال ال يورث رقم
 25/197االستذكار  -3
 .5/417. 27564: مصنف بن أبي شيبة كتاب الديات باب من كان يورث اإلخوة من األم من الدية رقم -4
 .197-25/196انظر االستذكار، - 5
: وأخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن باب ذهاب األمانة رقم. 26/138ظر إسناد الحديث كامال في االستذكار ان- 6

4054 .2/1347. 
 .26/138االستذكار  -7
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وهو حديث ال خيتلف أهل العلم : "يف بيان فضل مكة على غريها من البالد، مث قال 1)خرجت
  .2"باحلديث يف صحته

ق على احلديث الذي روي عن النيب صلى اللّه عليه وسلم يف حني خروجه من مكة إىل وعلّ 
اللهم إنك تعلم أم أخرجوين من أحب البالد إيلّ، فأسكني أحب البالد (: املدينة، أنه قال

  .3)إليك
 وهو حديث موضوع منكر، ال خيتلف أهل العلم يف نكارته وضعفه، : "فقال ابن عبد الرب
  .5"املدين، ومحلوا عليه فيه، وتركوه 4بون وضعه إىل حممد بن احلسن بن زبالةوينس

  لتجريح من حدث به رد احلديث: املطلب السادس
بني الفقهاء؛ يف مقدار ما يقصر فيه  ومنثل لذلك مبا ورد يف املسألة املختلف فيها: 1مثال

بأنه يقصر الصالة كل : ل الظاهرالصالة من املسافة، حيث أورد ابن عبد الرب قول طائفة من أه
مسافر يف كل سفر قصريا كان أو طويال ولو ثالثة أميال،وحجتهم يف ذلك حديث أيب هارون 

فر سار فرسخا مث نزل أن النيب صلى اللّه عليه وسلم كان إذا سا(العبدي عن أيب سعيد اخلدري 
  .6)قصر الصالة

 منكر احلديث عند مجيعهم، 7بن جوينوأبو هارون امسه عمارة : "فقال ابن عبد الرب ،
وكان يروي بالغداة شيئا : متروك، ال يكتب حديثه، وقد نسبه محـاد بن زيد إىل الكذب، قال

   .8"وبالعشي شيئا

                                                
وقال حديث حسن غريب صحيح وابن ماجة  3925.5/722أخرجه الترمذي في المناقب، باب في فضل مكة رقم  -1

 2/1037 .3108: في المناسك باب فضل مكة رقم
 .26/16االستذكار  -2
 .26/16 االستذكار -3
ابن زبالة كذاب خبيث لم يكن بثقة :قال يحي بن معين.هو محمد بن الحسن بن أبي الحسن القرشي المخزومي المدني -4

: وقال النسائي.واهي الحديث، ضعيف: وقال أبو حاتم. عنده مناكير: وقال البخاري. وال مأمون، كان يسرق الحديث
تهذيب الكمال . ( كان يروي عن الثقات مالم يسمع منهم: وقال ابن حبان. متروك: قطني روقال الدا. روك الحديثمت

25/60-67 .( 
وما بعدها . 2/180، 6/95، 367، 16/184وما بعدها، و 16/87، انظر أمثلة أخرى في 26/17االستذكار  -5

9/344. 
 .2/200. 8113: رة كم يقصر الصالة رقممصنف ابن أبي شيبة كتاب الصالة باب في مسي -6
ري روى عنه سفيان الثوري وشريك دهو أبو هارون العبدي البصري، روى عن عمر بن الخطاب وأبو سعيد الخ -7

أبو : وقال ابن معين. ليس بشيء: تركه يحي القطان، وقال أحمد بن حنبل: قال فيه البخاري. بن عبد اهللا وطائفة
: وقال أبو الحاتم ضعيف، وقال الجوزجاني. وقال النسائي متروك الحديث. كذب وضعيفهارون العبدي ليس ثقة ي

/ 21تهذيب الكمال . (هـ134توفي سنة . وقال ابن حبان كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه. كذاب مفتري
232-236(. 

  .6/91االستذكار  -8
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  .1"وكان ال يصدق يف حديثه: "وقال عنه ابن معني 

   

                                                
  .6/91نفسه  -1
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ن مالك سألت أنس ب: ، قال1حديث شعبة عن حيي بن يزيد اهلنائي: ومما احتجوا به أيضا 
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا خرج مسرية ثالثة أيام أو (: عن قصر الصالة، فقال

  .2)صلى ركعتني –شعبة الشاك  –ثالثة فراسخ 
 ن : "فقال ابن عبد الربشيخ من أهل البصرة ليس مثله مم وأبو يزيد حيي بن يزيد اهلنائي

مجهور الصحابة والتابعني، وال هو ممن يوثق به يف  حيتمل أن حيمل هذا املعىن الذي خالف فيه
  .ضبط مثل هذا األصل

وقد حيتمل أن يكون أراد ما تقدم من ذكره؛ من ابتداء قصر الصالة إذا خرج ومشى ثالثة  
  .3"أميال على حنو ما قاله وذهب إليه بعض أصحاب مالك، فلم حيسن العبارة عنه

أنّ عليا خرج إىل النخيلة فصلّى ا الظهر ( :4ومما احتجوا به أيضا؛ حديث جويري 
بسنة نبيكم صلى اللّه عليه  ـي أعلمكمإن: والعصر ركعتني ركعتني، مثّ رجع من يومه فقال

  .5)وسلم
 به، إلمجاعهم على ضعفه: "فقال ابن عبد الرب 6"وجويري متروك احلديث ال حيتج.  
ء يف املسألة املختلف فيها، هل يف العظام ما أورده ابن عبد الرب من آراء الفقها: 2مثال 

يف هذا الباب حديثان مرفوعان، أحدمها : "حيث عقب قائال. قصاص أم ال؟ ما بني مثبت وناف
صحيح، ال مقال يف إسناده، وهو حديث أنس؛ أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها 

اللّه عليه وسلم، فأبوا إال القصاص، فأمر العفو، فأبوا، واألرش، فأبوا، فأتوا رسول اللّه صلى 
أتكسر ثنية الربيع؟ ال والذي : رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالقصاص؛ فقال أنس بن النضري

يا أنس، كتاب اللّه (: بعثك باحلق، ال تكسر ثنيتها، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
إنّ من عباد اللّه من لو : (اهللا صلى اللّه عليه وسلم مث أرضى القوم فكفّوا، فقال رسول) القصاص

                                                
: حديثا واحدا، قال أبو حاتم دروى له مسلم وأبو داو ،وى عن أنس بن مالكر. أبو يزيد البصري: أبو نصر، ويقال -1

 ) 44-32/43تهذيب الكمال . (شيخ
ومسلم في كتاب صالة المسافرين وقصرها . 2/3 1201أخرجه أبو داود في الصالة، باب متى يقصر المسافر، رقم  -2

 . 1/481. 691: باب صالة المسافرين وقصرها رقم
 .6/94االستذكار  -3
هو جويير بن سعيد األزدي البلخي الكوفي، روى عن أنس، وجواب اليتمي، وذكوان بن صالح السمان، والضحاك  -4

انظر تاريخ اإلسالم (بن مزاحم وغيرهم، ضعفه ابن معين وأحمد، وابن المديني، وأبو داود، وقال غيرهم متروك 
6/48(. 

 .2/200. 8114: مسيرة كم يقصر الصالة رقممصنّف بن أبي شبية في كتاب الصالة باب في  -5
 .6/95االستذكار  -6
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فهذا حديث يثبت القصاص يف السن إذا كسرت وهي عظم، فسائر  1)أقسم على اللّه ألبره
  .العظام كذلك إال عظما اجتمعوا أن ال قصاص فيه

عن منران بن  2أما احلديث اآلخر الذي ينفي القصاص يف العظام، فحديث دهثم بن قران 
، عن أبيه، أن رجال ضرب رجال على ساعده بالسيف من غري املفصل، فقطعها، فاستعدى 3اريةج

خذ (: يا رسول اللّه، إين أريد القصاص، فقال: النيب صلى اللّه عليه وسلم، فأمر له بالدية، فقال
  .4ومل يقض له بالقصاص )للّه لك فيهاالدية، بارك ا

ليس هلذا احلديث غري هذا اإلسناد، ودهثم : "ديث قائالوقد علّق ابن عبد الرب على هذا احل 
  .5"بن قران العكلي ضعيف، أعرايب ليس حديثه مما حيتج به

وخالصة ما تقدم يف هذا الفصل، أن ابن عبد الرب سلك مسلكا مميزا يف تعامله مع آراء  
لقواعد اليت اعتمدها الفقهاء واستدالهلم على األحكام، حيث يرد وينتقد كل ما خالف األصول وا

يف منهجه يف املقارنة الفقهية، خاصة إذا تعلق األمر باألدلة النقلية، فريد رأي كل من ليس له أصل 
يستند إليه يف احلكم على املسألة، أو خيالف برأيه السنة الثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أو ما 

  .أمجع عليه أهل العلم
  قول كل من يناقض بقوله أصال من أصول مذهبهكما أنه ال يتواىن يف رد.  
فإنه يرد الرواية إذا خالفت رواية أهل العلم باحلديث، أو ما . أما بالنسبة ألدلة املخالفني 

خالف األصول اتمع عليها عند مجهور العلماء أو كان الدليل معارضا لدليل أقوى منه، كما يرد 
  .وت ما يدل على خالفه مما هو أصح منهالدليل املخالف بتفسري آخر للدليل ولثب

إضافة إىل ذلك فإنه يرد كل دليل مل تثبت حجته لديه لوجود ما يقدح يف صحته  
  .كما يرد احلديث لتجريح من حدث به. واالستدالل به كأن يكون موضوعا أو ضعيفا

  

                                                
وأبو داود في كتاب الديات باب . 2/961. 2556: أخرجه البخاري في كتاب الصلح باب الصلح في الدية رقم -1

 .4/197. 4595: القصاص من السن رقم
وروى عنه . ة الحنفي ويحي بن أبي كثيرروى عن عقيل بن دينار نمران بن جاري. الحنفي اليمامي: العكلي ويقال -2

وممن ال يكتب حديثه من أهل اليمامة دهثم بن : وقال أيضا. قال عنه يحي بن معين ضعيف ليس بشيء. جماعة
دهثم : وقال ابن حبان. ليس بثقة: وقال النسائي. هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق: وقال ابن عدي. قران

 ).2/759العلل المتناهية ابن الجوزي . 8/498تهذيب الكمال (لها يروي عن الثقات أشياء الأصول 
روى له ابن ماجة، رتبته عند ابن حجر مجهول، ورتبته عند الذهبي وثق،روى . بن ظفر الحنفي من الطبقة الرابعة -3

 ) 5/482تهذيب الكمال )( ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ،عنه دهثم بن قران
 . 2636.2/880: لديات، باب ما ال قود فيه رقمأخرجه ابن ماجة في ا -4
 . 25/287االستذكار  -5
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  :توطئة
ية وكيفية إن املتتبع ملا عرضناه يف الفصول السابقة من طريقة ابن عبد الرب يف املقارنة الفقه

تعامله مع األدلة الشرعية، واآلراء الفقهية املختلفة، تبين له بالدرجة العالية هلذا العامل اجلليل، واليت 
  .استقاها من إحاطته بعلمي الكتاب والسنة واعتماده عليها يف االستدالل والنظر

 خاصة من خالل  واملطّلع على كتاب االستذكار تبدو له الشخصية االجتهادية البن عبد الرب
فاحلق . قواعد املقارنة والترجيح اليت اعتمدها للوصول إىل احلكم الفقهي يف املسألة املختلف فيها

عند ابن عبد الرب كما سبق وأن بينا واحد ال يتعدد، وليس للشارع احلكيم يف مسألة واحدة إال 
لشرعية، والتعارض ال ميكن أن يف األحكام ا 1ضحكم واحد؛ ألن تعدد األحكام يعين وقوع التعار

  .يقع يف األحكام الشرعية اليت مصدرها الوحي، ألنه تناقض والتناقض حمال من الشارع
وإمنا يقع التعارض بسبب أن ظهور مقصد الشارع متوقف على درجة وضوحة يف ذهن  

د تتعارض، إن كل من حتقق أصول الشريعة فأدلتها عنده ال تكا: "اتهد، ويف ذلك يقول الشاطيب
كما أن كل من حتقق مناط املسائل فال يكاد يقف يف متشابه، ألن الشريعة ال تعارض فيها البتة، 
فاملتحقق ا متحقق مبا يف األمر، فيلزم أن ال يكون عنده تعارض، لذلك ال جتد البتة دليلني أمجع 

اتهدين غري املسلمون على تعارضهما، حبيث وجب عليهم الوقوف، لكن ملا كان أفراد 
  .2" معصومني من اخلطأ أمكن التعارض بني األدلة عندهم

وهنا يأيت دور اتهد إلزالة التعارض الظاهري بالنظر واالجتهاد، ومبا أويت من آليات العلم  
  .والفهم
وقد اعتمد ابن عبد الرب يف مقارنته بني اآلراء الفقهية يف املسائل املختلف فيها على جمموعة  
لقواعد للوصول إىل حكم الشارع احلكيم فيها، إما باجلمع بينها ألن إعمال الدليلني أوىل من من ا

إمهال أحدمها، أو بالترجيح بتقدمي رأي على آخر القتران أحدمها مبا يقويه، أو باجتهاده اخلاص يف 
حلكم بأحد هذه املسألة، واليت ميكن أن يتوافق رأيه فيها مع غريه، وإذا مل يتمكن من التوصل إىل ا

  .القواعد، أو أشكل عليه، توقف
  :وعلى هذا األساس قمت بتقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث 
  

                                                
وركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء ال مزية ألحدهما في حكمين  ،من المعارضة، لغة الممانعةالتعارض  -1

 .)1/201أصول البزدوي (  متضادين
  .4/294الموافقات، الشاطبي  -2
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  المبحث األول

  الجمـــــــع بین اآلراء الفقھـــیـــــــــــة
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  .1اجلمع هو إعمال الدليلني املتعارضني حبمل كل منهما على وجه
وقد كان عمل ابن عبد الرب، كخطوة أوىل عند تباين اآلراء الفقهية يف املسائل املختلف فيها  

 عنده أوىل من الختالف األدلة الشرعية، ينصب على اجلمع بينها ما أمكن، ألن إعمال الدليلني
إمهال أحدمها، وذلك حبمل كل منهما على حال مغاير ملا محل عليه اآلخر، لئال يفضي إىل اجلمع 

وفيما يلي بعض املسائل اليت اعتمد فيها ابن عبد الرب . بني النقيضني، وإذا أمكن اجلمع فال تعارض
  :على قاعدة اجلمع للوصول إىل حكم الشرع فيها

  يحلاضر للبادمسألة بيع ا: 1مثال
رد ابن عبد الرب قول أيب حنيفة وأصحابه، بإجازته بيع احلاضر للبادي، وخمالفتهم لرأي 
مجهور الفقهاء، الذين منعوه، استنادا إىل ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن بيع احلاضر للبادي يف 

الدين النصيحة : (مفقد عارضه قوله صلى اهللا عليه وسل 2)ال يبع حاضر لباد(حديث أيب هريرة 
  .4)للمسلم على املسلم سبع، فذكر منها أن ينصح له(وحديث . 3)لكل مسلم

الدين : "وبين ابن عبد الرب عدم وجود تعارض بني الدليلني، وأنه ميكن اجلمع بينهما، فقال 
خاص، واخلاص يقضي على العام؛ ألن اخلصوص استثناء؛ " ال يبع حاضر لباد " و"عام " النصيحة

حق على املسلم أن ينصح أخاه، إال أنه ال يبع حاضر لباد، مل خيتلفوا " الدين النصيحة: "ما قالك
ومعىن ي النيب صلى . أنه يستعمل على هذا احلديثان، يستعمل العام منهما يف ما عدا املخصوص

  .5ن احلاضرةاهللا عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، مل خيتلفوا أنه أريد به نفع أهل السوق، وحنوها م
  .ما جاء يف أجرة احلجاّم: 2مثال

احتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه : (ذكر ابن عبد الرب حديث أنس بن مالك؛ أنه قال
من متر، وأمر أهله أن  و طيبة، فأمر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصاعبوسلم، حجمه أ

  .6)خيففوا عنه من خراجه
                                                

 .2/7685الموسوعة الفقهية  -1
ال تلقوا الركبان للبيع، وال يبع بعضكم على بيع بعض وال تناجشوا وال يبع حاضر ( هذا الحديث جزء من حديث  -2

لباد، وال تصر اإلبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها، أمسكها، وإن 
كتاب البيوع باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة  أخرجه مالك في الموطأ في ،)سخطها، ردها وصاغا من تمر

 .3/1157. 1520: ومسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم. 2/683. 1366: رقم
، وأبو داود في كتاب األدب باب في 1/74. 55: أخرجه مسلم في كتاب اإليمان باب بيان أن الدين النصيحة رقم -3

 4/286 .4944النصيحة رقم 
 .4/73نصب الراية للزيلعي  -4
 .21/83االستذكار  -5
ومسلم . 2/797. 2161: أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب من كلّم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه رقم -6

 .5/2156. 5371: وفي باب الحجامة من الداء رقم 3/1204. 1577: في المساقاة باب حّل أجرة الحجامة رقم
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ف يف صحته، وقد أفصح بأن أجرة احلجام تطييب له هذا احلديث ال خال: "وعلق قائال 
على علمه؛ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يعطي أحدا إال ما حيلّ كسبه، ويطيب أكله، 
سواء كان عوضا من علمه أو غري عوض، وال جيوز يف أخالقه وسنته وشريعته؛ أن يعطي عوضا 

  .1"من الباطل شيءعلى 
  :يف مضموا هذا احلديث وهيمث أورد أحاديث تعارض  

حديث أيب جحيفة عن أبيه أنه اشترى غالما حجاما فكسر حمامجه، أو أمر بكسرها،  -1
  .2إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن مثن الدم: وقال

كسب احلجاّم خبيث : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 3حديث رافع بن خديج -2
  .4)ر البغي خبيثومثن الكلب خبيث، ومه

يه عندنا عن مثن الدم، كنهيه عن : "وقد أزال ابن عبد الرب هذا التعارض باجلمع، فقال 
أما . اخلمر واخلرتير ومثن امليتة ومثن الكلب، وليس من كسب احلجام يف شيء بدليل حديث أنس

ألا صناعة كانت حديث رافع فال خيلو من أن يكون على سبيل الترتّه، ملا فيه من جهل العوض؛ 
ومل يكن يف العرب من يتخذها . الناس كلهم أكفاء إال حائك وحجام: عندهم دناءة؛ حىت قالوا

صناعة مكسب، وإمنا يفعل ذلك بعضهم لبعض، كإماطة األذى وأخذ القمل من الرؤوس، وحنو 
حجامته  أو يكون منسوخا، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى احلجام أجرة على. ذلك
  .5"لو علمه خبيثا مل يعطه: وقال ابن عباس. إياه

  .ما جاء يف وجوب الدلك يف الغسل: 3مثال
اختلف العلماء يف اجلنب يغتسل، فيصب املاء على جلده ويعمه بذلك وال يتدلك، فمنهم 

جيزئه إذا : يتدلك، وهو مشهور من مذهب مالك، ومنهم من قال ال جيزئه ذلك حىت: من قال

                                                
 .27/238االستذكار  -1
والبيهقي في باب النهي عن ثمن الكلب . 2/780. 2123: أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ثمن الكلب رقم -2

 .6/6. 10789: رقم
ابن رافع بن عدي بن يزيد األنصاري الخزرجي المدني صاحب النبي صلى اهللا عليه وسلم، استصغر يوم بدر،  -3

وكان ممن يفتي . روى مجموعة أحاديث. تزعه فبقي النصل في لحمه إلى أن ماتوشهد أحدا وأصابه سهم فان
مولد العلماء ووفياتهم . 183-3/181السير (سنة  86هـ وله 74هـ أو 73توفي سنة . بالمدينة زمن معاوية وبعده

1/193.( 
كتاب المساقاة باب تحريم  ومسلم في. 3/266. 3421: أخرجه أبو داود في كتاب اإلجارة باب في كسب الحجام رقم -4

 .3/1199. 1568: ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي رقم
 .240-27/239االستذكار  -5
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يف املاء ومل يتدلك وهو قول أمحد بن حنبل وأيب حنيفة والشافعي وأصحاما والثوري انغمس 
  .واألوزاعي وأيب نور والطربي وغريهم

أمر املتوضئ بغسل  اوقد استدلّ مالك لقوله؛ بأن اهللا تعاىل أمر اجلنب باالغتسال، كم 
اء على وجهه ويديه إىل وجهه ويديه إىل املرفقني، ومل يكن بد للمتوضئ من إمرار يديه بامل
  .املرفقني؛ فكذلك مجيع جسد اجلنب ورأسه يف حكم وجه املتوضئ ويديه

أما حجة من قال أنه جيزئه إذا انغمس يف املاء، أن كل من صب عليه املاء فقد اغتسل لقول  
  .1غمستين السماء: العرب
لنظر املختلفة مبا ثبت يف وقد ذهب ابن عبد الرب للجمع بني هذه اآلراء املتعارضة ووجهات ا 

أمر اهللا تعاىل املتوضئ بغسل جسده كله وبين : "السنة النبوية ومبا دلت عليه اللغة العربية فقال
ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باغتساله، ونقله كافة العلماء مثل ما تواترت به أخبار اآلحاد 

وضوئه كان بإمرار كفيه على وجهه ويديه العدول بأن فعل رسول اهللا يف غسله وجهه ويديه يف 
على مرفقيه، وأن غسله من اجلنابة كان بعد وضوئه بإفاضة املاء على جلده كلّه، ومل يذكروا 

  .تدلكا وال عركا بيديه
اقرصيه : (وأمر رسول اهللا بغسل النجاسات من الثياب، فمرة قال ألمساء يف دم احليض 

. م بأن يصب عليه املاء وأن يتبع البول املاء دون عرك وال مرور، ومرة أمر يف بول الغال2)واعركيه
أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصيب : (عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أا قالت

  .3)فبال على ثوبه فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مباء فأتبعه إياه
. رب يكون مرة بالعرك، ومرة بالصب واإلفاضةفدلّ هذا كلّه على أن الغسل يف لسان الع 

  .كل ذلك يسمى غسال يف اللغة العربية
غسلتين السماء، يعين مبا انصب عليه من املاء، وإذا كان هذا : وقد حكي عن بعض العرب 

على ما وصفنا فغري نكري أن يكون اهللا تعبد عباده يف الوضوء بأن ميروا باملاء أكفهم على وجوههم 
هم إىل املرافق، ويكون ذلك غسال، وأن يفيضوا املاء على أنفسهم يف غسل اجلنابة واحليض، وأيدي

ويكون ذلك غسال موافقا للسنة غري خارج من اللغة، وأن يكون كل واحد من األمرين أصال يف 
                                                

 .65-3/63انظر االستذكار  -1
وأبو داود في . 1/254. 138: أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب رقم -2

  .1/99. 362: سل ثوبها الذي تلبسه في حيضها رقمكتاب الطهارة باب المرأة تغ
وابن ماجة في كتاب الطهارة باب . 1/64. 140: أخرجه مالك في كتاب الطهارة باب ما جاء في بول الصبي رقم -3

 . 1/174. 523: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم رقم
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نفسه، ال جيب رد أحدمها إىل صاحبه؛ ألن األصول ال يرد بعضها إىل بعض قياسا، وهذا ما ال 
  .1"بني األمة فيه، وإمنا ترد الفروع قياسا على األصولخالف 
  

  من أهل الكتاب إىل حكم املسلمني احتكام غري املسلمني: 4مثال
أورد ابن عبد الرب املسألة املختلف فيها بني العلماء حول احلكم بني أهل الكتاب، إذا ترافعوا 

حنكم بينهم فرضا واجبا؟ أم حنن فيه إلينا، يف خصومام وسائر مظاملهم وأحكامهم، هل علينا أن 
خميرون؟ فذكر آراء الفقهاء املختلفة؛ فقائل بأن احلاكم خمير إن شاء حكم بينهم إذا حتاكموا إليه 
حكم اإلسالم،، وإن شاء أعرض عنهم، وقائل بأنه جيب على احلاكم أن حيكم بينهم مبا أنزل اهللا 

  .2إذا حتاكموا إليه
املختلفة جيمع بني األدلة الواردة يف املسألة وينفي مسألة النسخ  فبعد عرضه هلذه اآلراء 
الصحيح يف النظر عندي أن ال حيكم بنسخ شيء من القرآن، إال مبا قام به الدليل، الذي : "فيقول

دليل  3﴾وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا﴿ال مدفع له، وال حيتمل التأويل، وليس يف قوله عز وجلّ 
تعرض عنهم فإن جاؤوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم وإن ﴿: لقوله عز وجلّعلى أا ناسخة 

وأن : ألا حتتمل أن يكون معناها 4﴾كمت فاحكم بينهم بالقسطفلن يضروك شيئا، وإن ح
فتكون اآليتان حمكمتني مستعملتني، غري . احكم بينهم مبا أنزل اهللا، إن حكمت، وال تتبع أهواءهم

  .متدافعتني
ا األصل يف نسخ القرآن بعضه ببعض؛ ألنه ال يصح إال بإمجاع ال تنازع فيه، نقف على هذ 

أو لسنة ال مدفع هلا، أو يكون الدافع يف اآليتني غري ممكن فيهما استعماهلما، وال استعمال أحدمها، 
  .5"أن ال يدفع األخرى، فيعلم أا ناسخة هلا

  حكم التداوي بالكي: 5مثال
حاديث اليت تبيح التداوي بالكي، وكذا األحاديث اليت تعارضها وفيها أورد ابن عبد الرب األ

  :ي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الكي، مث قام باجلمع بني هذه األحاديث املتعارضة كما يلي
  روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ى عن الكي من حديث عمران بن حصني، : "فقال

                                                
 .67-3/66االستذكار  -1
 .16-24/12ي االستذكار ف اانظر اآلراء المختلفة واستدالالته 2
 49/المائدة 3
 .42/المائدة 4
 .24/16االستذكار  5
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  .1) مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن الكي : (وهو حديث صحيح، فقال
  النيب صلى اهللا أن (وقد عارض حديث عمران، حديث جابر وحديث أنس، فعن جابر  

  
  .2)عليه وسلم، كوى سعد بن معاذ مرتني

كويت من ذات اجلنب،فشهدين أبو طلحة، وأنس بن النضر، : (وأما حديث أنس قال 
كواين أبو طلحة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني : (ا؛ قال، وعنه أيض3)ينوأبو طلحة كوا

  .4)أظهرنا، فما ينا عنه
ومما يعارض حديث النهي عن الكي، ويصحح حديث اإلباحة يف ذلك، حديث ابن عمر  

: أو قال) إن كان الشفاء، ففي ثالث: (وابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ أنه قال
وما : (، وبعض رواته يزيد فيه5)يف شربة عسل، أو كية نار، أو شرطة حمجمالشفاء يف ثالث؛ (

  .6)أحب أن أكتوي
وقد حيتمل : "مث يزيل ابن عبد الرب هذا التعارض الظاهر بني األحاديث باجلمع بينها فيقول 

 ى عنه يف أمر ما، أو يف علّة ما، أو ى عن الكي ي أدب، أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومن الدليل على . وإرشاد إىل التوكل على اهللا، والثقة به فال شايف سواه، وال شيء إال ما شاء

ما توكل من استرقى أو : (ذلك حديث املغرية بن شعبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال
شد توكال واهللا أعلم؛ مل يتوكّل حق التوكّل، ألن من مل يسترق ومل يكتو، أ -يريد  7)اكتوى

يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا، (: وإخالصا للتوكل منه، ويفسر هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم

                                                
وقال حديث حسن  4/389. 2049: أخرجه الترمذي في كتاب الطب باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي رقم -1

 .2/1155، 3490وابن ماجة كتاب الطب باب الكي رقم . صحيح
: ، وابن ماجة في كتاب الطب باب الكي رقم4/5 ،3866الكي رقم  أخرجه أبو داود في كتاب الطب باب في -2

3494 .2/1156. 
والبيهقي في باب ما جاء في إباحة قطع . 5/2162. 5389: أخرجه البخاري في كتاب الطب باب ذات الجنب رقم -3

 9/342العروق والكي. 
 .5/52. 23611: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطب باب في الكي من رخّص فيه رقم -4
والنسائي في كتاب الطب باب . 5/2151. 5356: أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الشفاء في ثالث رقم -5

 .4/378. 7603: الحجامة رقم
 . 5/2152. 5359: أخرجه البخاري في كتاب المرضى باب الدواء بالعسل رقم -6
وابن ماجة في كتاب الطب . 4/393 .2055رقية رقم أخرجه الترمذي في كتاب الطب باب ما جاء في كراهية ال -7

 .2/1154 .3489:باب الكي رقم 
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ال حساب عليهم، وهم الذين ال يسترقون، وال يكتوون، وال يتطيرون، وعلى ربهم 
  .1يتوكّلون
 ويف هذا املعىن؛ ما روي عن عمر بن اخلطاب أن رجال من العرب شاوره يف أن يكوي 

  .2)ال تقرب ابنك النار؛ فإن له أجال ال يعدوه: (ابنه، فقال له عمر
  .3وقد اكتوى مع ذلك مجاعة من السلف الصاحل 

  استئمار اليتيمة :6مثال
أورد ابن عبد الرب حديث حممد بن عمرو بن علقمة عن أيب سلمة، عن أيب هريرة عن النيب  

رواه : ، وقال4)نفسها، فإن سكتت فهو رضاها تستأمر اليتيمة يف(: صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .مجاعة من احلفاظ عن حممد بن عمرو

عن أيب سلمة عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا  5وروى بإسناده حديث حيي بن أيب كثري 
يا رسول اهللا وكيف : قال) ال تنكح األمي حىت تستأمر، وال البكر حىت تستأذن: (عليه وسلم قال

  .6تسكت أن: إذا؟ قال
حيتمل أن تكون البكر املذكورة يف حديث حيي بن أيب كثري؛ هي : "مث قال تعليقا على ذلك 

اليتيمة املذكورة يف حديث حممد بن عمرو فيكون حديث حممد بن عمرو، مفسرا حلديث حيي، 
وإذا محل على هذا مل يتعارض احلديثان، وهو عندي حديث واحد، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة، 

  .7"له حيي بن أيب كثري، وفسره حممد بن عمرو، واهللا أعلمأمج
فقد مجع ابن عبد الرب بني احلديثني؛ جبعل احلديث الثاين مفسرا للحديث األول، وقد عمد  

  .إىل ذلك، ألن إعمال الدليلني عند التعارض أوىل من إمهال أحدمها
  

                                                
ومسلم في . 5/2396. 6175: أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب يدخل الجنة سبعون ألفا بدون حساب رقم -1

 .1/198. 218: كتاب اإلمام باب الدليل على دخول الطوائف من المسلمين الجنة بغير نجاسة وال عذاب رقم
 .لم أقف على تخريجه -2
 .41/45انظر االستذكار  -3
وأبو داود في النكاح، .3/417. 1109: أخرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج رقم -4

 .2/231 .209باب في االستئمار، رقم 
. ى بني أمية بعض أفاعيلهم فضرب وحبسهو يحي بن صالح بن أبي كثير عالم أهل اليمامة في عصره عاب عل -5

 1/186ترتيب األعالم (هـ  129توفي سنة 
. 2/1036. 1419: أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم -6

 . 3/415. 1107: والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في استئمار البكر والثيب رقم
 .16/57االستذكار، انظر  -7
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  الثانيالمبحث 

  الترجیـــــــــــح ومبّرراتــــــــــــھ
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  :توطئة
. الترجيح بني األدلة حني يراها النظر متعارضة من أهم املسائل اليت تتصل باألدلة الشرعية؛

فإذا تعارضت األدلة، وأمكن اجلمع بينها فاجلمع أوىل، ألن الترجيح يؤدي إىل إمهال أحد الدليلني 
  .وإذا تعذّر اجلمع والتوفيق بينهما يصار إىل الترجيح. ورمبا يتسبب ذلك يف خمالفة للشرع احلنيف

  .1"دليل مبزيد قوة عن مقابله ليعمل باألقوىبيان اختصاص ال: "والترجيح هو 
  .2"تقدمي دليل على دليل آخر يعارضه القتران األول مبا يقويه: "أو هو 
فمىت اقترن بأحد الدليلني املتعارضني؛ أمر نقلي كآية أو خرب، أو اصطالحي كعرف أو  

وأفاد ذلك زيادة ظن عادة، كان ذلك األمر خاصا أو عاما أو قرينة لفظية أو عقلية، أو حالية، 
  .3رجح به؛ ألن رجحان الدليل هو الزيادة يف قوته، وظن إفادته املدلول

ويعترب الترجيح من أهم القواعد اليت اعتمدها ابن عبد الرب للوصول إىل احلكم الشرعي يف  
اء املسألة املختلف فيها بني الفقهاء، وأهم خصيصة لكتابه االستذكار؛ حيث يعمد بعد دراسة اآلر

الفقهية املختلفة، وأدلتها ونقدها، إىل تقرير احلكم املناسب للمسألة املتنازع فيها إن تعذر اجلمع 
  .بني اآلراء فيها، بترجيح أقرب اآلراء إىل الصواب بناء على القرائن املؤيدة اليت ميلكها

ء الفقهية للحكم وفيما يلي بعض األمثلة اليت اعتمد فيها ابن عبد الرب على الترجيح بني اآلرا 
  :يف املسألة املتنازع فيها

