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  مفردات مقياس الخالف العالي
  .وخصائصه الخالف العاليمفهوم ـ  1
الرد على األوزاعي ألبي يوسف والرد على ( نشأة الخالف العالي وأهدافه ومصنفاته األولىـ  2

  ).، من كتاب األم للشافعيواختالف مالك والشافعي ،اختالف العراقيينو ي، نأهل المدينة للشيبا
  .المصنفات في الخالف حسب المذاهب الفقهيةـ  3
  .عتنية باالستدالل عند المالكيةالمصنفات المـ  4
  .فين في الخالف العالي ومنزلة اختياراتهم المخالفة للمذهبأهلية المصن ـ  5
راف، االستذكار، بداية شعيون األدلة، اإل( التعريف بأهم مصنفات الخالف عند المالكيةـ  6

  ).المجتهد
ج في ترتيب الحجاج المنها: علم الجدل(مصنفات علم أصول الفقه الخاص بالخالف ـ  7

  ).أنموذجا
  .دراسة مسائل فقهية من كتاب عيون األدلةـ  8
  .اإلشرافدراسة مسائل فقهية من كتاب ـ  9
  .دراسة مسائل فقهية من كتاب االستذكارـ  10
  .دراسة مسائل فقهية من كتاب بداية المجتهدـ  11

 :المراجع

  .محمد العلمي .المستوعب للخالف العالي في المذهب المالكي، دـ 
  .، عبد الحميد عشاقمنهج الخالف والنقد الفقهي عند المازريـ 
  .المنهج االستداللي عند ابن العربي في القبس لخضر بن الناصر محمد مهديـ 
  .البن القصار األدلةعيون ـ 

  .على مسائل الخالف للقاضي عبد الوهاب ـ اإلشراف
  .عيون المجالس للقاضي عبد الوهابـ 
  .ذكار البن عبد البراالستـ 
 .بداية المجتهد البن رشدـ 
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  المحاضرة األولى
 وخصائصه مفهوم الخالف العالي

وهو ة، هب الفقهياللمذ فنون النظر والحجة واالستدالل والتأصيلفي  العاليالخالف يندرج 
علم  :، يتصل بعلمين دقيقين يحسن التمييز بينهما، وهمامصطلح أصيل في الفقه اإلسالمي

من وهو مدلول قريب  علم اختالف العلماءو  ،الذي هو مدلول جدل الفقهاء أو الخالفيات الخالف
  .لفقه المقارنا

التمييز بين علم الخالف وعلم اختالف الفقهاء، للتفريق بين عناية الفقهاء بالمناظرة  ويلزم
والحجاج على مذاهبهم، وبين إحاطة كتب الفروع بأقاويل أهل العلم المجتهدين من السلف وفقهاء 

  .األمصار

أي بين مذهب معين ومذهب آخر  ،علم الخالف قاصر على جدل الفقهاء العام أو المجردو 
مؤلفات أكثر من أن تحصى عددا، وأوسع منه علم اختالف العلماء الذي ُألفت فيه ، ينمع

  .)1(، إن صح هذا التعبير»الفقه المقارن«و» االختالف«تمحضت لـ

  .تعريف الخالف في اللغة واالصطالح: أوال

أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، : أصول ثالثةإلى  اللغةفي " خلف"ترجع مادة 
  .)2(ر، والثالث التغي امَ دّ الف قُ والثاني خِ 

والمعنى األخير هو ما يناسب االصطالح المقصود هنا، ألن الخالف الفقهي هو تغّير وتغاير في 
  .الرأي والنظر

، بيد أّن الخالف والمغايرة أعم من المضادة، قال )3(ومن معاني الخالف في اللغة المضاّدة
  .)4(»الضد، ألن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدينوالخالف أعم من «: الراغب

                                           

سلسلة دراسات وأبحاث، ). 1/15(المستوعب لتاريخ الخالف العالي ومناهجه  عند المالكية، محمد العلمي، : يـنظر) 1(
 .م2010/ه1431الرابطة المحمدية للعلماء، الطبعة األولى، 

عبد السالم محمد : ، تحقيق)هـ395ت(زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن ) 2(
 ).2/210. (م1979-هـ1399هارون، دار الفكر، 

 لسان العرب البن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى) 3(
 ).9/90(مادة خلف، . هـ1414بيروت، الطبعة الثالثة،  –، دار صادر )هـ711ت(
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ولما كان االختالف «: المنازعة، وهو استعارة، قال الراغب: ومن معاني الخالف واالختالف
  .)5(»بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة

، المضاّدةالعلماء إلى بناء تعريف الخالف على المعارضة و  بعضذهب قد فأما في االصطالح 
 الخالف بأنه )ه816ت(الجرجاني عرف  مثالف. وذهب آخرون إلى بنائه على مطلق المغايرة

  .)6(»..منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو إلبطال باطل«

الخالفيات، أو مسائل يتعلق بمجال معروف في علوم الفقه، هو  في ما صحيوهذا التعريف 
الخالف، أو علم الخالف، كل هذه اإلطالقات المتقاربة دلت على علم خاص بجدل الفقهاء 
والمناظرة بين المذاهب، ألن القولين المتعارضين في األحكام ال يجتمعان، فال بد من نصرة مذهب 

  .)7(الناظر، وٕابطال مذهب الخصم تبعا

الدارسين المعاصرين إلى أن أساس اشتقاق االختالف هو مطلق المغايرة، وال تلزم  بعضوذهب 
فضال عن  -إن الكلمة في معناها اللغوي «: الروكي محمدفيه داللة المناقضة والمضادة، قال 

  .)8(»ال تفيد غير المغايرة -معناها في اصطالح الفقهاء 

سواء كان ذلك  ،األحكام في مسائل الفروعهو تغاير «: أن االختالف البوشيخيوذكر أحمد 
على وجه التقابل كما يقول بعضهم في حكم مسألة ما بالجواز ويقول البعض اآلخر فيها بالمنع، 

قول غيره حكمها الندب أو كان على وجه دون ذلك، كأن يقول أحدهم حكم هذه المسألة الوجوب وي
  .)9(»أو اإلباحة

ختالف يتنزل على عموم اختالف العلماء، وال ينحصر وهذا المذهب في تعريف الخالف واال
اختزال االختالف في المضادة فقط،  ألنه يجنبنا وهو األليق باالختالف الفقهي .في الخالفيات

                                                                                                                                    

صفوان : ، تحقيق)هـ502ت(المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى ) 4(
 .294ص. هـ1412األولى، : عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بيروت الطبعة

 .294المفردات في غريب القرآن، للراغب األصبهاني، ص) 5(
، تحقيق جماعة من العلماء بإشراف الناشر، )هـ816ت(التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ) 6(

 .101ص. م1983-هـ1403لبنان، الطبعة األولى –دار الكتب العلمية بيروت 
 ).1/21(ي ومناهجه عند المالكية، محمد العلمي، المستوعب لتاريخ الخالف العال) 7(
 .م1994مطبعة النجاح، الدار البيضاء، المغرب،  .180نظرية التقعيد وأثرها في اختالف الفقهاء، محمد الروكي، ص) 8(
تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل واإلنصاف في شرح مسائل الخالف، ألبي الحجاج يوسف بن  )9(

دار الغرب اإلسالمي، تونس، الطبعة األولى، ). 1/86(دراسة المحقق أحمد البوشيخي ) ه543ت(دوناس الفندالوي 
  .م2009/ه1430
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عندما استهجنوا  البعضمن التعامل السلبي مع تراث الخالف، األمر الذي زل فيه يبعدنا 
  .)10(االختالف واستكبروه ورأوه شرا

  هناك فرق بين الخالف واالختالف؟ هل: ثانيا

يتحدد الفرق بين الخالف فرق بينهما، ألن مادتهما واحدة، لكن  من حيث األصل اللغوي ال
خالف فالن فالنا، : إلى طرف واحد، فيقال الخالف، إذ يسند الفعل في إسناد الفعلواالختالف في 

، لذلك وفالن، أو اختلف فالن مع فالنن اختلف فال: فيقالختالف إلى طرفين أو أكثر، وفي اال
.. اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على كذا: ويقولون... اختلف الفقهاء في كذا: يقال

  .وهكذا.. وخالف الظاهرية

بين  الملحوظ في استعمال الفقهاء أنهم لم يفرقوا«: الروكي على هذا فقال محمدوقد عبر 
إذا استعملنا كلمة خالف؛ كان ذلك داال على أن  ..ناهما العام واحدالخالف واالختالف، ألن مع

لكن إذا نظرنا إلى .. جاء باجتهاد مغاير الجتهاد اآلخرين -شخصا أو أكثر -ا من الفقهاء طرفً 
: طرفين من أطراف الخالف أو إلى أطرافه كافة، فإننا نسمي ما ينشأ عنهم من آراء متغايرة

  .)11(»ااختالف

عليه عمل جمهور الفقهاء مما يدل على ذلك واقع أبحاثهم في مصنفاتهم الخالفية، حيث  وهذا ما
نجد في الفقرة الواحدة وأحيانا في السطر الواحد يعبرون عن المعنى الواحد تارة بالخالف وتارة بلفظ 