  :الوضوء والغسل من اجلنابة بغري نية :1مثال
ال جتزئ : اختلف الفقهاء يف وجوب النية يف الوضوء والغسل من اجلنابة؛ فمنهم من قال 

 كل طهارة مباء كالوضوء: ومنهم من قال. الطهارة للصالة والغسل من اجلنابة وال التيمم إال بنية
جيزئ الوضوء : ومنهم من قال. والغسل من اجلنابة، فإا جتزئ بغري نية، وال جتزئ التيمم إال بنية

  .4والغسل والتيمم بغري نية له
وقد رجح ابن عبد الرب الرأي األول؛ ال جتزئ الطهارة للصالة والغسل من اجلنابة وال  

ال جتزئ طهارة للصالة إال بنية هلا : من قال الصحيح يف هذا الباب قول: "فقال. التيمم إال بنية

                                                
 –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  – 1988-1409/  1البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، ط -1

 6/130الكويت، 
 .2/4349الموسوعة الفقهية،  -2
 .2/471بيروت  –دار الكتب العلمية . ط.عبد القادر بن بدران، د –نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر  -3
 .69- 3/67انظر اختالف الفقهاء في المسألة، في االستذكار  -4
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وقصد إليها؛ ألن املفترضات ال تؤدى إال بقصد وإرادة، وال يسمى الفاعل فاعال حقيقة إال بقصد 
  .منه إىل الفعل

وحمال أن يتأدى عن املرء ما مل يقصد إىل أدائه وينويه بفعله ألنه ال تكون قربة إال من  
  .1"عليها، وهو اإلخالص الذي أمر اهللا به عبادهمتقرب ا قد انطوى ضمريه 

  ما ال جيب فيه الوضوء :2مثال
، وقد رجح ابن عبد الرب ما ذهب إليه 2اختلف الفقهاء فيما جيب فيه الوضوء اختالفا كثريا 

اإلمام مالك؛ بعدم وجوب الوضوء من الرعاف والقيء والقيح، والدم الذي يسيل من اجلسد، وال 
  : حدث خيرج من ذكر أو دبر أو نوم، فقال يتوضأ إال من

إن الوضوء اتمع عليه ال جيب أن حيكم بنقضه إال : احلجة ألهل املدينة وملن قال بقوهلم"
  .3"حبجة من كتاب، أو سنة ال معارض ملثلها أو باإلمجاع من األمة، وذلك معدوم فيما وصفنا 

تمع عليه ال ينتقض إالّ بسنة ثابتة ال والنظر يوجب أن الوضوء ا: "وقال يف موضع آخر 
مدفع فيها أو إمجاع ممن جيب احلجة هلم، ومل يأمر اهللا تعاىل بإجياب الوضوء من القيء، وال ثبت به 

  .4"ع عليهيسنة عن رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وال اتفق اجلم
  مدة املقام عند البكر واألمي: 3مثال

الك والشافعي؛ أن من تزوج بكرا أقام عندها سبعة أيام، رجح ابن عبد الرب قول اإلمام م 
وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثالثة أيام، مث يقسم بينهما، بعد عرضه آلراء الفقهاء والتابعني املختلفة، 

  :فقال
وما .عن التابعني يف هذا الباب من االختالف كالذي بني أئمة الفتوى، فقهاء األمصار"
به اآلثار املرفوعة، وهو الصواب إن شاء اهللا عز وجلّ افعي، هو الذي وردت ليه مالك والشذهب إ

  :ومن اآلثار اليت ذكرها.5"
إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا (: حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -

  .1)تزوج الثيب أقام عندها ثالثا
                                                

 .70 -3/69االستذكار  -1
 270 -2/266 نفسه -2
 .2/271 نفسه -3
 .2/137 نفسه -4
 .16/139 نفسه -5
ومسلم في كتاب النكاح باب قدر . 5/200. 4915: أخرجه البخاري في النكاح باب إذا تزوج البكر على الثيب رقم -1

 .2/1084. 1461: ا تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزواج رقمم
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لى اهللا عليه وسلم صفية أقام عندها ملا أخذ رسول اهللا ص: (حديث أنس أيضا قال -

 .1)ثالثا، وكانت ثيبا
السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب : (وعنه أيضا قال -

  .2)أقام عندها ثالثا
  ما جاء يف هدية الغرمي: 4مثال

هذا الباب حديث يف : "، فقال3رجح ابن عبد الرب قول من ذهب إىل جواز قبول هدية الغرمي
ملّا ظهر : (قال 4، وقد رواه بإسناده عن طارق احملاريب"مسند جيد وهو حجة وملجأ ملن قال به

اإلسالم خرجنا يف ركب، ومعنا ظعينة لنا، حىت نزلنا قريبا من املدينة، فبينما حنن قعود إذ أتى 
من الربذة، ومعنا مجل  :فقلنا له ؟من أين أقبل القوم: رجل عليه ثوبان أبيضان فسلّم، مث قال

بكذا، أو كذا صاعا من متر، فأخذه ومل : بكم؟ قلنا: نعم، قال: قلنا: أمحر، أتبيعوين اجلمل؟ قال
فتالومنا فيما : قد أخذته، وأخذ برأس اجلمل حىت توارى حبيطان املدينة، قال: يعطنا شيئا، قال

ال تالوموا، لقد رأيت وجه رجل ما : أعطيتم مجلكم رجال ال تعرفونه، فقال الظعينة: بيننا، قلنا
 كان ليحقركم، ما رأيت رجال أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما كان العشي، أتانا رجل،

السالم عليكم، أنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليكم، وهو يأمركم أن تأكلوا حىت : فقال
  .5)واكتلنا حىت استوفيناتشبعوا، وأن تكتالوا حىت تستوفوا، وأكلنا حىت شبعنا، 

ففي هذا احلديث إباحة أكل طعام من له عليه دين، وما كان رسول اهللا صلى اهللا : "مث قال 
  .عليه وسلم ليطعم ما ال حيل

استسلف : (ويشهد هلذا، حديث أيب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
فأمرين رسول : ل من الصدقة، قال أبو رافعفجاءته إب 1رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكرا

                                                
 .2/240. 2123: أخرجه أبو داود في النكاح باب في المقام عند البكر، رقم -1
 .2/240. 2124: أخرجه أبو داود في النكاح باب في المقام عند البكر، رقم -2
 .51-21/50ستذكار، انظر اختالف الفقهاء في المسألة، في اال -3
هو طارق بن عبد اهللا الكوفي، له رؤية وصحبة، روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وروى له البخاري في كتاب  -4

 ).344- 13/343تهذيب الكمال (أفعال العباد والباقون سوى مسلم 
  .3/44. 186: البيوع رقموالدار قطني في كتاب  6/20. 10878: أخرجه البيهقي في باب جواز السلم الحال رقم -5
 .الفتي من اإلبل: بكرا -1
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مل أجد يف اإلبل إال مجال خيارا رباعيا، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت
  .1)أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

 عليه وسلم حق فأغلظ له، كان لرجل على رسول اهللا صلى اهللا: وحديث أيب هريرة، قال 
إن لصاحب احلق : (فهم به أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

: ال جند إال سنا هو خري من سنه، قال: فقالوا) اشتروا له سنا فأعطوه إياه: (، فقال هلم)مقاال
وذلك كلّه يدل على أنه . 2)اءأو خريكم أحسنكم قض فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خريكم(

جائز ملن له دين على رجل من دين أقرضه، أو بيع باعه، أن يقبل منه ما زاد به بطيب نفسه شكرا 
  .هلا، وأن يأكل طعامه، ويقبل هديته، و ما كان مثل ذلك كله ومثله، فليس بربا

احلالل البين، وقضى اإلمجاع أن من اشترط شيئا من ذلك فهو ربا، فكان الوجه األول من  
  .3"والوجه اآلخر من احلرام البين

  ليل اخلمرما جاء يف خت :5مثال
أنه ال حيلّ ختليل : رجح ابن عبد الرب قول اإلمام الشافعي وأمحد بن حنبل، ومن قال بقوهلما

  .اخلمر، وال تؤكل إن خلّلها أحد، ولكن إن عادت خالّ بغري صنع آدمي، فحالل أكلها
سئل رسول اهللا : ة ذلك حبديث رواه بإسناده عن أنس بن مالك، قالواستدلّ على صح

  .4"ال: "صلى اهللا عليه وسلم عن اخلمر تتخذ خالّ؟ قال
ل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أيتام أن أبا طلحة سأوما رواه أنس رضي اهللا عنه،  

  .1)ال: أفال أجعلها خالّ؟ قال: قال "أهرقها: "ورثوا مخرا قال
هذا هو الصحيح، من جهة النظر أيضا، ألنه ال يستقر ملك مسلم على مخر، وال ": وقال 

يثبت له عليها ملك حبال، كما ال يثبت له ساعة ملك اخلرتير، وال دم، وال صنم، فكيف 
  .2"خيلّلها

                                                
والترمذي في كتاب  3/1224. 1600: أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه رقم -1

 . حديث حسن صحيح: وقال  3/609. 1318البيوع باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان رقم 
ومسلم في كتاب البيوع . 2/809. 2182: اري في كتاب الوكالة باب وكالة الشاهد الغائب جائزة رقم أخرجه البخ -2

 .3/1225. 1601: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه رقم
 .53-21/51االستذكار  -3
يوع باب والترمذي في كتاب الب. 3/1573. 1983: أخرجه مسلم في كتاب األشربة باب تحريم تخليل الخمر رقم -4

 .3/589. 1294: النهي عن أن يتّخذ الخمر خالّ رقم
والبيهقي في كتاب الرهن باب  3/326. 3675: أخرجه أبو داود في كتاب األشربة باب ما جاء في الخمر تخلّل رقم -1

 . 6/37. 10980: العصير المرهون يصير خمرا فيخرج من الرهن رقم
 .24/316االستذكار،  -2
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  ما جاء يف اإليالء: 6مثال
عد ومن رجح ابن عبد الرب قول اإلمام مالك والشافعي وأمحد وأيب ثور والليث بن س

، أن املؤيل يوقف بعد األربعة أشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وذلك لقرائن تتضح من 1تابعهم
والصحيح يف هذا الباب ما ذهب إليه مالك ومن تابعه، ألن اهللا تعاىل جعل للمويل : "خالل قوله

  .أربعة أشهر، ال سبيل فيها المرأته عليه
تركه، واملطالبة به إذا انقضى األجل الذي جعل  ومعلوم أن اجلماع من حقوقها، وهلا 

لزوجها عليها فيه التربص، فإن طلبته يف حني جيب هلا طلبه عند السلطان ووقف املويل، فإما فاء، 
  .وإما طلق

فإن فاءوا فإن اهللا غفور رحيم، وإن عزموا الطالق فإن اهللا ﴿: والدليل قوله عز وجلّ 
فلما أمجعوا أن الطالق ال يقع يف األربعة األشهر حىت  ،فجمعها يف وقت واحد 2﴾مسيع عليم

تنقضي، فإن الزوج مل خياطب بإيقاع الطالق يف ذلك الوقت، كان كذلك الفيء، ال يكون بعد 
وذلك دليل . مضي األربعة األشهر ولو كان الطالق يقع مبضيها ملا يأ أن خياطب الزوج بالفيء

  .أن الفيء ممكن له بعد األربعة األشهر
  .3﴾وإن عزموا الطالق، فإن اهللا مسيع عليم﴿: ودليل آخر، وهو قوله تعاىل 
ولو كان الطالق يقع مبضي األجل، ملا يأ مساع ذلك،  وال يكون السماع إال املسموع، 

  .4فدلّ على أن الطالق أيضا، إمنا يقع بإيقاعه له، ال مبضي األجل
  يف طالق الرجل ما مل ينكح: 7مثال

د الرب رأي من قال بعدم لزوم الطالق قبل النكاح، لثبوت ذلك عن علي بن أيب رجح ابن عب
طالب، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اهللا، وعبد اهللا بن عباس، وعائشة زوج النيب صلى اهللا عليه 

  وسلم، وسعيد بن املسيب، وشريح واحلسن، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبري، والضحاك بن 
، والقاسم بن عبد الرمحن، وجماهد 4، وجابر بن زيد3، وأيب الشعثاء2حسني، وعلي بن 1زاحمم

  وحممد 

                                                
 .17/87االستذكار  .لفقهاء في المسألةا فانظر اختال -1
 .227-226/البقرة -2
 .227/البقرة -3
 .95-17/94االستذكار  -4
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، 6، ونافع بن جبري بن مطعم، وعروة بن الزبري، وقتادة، ووهب بن منبه5بن كعب القرظي

  .وعكرمة
وقال به سفيان بن عيينة، والشافعي، وأمحد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وبن  

  .7جرير الطربي
أحسن األسانيد املرفوعة يف هذا الباب؛ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن : "وقال 

  .8)ال طالق إال من بعد نكاح: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جده، قال
  .9)ال طالق إال بعد نكاح(: وحديث جابر رضي اهللا عنه قال 
  .10) طالق قبل نكاحال: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحديث طاووس قال 
وال يتم  ال رضاع بعد الفصال،(: وحديث علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ).وال عتق قبل ملك ،بعد حلم، وال صمت يوما إىل الليل، وال طالق قبل نكاح
 عليه يا أباعروة إمنا هو موقوف عن علي؛ فأىب عليه معمر إال عن النيب صلى اهللا: فقال الثوري

  .1وسلم

                                                                                                                                                   
هو الضحاك بن مزاحم الهاللي أبو محمد وقيل أبو القاسم صاحب التفسير، كان من أوعية العلم، وثقه أحمد بن حنبل  -1

طبقات ابن (ي سعيد الخدري وابن عمر وطائفة ويحي بن معين، وقد ضعفه يحي بن سعيد، حدث عن ابن عباس وأب
 ). 4/598والسير . 6/300سعد 

سنة، روى عن  23هـ، حدث عن أبيه الحسين وكان معه يوم كربالء وله 38ابن اإلمام علي بن أبي طالب، ولد  -2
ة وغيرهم جده وأبي هريرة وعائشة وعمه الحسن وابن عباس وغيرهم، وروى عنه عمرو بن دينار والحكم بن عيين

. 400 – 4/386سير أعالم النبالء (سنة 58هـ وهو ابن 94كثير، كان ثقة مأمونا كثير الحديث ورعا توفي سنة 
 )1/47وطبقات الفقهاء 

هو سليم بن أسود المحاربي الفقيه الكوفي صاحب علي، وروى عنه وشهد معه مشاهده، وروى عن أبي ذر الغفاري  -3
 ).4/179السير .( هـ82توفي سنة . متفق على توثيقه. بن عمر وطائفة غيرهموأبي موسى األشعري وعائشة وا

لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسعهم : هو أبو الشعثاء األزدي اليحمدي، قال عنه ابن عباس -4
 ).36 - 1/35طبقات الحنابلة .( هـ103هـ وقيل سنة 93علمه من كتاب اهللا، توفي سنة 

د بن كعب بن سليم اإلمام العالمة الصادق، كان أبوه كعب من سبي بني قريظة، سكن الكوفة ثم المدينة، هو محم -5
روى عنه . وهو يرسل كثيرا ويروي عمن لم يلقهم. حدث عن أبي هريرة ومعاوية وزيد بن أرقم وابن عمر وطائفة

 ). 5/68ء السير أعالم النبال. (هـ40خلق كثير، قيل ولد في آخر خالفة علي سنة 
هو أبو عبد اهللا وهب بن منبه كان الغالب عليه القصص، وهو من فقهاء التابعين باليمن، ولد في زمن عثمان سنة  -6

طبقات الفقهاء ( هـ 114توفي سنة . هـ، وأخذ عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، وحدث عنه خلق كثر34
 ).556 -4/544والسير  1/66

 .123 -18/122االستذكار،  -7
 .سبق تخريجه في الفصل الثاني -8
 . سبق تخريجه -9

 .سبق تخريجه -10
 .سبق تخريجه .1
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مث ذكر األحاديث عن الصحابة والتابعني القائلني بأنه ال يقع طالق قبل النكاح، وقال بأا    
كلها ثابتة صحاح من كتاب عبد الرزاق، وكتاب ابن أيب شيبة، وكتاب سعيد بن منصور، 

إذا نكحتم  أيها الذين آمنوايا ﴿: قول ابن عباس يف قوله عز وجلّ: منها. 1وغريها من الكتب
3"فال يكون طالقا حىت يكون نكاحا" 2﴾املؤمنات مث طلّقتموهن من قبل أن متسوهن.  

ال طالق قبل أن ينكح (: وعن عطاء بن أيب رباح وسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري قالوا 
  .4)مساها أومل يسمها

  
  فيما يوجب اللّعان :7مثال

بعه؛ أن اللّعان جتب مع رؤية الزنا، وال يتعدى رجح ابن عبد الرب قول اإلمام مالك ومن تا
احلجة ملذهب مالك ومن تابعه فيما يوجب اللعان، الستناده إىل قائمة من اآلثار : "ذلك، فقال

فأقبل عومير حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه : (حديث سهل بن سعد وفيه:املسندة، منها
؟ مع امرأته رجال، أيقتله فتقتلـونهال وجد أرأيت رجيا رسول اهللا، : الناس فقال وسلم وسط

  .5)؟أم كيف يفعل
كر املتالعنان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أنه ذ: (ومثله حديث ابن عباس 

عاصم بن عدي يف ذلك قوال، مث انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله 
ما ابتليت ذا إال لقويت، فذهب به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه : رجل، فقال عاصم

رجل مصفرا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك ال
اللهم : (، آدم، كثري اللحم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمخذالعليه أنه وجد عند أهله 

، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فالعن رسول اهللا صلى اهللا )بين
أهي اليت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : س يف السعليه وسلم بينهما، فقال رجل البن عبا

                                                
 .128 -18/125انظر األثار التي أوردها في ذلك في االستذكار،  1
 .49/األحزاب 2
 .5/18مصنف ابن أبي شيبة،  3
 .سبق تخريجه -4
م مالك في الموطأ في كتاب الطالق باب ما جاء في ، أخرجه، اإلما199- 17/198انظر الحديث كامال في االستذكار،  5

 .2/1129. 1492: ومسلم في كتاب اللعان رقم  2/566. 1177: اللعان رقم
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ال، تلك امرأة كانت تظهر يف : فقال ابن عباس) ت أحدا بغري بينة رمجت هذه؟مجلو ر: (وسلم
  .1)اإلسالم السوء

أن هالال بن أمية وجد مع امرأته رجال، فجاء رسول اهللا صلى : (ابن عباس وفيه 2وحديث 
لقد رأيت بعيين، ومسعت بأذين، فكره رسول اهللا صلى  ! يا رسول اهللاواهللا: اهللا عليه وسلم، فقال

فهذه : "وقالوا. 3﴾والذين يرمون أزواجهم﴿: اهللا عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فرتلت
اآلثار كلّها تدل على أن اللعان إمنا نزل فيه القرآن، وقضى به النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رؤية 

وألن املعىن فيه حفظ النسب؛ وال يصح فساد النسب إال بالرؤية، . أن تتعدى ذلك الزنا، فال جيب
وا يصح نفي الولد بعد االسترباء، ال بنفس القذف ارد، وقياسا على الشهادة اليت ال تصح يف 

  .4"الزنا إال برؤية 
  
  

  القراءة خلف اإلمام حكم: 8مثال
قهاء املسلمني يف حكم القراءة خلف اإلمام، فمنهم اختلف العلماء من الصحابة والتابعني وف 
ال يقرأ معه، ال فيما أسر : يقرأ معه فيما أسر فيه، وال يقرأ معه فيها جهر، ومنهم من قال: من قال

يقرأ معه بأم القرآن خاصة فيما جهر، وبأم القرآن وسورة فيما : وال فيما جهر ومنهم من قال
5أسر.  

 ح ابن عبد الربوال يقرأ معه فيما جهر، وهو  وقد رج القول األول؛ يقرأ مع اإلمام فيما أسر
: قول اهللا تعاىل –وهو املختار عندنا  –واحلجة هلذا القول: قول مالك وأحد قويل الشافعي، وقال

وهذا عند أهل العلم عند مساع القرآن يف الصالة ال  1﴾وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴿
ذا اخلطاب نزل يف هذا املعىن دون غريه، ومعلوم أن هذا ال يكون إال يف صالة خيتلفون أن ه

كانوا يتكلمون يف الصالة حىت نزلت هذه : اجلهر؛ ألن السر ال يستمع إليه، فعن أيب هريرة قال

                                                
. 5004: رقم  لو كنت راجما بغير بينة: أخرجه البخاري في كتاب الطالق باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم -1

 .2/1134. 1497: ومسلم في كتاب اللعان رقم 5/2034
  .2/277. 2256: انظر الحديث كامال في سنن أبي داود في كتاب الطالق باب في اللعان رقم -2
 6/النور -3
 .207-17/206انظر االستذكاار  -4
 .وما بعدها 4/228انظر اختالف الفقهاء في المسألة  -5
 .204/األعراف -1
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لقد : فقلت أليب عياض: ، قال إبراهيم بن مسلم﴾وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴿اآلية 
ال، إمنا ذلك يف الصالة املكتوبة، فأما : ه ال ينبغي ألحد يسمع القرآن أال يسمع، قالكنت أظن أن

  .1)يف غري الصالة فإن شئت استمعت وأنصت، وإن شئت مضيت ومل تستمع
يف : قال ﴾وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴿: وعن سعيد بن املسيب يف قوله تعاىل 
  .الصالة
مل يرد  ﴾قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإذا﴿: قوله تعاىل ويف إمجاع أهل العلم أن 

كل موضع يسمع فيه القرآن، وإمنا أراد الصالة أوضح الدالئل على أنه ال يقرأ مع اإلمام فيما جهر 
  2)نصتواأوإذا قرأ ف: (فيه، ويشهد هلذا قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اإلمام

  .3رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وظاهر كتاب اهللا تعاىل فأين املذهب عن سنة: مث قال 
  االشتراط يف املساقاة: 9مثال

  التمر، هل هو على رب املال أو  4أورد ابن عبد الرب اختالف الفقهاء يف الذي عليه جذاذ 
على العامل؟ وقد رجح ما ذهب إليه مالك؛ إذا اشترط املساقي على رب املال جذاذ التمر وعصر 

  .تون جاز؛ وإن مل يشترطه، فهو على العامل، ومن اشترط عليه منهما جازالزي
قول مالك يف هذا الباب أوىل الصواب؛ ألن ذلك كله عمل يف احلائط يصلحه وينعقد، : "فقال 

وعلى ذلك يستحق املساقي نصيبه من عدمه، فأما الذي ال جيوز اشتراطه على العامل، مما ال يعود 
ل يف حصته ما ينفرد به رب احلائط دونه؛ ألنه حينئذ يصري زيادة استأجره منه فائدة على العام

  .1"عليها اهول من الثمن
  حكم لبس القفازين للمرأة احملرمة: 10مثال

                                                
. 2705: مون القراءة فيما رجعة فيه اإلمام بالقراءة رقميترك المأ: كتاب الصالة باب من قال 2السنن الكبرى للبيهقي  1

. 8380: رقم) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا :(ومصنف ابن أبي شيبة باب في قوله تعالى 2/155
2/225. 

وابن ماجة في السنن كتاب . 1/165. 604: أخرجه أبو داود في كتاب الصالة باب اإلمام يصلي من قعود رقم  -2
 .1/276، 846: ة الصالة باب إذا قرأ اإلمام فأنصتوا رقمإقام

 .232-4/230االستذكار،  -3
 .جمع الثمار مثل حصاد الزرع وقطع العنب: الجذّاذ -4
 .21/226االستذكار  1
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الصواب :"، وقال1رجح ابن عبد الرب قول من ى املرأة من لبس القفازين وهي حمرمة 
عليها الفدية لثبوته عند النيب صلى اهللا عليه عندي قول من ى املرأة عن القفازين، وأوجب 

  .2"وسلم
  .3ى املرأة احلرام عن النقاب والقفازينفقد روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 

  ؟هل جيب القطع يف سرقة الرجل من متاع امرأته أو العكس: 11مثال
زوجته، وال على  رجح ابن عبد الرب قول من ذهب إىل أنه ال قطع على رجل سرق من مال 

أرى : "فقال. امرأة سرقت من مال زوجها، معتمدا على قاعدة من قواعد الترجيح وهي االحتياط
على االحتياط؛ أن ال يقطع الرجل المرأته، وال املرأة لزوجها، وال عبد واحد  -واهللا أعلم  -

به؛ ألا خيانة ال منهما، سرق من مال اآلخر شيئا، لألثر والشبهة، وخبلطة كل واحد منهما صاح
  .4سرقة

  كم الشرب من قيامح: 12مثال
أجاز ابن عبد الرب الشرب من قيام، ورجح قول من ذهب إىل ذلك، اعتمادا على قاعدة 

األصل اإلباحة حىت يرد : "األصل يف األشياء اإلباحة ما مل يرد النهي من وجه ال معارض له، فقال
اآلثار سقطت، واألصل ثابت يف اإلباحة حىت يصح  النهي من وجه ال معارض له، فإذا تعارضت

  .5"األمر أو النهي مبا ال مدفع فيه
  
  

  .وقت صالة الصبح: 13مثال
رجح ابن عبد الرب التغليس بصالة الصبح بعد إيراده حلديث عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه 

ينصرف النساء بح، فإن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصلي الص: (وسلم، أا قالت

                                                
 .وهو قول مالك، وأحد قولي الشافعي -1
 .11/31االستذكار،  -2
والترمذي في . 2/653. 1740: للمحرم والمحرمة رقمأخرجه البخاري في كتاب الحج باب ما ينهى من الطيب  -3

وقال حديث حسن صحيح وعليه العمل عند  3/194. 833: كتاب الحج باب ما جاء فيما ال يجوز للمحرم لبسه رقم
 .5/46. 8824: والبيهقي في كتاب الحج باب المرأة ال تنتقب في إحرامها وال تلبس القفازين رقم. أهل العلم

 .24/230االستذكار  -4
 .26/281االستذكار  -5
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التغليس بصالة الصبح، وهو األفضل عندنا، : "وقال 1)ما يعرفن من الغلس متلفعات مبروطهن،
ألا كانت صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر، ولفظ حديث عائشة هذا يدل 

يصلي الصبح يف  كان رسول اهللا: على أنه كان األغلب من فعله، والذي كان يداوم عليه؛ لقوهلا
  .2"وقت كذا، أو على صفة كذا، يدل على أن ذلك فعله دهره أو أكثر دهره، واهللا أعلم

  ارا بعد تبييته نية الصيام ليالإفطار الصائم : 14مثال
رجح ابن عبد الرب قول سائر فقهاء العراق واحلجاز، منهم الشافعي والثوري واألوزاعي  

ال كفارة على من أفطر ارا وقد بيت نية الصيام ليال، : كوفة، قالواوأبو حنيفة، وسائر فقهاء ال
احلجة يف سقوط الكفارة واضحة من : "ورد قول مالك الذي يوجب عليه القضاء والكفارة، فقال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خرج إىل مكة عام الفتح يف (جهة األثر املذكور عن جابر 
إن الناس قد : فصام الناس وهم مشاة وركبان، فقيل له 3اع الغميمرمضان، فصام حىت بلغ كر

شق عليهم الصوم، وإمنا ينظرون إىل ما فعلت، فدعا بقدح من ماء، فرفعه حىت نظر الناس إليه، 
إن بعضهم قد : (قيل للنيب صلى اهللا عليه وسلمف .وصام بعض ،مث شرب فأفطر بعض الناس

  .4)أولئك العصاة(: صام، فقال
ن جهة النظر أيضا؛ ألنه متأول، غري هاتك حلرمة صومه عند نفسه وهو مسافر قد دخل وم 

  .5"يف عموم إباحة الفطر
  يف عدم وجوب الفدية على من ال يطيق الصيام: 15مثال

: إن الفدية غري واجبة على من ال يطيق الصيام، فقال: رجح ابن عبد الرب مذهب من قال 
إن الفدية غري واجبة على من ال يطيق الصيام، : قول من قال –أعلم واهللا  –الصحيح يف النظر ""

ألن اهللا تعاىل مل يوجب الصيام على من ال يطيقه، ألنه مل يوجب فرضا إال على من أطاقه، 
والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام يف الصالة، وكاألعمى العاجز عن النظر ال يكلفه، وأما 

                                                
ومسلم في كتاب الصالة باب . 1/5. 4: أخرجه مالك في الموطأ في كتاب وقوت الصالة باب وقوت الصالة رقم -1

وأبو داود في . 1/446. 645: استحباب التبكير بالصبح في أوائل وقتها، وهو التغليس وكتاب قدر القراءة فيها رقم 
 .1/115. 423: صبح رقمكتاب الصالة باب في وقت ال

 .1/216االستذكار،  -2
 .واد أمام عسفان: كراع الغميم -3
، والنسائي في كتاب 3/89. 710: أخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، رقم -4

 . 2/101. 2571: الصوم باب ما يكره من الصيام في السفر رقم
 .10/76انظر االستذكار  -5
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ع على تأويله وال سنة يفقهها من جتب احلجة بفقهه، وال إمجاع يف الفدية فلم جتب بكتاب جمتم
  .1"ذلك عن الصحابة، وال عن من بعدهم، والفرائض ال جتب إال من هذه الوجوه والذّمة بريئة

    

                                                
 وما بعدها 10/219ذلك  لانظر تفصي -1
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  لثالثاالمبحث 
  لجدیـــــد في المسألةاالجتھـــاد ا
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  :توطئة
استفراغ الفقيه الوسع يف استنباط األحكام الشرعية من : "إن االجتهاد كما عرفه العلماء هو

  ".أدلتها
ويعترب ابن عبد الرب من العلماء اتهدين الذين نادوا إىل فتح باب االجتهاد يف عصر اكتفى  

فيه الناس بتقليد األئمة والفقهاء، واعتمدوا على الفروع، وتركوا األصول، فدعا بالرجوع إىل 
قهاء عونا األصول، ومها الكتاب والسنة واالستنباط منهما ألما أصل الرأي، وأن يتخذ أقوال الف

  .ومفتاحا لطرائق االجتهاد
وقد وصل ابن عبد الرب مرتبة اتهدين مبا ميلكه من قوة الفهم واإلدراك للنصوص الشرعية،  

إلملامه بعلوم القرآن وعلوم احلديث، واطالعه الواسع على إمجاع العلماء واختالفام، وكذا متكنه 
  .كبريا يف استنباط األحكام الشرعية من النصوص يف فقه اللغة العربية اليت استغلها استغالال

يف كثري من املسائل اخلالفية وأتى بآراء ) االستذكار(وبرزت اجتهاداته الفقهية يف كتابه  
جديدة يقف ا جنبا إىل جنب مع آراء أصحاب املذاهب الفقهية، بعد عرضها ومناقشتها 

إما باستنباط األحكام من نصوص الكتاب وتصويب ما حيتاج إىل تصويب منها، فكانت اجتهاداته 
والسنة بعد فهمها، وتدبر معانيها، أو بقياس بعض النوازل على األصول، وال يكون إال بعد انعدام 

  .الدليل من الكتاب أو السنة أو اإلمجاع أو أقوال الصحابة
ذكار، وسأقوم يف هذا املبحث بعرض بعض من اجتهاداته اليت وقفت عليها يف كتابه االست 

  .واملسلك الذي سلكه يف ذلك
  يف سالم الرجل على املرأة: 1مثال

 ال : اختلف السلف واخللف يف السالم على النساء، فقال منهم قائلون: "قال ابن عبد الرب
  .يسلّم الرجال على النساء؛ إذا مل يكن منهم ذوات حمرم

امة، واجلهر بالقراءة يف ملا سقط عنهن اآلذان واإلق: وممن قال ذلك؛ الكوفيون، قالوا 
 .الصالة، سقط عنهن رد السالم، فال يسلّم عليهن

جائز أن يسلم الرجل على املرأة املتجالة دون الشـابة اليت خيشى من ردها : وقال آخرون 
 .1"الفتنة

  

                                                
 .27/139االستذكار  -1
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وقد اجتهد ابن عبد الرب رأيه يف هذه املسألة، واستنبط احلكم الشرعي فيها من حديث رواه  
مر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : (قالت 2عن أمساء بنت يزيد بن السكن 1بإسناده

  .3)نسوة، فسلّم علينا
  4"ةقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه سلم على النساء، وفيه األسوة احلسن: "وقال 

  يـرةيف الطّ :2مثال
جاءت امرأة إىل رسول اهللا : أورد ابن عبد الرب حديث مالك عن حيي بن سعيد أنه قال 

دار سكناها والعدد كثري واملال وافر، فقلّ العدد ! يا رسول اهللا: صلى اهللا عليه وسلم فقالت
  .5)دعوها ذميمة: (وذهب املال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ون، دعوها وأنتم هلا ذام: ، فقال"مذمومة: "أي" ذميمة " وفسر قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .كارهون، ملا وقع يف نفوسكم من شؤمها

هذا عندي قول قاله : "مث اجتهد رأيه فيما يقصد من حديثه صلى اهللا عليه وسلم، فقال 
صلى اهللا عليه وسلم لقوم علم منهم أن الطّرية والشؤم قد غلب عليهم، وثبت يف نفوسهم، ألن 

؛ يريد إذا وقع بنفوسهم منها ما "ذميمة  دعوها: " إزاحة ما وقر يف النفوس عسري، ولذلك قال هلم
إمنا الطّرية على من : (وهذا عندي من معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم. ال يكاد أن يزول منها

  .؛ أي على من اعتقدها، وصحت يف نفسه، ولزمته ومل تكن ختطئه6)تطير
  :واستشهد ببيت شعري يؤيد ذلك 

  .7أم تعرض ثعلبأصاح غراب    ولست أبايل حني أغدو مسافرا
شر األمساء؛ : (ومثله ما روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديث معاوية أنه قال 

ةحرب، وم1)ر.  

                                                
 .27/139انظر سند الحديث كامال في االستذكار  -1
هي أم عامر وأم سلمة األنصارية األشهلية بنت عمة معاذ بن جبل من المبايعات المجاهدات روت عن النبي صلى  -2

حدث عنها موالها مهاجر ومجاهد . يرموك تسعة من الرومقتلت بعمود خبائها يوم ال. اهللا عليه وسلم جملة أحاديث
 . )297 -2/296السير . (عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية. وآخرون

والترمذي في كتاب . ج.4/352. 5204: أخرجه أبو داود في كتاب األدب، باب في السالم على النساء رقم -3
 .5/58. 2697: االستئذان باب ما جاء في التسليم على النساء رقم

 .27/139االستذكار  -4
وأبو داود في كتاب الطب باب في  .2/972. 1751: رواه مالك في كتاب االستئذان باب ما يتقى من الشؤم رقم -5

 .4/20. 3924: الطيرة رقم
 . 5/311. 26398: مصنف ابن أبي شيبة رقم -6
 .232-27/231االستذكار  -7
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من باب الفأل احلسن، فإنه صلى اهللا  –واهللا أعلم  –هذا عندي : "فقال ابن عبد الرب فيه 
حمال أن ينهى عن الطّرية عليه وسلم كان يطلبه ويعجبه، وليس من باب الطّرية يف شيء، ألنه 

  .ويأتيها، بل هو من باب الفأل، فإنه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتفاءل باالسم احلسن
يا جنيح، يا : (وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا توجه حلاجة حيب أن يسمع 

  .2)راشد، يا مبارك
ال : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقد روى بإسناده عن أنس رضي اهللا عنه قال 

  .3)الكلمة احلسنة: (ما الفأل؟ قالو: عدوى، وال طيرة، وأحب الفأل، قيل
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يتطير ولكن : عن أبيه قال 4فعن عبد اهللا بن بريدة 

النيب صلى اهللا عليه  كان يتفاءل، فركب بريدة يف سبعني راكبا من أهل بيته من بين أسلم، فلقي
   : فالتفت إىل أيب بكر، وقال له: أنا بريدة، قال: ؟ قال)من أنت: (نيب اهللا: وسلم ليال، فقال له

مث : (قال) سلمنا: (من أسلم، قال أليب بكر: ؟ قلت)ممن: (، مث قال)أمرنا، وصلحبرد يا أبا بكر (
  .5)خرج سهمك: (من بين سهم، قال: قال) ؟ممن

  )بيع السلعة بأكثر من مثنها(يادة يف مثن السلعة الز: 3مثال
ال : "أجاز ابن عبد الرب للبائع بيع السلعة بأكثر ما تساويه، ما مل يكن هناك تدليس، فقال 

أعلم خالفا يف بيع املالك لنفسه اجلائز األمر يف ماله ما مل يكن مستسئال مستنصحا للذي عامله، 
ا يساوي أضعافا إذا مل يدلس له بعيبه، إال أن يبيع منه، أو يشتري أنه حالل له أن يبيع بيعا بأكثر م

كرجل باع قصديرا، أو . عينا من السلع، قد جهلها مبتاعها، أو باعها منه على أا غري تلك العني
اشتراه على أنه فضة، أو رخاما، أو حنوه على أنه ياقوت، أو ما أشبهه من حنو ذلك، فإن هذا 

عند أهل العلم، وللمشتري رده، ولبائعه الرجوع فيه، إذا باع لؤلؤا على أنه  الحيلّ، وال جيوز
  .عظم، أو فضة على أنه قصدير، أو حنو ذلك

                                                                                                                                                   
والبيهقي في كتاب الضحايا باب ما يستحب  .4950: في تغيير األسماء رقم أخرجه أبو داود في كتاب الديات باب -1

 .9/306أن يسمى 
 . 1616: أخرجه الترمذي في كتاب السير عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب ما جاء في الطيرة رقم -2
: باب الطّيرة والفأل رقم ومسلم في كتاب الطب . 5/2171. 5424: أخرجه البخاري، في كتاب الطب باب الفأل رقم 3

2224 .4/1746. 
هـ حدث عن أبيه فأكثر وعن غيره من الصحابة،  15شيخ مرو وقاضيها، ولد سنة وابن الحصيب الحافظ إمام : هو -4

السير . (هـ 115وحدث عنه ابناه صخر وسهل كما حدث عنه الشعبي وقتادة وسعد بن عبيدة وغيرهم توفي سنة 
5/50- 51.( 

والبيهقي في كتاب القسامة باب الطيرة  4/19. 3920ه أبو داود، في كتاب الطب باب في الطّيرة رقم أخرج -5
8/140. 
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وأما أمثان السلع يف الرخص والغالء، وارتفاع األسعار، واخنفاضها فجائز التغابن يف ذلك  
  .1"ن تراض منهماكلّه إذا كان كل واحد من املتبايعني مالكا ألمره، وكان ذلك ع

ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال ﴿: وقد استنبط ابن عبد الرب هذا احلكم من قوله تعاىل 
  .2﴾أن تكون جتارة عن تراض منكم

وكل بيع كان عن تراض من املتبايعني مل ينه اهللا عز وجلّ عنه، وال رسوله، وال : "فقال 
  .3﴾وأحلّ اهللا البيع وحرم الربا﴿: ية، وظاهر قوله تعاىلاتفق العلماء عليه، فجائز بظاهر هذه اآل

دعوا الناس : (حاضر لباد، وقوله أن يبيع يه صلى اهللا عليه وسلم ؛ودليل ذلك من السنة 
  .4)يرزق اهللا بعضهم من بعض

وقوله صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف الفرس الذي جعله يف سبيل  
  .6"  5)ال تشتره، وإن أعطاكه بدرهم(ده يباع يف السوق اهللا، مث وج
  حكم التيمم للمريض واملسافر: 4مثال

يرى ابن عبد الرب أن التيمم شرع للمريض واملسافر إذا مل جيد املاء، بالكتاب والسنة 
 واإلمجاع، فإذا وجد املريض واملسافر املاء حرم عليهما التيمم، إال أن خياف املريض ذهاب نفسه
وتلف مهجته يف استعماله املاء، فيجوز له حينئذ التيمم مع وجود املاء بالسنة ال بالكتاب، إال أن 

ما أجازه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث  ؛والسنة يف ذلك، 7﴾وال تقتلوا أنفسكم﴿يتأول 
: جابر قال فيما رواه )قتلوه قتلهم اهللا: (من التيمم للمجروح، وكان مسافرا صحيحا، بقوله جابر

هل جتدون يب : خرجنا يف سفر فأصاب رجال منا حجر فشجه يف رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه
فاغتسل فمات، فلما قدمنا . ما جند لك رخصة، وأنت تقدر على املاء: رخصة يف التيمم؟ قالوا

يعلموا، فإمنا قتلوه قتلهم اهللا، أال سألوا إذا مل : (على النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب بذلك، قال

                                                
 21/101االستذكار -1
 .29/النساء  -2
 .275/البقرة -3
 .سبق تخريجه -4
كراهة ومسلم في كتاب الهبات باب . 2/542. 1419: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب هل يشتري صدقته رقم -5

 . 3/1239. 1620: شراء اإلنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه رقم
 .102-21/101االستذكار  -6
 .69/النساء -7
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شفاء العي السؤال، إمنا كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة مث ميسح عليها ويغسل 
  .1)سائر جسده

واملريض أحرى جبواز ذلك قياسا ونظرا . وحديث عمرو بن العاص يف خوف شدة الربد 
  .واتباعا ملعىن الكتاب

وإن ﴿:  املريض، ألن اهللا تعاىل قالال يتيمم املريض إذا وجد املاء، وال غري: وقال عطاء 
كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء 

  .فلم يبح التيمم إال عند عدم املاء وفقده .2﴾فتيمموا صعيدا طيبا
اء ولوال األثر الذي ذكرنا وقول مجهور الفقهاء لكان قول عط: "مث يعلق بعد ذلك قائال 
  .3"صحيحا

  أشد احلدود ضربا: 5مثال
أورد ابن عبد الرب يف كتاب احلدود باب ما جاء يف ممن اعترف على نفسه بالزنا، اختالف 

القياس أن يكون الضرب يف احلدود : "، مث اجتهد رأيه قائال4الفقهاء يف مسألة أشد احلدود ضربا
رد يف شيء منها ختفيف وال تثقيل عما جيب كلّها واحدا؛ لورود التوقيف فيها على اجللدات، وال ي

  .التسليم له، فوجبت التسوية يف ذلك، ومن فرق بني شيء من ذلك، احتاج إىل دليل
أفسدت حسبها، أضربوها حدها، : وقد روي أن عمر بن اخلطاب، أيت بامرأة زنت، فقال 

  .5وال خترقوا عليها جلدها
وال تأخذكم ما ﴿: على قول اهللا عز وجلّوروي عن علي وعمر رضي اهللا عنهما، دليل  

مل يرد به شدة الضرب، واإلسراف فيه، وإمنا أراد تعطيل احلدود، وأن ال ؛ 6﴾رأفة يف دين اهللا
  .تأخذ احلكّام رأفة على الزناة، فال جيلدوم، ويعطّلوا احلدود

  .1" وممن قال ذلك، احلسن وجماهد، وعطاء، وعكرمة، وزيد بن أسلم 

                                                
في كتاب الطهارة باب  يوالدار قطن 1/93. 336أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في المجروح يتيمم، رقم  -1

 .1/189. 3: جواز التيمم لصاحب الجراح رقم 
 .43/النساء -2
 .173 -3/172انظر االستذكار  -3
 .92-24/91انظر االستذكار  -4
وسنن البيهقي في كتاب األشربة والحد فيها . 7/374. 13530: انظر مصنف عبد الرزاق باب ضرب المرأة رقم -5

 .8/327باب ما جاء في صفة السوت 
 .2/النور -6
 .93 -24/92انظر االستذكار  -1
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  الكناية يف الطالق :6مثال 
، مث 1أورد ابن عبد الرب أقوال الفقهاء املختلفة يف ألفاظ الكناية يف الطالق، وحكم التلفّظ ا

أصل هذا الباب يف كل كناية عن الطالق ما روي عن : "رأيه واجتهاده يف املسألة قائال اعلّق مبدي
قد عذت مبعاذ، احلقي (أعوذ باهللا منك، : النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لليت تزوجها، فقالت

  .، فكان ذلك طالقا2)بأهلك
احلقي : (وقال كعب بن مالك المرأته حني أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باعتزاهلا 
فدل مبا وصفنا من هذين اخلربين على أن هذه اللفظة مفتقرة إىل . فلم يكن ذلك طالقا. 3)بأهلك

. إال مبا ينوي اللفظ ا، فكذلك سائر الكنايات احملتمالت للفراق وغريه النية، وإمنا ال يقضى فيها
اعتدي وأنت حرة، أو اذهيب فانكحي من شئت، أو لست يل : ومن الكنايات، قول الرجل المرأته

بامرأة، أو قد وهبتك ألهلك، أو خليت سبيلك أو احلقي بأهلك، وما كان مثل ذلك كله من 
ق، وقد اختلف السلف واخللف فيها، فواجب أن يسأل عنها قائلها، ويلزم األلفاظ احملتملة للطال

  .4"من ذلك ما نواه، وأراده إن قصده
  يف أشهر احلج عند عمر بن اخلطابالنهي عن التمتع : 7مثال

وأما ي عمر : "اجتهد ابن عبد الرب يف معىن ي عمر بن اخلطاب عن التمتع يف احلج، وقال
 حترمي، ألنه يعلم أن التمتع مباح وأن ىيتع؛ فإمنا هو عندي ي أدب ال بن اخلطاب عن التم

القران مباح، وأن اإلفراد مباح، فلما صحت عنده اإلباحة والتخيري يف ذلك كلّه اختار اإلفراد، 
افصلوا بني حجكم وعمرتكم، فإنه أمتّ : "فكان حيض على ما هو املختار عنده، وهلذا كان يقول

  .5"وأمتّ لعمرته، أن يعتمر يف غري أشهر احلجحلج أحدكم 
وأكثر العلماء على أن ي عمر؛ عن فسخ احلج يف العمرة، فهذه العمرة اليت تواعد عليها  

متعتان كانتا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (عمر، وفيها روى احلديث عنه، أنه قال
  .العمرةيف ؛ يعين فسخ احلج 6)متعة احلجمتعة النساء و: أنا أى عنهما وأعاقب عليهما

                                                
 .51-17/48تذكارانظر أقوالهم في االس -1
وابن ماجة في . 5/2012. 4955: أخرجه البخاري في كتاب الطالق باب من طلق وهل يواجه امرأته بالطالق رقم -2

 .1/661. 2050: كتاب الطالق باب ما يقع به الطالق من الكالم رقم
      )ثالثة الذين خلّفواوعلى ال: (أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك وقول اهللا عز وجل -3

 .4/2120. 2769: ومسلم في كتاب التوبة باب توبة كعب بن مالك وصاحبيه رقم .4/1606. 4166: رقم
 .52-17/51االستذكار  -4
 . 1/347. 769: أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج باب جامع ما جاء في العمرة رقم -5
 .7/206. 13948: ح المتعة رقمأخرجه البيهقي في كتاب النكاح باب نكا -6
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وال أعرف من الصحابة من خيري فسخ احلج يف العمرة، بل خص به أصحاب رسول اهللا  
  .1"صلى اهللا عليه وسلم

مث يستدل يف موضع آخر على أن التمتع جائز عند عمر بن اخلطاب أي أن يقرن احلج مع  
القران، وذكر له إنكار سليمان بن ربيعة وزيد  العمرة، حلديث الصيب بن معبد إذ قرن وسأله عن
فهذا بين له أن : "وقال. 2"هديت لسنة نبيك: "بن صوحان لتلبيته باحلج والعمرة معا، فقال له

القران عنده سنة، ولكنه استحب اإلفراد؛ أنه إذا أفرد احلج مث قصد البيت من قابل العمرة أو قبلها 
ري أشهر احلج، كان عمله وتعبه ونفقته أكثر، وهلذا مل يكن يف عامه من بلده، أومن مكة يف غ

يستحب العمرة يف أشهر احلج، وال استحب التمتع بالعمرة إىل احلج، كل ذلك حرصا منه على 
زيارة البيت وعلى كثرة العمل؛ ألن من أفرد عمرته عن حجه كان أكثر عمال من القارن، ومن 

  .3"اهللا كان أكثر عمال كان أكثر أجرا إن شاء
  املؤذن يف صالة الفريضة والنافلةحكم إجابة : 8مثال

القياس عندي أنه : "أورد ابن عبد الرب اختالف الفقهاء يف هذه املسألة، مث اجتهد رأيه بقوله 
حي  ،ال فرق بني املكتوبة والنافلة يف هذا الباب ألن الكالم حمرم فيهما، وقول حي على الصالة

، فال يصلح يف شيء من الصالة، وأما سائر األذان فمن الذكر الذي يصلح على الفالح كالم فيها
ال حول وال قوة إال باهللا، يف مكان حي على الصالة، : وقد جاء يف اآلثار املرفوعة قول. يف الصالة

  .وحي على الفالح
قال عليه : وقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث معاوية بن احلكم أنه قال 

من كالم الناس، إمنا هو التسبيح، والتهليل، والتكبري، صالتنا ال يصلح فيها شيء إن : ( سالمال
  .4)وتالوة القرآن

ومل خيص نافلة من  5)قولوا مثل ما يقول املؤذّن: (وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .فريضة

                                                
 .212-11/211انظر االستذكار  -1
والنسائي في كتاب الحج باب إفراد الحج . 2/158. 1799: أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب في اإلقران رقم -2

 .2/344. 3699: رقم
 .238 -11/237انظر االستذكار  -3
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ملكتوبة كراهية من غري حترمي فما جاز يف الفريضة، جاز يف املكتوبة، إال أن مالكا كرهه يف ا 
  .كتحرمي الكالم

والذي يوجبه القياس والنظر؛ أن ما كان من الذّكر اجلائز يف الصالة مل يفرق بني نافلة وال  
  .مكتوبة
وليس . وأما من كره ذلك، وأبطل الصالة به فجعله مثل تشميت العاطس، ورد السالم 

  .لكالم حمرم يف الصالةكذلك، ألن التشميت ورد السالم من الكالم، وا
  .بالسكوت، وينا عن الكالمأمرنا ؛ 1﴾وقوموا هللا قانتني﴿: ملا نزلت: قال زيد بن أرقم 
إن اهللا حيدث من أمره ما (: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن مسعود 

  .2)يشاء، وإن مما أحدث أال تكلّموا يف الصالة
الذكر بالتهليل والتكبري، والتسبيح، والتمجيد، والدعاء،  –م عليه السال –وقد أباح فيها  

  ."الذكرفعلم أن الكالم احملرم فيها غري املباح من 
  حق الويل يف تزويج البكر والثيب :9مثال

أميا امرأة نكحت بغري ويل، فنكاحها : (قال ابن عبد الرب يف قوله صلى اهللا عليه وسلم 
األمي أحق بنفسها؛ إمنا هو الرضى، وحق الويل أنه أحق بالتزويج؛  ،ذادلّ على أن املراد : 3)باطل
قول عام يف كل متواجد وكل  4)ال نكاح إال بويل(و) ..أميا امرأة نكحت بغري ويل: (لقوله

ومييل أن لوليها يف إنكاحها حقّا، ولكن حقّها يف ) األمي أوىل بنفسها من وليها: (نكاح، وقوله
ال تزوج إال بإذا، وقد أخرب أنه وليها، وال فائدة يف واليته إال يف تويل العقد  نفسها أكثر، وهو أن

  .وهذا واضح عال. عليها إذا رضيت، إذا كان هلا العقد على نفسها مل يكن وليا
وأا نزلت يف  5﴾فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴿وفيما تقدم من قول اهللا تعاىل  

  .6"ردها إىل زوجها، كفاية وحجة بالغة عضل معقل بن يسار أخته، عن 
  يمن ذكر الوتر وهو يف صالة الصبحف: 10مثال

                                                
 .238/البقرة -1
وأبو داود في الصالة باب رد السالم في . 1/365. 1144: أخرجه النسائي في الصالة باب الكالم في الصالة رقم -2
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ال يقطع؛ ألن : "اجتهد ابن عبد الرب رأيه فيمن ذكر الوتر وهو يف صالة الصبح، وقال 
األصل أن ال يبطل اإلنسان عمله، وال خيرج من فرضه، قبل أن يتمه لغري واجب عليه، ومعلوم أن 

  !.جب إمتامه فرض والوتر سنة، فكيف يقطع فرض لسنة؟إمتام ما و
وقد أمجع العلماء على أنه ال تقطع صالة فريضة لصالة مسنونة فيما عدا الوتر، واختلفوا يف  

  .قطعها للوتر، فالواجب رد ما اختلفوا فيه إىل ما أمجعوا عليه
خلف إمام، فكذلك وكذلك أمجع فقهاء األمصار أنه ال يقطع صالة الصبح للوتر إن كان  

  .املنفرد قياسا ونظرا، وعليه مجهور العلماء
ومل خيتلف قول مالك وأصحابه فيمن أحرم بالتيمم فطرأ عليه املاء، وهو يف الصالة؛ أنه  

  .1"يتمادى وال يقطع، وهذا كان أوىل من القطع للوتر
  يف الصالة الوسطى: 11مثال

 من صلى قبل طلوع الشمس: (ليه وسلمأورد ابن عبد الرب حديث الرسول صلى اهللا ع 
  .2)وقبل غروا حرمه اهللا على النار

وهذا احلصن بين يقتضي صالة الصبح وصالة العصر، واالختالف القوي يف الصالة : "وقال 
الوسطى، إمنا هو يف هاتني الصالتني، ما روي يف الصالة الوسطى يف غري صالة الصبح والعصر 

  .ضعيف ال تقوم به حجة
وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ﴿: فعن ابن عباس، يف قوله تعاىل 
اهللا أعلم مبراده من قوله : "... مث قال. 4"الصالة املكتوبة يعين الصبح والعصر: قال، 3﴾الغروب

وكل واحدة من اخلمس وسطى؛ ألن قبل كل واحدة منها صالتني فهي وسطى، . ذلك تبارك امسه
  .5"واجب واحملافظة على مجيعهن
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  :توطئة
كثريا ما يقف ابن عبد الرب عند املسائل املتنازع فيها بني الفقهاء، فال يديل فيها برأي؛ ربما 
ألن اجتهاده مل يوصله إىل يقني فيقول برأيه، أو يرجح رأي على رأي، فأىب لذلك أن يقول بدون 

االجتهاد ال يكون : "، وهذا ما نستنتجه من قولهعلم تام؛ ألنه ال جيوز القول يف دين اهللا إال بيقني
إال على أصول يضاف إليها التحليل والتحرمي، وأنه ال جيتهد إال عامل ا، ومن أشكل عليه لزمه 
الوقوف، ومل جيز له أن حييل على اهللا قوال يف دينه، ال نظري له من أصل، وال هو يف معىن أصل، 

" ومن أشكل عليه لزمه الوقوف: "، فقوله1"صار قدميا وحديثاوهو الذي الخالف فيه بني أئمة األم
يربر توقفه عن القول برأيه يف كثري من املسائل الفقهية املختلف فيها، ويؤيد قوله هذا ما جاء يف 

 2؛ فقد عقد بابا كامال يف ما يلزم العامل إذا سئل عما ال يدريه)جامع بيان العلم وفضله(كتابه 
ملن مل يكن له يقني للقول يف دين اهللا، وقد استشهد يف ذلك بأبيات شعرية وبين ما جيب عمله 

  .رجزية
علم  ومل يكن عندك      ه ــــــنــلت عئفإن جهلت ما س 

  هــــمنـ
 مــــــــــــــــهــــــــــه بغري فـفال تقل في 
  مــــإن اخلطأ مزر بأهل العل      
مايل مبا تسأل عنه       ر ــــــــــاألم كوقل إذا أعياك ذا 

  رــــــــــبخ
  ــمالت تقول احلكاك مازاكذ      اـفذاك شطر العلم عند العلم 

  :وكذلك بقول الشاعر
  هــوإياك واألمر الذي أنت جاهل  ا ما قتلت األمر علما فقل به وإذ

بدو من ومن األمثلة اليت نرى أن ابن عبد الرب توقف عن القول فيها برأيه لعدم اليقني، كما ي 
  :خالل عرضها، ما يلي

  حكم أكل حلوم اخليل :1مثال

                                                
 .2/57لبر ابن عبد ا –جامع بيان العلم وفضله  -1
 .55- 2/49نفس المصدر  -2
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ل بأا ال تؤكل، وإليه ذهب ئأورد ابن عبد الرب اختالف الفقهاء يف أكل حلوم اخليل؛ فقا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن (مالك وأصحابه وأبو حنيفة واألوزاعي، وحجتهم يف ذلك 

وقائل بأا تؤكل؛ . 1)مري وكل ذي ناب من السباعى عن أكل حلوم اخليل، والبغال، واحل
وإليه ذهب أبو يوسف، وحممد، من احلنفية، والليث بن سعد، والشافعي وأصحابه، احتجاجا 

انا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب عن حلوم احلمر، : (حبديث جابر بن عبد اهللا قال
ذحبنا يوم خيرب اخليل، والبغال، واحلمري، فنهانا (: وعنه أيضا قال. 2)وأذن لنا يف حلوم اخليل

  .3)رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البغال واحلمري، ومل ينهنا عن اخليل
  .4)حنرنا فرسا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأكلناه: (وحديث أمساء قالت 
أما أهل : "ملختلفة، وعلّق قائالوقد اكتفى ابن عبد الرب يف هذه املسألة بعرض آراء الفقهاء ا 

وأما . العلم باحلديث فحديث اإلباحة يف حلوم اخليل أصح عندهم، وأثبت من النهي عن أكلها
  .5"القياس عندهم، فإا ال تؤكل اخليل؛ ألا من ذوات احلافر كاحلمري

  ما جاء يف أكل اجلراد: 2مثال
سئل عمر بن اخلطاب عن اجلراد، : الأورد ابن عبد الرب حديث عبد اهللا بن عمر أنه ق 
ويف هذا اخلرب : "، واستدلّ به على جواز أكله فقال7)نأكل منه 6وددت أن عندي قفعة(: فقال

  ".أكل عمر اجلراد، وهو أمر جمتمع على جواز أكله ملن شاء
بعد ذلك أورد اختالف الفقهاء يف تذكيته؛ هل حيتاج إىل ذكاة أم ال؟ فذكر قول مالك  
 يؤكل حىت يذكى كيف أمكن من قطع الرؤوس أو الطرح يف النار، وحنو ذلك مما يعاجل به بأنه ال

                                                
وابن ماجة في كتاب الذبائح باب  3/159. 4844: أخرجه النسائي في كتاب الصيد باب تحريم أكل لحوم الخيل رقم -1

 .2/1066. 3198: لحوم البغال رقم
اب في أكل ومسلم في كتاب الصيد، ب. 4/1544. 3982: أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر رقم -2

 3/1541. 1941: لحوم الخيل رقم
والدار قطني في كتاب . 3/351. 3789: أخرجه أبو داود، في كتاب األطعمة باب في أكل لحوم الخيل رقم -3

 .4/289. 69: ااألشربة باب الصيد والذبائح واألطعمة وغير ذلك رقم
ومسلم في كتاب الصيد باب في أكل  .5/2099 .5191: البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح رقم -4

 .3/1541. 1942: لحوم الخيل رقم
 .333 -15/332االستذكار  -5
6- بل : القفعة عندهم: قال ابن عبد البرظرف يعمل من الحلفاء وشبهها، مستطيل، كالذي يحمل عندنا فيه التراب والز

 .على الدواب
والبيهقي في كتاب الصيد . 2/933. 1668: ء في الطعام والشراب رقمأخرجه مالك في الموطأ باب جامع ما جا -7

 .9/258والذبائح باب ما جاء في أكل الجراد 
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مث أردفه بقول الشافعي وسائر أهل العلم؛ . موته؛ إذ ال حلق له، وال لبة، فيذكى فيها بنحر أو ذبح
  .1بأنه ال حيتاج إىل ذكاة، وحكمه عندهم حكم احليتان، يؤكل احلي منه وامليت، ما مل يننت

فقد اكتفى ابن عبد الرب يف هذه املسألة ذه اآلراء الفقهية، ومل جيتهد فيها بنظر أو  
  .استدالل

  ما جاء يف مرياث قاتل اخلطأ: 3مثال
بعد أن أورد ابن عبد الرب إمجاع العلماء على أن قاتل العمد ال يرث من مقتوله شيئا، أورد  

القاتل عمدا أو خطأ ال يرث شيئا من املال أو الدية اختالفهم يف القاتل خطأ؛ فمنهم من قال أن 
وهو مذهب أيب حنيفة وأصحابه، والشافعي يف أحد قوليه، وسفيان الثوري، وقول شريح 
وطاووس، وجابر بن زيد والشعيب وغريهم، وهو مروي عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب 

ن الدية شيئا، وهو قول سعيد بن ومنهم من قال أن قاتل اخلطأ يرث من املال، وال يرث م. طالب
  .املسيب وعطاء واحلسن والزهري ومكحول وهو أحد قويل الشافعي

  .2وقالت طائفة من البصريني يرث قاتل اخلطأ من الدية، ومن املال مجيعا 
  .وقد توقف ابن عبد الرب عند هذه اآلراء، ومل يبد رأيه يف املسألة 

ار بأجنبية، وهل على النساء ألم وحكم الظهيف حكم الظهار بذات حمرم غري ا :4مثال
أورد ابن عبد الرب آراء الفقهاء املختلفة يف هذه املسألة املتفرعة، ومل جيتهد رأيه بنظر أو ظهار؟ 
حيث بدأ بقول اإلمام مالك أن الظهار يقع بكل ذات حمرم من الرضاع والنسب، قياسا . استدالل

  .3نه يف الظهار باألجنبيةعلى األم، وهو قول أصحابه، واختلفوا ع
مث ذكر قول الثوري واألوزاعي واحلسن بن حيي، وأيب حنيفة، وأصحابه، بأن من قال  
: وإن قال. أنت مين كظهر أخيت أو ذات حمرم منه، وكل امرأة ال حتلّ له أبدا، فهو مظاهر: المرأته

كظهر فالنة غري : وإن قال. ركظهر فالنة غري ذات حمرم منه، وكل امرأة ال حتلّ له أبدا، فهو مظاه
مث ذكر للشافعي روايتني؛ إحدامها أن الظهار ال يصح إال باألم . ذات حمرم، مل يكن مظاهرا

  .4وحدها، واآلخر أنه يصح بذوات احملارم من النسب والرضاع، وهو قول أمحد
أم  مث خيطو خطوة أخرى لبيان آراء الفقهاء يف مسألة أخرى، وهي هل على النساء ظهار 

هذا قول مجهور العلماء، مث عرض : ال؟ فبدأ بقول اإلمام مالك، بأنه ليس على النساء ظهار، وقال
                                                

 .26/333االستذكار  -1
 209 -25/207االستذكار،  -2
 .17/125انظر اختالف أصحاب مالك عنه في االستذكار  -3
 .17/126االستذكار  -4
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اآلراء الفقهية األخرى تبعا لذلك، ومل يظهر خالل عرضه هذا اعتراض منه على رأي، أو رد أو 
  .1ترجيح ألي قول من األقوال

  يف طالق املكره :5مثال
لعلماء يف طالق املكره وحجة كل فريق منهم، فجمهور أورد ابن عبد الرب اختالف ا 

إن : الفقهاء، مالك والشافعي وأصحاما واحلسن بن حيي، وأمحد وإسحاق وأبو داود، قالوا
إال من أكره وقلبه ﴿: طالق املكره ال يلزم وال يقع وال يصح، احتجاجا بقول اهللا عز وجلّ

مطمئنا باإلميان، فكذلك الطالق إذا مل  كان القلبفنفى الكفر باللسان إذا  2﴾مطمئن باإلميان
  .يرده بقلبه، ومل ينوه، ومل يقصده، ومل يلزمه

  .3)كرهوا عليهتجتاوز اهللا ألميت عن اخلطأ والنسيان وما اس: (وبقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .على املكره 4)ال طالق، وال عتاق يف إغالق: (كما تأولوا قوله صلى اهللا عليه وسلم 
. وقد روي عن عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وابن عباس أن طالق املكره ال يلزم 

  .5وبه قال شريح، وجابر بن زيد، واحلسن، وعطاء، وطاووس، وعمر بن عبد العزيز، وغريهم
  .6يصح طالق املكره ونكاحه ونذره وعتقه: أما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا 
وإن أكرهه اللصوص مل جيز طالقه، وإن أكرهه : الشعيبوقد توقف ابن عبد الرب عند قول  

كأنه رأى أن اللصوص يقتلونه، والسلطان ال يقتله، ومل خيتلفوا يف : "وعلق قائال. السلطان جاز
ليس : ( أنه قال –رضي اهللا عنه  –روي عن عمر . خوف القتل والضرب الشديد أنه إكراه

واحتج أمحد بن حنبل بقوله هذا؛ إذا كان . 7)أوثقالرجل أمينا على نفسه إذا أخيف أو ضرب، أو 
  .خياف القتل، أو الضرب الشديد؛ أنه إكراه

  .8"القيد إكراه، والسجن إكراه، والوعيد إكراه: "وقال شريح 

                                                
 .128-17/126 نفسه -1
 .106/النحل -2
وسنن البيهقي في كتاب القسم . 1/659. 2043: أخرجه ابن ماجة في الطالق، باب طالق المكره والناسي رقم -3

 .7/356. 14871: والنشوز باب ما جاء في طالق المكره رقم
والبيهقي في كتاب .. 259 .2/258 .2193: أخرجه أبو داود في كتاب الطالق باب في الطالق على غلط رقم -4

 .10/61ب جامع األيمان من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه األيمان با
 .153- 18/152انظر االستذكار  5
 .154-18/153انظر احتجاجهم،  -6
  .6/411. 11423: مصنف عبد الرزاق كتاب الطالق باب طالق المكره رقم -7
 .18/155االستذكار  -8
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ومل جيتهد رأيه يف هذه املسألة بالرغم من ظهور ميله لرأي اجلمهور، لكنه مل يصرح بذلك،  
  .واكتفى بعرض هذه األراء

  .ما جيوز من النفقة يف القراض: 6لمثا
أورد ابن عبد الرب أقوال الفقهاء يف ما جيوز من النفقة يف القراض؛ فمالك وأبو حنيفة  

وأصحاما أن العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه إذا سافر؛ وال ينفق إذا كان 
يف : وقال أصحابه. إذن رب املالال ينفق يف سفر، وال يف حضر إال ب: أما الشافعي فقال. حاضرا

ينفق يف املصر مبقدار ما بني نفقة : لقول مالك؛ والثالث: هذا، والثاين: أحدمها. املسألة ثالثة أقوال
  .1السفر واحلضر

  .وقد اكتفى ابن عبد الرب بعرض اآلراء الفقهية دون اإلدالء مبا أوصله نظره يف املسألة 
  

  السلف يف القراض :7مثال
يف رجل أسلف رجال ماال، مث سأله الذي تسلّف املال أن يقره عنده : كما قال مالكومثله  
فقد أورد ابن عبد الرب اختالف الفقهاء يف هذه املسألة مع توقفه عند هذا احلد دون بيان . قراضا
  .2رأيه

  حكم املتاع الذي يبقى بيد العامل إذا تفاصل املتقارضان: 8مثال
فبقي بيد العامل من املتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق  إذا تفاصل املتقارضان 

كل شيء من ذلك كان تافها، فهو للعامل، ومل يسمع أحدا : قال مالك. الثوب،أو ما أشبه ذلك
  .أفىت برد ذلك، وإمنا يرد من ذلك الشيء الذي له مثن، إال أن يتحلّل صاحبه من ذلك

  .، وتوقف ومل يدل برأيه3اء يف هذه املسألةوقد أورد ابن عبد الرب أقوال الفقه 
وخالصة القول؛ فقد اعتمد ابن عبد الرب يف منهجه يف املقارنة بني اآلراء الفقهية املختلفة  

على قواعد للوصول إىل حكم فقهي يف املسألة املختلف فيها، إما باجلمع بني األدلة املتعارضة مىت 
إمهال أحدمها، حبمل كل منهما على حال مغاير ملا محل مال الدليلني أوىل من عأمكن ذلك ألن إ
أو بالترجيح بني األدلة يف حالة تعذر اجلمع . ضي إىل اجلمع بني النقيضنيفعليه اآلخر لئال ي

أو . والتوفيق بينهما يف حالة اقتران أحدمها مبا يقويه ويؤيده إما من جهة النقل أو العقل أو اللغة

                                                
 .171-21/170انظر بقية اآلراء الفقهية في االستذكار،  -1
 .21/180انظر المسألة في االستذكار  -2
 .191-21/190انظر األقوال الفقهية التي أوردها في المسألة في االستذكار  -3
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، واليت ميكن أن يتوافق رأيه فيها مع غريه والذي يستنبطه مباشرة من ةألباجتهاده اخلاص يف املس
  .نصوص الكتاب والسنة بعد فهمهما وتدبر معانيهما، أو بالقياس عليها يف حالة انعدامها

وإذا مل يتمكن من التوصل إىل احلكم الفقهي بأحد هذه القواعد أو أشكل عليه، توقف ألنه ال 
  .بني العلماء قدميا وحديثا فيه دون علم ويقني، وهو الذي ال خالفجييز القول يف دين اهللا ب
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  تقویم منھج ابن عبد البّر في المقارنة الفقھیة
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بعد أن تعرفنا يف الفصول السابقة على شخصية العامل اجلليل ابن عبد الرب، مبا أويت من ملكة 

يف الفهم الدقيق للنصوص الشرعية، حيث كان يعتمد على األصول يف استنباط األحكام الشرعية، 

هية واختالفام، ومقابلة بعضها بعض ونقدها، مث بعد عرضه ألقوال الفقهاء يف كل املسائل الفق

الدراسة املعمقة لألحاديث الواردة يف كل باب من أبواب الفقه سندا ومتنا، حىت ال يترك فقرة منه 

  .مث بعد ذلك يصل إىل نتيجة من هذه املقارنة وال تكون إال بدليل. أو جزئية إال وقف عليها

ى التألق الفكري البن عبد الرب ونبوغه العلمي الذي وهذا إن دلّ على شيء، فإمنا يدل عل 
وصل إليه بإحاطته بعلمي القرآن والسنة النبوية وبراعته يف علوم اللغة العربية واليت مكنته من بلوغ 

وقد أفاض حمقق كتاب . درجة اتهدين، وبرزت هذه امللكة من خالل كتابه االستذكار
ب النفيس، يف مقدمة الكتاب، واستشهد بأمثلة ومناذج االستذكار، يف بيان خصائص هذا الكتا

  .اختارها توحي بتحرر مؤلفه من قيد التقليد واجلمود إىل عامل االجتهاد والتجديد
كما تعترب رسالة الدكتوراه اليت تقدم ا األستاذ حممد يعيش من أهم الرسائل اجلامعية اليت  

مدرسة اإلمام احلافظ أيب (د الرب مبا يغين، وعنواا وقفت عليها وأحاطت مبزايا فقه اإلمام ابن عب
  ).عمر بن عبد الرب يف احلديث والفقه وآثارها يف تدعيم املذهب املالكي يف املغرب

وقد أردت بدوري من خالل هذا الفصل أن أقف، جبهدي املتواضع، وقفة تقومي ملنهج ابن  
سابقة ببيان خصائص ومزايا هذا املنهج، وهذا ال عبد الرب يف املقارنة الفقهية من خالل دراسيت ال

مينع من إبداء بعض املالحظات النقدية اليت ميكن أن تعتري أي عمل بشري، رغم حترجي الشديد 
  .ملقام هذا العامل اجلليل ومكانته العلمية الرفيعة –النقد  –من كلمة 

  :لذلك قسمت هذا الفصل إىل مبحثني 
  .املقارنة الفقهية عند ابن عبد الربمزايا منهج  :املبحث األول 
  .مالحظات نقدية على منهج املقارنة الفقهية عند ابن عبد الرب: املبحث الثاين 
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  المبحث األول

  مزایا منھج المقـــــــارنة الفقھیة

  عند ابن عبد البّر
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  :توطئة
متاز منهج املقايبتقصي املسائل اخلالفية يف كل باب من أبواب  رنة الفقهية البن عبد الرب

شهورين، وتقصي األحاديث واآلثار وفتاوى الصحابة والتابعني فيها، الفقه، وتقصى آراء الفقهاء امل
ويقوم بذلك بكل نزاهة . ألجل الوصول إىل نتيجة أو إىل حكم يف املسألة املتنازع فيها

قائله، وينتقد اخلطأ مهما كان من وموضوعية، دون تعصب أو مذهبية، ينتصر للحق مهما كان 
كن أن نربزها يف وغريها من املزايا اليت مي ،حيح وتصويب، بتصحيح ما حيتاج إىل تصوقع فيه

  : النقاط اآلتية
  .استقصاء املسائل اخلالفية يف كل باب من أبواب الفقه: أوال 
  .بناء املسائل على األحاديث واآلثار واستقصائها: ثانيا 
  .الدقة يف فهم النصوص: ثالثا 
لفقهاء وتتبع آراء الفقهاء اآلخرين غري أئمة استقصاء آراء الصحابة والتابعني وآراء ا: رابعا 

  .املذاهب املشهورة
  .إعطاء خالصة آلراء الفقهاء يف املسألة: خامسا 
  .االنتصار ملا يراه حقا وإن خالف مذهبه املالكي: سادسا 
  .التيسري يف األحكام ما مل ختالف الشرع: سابعا 
  .ألخرىخلوه من احلشو والتكرار بإحالته إىل كتبه ا :ثامنا 
   .الترته عن ذكر البدع وآراء أهل البدع واجلدال: تاسعا 
 .تصحيح ما حيتاج إىل تصحيح وتوضيح: عاشرا 

  
  استقصاء املسائل اخلالفية يف كل باب من أبواب الفقه: املطلب األول

لقد حرص ابن عبد الرب خالل مقارنته الفقهية على استقصاء املسائل اخلالفية، ويظهر ذلك  
باب من األبواب الفقهية؛ فبعد بيان ما أمجع عليه الفقهاء من املسألة يأيت باملسائل الفرعية  يف كل

كل جزئياا، وكل ما قيل فيها بدءا من عهد  ستقرئيواليت قام حوهلا الرتاع يف املذاهب، فيتتبعها 
املختلفة يف  طالعه على األقوالالتابعني والفقهاء بعدهم، مما ينبئ عن سعة االصحابة إىل عصر 

املسألة املتنازع فيها، واالستيعاب يف البحث، مث يقوم بدراستها ومناقشتها ونقدها واالستدالل هلا 
  -:خترت على سبيل املثال ما يليب واجلمود، وقد ابدقة فهم، بعيدا عن التعص
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رضه ، فبعد ع1ءة يف باب ما جاء يف الصداق واحلباانظر مثال استقصاءه للمسائل اخلالفي -أ 
نكاح بدون صداق، عرض املسائل الفرعية املتنازع فيها بني العدم جواز على  إلمجاع العلماء
  : الفقهاء وهي

  .اختالف الفقهاء يف عقد النكاح بلفظ اهلبة - 1
  .اختالف الفقهاء يف النكاح على تعليم القرآن - 2
  .دونهاختالف الفقهاء يف مقدار مبلغ الصداق الذي ال جيوز عقد النكاح ب - 3
  .اختالف الفقهاء يف وجوب املهر للمرأة اليت ا عيب - 4
  .اختالف الفقهاء فيمن تويف عنها زوجها قبل الدخول ا ومل يسم هلا صداقا - 5
  .اختالف الفقهاء يف الرجل يشترط حباء دون صداق ابنته - 6
وه يسميه أب اختالف الفقهاء يف الرجل يزوج ابنه الصغري ال مال له، هل الصداق الذي - 7

  يف مال الغالم أم يف مال األب؟
أن  على ؛ فبعد أن أورد إمجاع العلماء2مثال يف باب ما جاء يف النداء للصالة وكذلك - ب 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أذّن له بالصالة حياته كلّها يف كل مكتوبة، عرض املسائل الفرعية 
  : يوهباب الاملتنازع فيها بني الفقهاء يف هذا 

  .ختالف الفقهاء يف كيفية األذان واإلقامةا - 1
  .ختالف الفقهاء يف وجوب األذانا - 2
إذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما : (ختالف الفقهاء يف معىن قوله صلى اهللا عليه وسلما - 3

  .3)يقول املؤذّن
  .ختالف الفقهاء يف املصلي يسمع األذان وهو يف نافلة أو فريضةا - 4
  .فقهاء يف السعي إىل الصالة ملن مل يسمع اإلقامةختالف الا - 5
  .أول صالته أو آخرهامع اإلمام هو  املصلييدركه العلماء فيما  اختالف -6
  .اختالف العلماء يف قيام املؤممني إىل الصالة - 7
  .اختالف العلماء يف الصالة بإقامة غري املؤذّن - 8
  .ر قبل طلوع الفجراختالف العلماء يف إجازة األذان لصالة الفج - 9

                                                
  123 -16/67انظر االستذكار  -1
 .77 – 4/7انظر االستذكار  -2
 .سبق تخريجه في الفصل الخامس-3
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، حيث عرض 1ومثل ذلك أيضا ما أورده يف كتاب املساقاة باب ما جاء يف املساقاة - ج 
املسائل املتنازع فيها بني الفقهاء يف هذا الباب بعد أن أحال على التمهيد للرجوع إىل اآلثار 

  : املرفوعة يف فتح خيرب وكيف كانت قسمتها وجاء حبثه كما يلي
  .ماء يف جواز املزارعة واملساقاةاختالف العل - 1
 .اختالف العلماء فيما جتوز فيه املساقاة - 2
  اختالف الفقهاء يف الذي عليه جذاذ؛ الثمر لرب املال أم املساقي؟ - 3
اختالف أصحاب مالك يف استثناء العامل زرعا يكون بني النخل واختالفهم يف مساقاة  - 4

 .املوز
 .صلاختالف الفقهاء يف مساقاة الب - 5
 .اختالف الفقهاء يف أجل املساقاة - 6
من املسائل املتنازع فيها بني 2وكذلك ما جاء يف باب ما جتب فيه الكفارة من األميان - د 

  :الفقهاء، ومنها
  .اختالف الفقهاء يف تقدمي احلنث على الكفارة - 1
  .اختالف الفقهاء يف من حلف يف الشيء الواحد مرارا وتكرارا - 2

  
  بناء املسائل على األحاديث واآلثار واستقصائها: املطلب الثاين

يقوم ابن عبد الرب ببناء املسائل الفقهية املتنازع فيها واستنباطها عن طريق األحاديث واآلثار  
ها، وعلق على تتبعها من مجيع الطرق اليت روي ا، وتصنيفها حسب موضوع الباب اليت استقرأ

احلديث وحتليله وجتزئته إىل فقرات يستخرج منها املسائل الفقهية الذي يناسبها، مث يلجأ إىل دراسة 
وقد برع ابن عبد الرب . ومبعىن أصح إرجاع املسائل إىل أصوهلا املستنبطة منها. واألحكام املتعلقة ا

يف عمله هذا، واستوعب مجيع اآلثار واألحاديث على ما يبدو يف غالب األبواب الفقهية حىت إنه 
  . من األحيان إىل مظاا يف كتبه األخرى، كالتمهيد، ابتغاء اإلجياز واالختصارحييل يف كثري

  :وإليك أمثلة تبين ذلك 

                                                
 .239 -21/195انظر االستذكار  -1
 .82 -15/75انظر االستذكار  -2
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أورد األحاديث الواردة فيه؛ . ما جاء يف كتاب القرآن باب ما جاء يف حتزيب القرآن-أ 
حني  همن فاته حزبه من الليل فقرأ: "فبدأها حبديث داود بن حصني عن عمر بن اخلطاب قال

  .1"تزول الشمس؛ إىل صالة الظهر، فإنه مل يفته، أوكأنه أدركه
من نام عن حزبه فقرأه ما بني : (مث أورده من طريق ابن شهاب عن عمر بن اخلطاب قال 

  .2)صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل
 صلى اهللا عليه من أصحاب ابن شهاب من يرويه عنه بإسناده عن عمر، عن النيب: "وقال 
مث يعلق على هذه األحاديث بأن الذي يف حديث ابن شهاب من صالة الفجر إىل صالة " وسلم

  .الظهر أوسع وقتا، وابن شهاب أتقن حفظا وأثبت نقال
بعد ذلك يقوم باستخراج األحكام منها؛ يف بيان فضل صالة الليل، مث ينتقل خطوة أخرى  

كتاب البيان عن (لقرآن ويورد طرق روايته، مث حييل إىل كتابه إىل حديث زيد بن ثابت يف قراءة ا
  .3لالطالع على ما جاء من اآلثار يف قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم) تالوة القرآن

انظر كذلك ما جاء يف باب فضل صالة اجلماعة على صالة الفذّ؛ حيث أورد حديث  - ب 
صالة اجلماعة تفضل صالة الفذّ : (وسلم قال الباب، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

صالة : (، وحديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال4)بسبع وعشرين درجة
  .5)اجلماعة أفضل من صالة أحدكم وحده خبمسة وعشرين جزءا

مث يورد األحاديث يف حد اجلماعة، وإعادة الفذّ مع اجلماعة، ويستخرج حكم صالة  
 إذا(وأقوال العلماء فيها، مث يبين سقوط فرض اجلماعة وأا سنة وفضيلة بذكر حديث اجلماعة 

                                                
و النسائي في كتاب  .1/200. 471: أخرجه مالك في الموطأ في كتاب القرآن باب ما جاء في تحزيب القرآن رقم -1

 .1/458. 1465: باب من نام ثواب من نام عن حزبه أو شيء عنه رقم –الصالة 
: وقال.2/474. 581: أخرجه الترمذي في كتاب الصالة باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار رقم -2

 .2/34. 1313: باب من نام عن حزبه رقم ،وأبو داود في كتاب الصالة.حديث حسن صحيح
 .26 -8/18االستذكار،  -3
، وأخرجه 1/129. 288: أخرجه مالك في كتاب صالة الجماعة باب فضل صالة الجماعة على صالة الفذّ رقم -4

ومسلم في كتاب الصالة باب فضل صالة . 1/231. 619: البخاري في األذان باب فضل صالة الجماعة رقم
 .451- 1/450. 650: الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها رقم 

. 450 - 1/449. 649: أخرجه مسلم في كتاب الصالة، باب صالة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها رقم -5
 .وقال حديث حسن صحيح. 421/ 1. 216: والترمذي في الصالة باب ما جاء في فضل الجماعة رقم
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وقال بأنه روي من وجوه ثابتة صحيحة وأحال  1)بالعشاء أقيمت الصالة وحضر العشاء فابدؤوا
  .على التمهيد ملعرفة أسانيدها

كم إال الصالة أفضل الصالة صالتكم يف بيوت: (بعدها يورد حديث زيد بن ثابت أنه قال 
هذا احلديث تفسري ملا قبله من األحاديث : ، وحييل إىل طرق روايته يف التمهيد، ويقول2)املكتوبة

  .3أا يف املكتوبات ال يف النوافل
من كتاب البيوع،  4كذلك استقصاؤه ألحاديث باب بيع الذهب بالفضة تربا وعينا- ج 

ينه سواء ال جيوز التفاضل يف شيء منه، كذلك فبعد بيان إمجاع العلماء على أن الذهب تربه وع
يورد . الفضة بالفضة تربها وعينها ومصنوع ذلك كله ومضروبه، ال حيل التفاضل يف شيء منه

اآلثار الدالة على ذلك، يرويها بإسناده، ويذكر أصح ما ورد من أحاديث يف هذا الباب، وهو 
 هذا الباب إال حديث نافع عن أيب لو مل يكن يف: ويقول 5حديث نافع عن أيب سعيد اخلدري

  .سعيد اخلدري كان حجة بالغة، لثبوته، وبيانه
. وحييل إىل التمهيد ملعرفة طرق روايته، مث يستخرج منه املسائل الفقهية وأقوال العلماء فيها 

  .6وسار على هذا املنوال يف كل أحاديث هذا الباب
  

  الدقّة يف فهم النصوص: املطلب الثالث
كيف أن ابن عبد الرب، يبين املسائل الفقهية على األحاديث واآلثار اليت يستقرئها، وهذه بينا  

لذلك . األحاديث يقوم بشرحها واستخراج الفوائد واألحكام منها بطريقة تنبئ بدقته يف الفهم
أردنا أن نسلط الضوء على بعض األحاديث لنبين قدرته املميزة يف فهم النصوص فهما صحيحا من 

  .خالل استنباطاته الدقيقة والعميقة منها

                                                
ومسلم في . 5/2080. 5148: أخرجه البخاري في كتاب األطعمة باب إذا حضر العشاء فال يعجل عن عشائه رقم -1

كتاب الصالة باب كراهية الصالة بحضرة الطعام ر الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصالة مع مدافعة األخبثين 
 .1/392. 457: رقم

والبخاري في . 1/130. 291: جه مالك في كتاب صالة الجماعة باب فضل صالة الجماعة على صالة الفذ رقمأخر -2
والنسائي في كتاب قيام الليل باب الحثّ على الصالة . 1/256. 698: كتاب الجماعة واإلمامة باب صالة الليل رقم

 .1/408. 1291: في البيوت والفضل في ذلك رقم
 .329 –5/313االستذكار  انظر التفصيل في -3
 .230 -19/187انظر االستذكار  -4
 .19/198انظر الحديث في االستذكار  -5
 .227،217،214، 19/206انظر االستذكار  -6
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إذا نودي للصالة أدبر الشيطان له ضراط، : ( يف قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم-أ 
حىت ال يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حىت إذا ثوب بالصالة أدبر، حىت إذا قضى 

كذا، مبا مل يكن يذكر حىت التثويب أقبل حىت خيطر بني املرء ونفسه، يقول اذكر كذا، اذكر 
  .1)يظل الرجل أن يدري كم صلّى

 وإذا ناديتم إىل ﴿: يف احلديث أن من شأن الصالة النداء هلا، قال تعاىل :قال ابن عبد الرب
صلى اهللا عليه  أما قوله، 3﴾إذا نودي للصالة﴿: وقوله تعاىل 2﴾الصالة اختذوها هزؤا ولعبا

ا يلحقه من الذعر واخلزي عند ذكر اهللا يف األذان، وذكر اهللا مل) أدبر الشيطان له ضراط(: وسلم
تفزع منه القلوب ما ال تفزع من شيء من الذكر، ملا فيه من اجلهر بالذكر، وتعظيم اهللا فيه، 
وإقامة دينه، لشدة ذلك على قلبه حىت ال يسمع األذان، فإذا قضي النداء أقبل على طبعه وحيلته، 

والتثويب هاهنا  –ما يقدر مما قد سلط عليه، حىت إذا ثوب بالصالة يوسوس يف الصدور ويفعل 
أقبل حىت خيطر بني املرء ونفسه،  - وهو اإلقامة  –أدبر أيضا، حىت إذا قضي التثويب  –اإلقامة 

  ".فيوسوس يف صدره، ويشغله بذكر ما ال حيتاج إليه ليخلط عليه حىت ال يدري كم صلّى؟
فضل لألذان عظيم، أال ترى أن الشيطان يدبر منه، وال يدبر ويف هذا احلديث : "مث يقول 

  ".وحسبك ذا فضل ملن تدبر) فإذا قضي التثويب أقبل: (من تالوة القرآن يف الصالة بدليل قوله
وأما : "مث انظر لشرحه للفظ التثويب الذي ورد يف احلديث بإرجاعه إىل أصوله العربية فقال 

شيء يثوب؛ إذا رجع، كأن املقيم للصالة عاد إىل معىن األذان، لفظ التثويب فمأخوذ من باب ال
  : 4قال حسان بن ثابت. ثوب الداعي؛ إذا كرر دعاءه للحرب: يقال. فأتى به
  .ال ينكلون إذا ما ثوب الداعي   همهكسيوف اهلند أوجفتية  يف
  .ثاب إىل الرجل عقله، وثاب إىل املريض جسمه؛ أي عاد إىل حاله: ويقال 
  .ل عبد املطلب بن هاشم وهو باملدينة عن أخواله بين النجارقا 

  .1يـغريب حني ثاب إيلّ عقل   يـفحنت ناقيت فعلمت أن
                                                

والبخاري في كتاب السهو . 1/398. 389أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصالة والسجود له رقم  -1
 1/413. 1174: ا أو أربعا رقمباب إذا لم يدر كم صلى ثالث

 .58/المائدة -2
 .9/الجمعة -3
هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن زيد بن مناف بن عدي بن عمر بن مالك بن تيم بن ثعلبة بن عمر بن  -4

الخزرج، شاعر النبي صلى اهللا عليه وسلم من المخضرمين، لم يشهد مع النبي صلى اهللا عليه وسلم مشهدا لعلّة 
 54توفي سنة  .حدث عنه البراء بن عازب وسعيد بن المسيب وأبو سلمة وآخرون. أصابته، له ديوان انقرض عقبه

 ). 1/135، وترتيب األعالم 199: ، ومعجم الصحابة ص523 -2/511السير (هـ 40هـ وقيل 
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: يف حديث الرجلني الذين اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أحدمها - ب 
فاقض بيننا ! اهللا أجل يا رسول: يا رسول اهللا اقض بيننا بكتاب اهللا، وقال اآلخر، وهو أفقههما

إن ابين كان عسيفا على هذا، فزىن بامرأته، : فقال" تكلم: "قال. بكتاب اهللا وائذن يل أن أتكلم
فأخربين أن على ابين الرجم، فافتديت منه مبئة شاة وجبارية يل، مث إين سألت أهل العلم فأخربوين 

أما والذي (: مرأته، فقال رسول اهللاأن على ابين جلد مئة وتغريب عام وأخربوين أنما الرجم على ا
نه مئة، وغربه نفسي بيده، ألقضني بينكما بكتاب اهللا، أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد اب

  .2)ـافإن اعترفت رمجها، فاعترفت، فرمجه. األسلمي أن يأيت امرأة اآلخر عاما، وأمر أنيسا
 بالزنا، وهو قول عقله الراوي؛ إذ مل يذكر يف هذا احلديث إقرار الزاين: قال ابن عبد الرب 

عول يف تركه على علم العامة فضال عن اخلاصة، أنه ال يؤخذ أحد بإقرار أبيه عليه، وال إقرار 
والذي تشهد له األصول أن االبن كان حاضرا، فصدق أباه فيما قال عليه، ونسب إليه، . غريه

وجلّولوال ذلك ما أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حد وال ﴿: ا بقول أبيه؛ لقول اهللا عز
وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليب زمعة، يف ابنه .3﴾اهتكسب كل نفس إال علي :

  .4)إنك ال جتين عليه، وال جيين عليك(
وبعد هذا االستنباط الدقيق من احلديث املدعم بالدليل ينتقل إىل بيان الفوائد واألحكام،  

أن أوىل الناس بالقضاء اخلليفة، إذا كان عاملا بوجوه : ها دروبا من العلم منهااستنبطها ومسا
أن الباطل من القضاء : ومنها. أن املدعي أوىل بالقول، وأحق أن يتقدم بالكالم: ومنها. القضاء

أن ما قبضه الذي يقضي به، : ومنها. مردود أبدا، وأن ما خالف السنة باطل ال ينفذ وال ميضي
وفيه . قضاء خطأ، خمالفا للسنة اتمع عليها، ال يدخله قبضه له يف ملكه وال يصح ذلك لهوكان ال

أن العامل يفيت يف مصر فيه من هو أعلم منه، وقد استدل على ذلك بأن الصحابة كانوا يفتون يف 
ليت وغريها من األحكام ا. 5عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأورد الروايات الدالة على ذلك

                                                                                                                                                   
 .53 -4/49االستذكار -1
. 6/2446. 6258: بي صلى اهللا عليه وسلم رقمأخرجه البخاري في األيمان والنذور باب كيف كانت يمين الن -2

. 4445وأخرجه أبو داود في الحدود باب المرأة التي أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم برجمها من جهينة رقم 
4/153. 

 .164/األنعام -3
اب ال وابن ماجة في كتاب الديات ب. 4/241. 7036: أخرجه النسائي في كتاب القسامة باب صفة شبه العمد رقم -4

  2/890. 2671: يجني أحد على أحد رقم
 .46 -24/44انظر االستذكار  -5
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استخرجها من احلديث مبا يدل على فهمه الدقيق للنصوص وحتري جزئيات النص بالتحليل 
  .والدراسة، حىت ال يترك منه ما حيتاج إىل توضيح إال وضحه

يف قواعد ابن عبد الرب التعامل : ( ذين املثالني هنا، وقد أوردت يف الفصل الثالثىيواكتف 
كره هنا، وإمنا ذكرت هذين املثالني ملقام احلاجة واالستدالل، يف ما يغين عن ذ) مع األدلة الشرعية

  .مزايا منهج املقارنة الفقهية البن عبد الرب القائم على الفهم الدقيق للنصوص
  
  

استقصاء آراء الصحابة والتابعني وآراء الفقهاء اآلخرين غري أئمة : املطلب الرابع
  املذاهب املشهورة

فقهية من األحاديث اليت يتصدرها كل باب من أبواب الفقه ومن بعد استنباط املسائل ال 
األحاديث اليت يقوم عليها ابن عبد الرب جبمعها يف موضوع الباب، يلجأ ابن عبد الرب إىل االستدالل 
ا على فتاوى وآراء الصحابة والتابعني اليت ال تكاد ختلو مسألة من املسائل منها، ويستقصي كل 

له عالقة باملوضوع من قريب أومن بعيد دون كلل أو تعب، حىت ليخال القارئ  ما قيل، وكل ما
كما يقوم ابن عبد الرب جبمع آراء . أنه مل يترك رأيا أو قوال لصحايب أو تابعي إال أحاط به وأحصاه

املذاهب الفقهية غري املذاهب األربعة ووجهات نظر كل مذهب، وحجته، وأسباب اخلالف فيها 
فيتحول املوضوع إىل ما يسمى بالفقه املقارن، أو املقارنة . والسنة واإلمجاع والقياسمن الكتاب 

بني املذاهب، باإلضافة إىل اجتهاداته الشخصية، وهذا ما متيز به منهج املقارنة الفقهية عند ابن عبد 
م إىل أن الرب، فيحصل أن يستقصي يف كل مسألة فقهية أقوال الصحابة والتابعني واألئمة وأتباعه

  .يصل إىل الرأي القوي يف املسألة
ويتضح ذلك يف كل باب من أبواب الفقه ويف أغلب املسائل الفقهية املتنازع فيها، وميكن  

  .أن نقف على ذلك من خالل ما عرضناه من مسائل فقهية يف الفصول السابقة من البحث
  .وال بأس أن ندعمها مبثال يف هذا اال 
باب طالق املريض؛ فبعد أن عرض ابن عبد الرب أحاديث هذا الباب  –يف كتاب الطالق  

عرج إىل آراء وفتاوى الصحابة يف حكم املطلق ثالثا، وهو مريض إن مات من مرضه ذلك، فذكر 
ال أعلم هلم خمالفا من الصحابة إال عبد : رأي علي بن أيب طالب وعمر بن اخلطاب وعائشة، وقال
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باختالفات الفقهاء يف املرياث وهل يكون يف العدة أو بعد العدة بناء على  مث أردفه. اهللا بن الزبري
  :اختالف الصحابة والتابعني قبلهم على ثالثة أقوال

ترثه ما دامت يف العدة، فإذا انقضت عدا، مل ترثه، وهو قول عمر بن اخلطاب : األول
م النخعي وطاووس وعروة بن وعائشة وعثمان بن عفان على اختالف عنه، وبه قال شريح وإبراهي

الزبري وابن سريين والشعيب وأبو حنيفة وأصحابه والثوري واألوزاعي وابن أيب ذؤيب وهو قول ابن 
  .شربمة

ترث بعد العدة ما مل تنكح، وهو قول عثمان على اختالف عنه، وعطاء بن أيب رباح : الثاين
  .سن وأيب عبيدواحلسن وابن أيب ليلى، وأمحد وإسحاق، وعبيد اهللا بن احل

ترثه بعد انقضاء العدة، وإن نكحت زوجا غريه، وهو قول ربيعة بن عبد الرمحن : الثالث
  .ومالك والليث

  .1وهكذا منهجه يف بقية مسائل هذا الباب 
  

  إعطاء خالصة آلراء الفقهاء يف املسألة املتنازع فيها: املطلب اخلامس
راء الفقهاء يف املسألة املتنازع فيها، بعد ذكر كثريا ما يقوم ابن عبد الرب بإعطاء خالصة آل 

  .آرائهم املختلفة واستدالالم عليها، وهي مبثابة حصر للموضوع وبيان مجلة أقواهلم
  :وطريقة عرضه هلذه اخلالصة تكون كما يف هذا املثال 

 يف كتاب الصيام، باب النذر يف الصيام، والصيام عن امليت؛ أورد املسألة املختلف فيها
حكم من مات وعليه صيام؟ وبني أن هذا املوضوع اختلف فيه العلماء قدميا وحديثا وذكر : وهي

ومجلة أقواهلم يف ذلك أن أبا حنيفة، : "هذه اآلراء املختلفة، مث بين خالصة ما ذهبوا إليه فقال
: لواوالثوري واألوزاعي، والشافعي، واحلسن بن حيي، وأمحد بن حنبل، وإسحاق، وأبا عبيد، قا

. يسقط عنه ذلك باملوت: واجب أن يطعم عنه من رأس ماله أوجب عليه، إال أبا حنيفة، فإنه قال
  .2"اإلطعام غري واجب على الورثة إال أن يوصي بذلك إليهم: وقال مالك

  
  االنتصار ملا يراه حقا وإن خالف مذهبه املالكي: املطلب السادس

                                                
، انظر إذا أردت كنموذج لذلك، الجزء الحادي عشر من كتاب االستذكار كتاب الحج باب 272-17/260االستذكار  -1

 .تخمير المحرم وجهه وما جاء في الطيب في الحج وكل أبواب الحج
 .10/169انظر االستذكار  2
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 من ا نا أن ابن عبد الربتهدين الذين نبذوا التقليد والتعصب ملذهب معني، سبق وأن بي
فتميزه باالستقالل الفكري والرجوع إىل األصالة يف . وعابوا على فقهاء عصرهم كل ذلك

استنباط األحكام جعله يكون مع احلق حيثما كان، فقد عارض كثريا من املذاهب الفقهية، ومنها 
بترجيح الرأي الصائب منها، أو الوصول إىل رأي املذهب املالكي، بعد مقارنته للمذاهب الفقهية، 

جديد يف املسألة، وهذا ما جعل منهجه يف املقارنة الفقهية ميتاز باملوضوعية واإلنصاف، بعيدا عن 
  .الرتعة املذهبية والتعصب

  :وهذه بعض النماذج من كتابه االستذكار نبني فيها خمالفته ملالك ولغريه من فقهاء املذاهب 
ما روي عن مالك وبعض أصحابه؛ يف خروجهم عما أصلّوه يف وجوب التكبري رد : 1مثال

وقد أتى عن مالك وبعض أصحابه يف املأموم ينسى تكبرية اإلحرام ما نورده بعد، : "لإلحرام فقال
ونوضح ضعفه ووهنه، ألم خرجوا عما أصلّوه يف وجوب التكبري لإلحرام إىل قول من مل يوجبه، 

، واالختالف 1ال جيب مراعاته من اختالف السلف يف وجوب تكبرية اإلحرام وراعوا يف ذلك ما
  .2"ليس حبجة، وإمنا احلجة يف اإلمجاع 

رد قول مالك يف أن احلاج جيمع بني املغرب والعشاء يف املزدلفة باألذان واإلقامة : 2مثال
جعل الصالتني  ال أعلم احلجة ملالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: "وقال. لكل صالة

باملزدلفة وقتا واحدا، سن ذلك هلما، وإذا كان وقتهما واحدا مل تكن واحدة منهما أوىل باألذان 
  .واإلقامة من صاحبتها، ألن كل واحدة منهما تصلّى يف وقتها

  .3"وقد أمجعوا أن الصالة إذا صليت يف مجاعة لوقتها أن من سنتها األذان هلا 
قول بعض املالكية يف أن صالة ركعيت الفجر رغيبة وليست سنة،  رد ابن عبد الرب :3مثال

يف مراعاة العلماء من الصحابة ومن بعدهم، واهتباهلم بركعيت الفجر وختفيفهما وما يقرأ : "فقال
وعلى . فيهما مع مواظبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها دليل على أما من مؤكدات السنن

مها من الرغائب :  أن من أصحابنا من يأىب أن يسميها سنة، ويقولذلك مجهور الفقهاء، إال
  .وليستا سنة

وهذا ال وجه له، ومعلوم أن أفعال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلّها سنة حيمد االقتداء 
إن ذلك خصوص يب، وإمنا يعرف من سنته املؤكدة : به فيها، إال أن يقول صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 .136 -4/135انظر أقوال مالك في ذلك،  -1
 .4/131االستذكار  -2
 .13/151 نفسه -3
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املؤكد مبواظبته عليها وندب أمته إليها، وهذا كله موجود حمفوظ عنه صلى اهللا عليه منها من غري 
  .1"وسلم يف ركعيت الفجر

رد قول اإلمام مالك يف أن الصلوات كلّها تعاد ملن صالها منفردا إذا أدركها مع : 4مثال
 –رمحه اهللا  –ك والعجيب من مال: "فقال. اإلمام إال املغرب فإنه ال يعيدها، ألا تصري شفعا

ال فصل أفضل من السالم، فكيف وبعد : وهو حيتج بقول ابن عمر. ألا تصري شفعا: يقول
   2" !السالم مشى وعمل، فكيف تنضاف مع ذلك صالة إىل أخرى؟

فصاحب : رد قول أيب حنيفة وأصحابه؛ أن من أفلس ووجد أحد الغرماء عني ماله: 5مثال
حديث  3حديث التفليس: "فقال. يكون أحق به من سائر الغرماءاملتاع أسوة الغرماء؛ أي ال 

صحيح من نقل احلجازيني، والبصريني، رواه العدول، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، ودفعه طائفة 
أبو حنيفة، وأصحابه، وسائر الكوفيني، وردوه بالقياس على األصول اتمع : من العراقيني منهم

، وعد عليهم من السنن اليت ردوها بغري سنة صاروا إليها؛ ألم أدخلوا عليها، وهذا مما عيبوا به
  .القياس، والنظر، حيث ال مدخل له، وإمنا يصح االعتبار والنظر عند عدم اآلثار

وحجتهم أن السلعة من املشتري ومثنها يف ذمته، فغرماؤه أحق ا كسائر ماله، وهذا ال  
  .4"سنة أوىل مبعارضتها بالرأي عند أهل العلم، وعلى ذلك العلماءجيهله عامل، ولكن االنقياد إىل ال

  
  التيسري يف األحكام ما مل ختالف الشرع: املطلب السابع

إذا كان ابن عبد الرب يعتمد يف استنباطه لألحكام الفقهية على الكتاب والسنة واإلمجاع  
جيح بينها، ألا كلها وجهات نظر فقهية وأقوال الصحابة والتابعني وآراء الفقهاء بعد املقارنة والتر

فإنه يدافع عنه  –كما سبق وأن بينا  –فال يتعصب لرأي دون رأي إال ما وافقه احلق والصواب 
  .ويرد ما خالفه دون تردد وتراجع بغض النظر عن قائله

                                                
 .302 -5/300انظر االستذكار  -1
 .5/360 نفسه -2
أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به : ( عن أبي هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -3
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ولكنه مقابل ذلك؛ فإنه ال يتواىن يف الوقوف يف وجه كل متشدد، ومتعصب، مىت ثبت أن  
فعال فيها سعة للمكلف، حبيث مل يرد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يدل فيه على االلزام األ

  .بوجه من الوجوه، فيكون بذلك األمر فيه واسعا على املكلفني
ويف ذلك أسوة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عنه عبد اهللا بن عمرو بن العاص  

اذبح وال : فقال. حلقت قبل أن أذبح: وا يسألونه، فقال رجلأنه وقف يف حجة الوداع فجعل(
فما سئل النيب صلى  ارم وال حرج،: قبل أن أرمي، فقال حنرت: حرج، فجاء رجل آخر فقال
ر إال قالاهللا عليه وسلم عن شيء قدد بعضهم األشياء اليت سئل  1)افعل وال حرج: م أو أخوعد

احللق قبل الرمي، واحللق قبل الذبح، : صورة 24إىل  عنها صلى اهللا عليه وسلم حىت أوصلها
  .2...والذبح قبل الرمي، واإلفاضة قبل الذبح، والسعي قبل الطواف

معلوم أن اإلحداد يف : "؛ حيث قالاحلدادومنثل لذلك مبا ذهب إليه ابن عبد الرب يف مسألة  
ة، فإذا خشيت على بصرها، ترك الزينة، والطيب يقطع دواعي التشوف إىل األزواج؛ حلفظ العد

. واكتحلت بكحل فيه طيب من أجل شكواها، فليس ذلك من املعىن الذي يت عنه يف شيء
أن صفية بنت أيب عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد اهللا بن (روى مالك عن نافع 

رمحها اهللا  – هذا من صفية: ، فقال ابن عبد الرب3)نفلم تكتحل حىت كادت عيناها ترمصا عمر،
ومن صرب على أمله وترك الشبهات يف عالجه محد  –رضي اهللا عنه  –ورع يشبه ورع زوجها  –

له ذلك، ومل يذم عليه؛ ومن أخذ برخصة اهللا، وتأول تأويال غري مدفوع، فغري ملوم، وال معنف، 
  .4"واهللا حيب أن تؤتى رخصه، كما حيب أن جتتنب حمارمه

إن كان ليكون (رمضان عندما ذكر قول عائشة رضي اهللا عنها؛  ونظري ذلك قوله يف قضاء 
رضي اهللا  –محلها : فقال 5)علي الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حىت يأيت شعبان

على ذلك األخذ بالرخصة والتوسعة ألن ما بني رمضان عامها، ورمضان العام املقبل وقت  –عنها 
  .انالقضاء، كما أن وقت الصالة له طرف

                                                
لحج باب من حلق ومسلم في كتاب ا. 2/618. 1649: أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الفتيا على الدابة رقم -1

  .949 - 2/948. 1306: قبل النحر أو نحر قبل الرمي رقم
 .148 - 1/147ذكره محقق كتاب االستذكار في المقدمة  -2
وعبد الرزاق في مصنفه  2/599. 1251: أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطالق باب ما جاء في اإلحداد رقم -3

 .7/46. 12125: سواء رقم في كتاب الطالق باب المطلقة والمتوفى عنها
 .235-18/234انظر االستذكار  -4
ومسلم في كتاب الصيام باب . 2/689. 1849: أخرجه البخاري في الصوم باب متى يقضي قضاء رمضان رقم -5

 .2/802. 1146:قضاء رمضان في شعبان رقم
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ليس التفريط يف النوم إمنا التفريط يف : (ومثل ذلك أيضا قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .على من مل يصلّ الصالة حىت يدخل وقت األخرى 1)اليقظة
وقد أمجع العلماء على أن قضاء ما عليه من إمتام رمضان يف شعبان بعده أنه مؤد لفريضة  

  .2"غري مفرط
املشي أمام : "الفقهاء يف املشي يف اجلنازة واألفضل يف ذلكانظر قوله مثال يف اختالف  

اجلنازة أكثر عن العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من املخالفني، وهو مذهب احلجازيني، 
 وهو األفضل إن شاء اهللا وال بأس عندي باملشي خلفها، وحيث شاء املاشي منها؛ ألن اهللا عز

، وال أعلم أحدا من العلماء كره ذلك وال ذكر أن مشي املاشي وجلّ مل حيظر ذلك وال رسوله
خلف اجلنازة حيبط أجره فيها، ويكون كمن مل يشهدها، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من قعد حىت يدفن كان له من شيع جنازة وصلّى عليها كان له قرياط من األجر، و: (وسلم
  .ي خلفها من املاشي أمامهاومل خيص املاش والقرياط كأحد، 3)قرياطان

  .4"ومن عمل العلماء بالعراق، واحلجاز، قرنا بعد قرن، مما ذكرنا عنهم، ما يدل على قولنا
وخالصة ما ذهب إليه يف هذا اال نستخلصه من قوله بعد أن أورد الصيغ املختلفة للتشهد  

  5.واختالف الروايات عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك
أن االختالف يف التشهد؛ ويف األذان واإلقامة  –وباهللا التوفيق  –الذي أقول به و: "فقال

وعدد التكبري على اجلنائز وما يقرأ ويدعى به فيها، وعدد التكبري يف العيدين، ورفع األيدي يف 
ركوع الصالة ويف التكبري على اجلنائز، ويف السالم من الصالة واحدة أو اثنتني، ويف وضع اليمىن 

ى اليسرى يف الصالة وسدل اليدين ويف القنوت وتركه، وما كان مثل هذا كله؛ اختالف يف عل
مباح كالوضوء واحدة واثنتني وثالثا، إال أن فقهاء احلجاز والعراق الذين تدور عليهم وعلى 

  .أتباعهم الفتوى، يتشددون يف الزيادة على أربع تكبريات على اجلنائز، ويأبون من ذلك
وقال ابن . جه له؛ ألن السلف كبر سبعا، ومثانيا وستا ومخسا، وأربعا، وثالثاوهذا ال و 
إن الثالث يف الوضوء : كبر ما كبر إمامك، وبه قال أمحد بن حنبل وهم أيضا يقولون: مسعود

                                                
وأبو داود في كتاب . 1/334. 177: أخرجه الترمذي في كتاب الصالة باب ما جاء في النوم عن الصالة رقم -1

 .1/119. 437: الصالة باب من نام عن الصالة أو نسيها رقم
 .229 -18/228االستذكار  -2
ومسلم في الجنائز باب فضل الصالة . 1/445. 1261: أخرجه البخاري في الجنائز باب من انتظر حتى تدفن رقم -3

  .2/652. 945: على الجنائز وإتباعها رقم
 .223 -8/222تذكار انظر االس -4
 .281-4/273االستذكار  -5
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أفضل من الواحدة السابغة، وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من اخللف عن السلف، ونقله 
عن السابقني نقال ال يدخله غلط وال نسيان؛ ألا أشياء ظاهرة معمول ا يف  التابعون بإحسان

بلدان اإلسالم زمنا بعد زمن ال خيتلف يف ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم صلى اهللا عليه 
  .1"وسلم، وهلم جرا، فدلّ على أنه مباح كله إباحة توسعة ورمحة

  
  ر وحرصه على اإلحالة على كتبه األخرىخلوه من احلشو والتكرا: املطلب الثامن

أهم ما مييز منهج املقارنة الفقهية البن عبد الرب من خالل كتابه االستذكار؛ خلوه من  
احلشو والتكرار إال ما استدعى املقام إعادة ذكره، فيذكره ولكن بإجياز، وحييل إىل موضعه األصلي 

اختالف (خرى، كالتمهيد والكايف وكتاب من الكتاب، كما جنده كثريا ما حييل إىل كتبه األ
  ).كتاب جامع بيان العلم وفضله(، و)مالك وأصحابه

ما أورده يف كتاب الطالق، باب ما جاء  :االستذكار مواضع أخرى من مثال إحالته على 
يف األقراء وعدة الطالق، وطالق احلائض؛ حيث ذكر عبد اهللا بن عمر أنه طلّق امرأته وهي 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهللا صلى اهللا حائض على عهد ر
مره فلرياجعها، مث ميسكها حىت (: عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تطهر، مث حتيض، مث تطهر، مث إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلّق قبل أن ميس فتلك العدة اليت 
  .2)النساء أمر اهللا أن يطلّق هلا

فأخرب أن الطالق للعدة ال يكون إال . يف هذا احلديث دليل على أن األقراء؛ األطهار: "وقال 
يف طهر تعتد به، وموضع حيتسب به من عدا ويستقبلها من حينئذ، وكان هذا منه صلى اهللا عليه 

  .3﴾فطلقوهن لعدن﴿: وسلم بيانا لقوله عز وجلّ
  .الستقبال عدنلقبل عدن، أي : وقد قرئت 
وى عن الطالق يف احليض؛ ألا ال تستقبل العدة يف تلك احليضة عند اجلميع، ألن من  

احليض، ال جيزئ بتلك احليضة من الثالث حيض عنده حىت تستقبل حيضة بعد : األقراء: قال
  .طهر

                                                
 .، وقد سبق وأن استشهدت بقوله هذا في الفصل األول وأعدت ذكره هنا لضرورته وأهميته283-4/282االستذكار  -1
﴾، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن واحصوا العدة﴿: أخرجه البخاري في الطالق، باب قوله تعالى -2

ومسلم في كتاب الطالق باب تحريم طالق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع . 5/2011. 4953: رقم
 . 2/1093. 1471: الطالق ويؤمر برجعتها رقم

 1/الطالق -3
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الطالق، وقد ذكرنا ما للعلماء يف معىن يه صلى اهللا عليه وسلم ابن عمر، عن : مث قال 
  .وهو حييل بذلك إىل موضعه من كتاب االستذكار 1"وأمره إياه باملراجعة؛ فأغىن ذلك عن تكراره

انظر كذلك يف حكم الثيب والبكر يطلقها زوجها قبل الدخول ا ثالثا مرة واحدة؛ حيث  
أن ذلك قد  ولوال كراهة التطويل ألعدنا القول هاهنا مبا للعلماء يف ذلك، ولكن التنبيه على: "قال

  .2"أوضحناه يف أول كتاب الطالق يغين عن ذلك
ذكر مالك هذا الباب يف آخر : "ومثله؛ ما جاء يف باب مرياث ولد املالعنة، حيث قال 

  .3"كتاب الفرائض، وذكره هنا، وقد مضى القول فيه هناك، فال معىن إلعادته هاهنا
األقرن الفحل فهو أفضل الضحايا عند أما الكبش "ومثله أيضا؛ قوله يف األفضل يف الضحايا  

مالك وأكثر أهل العلم، وقد ذكرنا اختالفهم يف األفضل من اإلبل والبقر والغنم يف اهلدايا 
من راح يف الساعة األوىل فكأمنا : (والضحايا عند قوله صلى اهللا عليه وسلم يف كتاب الصالة
، ومن راح يف الساعة الثالثة، فكأمنا قرب بدنة ومن راح يف الساعة الثانية، فكأمنا قرب بقرة

  .5"مبا أغىن عن إعادته هاهنا  4)قرب كبشا أقرن
  .وهذه اإلحاالت ذا املعىن كثرية يف االستذكار ومتناثرة يف كل أبواب الفقه 
؛ فأكثرها الستيفاء أسانيد األحاديث وطرق روايتها، التمهيدأما بالنسبة إلحالته على  

  .ين األحاديث وبيان اآلثار الواردة يف مسألة معينةورمبا أحال لشرح معا
وقد أتى الوعيد الشديد يف الظاملني مبا جيب أن يكون كل : "قوله يف الظلم والظاملني: ومثاله 

من فقهه، عن قليل الظلم وكثريه منتهيا، وإن كان الظلم ينصرف على وجوه، بعضها أعظم من 
  .وقد ذكرنا أكثرها يف التمهيد. بعض

أورد احلديث القدسي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال حاكيا عن اهللا تبارك  مث 
وقد ذكرنا إسناده يف ": وقال، 1)يا عبادي إين حرمت عليكم الظلم فال تظاملوا(: وتعاىل
  .2"التمهيد
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فتكون عادة عندما  )اختالف مالك وأصحابه(وكتاب  )الكايف(أما إحاالته على كتابه  
 مالك وأصحابه يف مسألة معينة، فيحيل إليها الستيفائها يف بني ختالف كثرييكون هناك ا

  .مواضعها
مثال ذلك؛ ما أورده يف كتاب البيوع، باب ما جاء يف إفالس الغرمي حيث ذكر أقوال  

أصحاب مالك يف حكم احلائك، جيد الثوب الذي نسجه بيد ربه مفلسا، مث أحال إىل كتاب 
: مالك وأصحابه، ألن اخلالف بينهم يف هذه املسألة كثري، فقالالكايف، وكتاب اختالف 

واالختالف يف هذا الباب كثري بينهم، قد ذكرناه يف كتاب اختالفهم، وذكرنا ما حيصل عليه "
  .2"املذهب يف الكتاب الكايف

ومثاله أيضا ما جاء يف كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها، فبعد أن أورد حديث نافع  
  .3)بتاع طعاما فال يبعه حىت يستوفيهمن ا(: ن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعن اب

ومل خيتلف العلماء يف كل ما يكال أو يوزن من الطعام كلّه، واآلدام أنه ال جيوز بيعه : "قال 
  ".ملن ابتاعه على الكيل، والوزن حىت يقبضه كيال أو وزنا

فيه الزيت املأكول، فإن مل يكن فيها زيت، وكذلك امللح والكزبر وزريعة الفجل الذي  
فيؤكل، فهي كزريعة الكراث واجلزر، والبصل، وما أشبه ذلك مما ليس بطعام، فال بأس عند 

  ".مالك، وأصحابه ببيع ذلك قبل استئنافه
ا ذكرنا عنهم يف ممواختلف أصحابنا يف التوابل، واحللبة، والشونيز، وما أشبه ذلك : "مث قال 

  .4"ف قول مالك، وأصحابهكتاب اختال
واختالف أصحاب . ما جاء يف كتاب الطالق، باب عدة اليت تفقد زوجها: ومثاله أيضا 

وألصحاب مالك اختالف كثري يف الذي يظهر : "مالك يف من ظهر يف صف القتال مث فقد، فقال
   1"قد ذكرته يف كتاب أقوال اختالف مالك وأصحابه.يف صف القتال، مث يفقد

روى : ، مثال ذلك)جامع بيان العلم وفضله(ت على بعض اإلحاالت إىل كتابه كما وقف 
ثالث ال يغلّ عليهن (: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حديث زيد بن ثابت؛ قال
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، ولزوم اجلماعة، فإن دعوم حتيط والة األمر ةص العمل هللا، ومناصحقلب امرئ مسلم، إخال
  .1)من ورائهم

وقد روى هذا اللفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم جبري بن مطعم، وعبد اهللا بن : "وقال 
  .مسعود، وأنس بن مالك، كما رواه زيد بن ثابت

  .2"بيان العلم وفضله"وقد ذكرنا أحاديثهم من طرق، يف كتاب  
ال تسألوا عما مل يكن، فإين مسعت عمر يلعن (: ذلك أيضا ما رواه عن ابن عمر، قال منو 

  هذا باب قد أوضحناه وبسطناه باآلثار عن السلف، يف : "، مث قال3)سأل عما مل يكن من
  

  4"مبا فيه شفاء للناظر فيه" بيان العلم وفضله"كتاب
  

  الترته عن ذكر البدع وآراء أهل البدع واجلدال: املطلب التاسع
د آراء أهل البدع واجلدال، بني اآلراء الفقهية؛ بأنه ال يورتاز منهج ابن عبد الرب يف املقارنة مي 

ويترته عن ذكرها، وإن ذكرها فإنه ال يقف عندها باملناقشة واملوازنة بينها وبني اآلراء األخرى، 
  .وإمنا يردها لعدم االعتداد ا يف مسائل اخلالف

هذا احلديث عند : "، فقال1ويدل على ذلك قوله عندما عرض حديث حماجة آدم ملوسى 
احلديث صحيح من جهة اإلسناد، وكلّهم يرويه ويقر بصحته، وحيتج به أهل مجاعة أهل العلم ب

  .احلديث والفقه، وهم أهل السنة يف إثبات قدم علم اهللا عز وجلّ ذكره
العمل والعلم، : خرب الواحد يوجب العمل دون العلم، ومن قال: وسواء منهم من قال 

  .اترا فاشياكلهم حيتج به فيما ذكرنا؛ ألنه خرب جاء جميئا متو
وأما أهل البدع، فينكرونه ويدفعونه، ويعترضون فيه بدروب من القول، كرهت ذكر  

  .2"ذلك؛ ألن كتابنا هذا كتاب سنة واتباع، ال كتاب جدال وابتداع

                                                
وابن ماجة في . 5/33.. 2656: ذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع رقمأخرجه الترم -1

 . 2/1015. 3056: كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر رقم
 .27/359االستذكار  -2
  .لم أقف على تخريجه -3
 .27/366االستذكار  -4
 .سبق ذكره وتخريجه -1
 .26/85االستذكار  -2
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. كما يرد قول أهل البدع من اخلوارج، واملعتزلة يف كتاب احلدود، باب ما جاء يف الرجم 
وأما أهل البدع واخلوارج منهم، ومن جرى : "ين احملصن، فقالعندما أنكروا الرجم على الزا

جمراهم من املعتزلة، فإم ال يرون الرجم على زان حمصن، وال غري حمصن، وال يرون على الزناة إال 
  .1"اجللد، وليس عند أحد من أهل العلم ممن يعرج على قوهلم وال يعدون خالفا

  
  حيح وتوضيحتصحيح ما حيتاج إىل تص: املطلب العاشر

ومما ميتاز به منهج املقارنة الفقهية عند ابن عبد الرب؛ أنه ال يقف على قول أو لفظ أو معىن،  
حيتاج إىل تصحيح أو توضيح إال صوبه ووضحه؛ فميزته التحري والدقة يف نقل املعلومات ونسبتها 

  .من اخلطأ أو اإلامإىل أصحاا، لذلك فإنه ال يتواىن يف تصحيح وتوضيح ما ظهر له فيها 
ومن أمثلة ما نورده إلثبات ذلك؛ ذكر ابن عبد الرب قول اإلمام مالك يف كتاب البيوع،  

، "فإن ترك السلف الذي اشترطه كان البيع جائزا : "باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض
واب، جاء وهو خطأ، والص" فإن رد السلف: "قد رواه بعضهم عن ابن القاسم عن مالك: "فقال

ألن رده ال يكون إال بعد القبض، وإذا قبض السلف؛ فهو كما قال " ترك السلف: "يف املوطأ
إمنا يصح البيع إذا مل يقبض السلف، وترك، أما إذا قبض السلف، فقد متّ الربا بينهما، : سحنون

  .2"والبيع حينئذ مفسوخ على كل حال
ألما لفظان يترتب على كل منهما حكم " ترك"ولفظ " رد"وهنا نالحظ تفرقته بني لفظ  

  .يف املسألة يغاير احلكم اآلخر
ومن ذلك أيضا؛ توضيحه لقول ربيعة يف ابن مسعود؛ أنه كان يقضي يف بالده بأشياء،  -

إمنا يؤخذ هذا على : "فقال. وجد القضاء على غري ما قضى به، فريجع إليهفإذا جاء إىل املدينة 
كان قد أفىت بالكوفة بأن الشرط يف األم، .ألة النساء والربائبصحة البن مسعود، ويف مس

. والربيبة، فلما قدم املدينة قال له عمر وعلي، إن الشرط يف الربيبة واألم مهملة، فرجع إىل ذلك
وهذا مل يسلم منه أحد؛ فقد كان عمر باملدينة يعرض له مثل هذا، يف أشياء يرجع فيها إىل قول 

  . لة عمر وعلمهعلي، وغريه على جال

                                                
 .24/52ر االستذكا -1
 .20/142االستذكار  -2
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وابن مسعود أحد العلماء األخيار، الفقهاء من الصحابة، وهو املعروف فيهم بصاحب سنة  
ن ترفع احلجاب، وأن تسمع آذنك أ: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله عليه السالم له

  .1)ىت أاكسوادي ح
اعة أجالس فيها عبد اهللا ليوم أو س: "ومما ذكره قول أيب موسى األشعري 2مث ذكر فضائله 

  .بن مسعود أوثق يف نفسي من عمل سنة، كان يسمع حني ال نسمع، ويدخل حني ال ندخل
  .-يعين ابن مسعود  –ال تسألوين عن شيء ما دام هذا احلرب بني أظهركم : وقال 
 ابة وأخباره يف ذلك كثرية وقد ذكرنا كثريا منها يف بابه من كتاب الصحـ: "قال ابن عبد الرب
"3.  

ومن ذلك أيضا؛ ما أورده يف كتاب العقول، باب ما جاء يف مرياث العاقل والتغليظ فيه؛ ما  
الدية للعاقلة، وال : (روي عن ابن عينية عن الزهري، عن سعيد بن املسيب أن عمر كان يقول

هللا أن رسول ا 5؛ حىت كتب إليه الضحاك بن سفيان الكاليب4)ترث املرأة من دية زوجها شيئا
  .صلى اهللا عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها

 حىت كتب إليه الضحاك (أخطأ من قال عن ابن عينية يف هذا احلديث؛ : "فقال ابن عبد الرب
؛ فجعل الضحاك هو الذي كتب إىل عمر، ووهم ومها بينا؛ ألن عمر شافهه الضحاك )بن سفيان

: وإمنا الضحاك قال. 1فذلك بين، أوردناه من رواية من ذكرنا. ىنبذلك يف بيته، أو يف خبائه مب
  .2"كتب إيلّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فنالحظ هنا الدقة يف الوقوف على اخلطأ الذي يقع يف نقل احلديث أو اخلرب، مث كيفية  
  .معاجلته وتصحيحه هلذا اخلطأ

                                                
    أخرجه النسائي في كتاب المناقب باب مناقب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من المهاجرين، واألنصار -1

فضل عبد اهللا بن  .وابن ماجة في كتاب فضائل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. 5/72. 8261: رقم
 .1/49. 139: مسعود رقم

 .21/60االستذكار  انظر -2
 .61-21/59االستذكار  -3
وابن ماجة في كتاب . 3/129. 2927: أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها رقم -4

  .2/883. 2648: الديات باب الميراث من الدية رقم
ى اهللا عليه وسلم على من أسلم من قومه ابن عوف الكالبي كنيته أبو سعيد، من شجعان الصحابة، والّه النبي صل -5

توفي . روى عنه الحسن البصري وسعيد بن المسيب. وعدوه بمائة فارس، استشهد في قتال أهل الردة من بني سليم
 )هـ262-13/261المزي . تهذيب الكمال( هـ 11سنة 

االستذكار، ... " اهللا عليه وسلم كتب إلي رسول اهللا صلى: " انظر اآلثار التي تبين ذلك، وتبين أن الضحاك قال -1
25/192- 194. 

 .114 -2/113، انظر كذلك بعض األخطاء التي وقف عليها وقام بتصحيحها في 25/194االستذكار  -2
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مالحظات نقدیة على منھج المقارنة 

  الفقھیة البن عبد البّر
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  :توطئة
وال تكون العصمة إال ألنبياء اهللا . يعتريه النقص، مهما كان صاحبهإن كل عمل بشري 

  .عليهم الصالة والسالم
وبالرغم من ذلك، فإنك جتدين أقف حائرة عند عنوان املبحث املتضمن اجلانب النقدي يف  

البحث، وذلك ألن ابن عبد الرب رمحه اهللا من خالل كتابه االستذكار، اجتهد يف مجع كل ما له 
ة بالفقه من لدن الصحابة إىل فقه األئمة وأتباعهم، وأجاد يف املقارنة بني هذه اآلراء الفقهية، عالق

ومتيز بالرباعة والتفنن يف القبول والرد، والتخطئة والتصويب، واالستنباط بعد كل ذلك بفهم 
لماء الذين دقيق، حىت أن القارئ هلذه املوسوعة الضخمة يقف وقفة إكبار وتعظيم ألمثال هؤالء الع

كان هلم الدور الفعال يف احلفاظ على التراث اإلسالمي العظيم من أن يضيع أو خيالطه ما يشوبه 
  .من أفكار ومسوم ال متت له بصلة

لذلك ال جتدين إال عاجزة عن الوقوف موقفا نقديا جتاه هذا العمل املميز، ألن من حتصل  
  .على الكثري فال يعاب على ترك القليل

ألن العلم ال حييط جبميعه أحد، وال عيب على ما فاته األقل، : "...بن عبد الرب يقولوهذا ا 
  .1"إذا كان عنده األكثر

إال أن هذا النوع من الدراسات العلمية، حتتم على الطالب أن يربز شخصيته العلمية من  
  .خالل إبراز مالحظاته اإلجيابية والسلبية للعمل الذي هو بصدد البحث فيه

ذلك فقد حاولت جاهدة أن أسجل بعض املالحظات النقدية، اليت وقفت عليها، وهي ل 
 –يف الرد والنقد  –بسيطة يف نظري، وأفسح اال لذوي الفهم الدقيق من أهل االختصاص 

  . إلفراد هذه اجلزئية بالبحث
  : وهذه بعض املالحظات اليت وقفت عليها 

  
  ائل الفقهيةضعف التوازن بني املس: املطلب األول

إذا كانت طريقة ابن عبد الرب يف املقارنة الفقهية أساسها املسائل املختلف فيها بني الفقهاء    
؛ فإن طريقة معاجلته هلذه املسائل يتفاوت وأتباعهموالعلماء من لدن عهد الصحابة إىل عهد األئمة 

 –ختالفات الفقهاء وأدلتهم من مسألة إىل أخرى إطنابا وإجيازا؛ فنجده يف مسألة يطيل يف عرض ا

                                                
 .27/164انظر االستذكار  -1
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فيأيت بآراء الصحابة والتابعني وأئمة املذاهب املشهورة وغري  –وهو الغالب يف كتابه االستذكار 
املشهورة، وآراء الفقهاء اتهدين، وحىت اآلراء الشاذة وأقوال اخلوارج واملبتدعة؛ فيناقش ويوازن، 

ولكن جنده يف مسألة أخرى . ألة املدعم بالدليلويرد ويقبل إىل أن يصل إىل القول الفصل يف املس
  .يكتفي بعرض مقتضب لآلراء الفقهية، وأدلة الفقهاء فيها، ورمبا امتنع عن القول برأيه فيها

  .وهذا التفاوت تلمسه خالل تصفحك لكتابه االستذكار 
  : وال بأس أن منثل لذلك مبسألة أو مسألتني يف مواضع منه

صلي من الصالة مع اإلمام؛ هل هو أول صالته أو آخرها؟ أورد ابن ففي مسألة ما يدركه امل
عبد الرب قول مالك واختالف الروايات عنه، فقول فقهاء املذاهب، الشافعي، وأمحد بن حنبل 
. وحممد بن احلسن واألوزاعي والطربي وداود، وكذا قول أيب حنيفة والثوري واحلسن بن حي

وأورد . مث أورد قول السلف من الصحابة والتابعني. اهويهكما أورد قول املزين وإسحاق بن ر
  .1احلجج يف ذلك كله

وكذلك عرضه لآلراء املختلف يف مسألة ما يوجب الوضوء من النوم، واالستدالالت  
  .2املختلفة فيها، وكيفية توسعه يف املسألة حىت يصل إىل الرأي الراجح فيها

ترك التكبري يف الصالة غري تكبرية " لة يف مقابل ذلك؛ نرى مثال طريقة عرضه ملسأ 
: مث قال. ، فقد اكتفى بالقول فيها بذكر رأي ابن القاسم وأصبغ من أصحاب مالك3"اإلحرام

وعلى هذا القول مجاعة من فقهاء األمصار من الشافعيني، والكوفيني، ومجاعة أهل احلديث، "
  .4"واملالكيني غري من ذهب منهم مذهب ابن القاسم

لك أيضا؛ ما جاء يف باب السلف يف القراض؛ وكيفية عرضه الختالف الفقهاء يف ومثل ذ 
؛ فقد أورد قول اإلمام مالك، وقال بأنه "من تسلّف ماال وطلب ممن أسلفه أن يقره عنده قراضا"

قول أيب حنيفة وأحد قويل الشافعي؛ مث ذكر قول أيب يوسف، وحممد، واكتفى ذه األقوال، ومل 
  .5ريها، كما أنه مل يبد رأيه فيهايعرج إىل غ

وعلى هذا املنوال جند هذا التفاوت يف عرض املسائل الفقهية املختلف فيها، واليت تبني  
  .ضعف التوازن بينها يف دراستها

                                                
 .44 -4/40انظر االستذكار  -1
 .78 -2/70انظر االستذكار  -2
 122-4/121االستذكار -3
 .4/122انظر االستذكار  -4
 .وما بعدها 21/195، انظر كذلك مسائل من هذا النوع، في كتاب المساقاة 21/180االستذكار  -5
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  االستدالل باألحاديث الضعيفة: املطلب الثاين

مل مع أدلة املخالفني، رأينا يف املبحث الثاين من الفصل الرابع؛ منهج ابن عبد الرب يف التعا
  ...وكيف يرد األحاديث لوجود ما يقدح يف صحتها؛ إما لضعفها أو ألا موضوعة ومنكرة

إال أنين وقفت خالل تصفحي لكتاب االستذكار على اعتماد ابن عبد الرب أحيانا على  
ا روي عن األحاديث الضعيفة يف االستدالل ا على األحكام الشرعية، ومثال ذلك؛ استدالله مب

، وأنه من على إباحة أكل اللحم. 1)يد آدام الدنيا، واآلخرة اللّحمس: (النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .آدام الفضالء والصاحلني

وقد أخرجه الطرباين يف األوسط، وأبو نعيم يف . وهو حديث ضعيف من حديث بريدة 
  .2كذابالطب، والبيهقي عن بريدة، ورمز له السيوطي بالضعف، ويف سنده 

من (: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: استدالله بقول ابن عمر: ومثاله أيضا 
  .؛ يف التفرقة بني الوضوء الفرض، واملستحب3)توضأ على طهر كتب له عشر حسنات

مدار احلديث : كما جاء يف كتاب الزوائد. إسناده ضعيف: وهو حديث قال فيه الترمذي 
  .4ياد اإلفريقي، وهو ضعيفعلى عبد الرمحن بن ز

: ومنه أيضا؛ أنه أورد حديث أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 
  .5)حشرين يف زمرة املساكني يوم القيامةأحيين مسكينا، وأمتين مسكينا، وا اللهم(

، وليس املسكني هاهنا املتواضع كله الذي ال جربوت فيه وال كرب، اهلين اللّني: "وقال 
بالسائل، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كره السؤال وى عنه وحرمه على من جيد ما يغذيه 

                                                
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب . 2/1099. 3305: أخرجه ابن ماجة في كتاب األطعمة باب اللحم رقم -1

 .5/35األطعمة باب سيد اآلدام والشراب 
 .17/160انظر هامش االستذكار  -2
والترمذي في كتاب . 1/16 .62أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث رقم  -3

 .1/87. 59: رقم . الطهارة، باب الوضوء لكل صالة
 .2/89انظر هامش االستذكار  -4
وقال . 4/577. 2352: م رقمأخرجه الترمذي في الزهد باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائه -5

 .2/1381. 4125: وابن ماجة في كتاب الزهد في الدنيا باب مجالسة الفقراء رقم. هذا حديث غريب
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: وأورد قوله صلى اهللا عليه وسلم يف امرأة سوداء أبت أن تزول له عن الطريق. 1.."ويعشيه
  .أي متكبرة، يف ذم املتكرب 2)دعوها، فإا جبارة(

. يف كتاب اإلميان باب ما جاء يف الكرب ]1/99[ جممع الزوائد وهذا احلديث ذكره اهليثمي يف 
حيي احلماين، ضعفه أمحد ورماه بالكذب، : رواه الطرباين يف األوسط، وأبو يعلى، وفيه: وقال

  .3ورواه البزار وضعفه براو آخر
ء سوا. هذا وما ميكن بيانه؛ أن ابن عبد الرب قد اجتهد يف حتري الرواية الصحيحة للحديث 

من جهة املنت أومن جهة السند، كما سبق بيانه يف املبحث الثاين من الفصل الثالث يف قواعد ابن 
عبد الرب يف التعامل مع األدلة الشرعية، لذلك فمن النادر أن جتد الضعف يف استدالالته احلديثية، 

اسات النقدية للحديث وأترك اال لغريي ممن له باع يف الدر. ومل أقف إال على الرتر القليل منها
  .أن يؤكدوا ذلك أو يفندوه

  
   استطراد املصنف يف ذكر مسائل فقهية يف غري أبواا: املطلب الثالث

كثريا ما يلجأ ابن عبد الرب إىل ذكر األحكام الشرعية يف مسألة معينة بعيدة يف ترتيبها عن 
ية أو خلطا بني املسائل، بسبب الباب الفقهي املخصص هلا، وكأن هناك تداخال يف األبواب الفقه

  .استطراد املصنف يف ذكر مسائل يف غري موضعها من الكتاب
ومنثل لذلك؛ مبا أورده يف كتاب وقوت الصالة، باب النهي عن دخول املسجد برائحة  

بئس ما صنع حني أكل : الثوم، حيث ذكر قول مالك أنه سئل عن أكل الثوم يوم اجلمعة، فقال
  .ب عليه حضور اجلمعةالثوم وهو ممن جي

مث يستطرد يف بيان . الكراث كالثوم إذا وجد من رحيها ما يؤذيه: وقال عنه ابن القاسم 
ويف كون اخلضر باملدينة وإمجاع أهلها على أنه ال زكاة فيها دليل : "حكم زكاة اخلضر فيقول

ما خفي عليهم،  على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يأخذ منها الزكاة، ولو أخذ منها
  .4"فكانت اخلضرة مما عفى عنه من األموال كما عفى عن سائر العروض اليت ليست للتجارة 

  .وأما حمل الزكاة يف كتاب االستذكار ففي اجلزء التاسع 
                                                

 .8/171االستذكار -1
ومجمع . 6/143. 10391: إذا عثرت به دابته رقم: أخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول -2

 . 1/99ا جاء في الكبر الزوائد كتاب األيمان باب م
  1/99مجمع الزوائد الهيثمي في كتاب اإليمان باب ما جاء في الكبر .8/172انظر هامش االستذكار  -3
 .1/294انظر االستذكار  -4
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انظر كذلك استطراده إىل حكم جاحد فرض الصالة وتارك الصالة، يف باب العمل فيمن  
  .م من أن موضعه اجلزء اخلامس من كتاب االستذكارغلبه الدم من جرح أو رعاف؛ بالرغ

وأمجع املسلمون أن جاحد فرض الصالة كافر حالل دمه، كسائر الكفار باهللا : "فقال 
واختلف يف تارك الصالة وهو قادر عليها، غري . ومالئكته وكتبه ورسله، وال له دين يفر عليه دنه

  .1..."جاحد بفرضها
النكاح، باب ما جاء يف الصداق واحلباء، حيث استطرد  انظر كذلك ما أورده يف كتاب 

، وكذا اختالف الفقهاء يف املصلي بالناس 2املصنف يف ذكر حكم أخذ األجرة يف تعليم القرآن
  .3؛ وحكم ذلكةصالة مكتوبة بأجر

  
  مناقشة أقوال أهل الزيغ والرد عليهم: املطلب الرابع

بد الرب، الترته عن ذكر البدع وآراء أهل البدع رأينا يف مزايا املقارنة الفقهية عند ابن ع
إال أننا وقفنا . واجلدال، وعدم مناقشتها وإن ذكرها؛ وهذا وفق ما صرح به يف كتابه االستذكار

كما يف كتاب قصر الصالة يف السفر، . على خالف ذلك أحيانا؛ فقد أورد أقواهلم وناقشها وردها
ديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب العمل يف جامع الصالة؛ حيث ذكر ح

ما خيفى علي خشوعكم وال ركوعكم، وإين ألراكم من وراء  أترون قبليت هاهنا؟ فواهللا: (قال
  .4)ظهري
كيف تقبلون مثل هذا وأنتم ترون : دفعت طائفة من أهل الزيغ هذا احلديث، وقالوا: وقال 
  .ضده؟

دون الصف فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا ركع  5وذكروا حديث أيب بكرة 
أنا، فقال له رسول اهللا صلى : ، فقال أبو بكرة)؟أيكم الذي ركع دون الصف: (من صالته قال
  .1)زادك اهللا حرصا وال تعد(: اهللا عليه وسلم

                                                
 .وما بعدها 2/283انظر المسألة في االستذكار  -1
 .89 -16/85انظر االستذكار  -2
 .91-16/89االستذكار  -3
. 1/167. 399: موطأ في كتاب قصر الصالة في السفر باب العمل في جامع الصالة رقمأخرجه مالك في ال -4

ومسلم في . 1/161. 408: وأخرجه البخاري في الصالة، باب عظة اإلمام الناس في إتمام الصالة وذكر القبلة رقم
 1/319. 424كتاب الصالة، باب األمر بتحسين الصالة رقم 

تدلى في حصار الطائف .  عليه وسلم، اسمه نفيع بن الحارث، وقيل نفيع بن مسرحالثقفي مولى النبي صلى اهللا -5
روى جملة أحاديث، حدث عنه . ببكرة، وفر إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم على يده وأعلمه أنه عبد فأعتقه
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عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال للرجل الذي دخل الصف، وذكروا حديث أنس  
احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه، فلما قضى : فقال حني انتهى إىل الصف ،ه النفسوقد حفز

أنا يا رسول اهللا، جئت وقد : فقال الرجل من املتكلم؟: النيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة قال
  .2)لقد رأيت اثين عشر ملكا ابتدرها أيهم يرفعها( :حفزين النفس، فقلتهن، فقال

رون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يعلم من الراكع دون الصف حىت أال ت: وقالوا 
فاجلواب أن رسول اهللا صلى :"مث ناقشهم ابن عبد الرب ورد عليهم؛ فقال. استعلم، وال من املتكلم

  .اهللا عليه وسلم كانت فضائله تزيد يف كل وقت إىل أن مات صلى اهللا عليه وسلم
كنت عبدا قبل أن أكون نبيا، وكنت نبيا قبل أن أكون : (ه وسلم قالأال ترى أنه صلى اهللا علي

  .3)رسوال
  .4)إين خري من يونس ابن مىت: أحدكمال يقولن (: وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  .5)ذاك إبراهيم: (يا خري الربية، فقال: وقال له رجل 
ذاك يوسف بن يعقوب (: يا سيد ابن السادة أو يا شريف ابن الشرفاء فقال: وقال له آخر 

  .6)بن إسحاق بن إبراهيم
 رليغف﴿فلما نزلت عليه وفيها  ﴾إنا فتحنا لك﴿وذلك قوله كلّه قبل أن ترتل عليه سورة  

ومل يغفر ألحد قبله ما تقدم من ذنبه، فلما كان ذلك، . 7﴾اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخرلك 
  .8)أنا سيد ولد آدم وال فخر: (قال حينئذ

                                                                                                                                                   
هـ 51وفي سنة ت. كان من فقهاء الصحابة. بنوه والحسن البصري ومحمد بن سيرين واألخنف بن قيس وغيرهم

 ) 10-3/5السير . (هـ52وقيل 
وأبو داود في كتاب الصالة، . 1/271. 750:أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة باب إذا ركع دون الصف رقم -1

 .1/182. 684: باب الرجل يركع دون الصف رقم
والترمذي في كتاب . 1/275. 766: أخرجه البخاري في كتاب صفة الصالة باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد رقم -2

 . وقال حديث حسن 2/254. 404: الصالة باب ما جاء في الرجل يعطس في الصالة رقم
 .9/21مجمع الزوائد الهيثمي،  -3
 .3/1254. 3231: رقم ﴾وإن يونس لمن المرسلين﴿: أخرجه البخاري في أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعالى -4

 .4/1846. 2377: ذكر يونس عليه السالم رقم ومسلم في كتاب الفضائل باب في
وأبو داود في باب التخيير . 4/1839. 2369: أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل رقم -5

 .4/218. 4672: بين األنبياء عليهم الصالة والسالم رقم
 . 3/128انظر مجمع الزوائد باب في السخاء  -6
 .2/الفتح -7
والترمذي في كتاب تفسير القرآن عن . 2/1440. 4308: جه ابن ماجة في كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة رقمأخر -8

ومسلم في كتاب الفضائل باب تفضيل النبي صلى اهللا عليه . 5/308. 3148: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقم
 .4/1782. 2278: وسلم على الخالئق رقم
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؛ فكانت فضائله صلى اهللا عليه )إين ألراكم من وراء ظهري(ذ قال، واهللا أعلم؛ وحينئ 
  ".وسلم تزيد وال تنقص

وغري نكري أن يكون ذلك برؤية العني كسائر ما أعطيه من طرق العادة : ".... مث قال 
لم، وأعالم النبوة، فيكون ذلك يف آخر أمره، فيكون قولنا على ظاهر ما قاله صلى اهللا عليه وس

مث أفاض يف  1"وإن كان ال سبيل إىل كيفيته وهو علم من أعالم نبوته صلى اهللا عليه وسلم
  .االستدالل على ذلك وأحال على كتابه التمهيد الستيفاء املسألة

فإن هذه املالحظات النقدية ما هي إال قطرات ضئيلة ال تكاد ترى يف حبر مزايا : ختـاما 
البن عبد الرب يف كتابه االستذكار، وذكرنا هلذه املالحظات مل  وخصائص منهج املقارنة الفقهية

يكن املراد منه احلط من عمل الرجل، وال التقليل من قيمته، وإمنا هو من باب بيان أن كل عمل 
  .بشري ال بد أن يكون فيه نقص، مهما كان هذا النقص ضئيال جدا

   
   

    

                                                
 .274 -6/273انظر االستذكار  -1
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  *ملحق*
وردها ابن عبد البر عناوين الكتب واألبواب التي أ 

  في كتاب االستذكارومواضعها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



294 
 

  :يتضمن كتاب وقوت الصالة وينقسم إىل أبواب: الد األول
  وقوت الصالة: الباب األول
  وقت اجلمعة: الباب الثاين

  . باب من أدرك ركعة من الصالة: الباب الثالث
  .ما جاء يف دلوك الشمس وغسق الليل :الباب الرابع

  .جامع الوقوت: اب اخلامسالب
  .النوم عن الصالة: الباب السادس
  .النهي عن الصالة باهلاجرة: الباب السابع
  .رالنهي عن الصالة بعد الصبح و بعد العص: الباب الثامن

  .باب النهي عن دخول املسجد بريح الثوم وتغطية الفم يف الصالة: الباب التاسع 
  :وينقسم إىل ويتضمن كتاب الطهارة: الد الثاين
  .باب العمل يف الوضوء: الباب األول
  .وضوء النائم إذا قام إىل الصالة: الباب الثاين

  .باب الطهور للوضوء: الباب الثالث
  .ما ال جيب منه الوضوء: الباب الرابع

  .باب ترك الوضوء مم مست النار: الباب اخلامس
  .جامع الوضوء: الباب السادس
  . املسح بالرأس و األذننيما جاء يف: الباب السابع
  .ما جاء يف املسح على اخلفني: الباب الثامن
  .العمل يف املسح على اخلفني: الباب التاسع
  .ما جاء يف الرعاف: الباب العاشر

 .العمل يف الرعاف: الباب احلادي عشر
  باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف:الباب الثاين عشر

  :تتمة كتاب الطهارة وينقسم إىل ويتضمن: الد الثالث 
  .باب الوضوء من املذي: الباب الثالث عشر

  .الرخصة يف ترك الوضوء من املذي: الرابع عشرالباب 
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  .الوضوء من مس الفرج: اخلامس عشرالباب 
  .الوضوء من قبلة الرجل امرأته: السادس عشرالباب 
  .باب العمل يف غسل اجلنابة: السابع عشرالباب 
  .واجب الغسل إذا التقى اخلتانان: لثامن عشراالباب 
  .وضوء اجلنب إذا أراد أن ينام أو يطعم: التاسع عشرالباب 
  .إعادة اجلنب الصالة وغسله إذا صلى: العشرونالباب 
  .غسل املرأة إذا رأت يف املنام ما يرى الرجل: والعشرون الواحدالباب 
  .باب جامع غسل اجلنابة: الثاين والعشرونالباب 
  .باب التيمم: الثالث والعشرونالباب 
  .ما حيلّ للرجل من امرأته وهي حائض: الرابع والعشرونالباب 
  .باب طهر احلائض: اخلامس والعشرونالباب 
  .باب جامع احليضة: السادس والعشرونالباب 
  .باب املستحاضة: السابع والعشرونالباب 
  .باب ما جاء يف بول الصيب: الثامن والعشرونالباب 
  .باب ما جاء يف البول قائما: التاسع والعشرونالباب 
  .باب ما جاء يف السواك: الثالثونالباب 

  :ينقسم إىلكتاب الصالة ويتضمن : الد الرابع 
  ..باب ما جاء يف النداء للصالة: الباب األول
  .النداء يف السفر و على غري وضوء: الباب الثاين

  .النداءباب قدر السحر من : الباب الثالث
  .باب افتتاح الصالة: الباب الرابع

  .باب القراءة يف املغرب والعشاء :الباب اخلامس
  .باب العمل يف القراءة: الباب السادس
  .القراءة يف الصبح: الباب السابع
  .باب ما جاء يف أم القرآن: الباب الثامن
  .باب القراءة خلف اإلمام فيما ال جيهر فيه بالقراءة: الباب التاسع
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  .باب ترك القراءة خلف اإلمام فيما جهر به: الباب العاشر
  .باب ما جاء يف التأمني خلف اإلمام: الباب احلادي عشر
  .باب العمل يف اجللوس يف الصالة: الباب الثاين عشر
  .باب التشهد يف الصالة: الباب الثالث عشر
  .باب ما يفعل من رفع رأسه قبل اإلمام: الباب الرابع عشر

  .باب ما يفعل من سلم من ركعتني ساهيا: اخلامس عشرالباب 
  .باب إمتام املصلي ما ذكر إذا شك يف صالته: الباب السادس عشر
  .باب من قام بعد اإلمتام أو يف الركعتني: الباب السابع عشر
  .باب النظر يف الصالة إىل ما يشغلك عنها: الباب الثامن عشر

  .كتاب السهو :الرابعالكتاب 
  .باب العمل يف السهو: ألولالباب ا

  :ويتضمن: الد اخلامس
  :كتاب اجلمعة وينقسم إىل أبواب: الكتاب اخلامس

  .العمل يف غسل يوم اجلمعة: الباب األول 
  .ما جاء يف اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب :الباب الثاين

  .فيمن أدرك ركعة يوم اجلمعة: الباب الثالث
  .م اجلمعةفيمن رعف يو: الباب الرابع

  .ما جاء يف السعي يوم اجلمعة: الباب اخلامس
  .ما جاء يف اإلمام يرتل بقرية يوم اجلمعة يف السفر: الباب السادس
  .ما جاء يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة: الباب السابع
  .اهليئة وختطي الرقاب واستقبال اإلمام يوم اجلمعة: الباب الثامن
  .اء ومن تركها من غري عذرحتبة اجلمعة واالالقراءة يف صال: الباب التاسع

  :الصالة يف رمضان وينقسم إىل: الكتاب السادس
  .باب الترغيب يف الصالة يف رمضان: الباب األول

  .ما جاء يف قيام رمضان: ب الثاينالبا
  :صالة الليل وينقسم إىل: الكتاب السابع
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  .ما جاء يف صالة الليل: الباب األول
  .يف الوتر –صلى اهللا عليه وسلم  –النيب  صالة: الباب الثاين

  .األمر بالوتر: الباب الثالث
  .باب الوتر بعد الفجر: الباب الرابع

  .باب ما جاء يف ركعيت الفجر: امسالباب اخل
  :كتاب صالة اجلماعة وينقسم إىل: الكتاب الثامن
  .فضل صالة اجلماعة على صالة الفذباب : الباب األول
  .اء يف العتمة والصبحما ج: الباب الثاين

  .باب إعادة الصالة مع اإلمام: الباب الثالث
  .باب العمل يف صالة اجلماعة: الباب الرابع

  .صالة اإلمام وهو جالس: الباب اخلامس
  .فضل صالة القائم على صالة القاعد: الباب السادس
  .صالة القاعد يف النافلة: الباب السابع
  .الصالة الوسطى: الباب الثامن

  .الرخصة يف الصالة يف الثوب الواحد: باب التاسعال
  .الرخصة يف صالة املرأة يف الدرع واخلمار: الباب العاشر

  :ويتضمن: الد السادس 
  :، وينقسم إىل أبوابكتاب قصر الصالة يف السفر

  .اجلمع بني الصالتني يف السفر واحلضر : الباب األول
  .قصر الصالة يف السفر: الباب الثاين

  .ما جيب فيه قصر الصالة: اب الثالثالب
  .صالة املسافر ما مل جيمع مكثا: الباب الرابع

  .املسافر إذا أمجع مكثا: الباب اخلامس
  .صالة املسافر إذا كان إماما أو وراء إمام: الباب السادس
  .صالة النافلة يف السفر بالنهار والصالة على الدابة: الباب السابع
  .حى صالة الض: الباب الثامن
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  .باب جامع سبحة الضحى: الباب التاسع
  .التشديد يف أن مير أحد بني يدي املصلي: الباب العاشر

  .الرخصة يف املرور بني يدي املصلي: الباب احلادي عشر
  .سترة املصلي يف السفر: الباب الثاين عشر
  .مسح احلصباء يف الصالة: الباب الثالث عشر
  .تسوية الصفوف: الباب الرابع عشر

  .وضع اليدين إحدامها على األخرى يف الصالة: الباب اخلامس عشر
  .باب القنوت يف الصالة: الباب السادس عشر
  .النهي عن الصالة واإلنسان يريد حاجته : الباب السابع عشر
  .انتظار الصالة واملشي إليها: الباب الثامن عشر
  .السجود وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه يف: الباب التاسع عشر
  .االلتفات والتصفيق يف الصالة عند احلاجة: الباب العشرون

  .باب ما يفعل من جاء واإلمام راكع: الباب الواحد والعشرون
  .ما جاء يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم: الباب الثاين والعشرون
  .العمل يف جامع الصالة: الباب الثالث والعشرون
  .باب جامع الصالة : الباب الرابع والعشرون

  .باب جامع الترغيب يف الصالة: الباب اخلامس والعشرون
  : ويتضمن: الد السابع 

  :وينقسم إىل أبواب: كتاب العيدين: أوال
  .العمل يف غسل اليدين والنداء فيهما واإلقامة: الباب األول
  .األمر بالصالة قبل اخلطبة يف العيدين: الباب الثاين

  .األمر بالغسل قبل الغدو يف العيد: الباب الثالث
  .ما جاء يف التكبري والقراءة يف صالة العيدين: الباب الرابع

  .ترك الصالة قبل العيدين وبعدمها: الباب اخلامس
  .الرخصة يف الصالة قبل العيدين وبعدمها: الباب السادس
  .باب غدو اإلمام يف العيدين وانتظار اخلطبة: الباب السابع
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  : ويتضمن: صالة اخلوف كتاب: ثانيا
  .باب صالة اخلوف 

  :وينقسم إىل: كتاب صالة الكسوف: ثالثا
  .باب العمل يف صالة الكسوف: الباب األول
  .باب ما جاء يف صالة الكسوف: الباب الثاين

  :وينقسم إىل: كتاب صالة االستسقاء: رابعا
  .باب العمل يف االستسقاء: الباب األول
  .ء يف االستسقاءباب ما جا: الباب الثاين

  .باب االستمطار بالنجوم: الباب الثالث
  .كتاب القبلة: خامسا

  .باب النهي عن استقبال القبلة واإلنسان على حاجة: الباب األول
  .باب الرخصة يف استقبال القبلة لبول أو غائط: الباب الثاين

  .باب النهي عن البصاق يف القبلة: الباب الثالث
  .جاء يف القبلةباب ما : الباب الرابع

  .باب ما جاء يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم: الباب اخلامس
  .باب ما جاء يف خروج النساء إىل املساجد: الباب السادس

  :ويتضمن: الد الثامن 
  :وينقسم إىل: كتاب القرآن: أوال

  .باب األمر بالوضوء ملن مس القرآن: الباب األول
  .قراءة القرآن على غري وضوء باب الرخصة يف: الباب الثاين

  .باب ما جاء يف حتزيب القرآن: الباب الثالث
  .باب ما جاء يف القرآن: الباب الرابع

  .باب ما جاء يف سجود القرآن: الباب اخلامس
  ).تبارك الذي بيده امللك(و ) قل هو اهللا أحد(باب ما جاء يف قراءة : الباب السادس
  .اهللا تبارك وتعاىل باب ما جاء يف ذكر: الباب السابع
  .باب ما جاء يف الدعاء: الباب الثامن
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  .باب العمل يف الدعاء: الباب التاسع
  :وينقسم إىل :كتاب اجلنائز: ثانيا

  .باب غسل امليت: الباب األول
  .باب ما جاء يف كفن امليت: الباب الثاين

  .باب املشي أمام اجلنازة: الباب الثالث
  .أن تتبع اجلنازة بنارباب النهي عن : الباب الرابع

  .باب التكبري على اجلنائز: الباب اخلامس
  .باب ما يقوله املصلي على اجلنازة: الباب السادس
  .باب الصالة على اجلنائز بعد الصبح وبعد العصر: الباب السابع
  .باب الصالة على اجلنائز يف املسجد: الباب الثامن
  .باب جامع الصالة على اجلنائز: الباب التاسع
  .باب ما جاء يف دفن امليت: الباب العاشر

  .باب الوقوف للجنائز واجللوس على املقابر: الباب احلادي عشر
  .باب النهي عن البكاء على امليت: الباب الثاين عشر
  .باب احلسبة يف املصيبة: الباب الثالث عشر
  .باب جامع احلسبة يف املصيبة: الباب الرابع عشر

  .يف املختفي، وهو النباش باب: الباب اخلامس عشر
  .باب جامع اجلنائز: الباب السادس عشر

  :ويتضمن: الد التاسع 
  :وينقسم إىل: كتاب الزكاة :أوال

  .باب ما جتب فيه الزكاة: الباب األول
  .باب الزكاة يف العني من الذهب والورق: الباب الثاين

  .باب الزكاة يف املعادن: الباب الثالث
  .ب زكاة الركازبا: الباب الرابع

  .باب ما ال زكاة فيه من احللي والترب والعنرب: الباب اخلامس
  .باب زكاة أموال اليتامى والتجارة هلم فيها: الباب السادس



301 
 

  .باب زكاة املرياث: الباب السابع
  .باب الزكاة يف الدين: الباب الثامن
  .زكاة القروض: الباب التاسع
  .باب ما جاء يف الكرت: الباب العاشر

  .باب صدقة املاشية: الباب احلادي عشر
  .باب ما جاء يف صدقة البقر: الباب الثاين عشر
  .باب صدقة اخللطاء: الباب الثالث عشر
  .باب ما جاء فيما يعتد به من السخل يف الصدقة: الباب الرابع عشر

  .باب العمل يف صدقة عامني إذا اجتمعا: الباب اخلامس عشر
  .على الناس يف الصدقة قب النهي عن التضييبا: الباب السادس عشر
  .باب أخذ الصدقة ومن جتوز له أخذها: الباب السابع عشر
  .باب ما جاء يف أخذ الصدقات والتشديد فيها: الباب الثامن عشر
  .باب زكاة ملا خيرص من مثار النخيل واألعناب: الباب التاسع عشر
  .باب زكاة احلبوب والزيتون: الباب العشرون

  .باب ما ال زكاة فيه من الثمار: اب الواحد والعشرونالب
  .باب ما ال زكاة فيه من الفواكه والقصب والبقول: الباب الثاين والعشرون
  .باب صدقة اخليل والرقيق والعسل: الباب الثالث والعشرون
  .باب جزية أهل الكتاب واوس: الباب الرابع والعشرون

  .أهل الذّمة باب عشور: الباب اخلامس والعشرون
  .باب اشتراء الصدقة والعود فيها: الباب السادس والعشرون
  .باب من جتب عليه زكاة الفطر: الباب السابع والعشرون
  .باب مكيلة زكاة الفطر: الباب الثامن والعشرون
  .باب وقت إرسال زكاة الفطر: الباب التاسع والعشرون

  .رباب من ال جتب عليه زكاة الفط: الباب الثالثون
  :ويتضمن :الد العاشر 

  :وينقسم إىل: كتاب الصيام: أوال
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  .ما جاء يف رؤية اهلالل للصوم والفطر يف رمضان: الباب األول
  .باب من أمجع الصيام قبل الفجر: الباب الثاين

  .باب ما جاء يف تعجيل الفطر: الباب الثالث
  .نباب ما جاء يف صيام الذي يصبح جنبا يف رمضا: الباب الرابع

  .باب ما جاء يف الرخصة يف القبلة للصائم: الباب اخلامس
  .باب ما جاء يف التشديد يف القبلة للصائم: الباب السادس
  .باب ما جاء يف الصيام يف السفر: الباب السابع
  .باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده يف رمضان: الباب الثامن
  .باب كفارة من أفطر يف رمضان: الباب التاسع
  .باب ما جاء يف حجامة الصائم: الباب العاشر

  .باب صيام يوم عاشوراء: الباب احلادي عشر
  .باب صيام يوم الفطر واألضحى والدهر: الباب الثاين عشر
  .باب النهي عن الوصال يف الصيام: الباب الثالث عشر
  .باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر: الباب الرابع عشر

  .ب ما يفعل املريض يف صيامهبا: الباب اخلامس عشر
  .باب النذر يف الصيام، والصيام عن امليت: الباب السادس عشر
  .باب ما جاء يف قضاء رمضان والكفارات: الباب السابع عشر
  .باب قضاء التطوع: الباب الثامن عشر
  .باب فدية من أفطر يف رمضان من علة: الباب التاسع عشر
  .صيامباب جامع قضاء ال: الباب العشرون

  .باب صيام اليوم الذي يشك فيه: الباب احلادي والعشرون
  .باب جامع الصيام: الباب الثاين والعشرون

  :وينقسم إىل: كتاب االعتكاف: ثانيا
  .باب ذكر االعتكاف: الباب األول
  .باب ما ال جيوز االعتكاف إال به: الباب الثاين

  .باب خروج املعتكف للعيد: الباب الثالث
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  .باب قضاء االعتكاف: ابعالباب الر
  .باب النكاح يف االعتكاف: الباب اخلامس
  .باب ما جاء يف ليلة القدر: الباب السادس

  :ويتضمن: الد احلادي عشر 
  :وينقسم إىل: كتاب احلج
  .باب الغسل لإلهالل: الباب األول
  .باب غسل احملرم: الباب الثاين

  .اب يف اإلحرامباب ما ينهى عنه من لبس الثي: الباب الثالث
  .باب لبس املصبغة يف اإلحرام: الباب الرابع

  .باب لبس احملرم املنطقة: الباب اخلامس
  .باب ختمري احملرم وجهه: الباب السادس
  .باب ما جاء يف الطيب يف احلج: الباب السابع
  .باب مواقيت اإلهالل: الباب الثامن
  .باب العمل يف اإلهالل: الباب التاسع
  .باب رفع الصوت باإلهالل: رالباب العاش

  .باب إفراد احلج: الباب احلادي عشر
  .باب القران يف احلج: الباب الثاين عشر
  .باب قطع التلبية: الباب الثالث عشر
  .باب إهالل مكة ومن ا من غريهم: الباب الرابع عشر

  .باب ما ال يوجب اإلحرام من تقليد اهلدي: الباب اخلامس عشر
  .باب ما تفعل احلائض يف احلج: رالباب السادس عش
  .باب العمرة يف أشهر احلج: الباب السابع عشر
  .باب قطع التلبية يف العمرة: الباب الثامن عشر
  .باب ما جاء يف التمتع: الباب التاسع عشر
  .باب ما ال جيب فيه التمتع: الباب العشرون

  .باب جامع ما جاء يف العمرة: الباب احلادي والعشرون
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  .باب نكاح احملرم: الثاين والعشرونالباب 
  .باب حجامة احملرم: الباب الثالث والعشرون
  .باب ما ال جيوز للمحرم أكله من الصيد: الباب الرابع والعشرون

  .باب ما ال حيل للمحرم أكله من الصيد: الباب اخلامس والعشرون
  :ويتضمن القسم الثاين من كتاب احلج ويشمل: الد الثاين عشر 
  .باب أمر الصيد يف احلرم: باب السادس والعشرونال

  .باب احلكم يف الصيد: الباب السابع والعشرون
  .باب ما يقتل احملرم من الدواب: الباب الثامن والعشرون
  .باب ما جيوز للمحرم أن يفعله: الباب التاسع والعشرون

  .باب احلج عمن حيج عنه: الباب الثالثون
  .اب ما جاء فيمن أحصر بعدوب: الباب احلادي والثالثون
  .باب ما جاء فيمن أحصر بغري عدو: الباب الثاين والثالثون
  .باب ما جاء يف بناء الكعبة: الباب الثالث والثالثون
  .باب الرمل يف الطواف: الباب الرابع والثالثون

  .باب االستالم يف الطواف: الباب اخلامس والثالثون
  .قبيل الركن األسود يف االستالمباب ت: الباب السادس والثالثون
  .باب ركعيت الطواف: الباب السابع والثالثون
  .باب الصالة بعد الصبح والعصر يف الطواف: الباب الثامن والثالثون
  .باب وداع البيت: الباب التاسع والثالثون

  .باب جامع الطواف: الباب األربعون
  .عيباب البدء بالصفا يف الس: الباب احلادي واألربعون
  .باب جامع السعي: الباب الثاين واألربعون
  .باب صيام يوم عرفة: الباب الثالث واألربعون
  .باب ما جاء يف صيام أيام مىن: الباب الرابع واألربعون

  .باب ما جيوز من اهلدي: الباب اخلامس واألربعون
  .باب العمل يف اهلدي حني يساق: الباب السادس واألربعون
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  .باب العمل يف اهلدي إذا عطب أو ضلّ: ربعونالباب السابع واأل
  .باب هدي احملرم إذا أصاب أهله: الباب الثامن واألربعون
  .باب هدي من فاته احلج: الباب التاسع واألربعون

  .باب من أصاب أهله قبل أن يفيض: الباب اخلمسون
  .باب ما استيسر من اهلدي: الباب حلادي واخلمسون
  .باب جامع اهلدي: الباب الثاين واخلمسون

  :وهو تتمة لكتاب احلج، ويشمل: الد الثالث عشر 
  .باب الوقوف بعرفة واملزدلفة: الباب الثالث واخلمسون
  .باب وقوف الرجل وهو غري طاهر، ووقوفه على دابة: الباب الرابع واخلمسون

  .باب وقوف من فاته احلج بعرفة: الباب اخلامس واخلمسون
  .باب تقدمي النساء والصبيان: نالباب السادس واخلمسو
  .باب السري يف الدفعة: الباب السابع واخلمسون
  .باب ما جاء يف السفر يف احلج: الباب الثامن واخلمسون
  .باب العمل يف البحر: الباب التاسع واخلمسون

  .باب احلالق: الباب الستون
  .باب التقصري: الباب احلادي والستون
  .التلبيةباب : الباب الثاين والستون
  .باب الصالة يف البيت وقصر الصالة وتعجيل اخلطبة بعرفة: الباب الثالث والستون
  .باب تعجيل الصالة بعرفة وتعجيل الوقوف ا): مكرر(الباب الثالث والستون 
  .باب الصالة مبىن يوم التروية واجلمعة مبىن وعرفة: الباب الرابع والستون

  .املزدلفةباب صالة : الباب اخلامس والستون
  .باب صالة مىن: الباب السادس والستون
  .باب صالة املقيم مبكة ومىن: الباب السابع والستون
  .باب تكبري أيام التشريق: الباب الثامن والستون
  .باب صالة املعرس واحملصب: الباب التاسع والستون

  .باب البيتوتة مبكة ليايل مىن: الباب السبعون
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  .اب رمي اجلمارب: الباب احلادي والسبعون
  .باب الرخصة يف رمي اجلمار: الباب الثاين والسبعون
  .باب اإلفاضة: الباب الثالث والسبعون
  .باب دخول احلائض مكة: الباب الرابع والسبعون

  .باب إفاضة احلائض: الباب اخلامس والسبعون
  .باب فدية ما أصيب من الطري والوحش: الباب السادس والسبعون

  .باب فدية من أصاب شيئا من اجلراد وهو حمرم: السبعونالباب السابع و
  .باب فدية من حلق قبل أن ينحر: الباب الثامن والسبعون
  .باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا: الباب التاسع والسبعون

  .باب جامع الفدية: الباب الثمانون
  .باب جامع احلج: الباب احلادي والثمانون
  .اب حج املرأة بغري ذي حمرمب: الباب الثاين والثمانون
  .صيام التمتع: الباب الثالث والثمانون

  :ويتضمن: الد الرابع عشر 
  :وينقسم إىل: كتاب اجلهاد
  .باب الترغيب يف اجلهاد: الباب األول
  .باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو: الباب الثاين

  .ان يف الغزوباب النهي عن قتل النساء والولد: الباب الثالث
  .باب ما جاء بالوفاء باألمان: الباب الرابع

  .باب العمل فيمن أعطي شيئا يف سبيل اهللا: الباب اخلامس
  .باب جامع النقل يف الغزو: الباب السادس
  .باب ما ال جتب فيه اخلمس: الباب السابع
  .باب ما جيوز للمسلمني أكله قبل اخلمس: الباب الثامن
  .ا يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدوباب م: الباب التاسع
  .باب ما جاء يف السلب يف النفل: الباب العاشر

  .باب ما جاء يف إعطاء النفل من اخلمس: الباب احلادي عشر
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  .باب القسم للخيل يف الغزو: الباب الثاين عشر
  .باب ما جاء يف الغلول: الباب الثالث عشر
  .يل اهللاباب الشهداء يف سب: الباب الرابع عشر

  .باب ما تكون فيه الشهادة: الباب اخلامس عشر
  .باب العمل يف غسل الشهداء: الباب السادس عشر
  .باب ما يكره من الشيء جيعل يف سبيل اهللا: الباب السابع عشر
  .باب الترغيب يف اجلهاد: الباب الثامن عشر
  .يف الغزو باب ما جاء يف اخليل واملسابقة بينها والنفقة: الباب التاسع عشر
  .باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه: الباب العشرون

  .باب الدفن يف قرب واحد من ضرورة: الباب احلادي والعشرون
  :ويتضمن: الد اخلامس عشر 

  :وينقسم إىل :كتاب النذور واألميان: أوال
  .باب ما جيب من النذور يف املشي:الباب األول
  .من نذر املشي إىل بيت اهللاباب ما جاء في: الباب الثاين

  .باب العمل يف املشي إىل الكعبة: الباب الثالث
  .باب ما الجيوز من النذور يف معصية اهللا تعاىل: الباب الرابع

  .باب اللغو يف اليمني: الباب اخلامس
  .باب ما ال جتب فيه الكفارة من األميان: الباب السادس
  .ن األميانباب ما جتب فيه الكفارة م: الباب السابع
  .باب العمل يف كفارة األميان: الباب الثامن
  .باب جامع األميان: الباب التاسع

  :إىل وينقسمكتاب الضحايا، : ثانيا
  .باب ما ينهى عنه من الضحايا: الباب األول
  .باب ما يستحب من الضحايا: الباب الثاين

  .باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف اإلمام: الباب الثالث
  .باب ادخار حلوم األضاحي: لباب الرابعا
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  .باب الشركة يف الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والبدنة: الباب اخلامس
  .باب الضحية عما يف بطن املرأة، وذكر أيام األضحى: الباب السادس

  :وينقسم إىل: كتاب الذبائح: ثالثا
  .باب ما جاء يف التسمية على الذبيحة: الباب األول
  .باب ما جيوز من الذكاة يف حال الضرورة: ينالباب الثا

  .باب ما يكره من الذبيحة يف الذكاة: الباب الثالث
  .باب ذكاة ما يف بطن الذبيحة: الباب الرابع

  :وينقسم إىل: كتاب الصيد: رابعا
  .املعراض واحلجر –باب ترك أكل ما قتل : الباب األول
  .باب ما جاء يف صيد املعلمات: الباب الثاين

  .باب ما جاء يف صيد البحر: لباب الثالثا
  .باب حترمي أكل ذي ناب من السباع: الباب الرابع

  .باب ما يكره من أكل الدواب: الباب اخلامس
  .باب ما جاء يف جلود امليتة: الباب السادس
  .ما جاء فيمن يضطر إىل أكل امليتة: الباب السابع

  :وينقسم إىل :كتاب العقيقة: خامسا
  .ما جاء يف العقيقة: ولالباب األ

  .باب العمل يف العقيقة: الباب الثاين
  :وينقسم إىل: كتاب الفرائض :سادسا

  .باب مرياث الصلب: الباب األول
  .باب مرياث الرجل من امرأته واملرأة من زوجها: الباب الثاين

  .باب مرياث األب واألم من ولدمها: الباب الثالث
  .لألم باب مرياث األخوة: الباب الرابع

  .باب مرياث األخوة لألب واألم: الباب اخلامس
  .باب مرياث األخوة لألب: الباب السادس
  .باب مرياث اجلد: الباب السابع
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  .باب مرياث اجلدة: الباب الثامن
  .باب مرياث الكاللة: الباب التاسع
  .باب ما جاء يف العمة: الباب العاشر

  .ةباب مرياث والية العصب: الباب احلادي عشر
  .باب من ال مرياث له: الباب الثاين عشر
  .باب مرياث أهل امللل: الباب الثالث عشر
  .باب من جهل أمره بالقتل أو غري ذلك: الباب الرابع عشر

  .باب مرياث ولد املالعنة وولد الزنا: الباب اخلامس عشر
  :ويتضمن: الد السادس عشر 

  :وينقسم إىل: كتاب النكاح :أوال
  .ما جاء يف اخلطبة: الباب األول
  .باب استئذان البكر واألمي يف أنفسهما:الباب الثاين

  .باب ما جاء يف الصداق واحلياء: الباب الثالث
  .باب إرخاء الستور: الباب الرابع

  .باب املقام عند البكر واألمي: الباب اخلامس
  .باب ما ال جيوز من الشروط يف النكاح:الباب السادس
  .نكاح احمللل وما أشبههباب : الباب السابع
  .باب ما ال جيمع بينه من النساء: الباب الثامن
  .باب ما ال جيوز من نكاح الرجل أم امرأته: الباب التاسع
  .باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصاا على وجه ما يكره: الباب العاشر

  .باب جامع ما ال جيوز من النكاح: الباب احلادي عشر
  .اب نكاح األمة على احلرةب: الباب الثاين عشر
  .باب ما جاء يف الرجل ميلك امرأته وقد كانت حتته ففارقها: الباب الثالث عشر
  .باب ما جاء يف كراهية إصابة األختني مبلك اليمني، واملرأة وابنتها: الباب الرابع عشر

  .باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت ألبيه: الباب اخلامس عشر
  .باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب: شرالباب السادس ع
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  .باب ما جاء يف اإلحصان: الباب السابع عشر
  .باب نكاح املتعة: الباب الثامن عشر
  .باب نكاح العبيد: الباب التاسع عشر
  .باب نكاح املشرك إذا أسلمت زوجته قبله: الباب العشرون

  .باب ما جاء يف الوليمة: الباب احلادي والعشرون
  .باب جامع النكاح: لثاين والعشرونالباب ا

  :ويتضمن: الد السابع عشر 
  :وينقسم إىل: كتاب الطالق
  .باب ما جاء يف البتة: الباب األول
  .باب ما جاء يف اخللية والربية وأشباه ذلك: الباب الثاين

  .باب ما بني من التمليك: الباب الثالث
  .التمليك باب ما جتب فيه تطليقة واحدة من: الباب الرابع

  .باب ما ال يبني من التمليك: الباب اخلامس
  .باب اإليالء: الباب السادس
  .باب إيالء العبد: الباب السابع
  .باب ظهار احلر: الباب الثامن
  .باب ظهار العبيد: الباب التاسع
  .باب ما جاء يف اخليار: الباب العاشر

  .باب ما جاء يف اخللع. الباب احلادي عشر
  .باب طالق املختلعة:  عشرالباب الثاين

  .باب ما جاء يف اللعان: الباب الثالث عشر
  .باب مرياث ولد املالعنة: الباب الرابع عشر

  .باب طالق البكر: الباب اخلامس عشر
  .باب طالق املريض: الباب السادس عشر
  .باب ما جاء يف متعة الطالق: الباب السابع عشر
  .ق العبدباب ما جاء يف طال: الباب الثامن عشر
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  .باب نفقة األمة إذا طلقت وهي حامل: الباب التاسع عشر
  .باب عدة اليت تفقد زوجها: الباب العشرون

  :ويتضمن بقية أبواب الطالق وهي: الد الثامن عشر 
  .باب يف األقراء وعدة الطالق وطالق احلائض: الباب احلادي والعشرون
  .املرأة يف بيتها إذا طلقت فيه باب ما جاء يف عدة: الباب الثاين والعشرون
  .باب ما جاء يف نفقة املطلقة: الباب الثالث والعشرون
  .باب ما جاء يف عدة األمة من طالق زوجها: الباب الرابع والعشرون

  .باب جامع عدة الطالق: الباب اخلامس والعشرون
  .باب ما جاء يف احلكمني: الباب السادس والعشرون
  .باب ميني الرجل بطالق ما مل ينكح :الباب السابع والعشرون
  .باب أجل الذي ال ميس امرأته: الباب الثامن والعشرون
  .باب جامع الطالق: الباب التاسع والعشرون

  .باب عدة املتوىف عنها زوجها إذا كانت حامال: الباب الثالثون
  .باب مقام املتوىف عنها زوجها يف بيتها حىت حتلّ: الباب احلادي والثالثون

  .باب عدة أم الولد إذا تويف عنها سيدها: لباب الثاين والثالثونا
  .باب عدة األمة إذا تويف زوجها أو سيدها: الباب الثالث والثالثون
  .باب ما جاء يف العزل: الباب الرابع والثالثون

  .باب ما جاء يف اإلحداد: الباب اخلامس والثالثون
  :وينقسم إىل: كتاب الرضاع: ثانيا

  .باب رضاعة الصغري: ولالباب األ
  .باب ما جاء يف الرضاعة بعد الكرب: الباب الثاين

  .باب جامع ما جاء يف الرضاعة: الباب الثالث
  :ويتضمن: الد التاسع عشر 

  :كتاب البيوع، وينقسم إىل: الباب األول
  .باب ما جاء يف بيع العربان: الباب األول
  .كباب ما جاء يف مال اململو: الباب الثاين
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  .باب ما جاء يف العهدة: الباب الثالث
  .باب العيب يف الرقيق: الباب الرابع

  .باب ما يفعل يف الوليدة إذا بيعت والشرط فيها: الباب اخلامس
  .باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة وهلا زوج: الباب السادس
  .باب ما جاء يف مثر املال يباع أصله: الباب السابع
  .النهي عن بيع الثمار حىت يبدو صالحهاباب : الباب الثامن
  .باب اجلائحة يف بيع الثمار: الباب التاسع
  .باب ما جاء يف بيع العرية: الباب العاشر

  .باب ما جيوز يف استثناء الثمر: الباب احلادي عشر
  .باب ما يكره من بيع الثمر: الباب الثاين عشر
  .اقلةباب ما جاء يف املزابنة واحمل: الباب الثالث عشر
  .باب جامع بيع الثمر: الباب الرابع عشر

  .باب بيع الفاكهة: الباب اخلامس عشر
  .باب بيع الذهب بالفضة تربا وعينا: الباب السادس عشر
  .باب ما جاء يف الصرف: الباب السابع عشر
  .باب املراطلة: الباب الثامن عشر
  .باب العينة وما يشبهها: الباب التاسع عشر

  :ويتضمن: نالد العشرو 
  :وينقسم إىل: كتاب البيوع
  .باب ما يكره من بيع الطعام إىل أجل: الباب األول
  .باب السلفة يف الطعام: الباب الثاين

  .باب بيع الطعام بالطعام ال فضل بينهما: الباب الثالث
  .باب جامع بيع الطعام: الباب الرابع

  .باب احلكرة والتربص: الباب اخلامس
  .اب ما جيوز من بيع احليوان بعضه ببعض والسلف فيهب: الباب السادس
  .باب ما ال جيوز من بيع احليوان: الباب السابع
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  .باب بيع احليوان باللحم: الباب الثامن
  .باب بيع اللحم باللحم: الباب التاسع
  .باب ما جاء يف مثن الكلب: الباب العاشر

  .باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض: الباب احلادي عشر
  .باب السلفة يف العروض: الباب الثاين عشر
  .باب بيع النحاس واحلديد وما أشبههما مما يوزن: الباب الثالث عشر
  .باب النهي عن بيعتني يف بيعة: الباب الرابع عشر

  .باب بيع الغرر: الباب اخلامس عشر
  .باب املالمسة واملنابذة: الباب السادس عشر
  .راحبةباب بيع امل: الباب السابع عشر
  .باب البيع على الربنامج: الباب الثامن عشر
  .باب بيع اخليار: الباب التاسع عشر
  .باب ما جاء يف الربا يف الدين: الباب العشرون

  .باب جامع الدين واحلول: الباب احلادي والعشرون
  :وفيه. ويتضمن تتمة كتاب البيوع: الد احلادي والعشرون 

  .ما جاء يف الشركة والتولية واإلقالة باب: الباب الثاين والعشرون
  .باب ما جاء يف إفالس الغرمي: الباب الثالث والعشرون
  .باب ما جيوز من السلف: الباب الرابع والعشرون

  .باب ما ال جيوز من السلف: الباب اخلامس والعشرون
  .باب ما ينهى عنه من املساومة واملبايعة: الباب السادس والعشرون

  .باب جامع البيوع: والعشرونالباب السابع 
  : وينقسم إىل: كتاب القراض :ثانيا

    .باب ما جاء يف القراض: الباب األول
  .باب ما جيوز يف القراض: الباب الثاين

  .ما ال جيوز يف القراض: الباب الثالث
  .باب ما جيوز من الشرط يف القراض: الباب الرابع
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  .القراضباب ما ال جيوز من الشرط يف : الباب اخلامس
  .باب القراض يف العروض: الباب السادس
  .باب الكراء يف القراض: الباب السابع
  .باب التعدي يف القراض: الباب الثامن
  .باب ما جيوز من النفقة يف القراض: الباب التاسع
  .باب ما ال جيوز من النفقة يف القراض: الباب العاشر

  .باب الدين يف القراض: الباب احلادي عشر
  .باب البضاعة يف القراض: ب الثاين عشرالبا

  .باب السلف يف القراض: الباب الثالث عشر
  .باب احملاسبة يف القراض: الباب الرابع عشر

  .باب ما جاء يف القراض: الباب اخلامس عشر
  : وينقسم إىل :كتاب املساقاة: ثالثا

  .باب ما جاء يف املساقاة: الباب األول
  .الرقيق يف املساقاة باب الشرط يف: الباب الثاين

  :وينقسم إىل: كتاب كراء األرض: رابعا
  .باب ما جاء يف كراء األرض: الباب األول

  :وينقسم إىل: كتاب الشفعة: خامسا
  .باب ما تقع فيه الشفعة: الباب األول
  .باب ما ال تقع فيه الشفعة: الباب الثاين

  :ويتضمن: الد الثاين والعشرون 
  :وينقسم إىل :كتاب األقضية: أوال

  .باب الترغيب يف القضاء باحلق: الباب األول
  .باب ما جاء يف الشهادات: الباب الثاين

  .باب القضاء يف شهادة احملدود: الباب الثالث
  .باب القضاء باليمني مع الشاهد: الباب الرابع

  .باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد: الباب اخلامس
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  .السادس باب القضاء يف الدعوىالباب 
  .باب القضاء يف شهادة الصبيان: الباب السابع
  .باب ما جاء يف احلنث على منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم: الباب الثامن
  .باب جامع ما جاء يف اليمني على املنرب: الباب التاسع
  .باب ما ال جيوز من غلق الرهن: الباب العاشر

  .ب القضاء يف رهن الثمر واحليوانبا: الباب احلادي عشر
  باب القضاء يف الرهن من احليوان: الباب الثاين عشر
  .باب القضاء يف الرهن يكون بني الرجلني: الباب الثالث عشر
  .باب القضاء يف جامع الرهون: الباب الرابع عشر

  .باب القضاء يف كراء الدابة والتعدي ا: الباب اخلامس عشر
  .باب القضاء يف املستكرهة من النساء :الباب السادس عشر
  .باب القضاء يف استهالك احليوان والطعام وغريه: الباب السابع عشر
  .باب القضاء فيمن ارتد عن اإلسالم: الباب الثامن عشر
  .باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجال: الباب التاسع عشر
  .باب القضاء يف املنبوذ: الباب العشرون
  .باب القضاء بإحلاق الولد بأبيه: العشرونالباب احلادي و

  .باب القضاء يف مرياث الولد املستلحق: الباب الثاين والعشرون
  .باب القضاء يف أمهات األوالد: الباب الثالث والعشرون
  .باب القضاء يف عمارة املوات: الباب الرابع والعشرون

  .باب القضاء يف املياه: الباب اخلامس والعشرون
  .باب القضاء يف املرفق: ادس والعشرونالباب الس

  .باب القضاء يف قسم األموال: الباب السابع والعشرون
  .باب القضاء يف الضواري واحلريسة: الباب الثامن والعشرون
  .باب القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم: الباب التاسع والعشرون

  .باب القضاء فيما يعطى العمال: الباب الثالثون
  .باب القضاء يف احلمالة واحلول: ادي والثالثونالباب احل
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  .باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب: الباب الثاين والثالثون
  .باب ما ال جيوز من النحل: الباب الثالث والثالثون
  .باب ما جيوز من العطية: الباب الرابع والثالثون

  .باب القضاء يف اهلبة: الباب اخلامس والثالثون
  .باب االعتصار يف الصدقة: ادس والثالثونالباب الس

  .باب القضاء يف العمرى: الباب السابع والثالثون
  .باب القضاء يف اللقطة: الباب الثامن والثالثون
  .باب القضاء يف استهالك العبد اللقطة: الباب التاسع والثالثون

  .باب القضاء يف الضوال: الباب األربعون
  .صدقة احلي عن امليت باب: الباب احلادي واألربعون

  :ويتضمن: الد الثالث والعشرون 
  :وينقسم إىل: كتاب الوصية: أوال

  .باب األمر بالوصية: الباب األول
  .باب جواز وصية الصغري والضعيف واملصاب والسفيه: الباب الثاين

  .باب الوصية يف الثلث ال تتعدى: الباب الثالث
  .ض والذي حيضر القتال يف أمواهلمباب أمر احلامل واملري: الباب الرابع

  .باب الوصية للوارث واحليازة: الباب اخلامس
  .باب ما جاء يف املخنث من الرجال ومن أحق بالولد: الباب السادس
  .باب العيب يف السلعة وضماا: الباب السابع
  .باب جامع القضاء وكراهيته: الباب الثامن
  .بيد أو جرحواباب ما جاء فيما أفسد الع: الباب التاسع
  .باب ما جيوز من النحل: الباب العاشر

  .كتاب العتق والوالء: ثانيا
  .باب من أعتق شركا له يف مملوك: الباب األول
  .باب الشرط يف العتق: الباب الثاين

  .باب من أعتق رقيقا ال ميلك ماال غريهم: الباب الثالث
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  .باب القضاء يف مال العبد إذا عتق: الباب الرابع
  .باب عتق أمهات األوالد وجامع القضاء يف العتاقة: باب اخلامسال

  .باب ما جيوز من العتق يف الرقاب الواجبة: الباب السادس
  .باب ما ال جيوز من الرقاب الواجبة: الباب السابع
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منهج "الذي أعانين على استكمال هذه الدراسة اليت كانت حول  احلمد هللا رب العاملني
، واليت كان اهلدف منها بيان جهود "املقارنة الفقهية عند ابن عبد الرب من خالل كتابه االستذكار

فظ ابن عبد الرب يف التحقيق يف مسائل اخلالف الفقهية بني العلماء، والوصول إىل الرأي الفصل احلا
فيها؛ بالرجوع إىل املصادر األصلية، واالعتماد على القواعد األصولية؛ باجلمع والترجيح 

  .واالجتهاد، مبا توفر لديه من آليات الفهم والعلم
  :ي مثار هذه الدراسةوقد توصلت من خالل البحث إىل نتائج ه 
يعترب ابن عبد الرب من كبار جمددي هذه األمة؛ فقد دعا إىل االجتهاد والتجديد،  -1 

وعارض التقليد، وحاربه من خالل مؤلفاته، خاصة جامع بيان العلم وفضله؛ وبرز ذلك عمليا يف 
  .كتابه االستذكار

فات املذهبية يف املسائل املختلفة، مجع يف كتابه االستذكار بني اآلراء الفقهية واالختال -2 
باعتبارها وجهات نظر فقهية اقتضتها ضرورة النظر واالجتهاد يف األدلة الظنية، وإن دلّ ذلك على 
شيء فإمنا يدل على نبذه للتعصب املذهيب واحلرص على وحدة املسلمني والتقليل من هوة اخلالف 

  .دلة، بعيدا عن أي عصبية أو هوىيتجلى هذا يف عمله على إحقاق احلق بناء على األ
يعترب كتاب االستذكار من أهم شروح املوطأ، وقد برز ذلك من خالل شرحه  -3 

  .لألحاديث النبوية، واستنباط املسائل الفقهية واألحكام الشرعية منها، وبسط الدالئل على آرائه
يعترب حبق شخصية  االعتراف جبهود احلافظ ابن عبد الرب يف جمال الفقه املقارن، إذ -4 

علمية نزيهة متعمقة يف دراسة الشريعة اإلسالمية، فهو العارف باخلالف، الباحث عن إظهار احلق 
وقد برز ذلك من خالل كتابه . باستقاللية يف الفكر اآلخذ باألحكام من املصادر األصلية

عرض أقوال السلف  االستذكار إذ يعترب حبق موسوعة يف الفقه املقارن، ألن عمله فيها يقوم على
من الصحابة والتابعني ومن وافقهم من أئمة املذاهب مث املوازنة واملقارنة بينها والوصول إىل رأي 
جتتمع عليه األمة سواء بالترجيح إذا صادف رأيه رأي أحد الفقهاء، أو بالتوفيق واجلمع بني اآلراء 

باحلجة والدليل، معتمدا يف كل ذلك  املختلفة، وإما باالجتهاد إذا خالف رأيه رأيهم مؤيدا قوله
  ).الكتاب، السنة، اإلمجاع، القياس(       على األصول 

يتميز منهج ابن عبد الرب يف املقارنة الفقهية بتأسيس عمله على ما هو جممع ومتفق عليه  -5 
اء الفقهية بني الفقهاء يف املسألة، للتقليل من هوة اخلالف بينهم، مث يلجأ بعد ذلك إىل تفصيل اآلر

  .املختلفة فيها ونقدها قبل أن يصل إىل الرأي الصائب فيها
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الكتاب والسنة : اعتمد ابن عبد الرب يف اجتهاداته الفقهية على أصول ثابتة وهي -6 
واإلمجاع والقياس، أما بقية األصول التبعية، واليت اختلف العلماء يف االستدالل ا، فاعتماد 

ليها قليل، فال يأخذ ا إال بعد استنفاد ما سبق من املصادر األصلية، ومل جيد احلافظ ابن عبد الرب ع
يف آراء الفقهاء ما اطمأنت إليه النفس، ومعتمدا يف كل ذلك على مجلة من القواعد تبني كيفية 
تعامل ابن عبد الرب مع هذه املصادر، وكيفية متييزه ا بني ما هو صواب من األحكام وما هو خطأ 

  .امنه
يتميز منهج ابن عبد الرب يف املقارنة الفقهية بنقد كل اآلراء واألدلة املخالفة خاصة ما  -7 

  .تعلق باألدلة املتفق عليها
إن مزايا منهج املقارنة الفقهية البن عبد الرب اليت وقفت عليها من خالل كتابه  -8 

أن تكون الدافع لالهتمام ذا االستذكار، واليت تتجلى من خالل كل فصول هذا البحث، جديرة ب
وجعله ضمن املصادر اهلامة يف مادة " االستذكار ملا يف املوطأ من املعاين واآلثار"الكتاب اجلليل 

الفقه املقارن، لطلبة الشريعة، للتزود بكنوزه العلمية الفريدة واملميزة، ألنه يعترب حبق موسوعة يف 
  .الفقه املقارن

لي القدير أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكرمي، وأن يكون يف ويف اخلتام أسأل اهللا الع 
  .ميزان حسناتنا يوم الدين، ونسأله خامتة احلسىن

  .سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك 
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 فھرس اآلیات القرآنیة
 

 
  

  الصفحــة رقمھـــــــا الســـــورة اآلیـــــــــــــــــــــــة
 

  
 ﴾وأقيموا الصالة﴿
  ﴾سيقول السفهاء من الناس﴿
  ﴾ ...ذلك جعلناكم أمة وسطاوك﴿
  ﴾ ...قد نرى تقلب وجهك في ﴿
  ﴾ ..فول وجهك شطر المسجد الحرام﴿
  ﴾ ...يريد اهللا بكم اليسر﴿
  ﴾فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴿
  ﴾الحج أشهر معلومات﴿
﴿وال تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾  
  ﴾إال أن يخافا أال يقيما حدود اهللا﴿
  ﴾ ...ن أجلهنوإذا طلقتم النساء فبلغ﴿
  ﴾ ...فال تعضلوهن أن ينكحن﴿
  ﴾ ...والذين يتوفون منكم﴿
  ﴾ ...ومتعوهن على الموسع قدره﴿
   ﴾ ...وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴿
  ﴾ ...والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴿
  ﴾وللمطلقات متاع بالمعروف﴿
  ﴾ ...وأحّل اهللا البيع ﴿
  
 ﴾ ...واعتصموا بحبل اهللا جميعا﴿
  ﴾ ...تم خير أمةكن﴿
  
 ﴾ ...فإن طبن لكم عن شيء منه﴿
  ﴾ ..ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴿
  ﴾ ...وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴿
  ﴾ ...أردتم استبدال زوجإن و﴿
  ﴾دخلتم بهنتيالالمن نسائكم ﴿
  ﴾ ...ال تأكلوا أموالكم بينكم﴿
  ﴾ ...وإن خفتم شقاق بينهما﴿

  البقرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 
 

 آل عمران
 
 

  النساء
  
  
  
  
  

  
43  

142  
143  
144  
150  
185  
194  
197  
221  
229  
231  
232  
234  
236  
237  
240  
241  
275  

  
103  
110  
  
04 
12  
19  
20  
23  
29  
35  
35  

  
37  
131  
123  
131  
126  
27  
111  
202  
133  
85  
168  
237  
184  
81  
128  
132  
81  
233  
  
43  
201  
  
85 
127  
85  
132  
78  
233  
76  

67  
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  ﴾ ...إن يريدا إصالحا﴿
  ﴾ ..ن كنتم مرضى أو على سفروإ﴿
  ﴾ ...فإن تنازعتم في شيء﴿
  ﴾ ...فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك﴿
  ﴾ ...وال تقتلوا أنفسكم﴿
  ﴾فما ل هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا﴿
  ﴾ ...وإذا ضربتم في األرض﴿
  ﴾ ...و يتبع غير سبيل المؤمنين﴿
  
  
  ﴾ ...اليوم أكملت لكم دينكم﴿
  ﴾ ..الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من﴿
  ﴾ ...ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج﴿
  ﴾]أوالمستم النساء﴿
  ﴾ ...فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴿
  ﴾إذا قمتم إلى الصالة﴿
  ﴾ ...فإن جاؤوك فاحكم بينهم﴿
  ﴾ ...وكتبنا عليهم فيها﴿
  ﴾وأن احكم بينهم بما أنزل اهللا﴿
  ﴾ ...إذا ناديتم إلى الصالةو﴿
  ﴾كم متعمداومن قتله من﴿
  ﴾فجزاء مثل ما قتل من النعم﴿
  
  ﴾فلمسوه بأيديهم﴿
  ﴾قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين﴿
  ﴾ ..وإذا رأيت الذين يخوضون﴿
  ﴾ ...أولئك الذين هدى اهللا﴿
﴿قل ال أجد في ما أوحي إلي... ﴾  
  ﴾وال تكسب كل نفس إال عليها﴿
  
  ﴾ ...وإذا قرئ القرآن﴿
  
 
 ﴾ ...يسألونك عن األنفال﴿
  ﴾ ...واعلموا أنما غنمتم من شيء﴿
  
  ﴾ ...خذ من أموالهم صدقة﴿
  
 ﴾ولمن جاء به حمل بعير﴿

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 

  المائدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 األنعام
  
  
  
  

  
  

  
 

 األعراف
  

43 
59  
65  
69  
78  

101  
115  
  
03  
05  
06  
06  
06  
06  
42  
45  
49  
58  
95  
95  

  
07 
56  
68  
90  

145  
164  
  

204  
  
 
01 
41 
  

103  
  

72  
76  
  

234 
154  
135  
233  
35  
190  
123  
  
47  
133  
27  
128  
129  
138  
214  
171  
214  
253  
189  
162  
  

128  
154  
130  
172  
199  
254  
  

225  
  
 

132 
132  
  

192  
  

86  
29  
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  ﴾وفوق كل ذي علم عليم﴿
  
  ﴾ ...إال من اكره وقلبه مطمئن﴿
  
  ﴾وال تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا﴿
  
  ﴾ ..إني نذرت للرحمن ﴿ 
  ]وما كانت أمك بغيا﴿
  
 ﴾ ...هادوا والصابئينإن الذين آمنوا والذين ﴿
  
  ﴾ ...الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما﴿
  ﴾ ...وال تأخذكم بهما رأفة﴿
  ﴾وال تكرهوا فتياتكم على البغاء﴿
  ﴾ ...فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴿
  
  ﴾إن هم إال كاألنعام﴿
  
  ﴾ ...أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك﴿
  
  ﴾ ...لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة﴿
  ﴾ ...فلما قضى زيد منها وطرا﴿
  ﴾ ...يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات﴿
  
  
  ﴾ ...وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴿
  
 
 
  ﴾وما كنا له مقرنين﴿
  ﴾ ...أو جاء معه المالئكة مقترنين﴿
  
  ﴾ ...ليغفر لك اهللا ما تقدم  من ذنبك﴿
  
  ﴾وأحيينا به بلدة ميتا﴿
  ﴾ ...شمسوسبح بحمد ربك قبل طلوع ال﴿
  
  ﴾ ...وما ينطق عن الهوى﴿
  

 
  

 األنفال
  
  
  التوبة

 
  يوسف

  
  
 النحل

  
  الكهف
  
  مريم

  
  
 الحج
  
 النور
  
  

  
  
 

 الفرقان
  

  العنكبوت
  

  األحزاب
  
  

  
 
  

 الشورى
  

  

106  
 
23  

  
26  
28  
  
17 

  
02  
02  
33  
63  

  
44  
 

51  
  
21  
37  
49  

  
  

52  
  
  
 
13 
53  
  
02  
 
11  
39  

  
04  

  
58  

  
07  

242  
  

29 
  

142  
93  
  

127 
  

81  
234  
93  
135  
  

162  
  

144  
  

46  
130  
119  
  
  

135  
  

  
 
34 
33  

  
273  

  
162  
238  
  

135  
  

162  
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  ﴾كأنهن الياقوت والمرجان﴿
  
 ﴾أزواجا ثالثة﴿
  ﴾في سدر مخضود﴿
  ﴾في جنات النعيم﴿
  ﴾ال يمسه إال المطهرون﴿
  
  ﴾ ...وما أتاكم الرسول فخذوه﴿
 
 ﴾إذا نودي للصالة﴿
  
 ﴾ ...وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول﴿
  
  ﴾ ...وأوالت األحمال أجلهن﴿
  ﴾ ...حمل فأنفقوا عليهن وإن كن أوالت﴿
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

 
 الزخرف

  
  

  الفتح
  

  ق
 
  
 

  النجم
  

 الرحمن
  

  الواقعة
  
 
 

  
  الحشر

  
  الجمعة
  

 التغابن
  

  الطالق
  
  

 

28  
12  
79  

  
07  

  
09  
  
12  
  
04  
      06  

  
  

 

201  
201  
202  
197  

  
114  
  

253  
  

135  
  

184  
   144  
  

 

  ھرس األحادیث الشریفةف
  

  
  

 الحدیث
 

  الصفحة

  ...)أترون قبلتي ھاھنا؟(
  ...)أتعطین زكاة ھذا(
  ...)بسارق) ص(أتى النبي (
  ...)أتي رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بصبي(

272  
201 

619  
213  
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  ...)لى اهللا علیھ وسلماحتجم رسول اهللا ص(
  ...)مت الصالة وحضر العشاءیإذا ا أق(
  ...)إذا أتى أحدكم الشیطان في صالتھ(
  ...)إذا اجتھد الحاكم(
  ...)إذا أردت الصالة فأسبغ الوضوء(
  ...)إذا أصاب ثوب إحداكن الدم(
  )إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا اآلخر منھا(

  ...)إذا تزوج البكر أقام عندھا
  )...ضت المطلقة الحیضة الثالثةإذا حا(
  ...)إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن یضحي(
  ...)إذا شك أحدكم في صالتھ(
  ...)إذا نودي للصالة أدبر الشیطان(
  ...)إذا وقع الذباب في إناء أحدكم(
  ...)آذنك أن ترفع الحجاب(
  ...)استسلف رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بكرا(
  )اعفوا اللحا(
  ...)لصالة صالتكمأفضل ا(
  ...)أال یمس القرآن إال طاھر(
  ...)األیم أحق بنفسھا من ولیھا(
  )الحقي بأھلك(
  ...)الخراج بالضمان( 
  )الدین النصیحة(
  ...)الدینار بالدینار والدرھم بالدرھم(
  ...)السفر قطعة من العذاب(
  ...)السنة إذا تزوج البكر(
  ...)الشفاء في ثالث(
 ...)الصیام جنة یستجّن(
  ....)الصیام جنة،فإذا كان أحدكم(
  ...) العرجاء البین ظلعھا(
  ...)اللھم أحیني مسكینا(
  ...)اللھم علمھ في الدین(
  ...)المسائل كدوح یكدح بھ الرجل وجھھ(
  ...)المسلمون تتكافأ دماؤھم(
  )المؤمن لیس بنجس(
  )الیدان تزنیان وزناھما اللمس(
  ...)أمتي كالمطر(
  ...)أل النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن أیتامأن أبا طلحة س(
  ...)أن بالال ینادي بلیل(

211  
251  
173  
41  

410  
87  
198  
219  
167  
148  
173  
252  
88  
265  
220  
152  
252  
196  
141  
235  
111  
211  
199  
139  
220  
215  
142  
142  
82  
270  
35  
86  
109  
197  
128  
201  
221  
168  
185  
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  ...)إن اهللا یحدث من أمره ما یشاء(
  ...)أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كان إذا سافر(
  ...)أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم كوى(
  )...إن أمي افتلتت نفسھا(
  ...)أن رجال من المسلمین قتل رجال من أھل الحیرة( 
  ...)سئل عن الفأرة) ص(أن رسول اهللا (
  ...)نھى عن بیع) صلى اهللا علیھ وسلم(أن رسول اهللا (
  ...)إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أمره أن یأخذ في قالئص(
  ...)أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خرج إلى مكة عام الفتح(
  ...)تحأن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم خرج من مكة عام الف(
  ...)أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قضى بالشفعة(
  )أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قضى في األصابع(
  ...)أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كان یقوم في الجنائز(
  ...)أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نكح میمونة(
  ...)وم األضاحيأن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نھى عن أكل لح(
  ...)أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نھى عن أكل لحوم الخیل(
  ...)أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نھى عن بیع الثمار(
  ...)أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نھى عن ثمن الكلب(
  ...)إن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نھى عن ثمن(
  ...)حبل الحبلةأن رسول اهللا نھى عن بیع (
  ...) النساء أن رسول اهللا نھى عن متعة(
  ...)إن شئت سبعت لك(
  ...)إّن صالتنا ھذه ال یصلح فیھا(
  ...)أن علیا خرج إلى النخیلة(
  ...)إن كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لیصّلي الصبح(
  ...)إن كان الرجال والنساء (
  ...)إن من عباد اهللا من أقسم(
  ...)یا رب: لیھ السالم قالإن موسى ع(
  ...)أنا سید ولد آدم(

  ...)إنك ال تجني علیھ
  )إنما الربا النسیئة(
  ...)إنما الطیرة على من تطیر(
  ...)أنھ ذكر المتالعنان(
  ...)أنھ قال للرجل الذي دخل الصف(
  ...)ـأّنھ لم یحرم علیھ شيء أحلھ اهللا(
  )أنھ نھى المرأة الحرام(
  ...)یوانأنھ نھى عن بیع الح(
  ...)أنھ نھى عن نكاح المحرم(
  ...)أنھ وقف في حجة الوداع(

204  
215  
77  
108  
186  
182  
129  
227  
146  
145  
156  
148  
116  
147  
240  
113  
93  
212  
80  
79  
141  
185  
205  
227  
172  
206  
188  
273  
254  
199  
231  
224  
273  
148  
226  
129  
115  
258  
203  
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  ...)أول ما ینزع من العبد الحیاء(
  ...)أیما امرأة نكحت بغیر ولي(
  ...)أیما رجل اشترى محفلة(
  )أینقص الرطب إذا یبس؟(
  ...)تجاوز اهللا ألمتي عن الخطأ(
  )...تركت فیكم أمرین(
  ...)تستأمر الیتیمة في نفسھا(
  ....)ثالث ال یغّل علیھن(
  ...)ثالثة أیام ولیالیھن للمسافر(
  : ...)جاءت امرأة إلى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم فقالت(
  ...)حدثتني میمونة ابنة الحارث(
  ...)خذ الدیة بارك اهللا لك فیھا(
    )خذوا عني مناسككم(
  ...)خرجنا في سفر فأصاب رجال منا حجر(
  ...)خیر الناس قرني(
  ...)خیر الناس من طال عمره(
  )دع ما یریبك لما ال یریبك(
  ...)دعوھا فإنھا جبارة(
  ...)ذاك إبراھیم(
  ...)ذاك یوسف بن یعقوب(
  ...)ذبحنا یوم خیبر الخیل(
  ) رب حامل فقھ إلى من ھو أفقھ منھ(

  ...)رجم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  )رفع عن أمتي الخطأ والنسیان(
  ...)رصازادك اهللا ح(
  ...)سمعت النبي صلى اهللا علیھ وسلم(
  ...)سموا اهللا علیھا(
  ....)سید آدام الدنیا(
  ...)سیكون بعدي أمراء(
  ...)سئل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم عن الخمر(
  ...)شّر األسماء(
  ...)صالة الجماعة أفضل من صالة أحدكم(
  ...)صالة الجماعة تفضل صالة الفّذ(
  ...)ع الرجلین أفضلصالة الرجل م(
  )صلّوا كما رأيتموين أصلي(
  ...)طلق ركانة امرأتھ ثالثا(
  ...)علیكم بسنتي وسنة الخلفاء(
  ...)فأما ال فال تبایعوا(

100  
110  
183  
243  
47  
216  
263  
163  
231  
116  
206  
46  
233  
151  
201  
170  
270  
273  
273  
241  
37  
197  
190  
272  
214  
140  
270  
86  
221  
231  
251  
251  
165  
46  
107  
159  
114  
137  
108  
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  )في الّسن خمس من اإلبل(
  ...)قتل رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم رجال من أھل القبلة(
  ...)قد عذت بمعاذ(
  ...)قد عفوت لكم عن صدقة(
  ...)رسول اهللا في مجن قطع(
  ...)ال یحجبھ) ص(كان رسول اهللا (
  ...)كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إذا خرج(
  ...)كان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ال یتطّیر(
  ...)كان لرجل على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم حق(
  ...) كان الفضل بن عباس ردیف(
  ...)كانت لي عناق كریمة(
  ...)الحّجام خبیثكسب (
  ...)كم من الدیة في أصبع المرأة(
  ...)كنت أتوضأ أنا ورسول اهللا(
  ...)كنت عبدا قبل أن أكون نبیا(
  ...)كواني أبو طلحة(
  ...)كویت من ذات الجنب، فشھدني(
  )...كیف تقضي إذا عرض لك قضاء(
  ...)ال تبیعوا الذھب بالذھب إال مثال بمثل(
  ...)ال تبیعوا الذھب بالذھب(
  )ال تجتمع أمتي على ضاللة(
  ...)ال تسّبوا أصحابي(
  ...)ال تشتره وإن أعطاكھ (
  ...)ال تصروا اإلبل والغنم(
  ...)ال تنصرف حتى تسمع صوتا(
  ...)ال توطأ حامل حتى تضع(
  )ال ربا إال في النسیئة(
  ...)ال رضاع بعد الفصال(
  ...)ال طالق إال من بعد نكاح(
  .)..ال عدوى وال طیرة(
  )ال نكاح إال بولي(
  )الیبع حاضر لباد(
  ...)ال یجمع بین المرأة وعمتھا وال بین المرأة ( 
  ...)ال یحل دم امرئ مسلم(
  ...)ال یحل المرأة تؤمن باهللا والیوم اآلخر(
  ...)یدخل الجنة من أمتي(
  )ال یغرم السارق إذا أقیم علیھ الحد(
  )ال یقتل مؤمن بكافر(
  ...)ال یقولن أحدكم(
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  ....)الطالق وال عتاق(
  ...)لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط(
  ...)للبنت النصف والبنة االبن(
  ...)للمسلم على المسلم سبع(
  ...)لما أخذ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم صفیة(
  ...)لما أمر رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم بالناقوس(
  ...)لما ظھر اإلسالم خرجنا في ركب(
  ...)د اهللا أفضل من مؤمنلیس أحد عن(
  ...)لیس التفریط في النوم(
  ...)لیس بك على أھلك ھوان(
  ...)لیس على المسلم في عبده(
  ...)لیس فیما دون خمس أواق(
  ...)لیس فیما دون خمسة أوسق(
  ...)لیس للولي مع الثیب(
  ...)ما تجدون في التوراة(
  ...)ما توكل من استرقى(
  ...) علیھ وسلم في نسوةمّر بي رسول اهللا صلى اهللا(
  )مره فلیراجعھا، ثم یمسكھا حتى تطھر(
  ...)مرھا فلتغتسل(
  ...)من ابتاع طعاما فال یبعھ(
  ...)من أحیا أرضا میتة فھي لھ(
  ...)من أراد اهللا بھ خیرا(
  ...)من اشترى مصراة فھو بالخیار ثالثة أیام(
  ...)من السنة أال یقتل مؤمن بكافر(
  ...)أبرتمن باع نخال قد (
  ...)من توضأ على طھر(
  ...)من راح في الساعة األولى(
  ...)من شیع جنازة وصلى علیھا(
  ...)من صلى قبل طلوع الشمس(
  ...)من فاتھ حزبھ من اللیل(
  ...)من كان معھ ھدي فلیھل(
  ...)من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیقل خیرا(
  ...)من لم یدع قول الزور(
  ...)فقرأةمن نام عن حزبھ (
  ...)من وجدتموه یصید في حدود المدینة(
  ...)من ولد لھ ولد(
  ...)نحرنا فرسا على عھد رسول اهللا (
  ...)نھانا رسول اهللا یوم خیبر عن لحوم الحمر(
  ...)نھى رسول اهللا عن لبستین وعن بیعتین(
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182  
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  ...)نھى عن شراء العبد وھو آبق(
  )ھذه وھذه سواء(
  ..).وإذا حكم الحاكم فاجتھد(
  ...)واهللا إنك لخیر أرض اهللا (
  ...)إن صالتنا ال یصلح فیھا(
  ...)وفي كل أصبع مما ھنالك(
  ...)وكیف ال تصبر إحداكن(
  ...)ولدت سبیعة األسلمیة بعد وفاة زوجھا(
  )ویھل أھل الیمن من یلملم(
  ...)یا رسول اهللا إذا جامع الرجل امرأتھ فلم ینزل(
  ...)لظلمیا عبادي إني حّرمت علیكم ا(

  ...)یوشك رجل منكم متكئا( (
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  اآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارھرس ف
  

  
  

  الصفحة  األثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  ...)أتیت صفیة ابنة شیبة(
  ...)جل من امرأتھإذا آلى الر(
  ...)إذا انقضت األربعة األشھر(
  ...)أفصلوا بین حجكم وعمرتكم(
  ...)الدیة للعاقلة(
  ...)الرجم في كتاب اهللا حق على كل من زنى(
  ...)إن اهللا نظر في قلوب عباده(
  ...)أن صفیة بنت أبي عبید اشتكت عینھا(
  ...)حلق إذا  أن عبد اهللا بن عمر كان(
  ...)طاب أتى بامرأةأن عمر بن الخ(
أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل أسلف رجال (

  ...)طعاما
أن عمر بن الخطاب فرق بین من نكح وامرأتھ وھو (

  ..)محرم
  ...)إن عمي طلق امرأتھ ثالثا(
  ...)إن كان لیكون علّي الصیام(
  ...)أنھ كان یحلي بناتھ وجواریھ(
  ..)أنھ كان ینكح البنت على(
  ...)ات أخیھاأنھا كانت تلي بن(
  ..)أیما رجل آلى من امرأتھ(
  ...)تعلموا الفرائض والسنة(
إني طلقت امرأتي : جاء رجل إلى ابن عباس فقال(

  ...)ألفا
  ...)رجل طلق امرأتھ مائة(
  ...)في اإلبھام عشر من اإلبل(
  ...)في المنطقة یلبسھا المحرم تحت ثیابھ(
  ...)قد ظلم من لم یورث اإلخوة لألم(
  ....)ر إذا أتى برجل طلقكان عم(
كنا نغزو مع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیھ (

  ...)وسلم
  ...)ال تسألوا عما لم یكن(
  ...)ال طالق إال  بعد نكاح(
  ...)ال طالق قبل أن ینكح(
  ...)ال یباع الثمر حتى یطعم(
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ال یجوز بیع الثمرة في رؤوس النخل قبل أن (
  ...)تصرم

 ...)مشركة ال یحل لرجل اشترى جاریة(
  ...)لیس الرجل أمینا(
  ...)ما طلق أحد خالف السنة(
  ...)متعتان كانتا على عھد رسول اهللا(
  ...)من أسلف سلفا فال یشترط أفضل منھ(
  ...)من أسلف سلفا فال یشترط إال قضاءه(
  ...)ھدیت لسنة نبّیك(
  ...)وددت أن عندي قفعة(
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  الصفحـــة  العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  الصفحـــة  العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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  )األلف( 
  أبو  محمد بن قتیبة
  أحمد بن مطرف

  األعرج
  األوزاعي

  اسماعیل القاضي
  أشھب

  أبو مریم الحنفي
  األسود بن یزید النخعي

  يأبو إدریس الخوالن
  إسحاق بن راھویھ

  أبو ثور
  أسد بن الفرات

  أبو یوسف
  أبي زید القیرواني

  أحمد بن سعید
  أحمد بن عبد اهللا بن ھاشم

  أبو ابراھیم اسحاق بن ابراھیم
  أیوب
  وصحأبو األ

 أسماء بنت یزید بن السكن
  أحمد بن خالد

  )الباء(                       
  الباجي
  البویطي

  بكر بن العالء القشیري
  لبیھقيا

  داوود
  أبو داود

  الداروردي
  دھثم بن فّران

  )الذال(                               
  الذھبي

  )الراء(            
  ربیعة الرأي

  الربیع المرادي
  أبو رافع

  رافع بن خدیج
  )الزاي(                       

  
05  
06  
20  
21  
28  
28  
51  
51  
52  
54  
54  
56  
57  
66  
98  
99  
99  
155  
194  
231  
98  
  
14  
56  
57  
68  
79  
103  
139  
206  
  
10  

  
    54  

63  
116  
212  

  

  البراء بن عازب
  يالبخار

   بكر بن عبد اهللا المزني
            أبو بكرة

  )التاء(                        
  ابن تیمیة 

  )الجیم( 
  ابن الجارود

  جمھان
  جوییر

  جابر بن زید
  )الحاء( 

  الحسن بن زیاد اللؤلؤي
  ابن حبیب

  الحسن بن حي
  الحسن بن مسلم
  الحكم بن عتبة

  الحجاج بن أرطأة
  حسان بن ثابت

  )الخاء(
  بن زیدخارجة 
  الخطابي

  ابن خلدون
   خالد بن مخلد

  ابن خلكان                 
  )الدال(                     

  الدھلوي
    سمي
  سھیل

  ابن سمعان
  سعید بن عبد الرحمان
  سعید بن أبي عروبة

  )الشین(
  شرحبیل بن السمط

  ابن شعبان
  ابن شبرمة

  ابن أبي شیبة
  أبو الشعثاء

  )الصاد(
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139  
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  زفر بن الھذیل
  أبي الزناد
    الزھري
  الزرقاني

  زید بن أسلم
  زیاد بن سعد
  زید بن أرقم
  زید بن ثابت

  )السین(
  سحنون

  سفیان الثوري
  السیوطي

  سالم
  ابن سیده

  سعید بن المسیب
  سلیمان بن یسار

  السبكي
  ابن سیرین

  سعید بن جبیر
  سعید بن منصور
  عبد اهللا بن زید
  عثمان البتي
  عبد الرزاق

  عمر بن الحارث
  عبد اهللا بن الفضل
  عبد اهللا بن سالم
  عمارة بن جوین

  عیاض القاضي
  ابن العماد
  ابن عیینھ

  عبد اهللا بن أحمد بن حنبل
  ابن العربي

  عروة بن الزبیر
  عبد الرحمن بن حارث بن ھشام

  عبد اهللا بن عتبة بن مسعود
  عطاء بن أبي رباح

  عمرو بن دینار
  عكرمة

  عمرو بن سلمة الجرمي

57  
20  
20  
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139  
141  
185  
52  
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16  
20  
34  
50  
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       118  
86  
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140  
141  
143  
204  
08  

      15  
20  
21  
21  
        50

    
        51  
        51         

  51  
51  
51  

  أبو صالح
  )الضاد(

  لضحاك بن سفیان الكالبيا
  الضحاك بن مزاحم

  )لطاءا( 
  أبو طاھر السلفي

  طاووس بن كیسان
  الطبري
  الطحاوي

  طارق المحاربي
  

  )العین(
  علقمة بن قیس النخعي

  عمرو بن شرحبیل
عبد اهللا بن أبي بكر بن زكریا 

  الخزاعي
  العتبي

  ابن عبدوس
  ابن عبد الحكم

  أبو عبید
  ابن القصار

  قتادة
  )الكاف(

  ن كثیراب
  

  )الالم(
  اللیث بن سعد
  ابن أبي لیلى

  )المیم(  
  أبو موسى األشعري
  معاویة بن أبي سفیان

  مجاھد بن جبر
  مسروق بن األجذع

  محمد بن الحسن الشیباني
  ابن المبارك

  المزني
  ابن الماجشون

  المروزي
  ابن المنذر
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  علي بن حسین
  عبد اهللا بن بریدة

  عقیل بن أبي طالب
  )الفاء(

  ابن فرحون
  تح بن خاقانالف

  الفضل بن عباس
  )القاف(
  قاسم بن أصبغ

  ابن القطان
  القاسم بن محمد

  قبیصة بن ذؤیب الخزاعي
  قیس بن عباد

  نافع بن جبیر بن مطعم
  نمران بن جاریة
  )الھاء(
  ھشام بن عروة
  )الواو(
  وھب بن مسّرة
  ابن وضاح

  وكیع بن الجراح
  ابن وھب

  الولید بن یزید
  وھب بن منبھ

  )الیاء(
  بن یحي اللیثيیحي 

  یزید بن األصم
  یحي بن القطان

  یحي بن یزید الھّنائي
  یحي بن أبي كثیر
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119  
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140  
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216  
  
 

  
  

  ابن المواز
القاضي محمد بن عبد 

  الوھاب
  الماوردي

  مسلم
  محمد بن إسحاق
  میمون بن مھران

  محمد بن جعفر الوركاني
  معمر

  محمد بن خویز منداد
  محمد بن الحسن بن زبالة
  محمد بن كعب القرظیي

  )النون(
  نافع
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 فھرس المسائل الفقھیة
  

  
  مسح الرأس في الوضوء
  أول وقت صالة الظھر
  أول وقت صالة الصبح

  اختالف الحكمین في اإلصالح بین الزوجین
  حكم اللقطة

  الوضوء قبل الغسل للجنب
  صدقة الحي عن المیت

  حكم صالة الجمعة
  حكم الزاني المحصن

  سقوط طواف القدوم على الخائف
  عةتتحریم نكاح الم

  ع الغرربی
  بیع المالمسة

  حكم متعة الطالق
  الزاني إذا لم یحصن
  ما یتقى من الضحایا
  الشروط في القراض

  حد القذف
  القیام في الفریضة
  میراث اإلخوة ألم

  متعة الطالق
  حكم المراطلة

  رفع األیدي في الصالة عند الركوع
  مقدار الصداق الذي ال یجوز عقد النكاح بدونھ

  حھا إلى رجل لیس بولي لھا فیعقد نكاحھاإسناد المرأة عقد نكا
  ھل بسم اهللا الرحمن الرحیم آیة من فاتحة الكتاب
  وقوع الثالث تطلیقات مجتمعات بكلمة واحدة

  قتل المؤمن بالكافر
  بیع المصراة

  النھي عن بیع الثمار  حتى یبدو صالحھا
  نكاح المحرم
  أیام األضحى

  كفارة جزاء الصید
  الطالق قبل النكاح

  رم السارق إذا أقیم علیھ الحدھل یغ
  صالة المكتوبة قاعدا لمن ھو قادرا على القیام
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  رجوع الصدقة إلى المتصدق بھا بالمیراث
  النفقة على المبتوتھ الحامل

  ما یجوز من بیع الحیوان بعضھ ببعض والسلف فیھ
  عقل األصابع

  اآلذان للصبح قبل الفجر
  عجز الزوج عن نفقة زوجتھ

  الشرط في السلف
  لوضوء بفضل وضوء المرأةا

  الصالة على الجنازة في المسجد
  الشك في الصالة

  وقت صالة المغرب
  زكاة الخضر

  بیع الرطب بالنمر
  بیع الطعام قبل قبضھ

  عدة المتوفى عنھا زوجھا إذا كانت حامال
  الكالم في الصالة

  ال تجتمع الدیة مع القصاص
  الحیوان الذي لھ دم سائل یقع في المائعات

  ق في الحیضالطال
  الكفارة في قتل الصید للمحرم

  زكاة عروض التجارة
  طالق المالعن

  السارق یسرق للمرة الخامسة
  الوضوء لمّس القرآن
  حج المرأة بدون محرم

  زكاة الحلي المتخذ للنساء
  القصاص في العظام
  بیع الحاضر للبادي

  أجرة الحّجام
  الدلك في الغسل

  إلى حكم المسلمین إحتكام غیر المسلمین من أھل الكتاب
  التداوي بالكّي

  لغسل من الجنابة بغیر نیةواالوضوء 
  ما ال یجب فیھ الوضوء

  مدة المقام عند البكر واألیّم
  حكم ھدیة الغریم
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حققھ وخّرج أحادیثھ وعّلق علیھ بشیر  .ابن القیم الجوزیة. أعالم الموقعین    .13

  .-دمشق –مكتبة دار البیان ). م2000- ھـ1421( 1ط     محمد عیون، 
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دار ) م1989-ھـ1409(ط. القرطبي ابن رشد. مجتھد ونھایة المقتصدالبدایة    .17
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تحقیق . تاج اللغة وصحاح العربیة أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري   .21
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تألیف ھشام . التعلیق على الموطأ في تفسیر لغاتھ وغوامض إعرابھ ومعانیھ   .32
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  -بیروت -ي، دار الكتب العلمیة مان السویفالرح
 1مجید خلف منشد ط/ جھود الحافظ ابن عبد البّر في دراسة الصحابة د   .38
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351 
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 2الطبعة. القاضي أبو الولید الباجي. المنتقى شرح موطأ إمام دار الھجرة .117
  .-  القاھرة –دار الكتاب اإلسالمي ) ھـ1332(
عبد الوھاب / د.أ. خصائصھ ونقائصھ، إعداد. منھج البحث في أصول الفقھ .118

  .- بیروت –دار ابن حزم ). م1999 -ھـ 1420(ط . إبراھیم أبو سلیمان
د عبد الوھاب إبراھیم .أ. ي الفقھ اإلسالمي، خصائصھ ونقائصھمنھج البحث ف .119

  .- بیروت –دار ابن حزم ). م2000 -ھـ 1421( 2ط. أبو سلیمان
 -ھـ 1425( 1الطبعة. محمود عبد العزیز محمد. منھج الصحابة في الترجیح .120
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                                                                                                                            وعــــــــــــــــــــــــــــــلموضا 

  الصفحة

  المقدمة
  :الفصل التمھیدي

  ابن عبد البّر وكتابھ االستذكار
                                                                   02            مكانتھ العلمیةحیاة ابن عبد البّر و: المبحث األول

                                                                         03               نسبھ ومولده ونشأتھ: المطلب األول      
                     03               لدهمونسبھ و و: الفرع األول              

                                                                                                                             03                 نشأتھ: الفرع الثاني              
                                                                                                                             04                شیوخھ وتالمذتھ: المطلب الثاني     

                                    04                  شیوخھ: الفرع األول             
                                                                                                                 07                یذه تالم: الفرع الثاني             

                                                                                                                             09                   مكانتھ العلمیة: المطلب الثااث     
                                                                                                                             10                 آثاره العلمیة: األولالفرع              
                                                13           شھادات العلماء بمكانتھ العلمیة: الثانيالفرع              

                                                                                                                       17                   كتاب االستذكار: المبحث الثاني
                                                      18        التي ینقسم إلیھا التعریف بھ وبموضوعھ واألقسام: المطلب األول      

                                                                                                18              التعریف بھ وبموضوعھ:  الفرع األول            
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                                                                                               19             األقسام التي ینقسم إلیھا: الفرع الثاني            
                                                                 19            مكانة ھذا الكتاب بین شروح الموطأ: المطلب الثاني    

                                                                                                 25                    قیمة الكتاب العلمیة: المطلب الثالث     
  الفصل األول

  المقارنة الفقھیة مفھومھا وتطورھا قبل ابن عبد البّر
                                                                                                                             31                    توطئـــــــــة    
                                  32         مفھوم المقارنة الفقھیة ووجھ الحاجة إلیھا: المبحث األول

                                                                                                                     33               التعریف اللغوي: المطلب األول     
                                                                                                     33                 تعریف المقارنة لغة: الفرع األول            

                                                                 34                            لغة لفقھاالتعریف :الفرع الثاني
                                                                                                           36                 تعریف المصطلحات: المطلب الثاني     

                                                                                    36             التعریف االصطالحي للمقارنة: الفرع األول            
                                                                                            37           التعریف االصطالحي للفقھ: الفرع الثاني           

                                                                                                   38              فقھیةتعریف المقارنة ال: المطلب الثالث     
                                               41        ومبرراتھا  رنة الفقھیة وجھ الحاجة إلى المقا: المطلب الرابع     

                                                                  45           في أحكام الفقھ ر النظر المقارننشأة وتطو: المبحث الثاني
                                                                                                                        46                              توطئــة

                                                                         47         بذور المقارنة الفقھیة في عصر الصحابة: المطلب األول     
                                                                        50         ظھور المقارنة الفقھیة في عصر التابعین: المطلب الثاني     
                                          53           تطور المقارنة الفقھیة في عصر األئمة المجتھدین: المطلب الثالث     
   ظھور التعصب المذھبي وحال المقارنة الفقھیة حتى عصر ابن عبد البر: المطلب الرابع     

  56                 
                                                            61          التألیف في المقارنة الفقھیة قبل ابن عبد البّر: المبحث الثالث

                                                                   62            ظھور التألیف في المقارنة الفقھیة ومزایاه: ولالمطلب األ     
                                                           63        أشھر التآلیف في المقارنة الفقھیة وخصائصھا: المطلب الثاني     
                                                                                 69          . المقارنة الفقھیةو  ابن عبد البّر: المطلب الثالث     

  الفصل الثاني
   طریقة ابن عبد البر في المقارنة الفقھیة

                                    72                           وطئــــة ت
                                                              73        التأسیس على ما ھو مجمع علیھ في المسألة : المبحث األول 

                                               75       التعبیر عن اإلجماع بعبارة اإلجماع وما تصرف منھا: المطلب األول    
                                               78      التعبیر عن اإلجماع بعبارة االتفاق وما تصرف منھا: المطلب الثاني    
                                             80       جماع بنفي الخالف وما تصرف منھاالتعبیر عن اإل: المطلب الثالث    

                                                                                               84               بیان أصل الباب الفقھي: المبحث الثاني 
                                                                                           85                من الكتاب ما كان أصلھ: األول المطلب    
                                                                                             86               ما كان أصلھ من السنة: المطلب الثاني    
                                                                                          88             ما كان أصلھ من اإلجماع: المطلب الثالث    
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                                                        89                ما كان أصلھ من االجتھاد: المطلب الرابع       
                                         90        تحریر المحل الفعل للنزاع في المسائل المختلف فیھا: المبحث الثالث 
                                           96         عرض آراء الفقھاء في المسائل المختلف فیھا : المبحث الرابع 

                                             98       التركیز على رأي اإلمام مالك و أصحابھ في المسألة: المطلب  األول    
                                                               102         عرض اآلراء األخرى و أدلتھا و نقدھا: المطلب الثاني    
                                                                    115          الفقھیة  الخروج بنتیجة من المقارنة: المطلب الثالث   

 الفصل الثالث
  قواعد ابن عبد البر في التعامل مع األدلة الشرعیة

                           122                          توطئـــــة
                                            125      قواعد ابن عبد البّر في التعامل مع ألفاظ القرآن الكریم: المبحث األول

التمسك بعموم الخطاب وظاھر الكتاب ما لم یرد ما یخالفھ من سنة أو : ب األولالمطل  
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األندلسي من العلماء الذين  يعترب احلافظ أيب عمر أبو يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري      
وقد برزت . نبذوا التعصب املذهيب، فهو الذي عارض التقليد واجلمود ودعا إىل استنباط األحكام من مصادرها

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه "شخصيته االجتهادية من خالل مصنفه 
الذي ميثل موسوعة يف الفقه املقارن  " شرح ذلك كله باالجياز واالختصاراملوطأ من معاين يف الرأي واآلثار و

هو عرض أقوال الصحابة والتابعني ومن وافقهم من أئمة املذاهب، وأقوال الفقهاء . ألن عمل ابن عبد الرب فيها
الصائب بناء  على اختالفها وتنوعها ومقابلة بعضها ببعض مث املوازنة بينها ونقدها، بغية الوصول إىل احلكم

لشارع احلكيم يف مسألة واحدة إال لعلى ما توفر لديه من حجج وأدلة ألن احلق عنده واحد ال يتعدد وليس 
  .حكم واحد

وقد سلك ابن عبد الرب منهجا مميزا لتحقيق ذلك؛ حيث أسس عمله على ما هو جممع ومتفق عليه بني       
ا منه بأن األصل هو احتاد الرأي ووحدة احلق، فبيان أصل الباب العلماء يف املسألة املراد البحث فيها، بيان

أو االجتهاد، مث حترير احملل الفعلي للرتاع يف املسألة الفقهية حمل  اإلمجاعالفقهي من الكتاب والسنة أو 
 أن إىل. اخلالف، بعد ذلك يفصل يف عرض اآلراء الفقهية املدعمة باألدلة فيقارن ويوازن مث يقبل أو ينقد ويرد

يصل إىل نتيجة مبا اطمأنت إليه النفس فيصرح برأيه يف املسألة حمل البحث والنظر مدعما بالدليل كل ذلك يتم 
على تألقه الفكري ونبوغه العلمي الذي استقاه من إحاطته بعلمي القرآن الكرمي والسنة  بدقة متناهية تدل

  .النبوية وبراعته يف علوم اللغة العربية

د ابن عبد الرب يف استنباط األحكام الشرعية على املصادر األصلية وهي الكتاب والسنة وما وقد اعتم      
ومذهب الصحايب مث القياس، مستعينا مبجموعة من القواعد هي مبثابة الضابط لعمله، واليت  كاإلمجاعيتبعهما 

 التبعية كاالستحسان واملصاحل مييز ا بني ما هو صواب من األحكام وما هو خطأ منها؛ وقد يعتمد على األدلة
املرسلة، وسد الذرائع وعمل أهل املدينة والعرف واالستصحاب يف حالة عدم متكنه من الوصول إىل احلكم 

  .الشرعي بالرجوع إىل األدلة األصلية إال أن اعتماده عليها قليل جدا

ر األصلية فإنه ال يتواىن يف رد ونقد كل وإذ يعتمد ابن عبد الرب يف استنباط األحكام الشرعية على املصاد      
رأي ليس له أصل يستند إليه يف احلكم على املسألة؛ أو خيالف به سنة ثابتة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أو ما 

  .كما يرد كل دليل مل تثبت حجته لديه، لوجود ما يقدح يف صحته. أمجع عليه العلماء
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لة من القواعد للوصول إىل احلكم الفقهي يف املسألة املختلف فيها، حيث كما اعتمد ابن عبد الرب على مج      
يعمد أوال إىل اجلمع بني اآلراء واألدلة املتعارضة، ألن إعمال الدليل لديه أوىل من إمهاله؛ فيلجأ إىل محل كل 

ترجيح بني األدلة منهما على حال مغاير ملا محل عليه اآلخر لئال يفضي إىل اجلمع بني النقيضني، أو يقوم بال
املتعارضة بتقدمي رأي على آخر القترانه مبا يقويه، وقد يلجأ إىل االجتهاد، وميكن أن يتوافق رأيه يف املسألة مع 

ويف حالة عدم متكنه من التوصل إىل احلكم الشرعي بأحد هذه القواعد . غريه، مدعما رأيه باحلجة والدليل
  .وأشكل عليه توقف عن القول فيها برأيه

  .وخالل كل ذلك فإنه يقوم بدراسة معمقة لألحاديث الواردة يف كل باب سندا ومتنا      

وذا املنهج املتميز الذي سلكه ابن عبد الرب يف كتابه االستذكار يف التحقيق يف مسائل اخلالف الفقهية       
ملميزة واعتمادها من املصادر اهلامة يف الفقه بني العلماء، فإنه جيدر بنا االهتمام ذه املوسوعة العلمية الفريدة وا

  .ملقارنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