  .)12(االختالف

سبب في وال« :بمعنى واحد قول ابن رشد للخالف واالختالفالعلماء  استعمالومن نماذج 
وسبب «: وكثيرا ما يقول. )13(»وهذا الخالف كان بين الصحابة في الصدر األول ...كذا اختالفهم

  .مما يدل على أن المقصود بهما واحد .)14(»..وسبب الخالف كذا... االختالف كذا

  الحنفي هناك من نقل التفرقة بينهما في اصطالح العلماء، كأبي البقاء الكفويإال أن 
واالختالف هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، والخالف هو «: في قوله) ه1094ت(

                                           

 ).1/24(المستوعب، محمد العلمي، ) 10(
 .179نظرية التقعيد وأثرها في اختالف الفقهاء، محمد الروكي، ص) 11(
 ).1/86(للفندالوي، دراسة المحقق تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك : ُينظر )12(
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد ) 13(

 ).1/25. (م2004 -هـ 1425القاهرة،  –، دار الحديث )هـ595ت(الحفيد 
 ).1/33(بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) 14(



- 7-  
 

أن يكون كالهما مختلفا، واالختالف ما يستند إلى دليل والخالف ما ال يستند إلى دليل، واالختالف 
ولو حكم القاضي بالخالف ورفع لغيره يجوز فسخه، .. والخالف من آثار البدعة.. من آثار الرحمة

االختالف، فإن الخالف ما وقع في محل ال يجوز فيه االجتهاد وهو ما كان مخالفا للكتاب بخالف 
  .فجعل االختالف مشروعا محمودا، وجعل الخالف محرما مذموما .)15(»والسنة واإلجماع

حنفي ـ   فحتى في الفقه الحنفي ـ والكفويمنقوض باستعمال العلماء، بيد أن هذا التفريق 
  .يكثر استعمال لفظ الخالف أكثر من لفظ االختالف

ولو كان لفظ الخالف ، والخروج من الخالف، مراعاة الخالفمن ذلك استعمالهم لمصطلح و 
ن الخالف إ«: أحمد البوشيخي يطلق على ما كان محرما مذموما لما صح اصطالحهم ذلك، يقول

من أحد، بينما المعلوم لدى كافة العلماء أن  لو كان على الوجه الذي ذكروا لم يصح مراعاته
مراعاة الخالف أحد أصول المالكية، وال يتصور أن يراعى عندهم وهو قائم على غير دليل أو واقع 

  .)16(»د فيه كالمنصوصاتافيما ال يصح االجته

ما ال يتفق عليه : واالختالف في معنى واحد، وهو الفقهاء يستعملون الخالفوالخالصة أّن 
  .)17(الفقهاء

أورثته من وهم واضطراب لدى عدد من الدارسين ما  وقد كان من أثر هذه التفرقة
المعاصرين لموضوع االختالف والخالف، حين قلدوا من فرق بينهما، معرضين عن فحص هذا 

 .)18(التفريق وبحث حججه

  .الخالف العالي في االصطالح: ثالثا

العالي، وٕانما وردت استعماالته في مواطن عدة مرادفا د للخالف تعريف علمي محدّ  ال يوجد 
للخالف الكبير، الذي يعني اختالف أهل العلم واألئمة المجتهدين، وفقهاء األمصار، وهو بذلك 
 ،يقابل اختالف أهل المذهب أو الخالف الصغير، الذي يعني الخالف داخل مذهب من المذاهب

  .)19(الشافعيالخالف داخل مذهب مالك أو أبي حنيفة أو ك

                                           

 .62ـ61بي البقاء الكفوي، صالكليات أل) 15(
 ).1/87(تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندالوي، دراسة المحقق ) 16(
 ).1/105(تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندالوي، دراسة المحقق ) 17(
  ).1/24(المستوعب، محمد العلمي، ) 18(
 ).1/28(المستوعب، محمد العلمي، ) 19(
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  .)20(كما يطلقه بعض الباحثين على الخالف الخارجي مقابال للخالف الداخلي

في مقدمة كتابه القوانين الفقهية، ) ه741ت(الغرناطي المالكي بن جزي يفهم ذلك من قول ا
جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخالف العالي، بخالف غيره من « مزاياه، ومنها أنهمتحدثا عن 

  .)21(»الكتب فإنها في المذهب خاصة أو في الخالف العالي خاصة

في ترجمة محمد بن يوسف  )ه799ت(البن فرحون المالكي  وجاء في الديباج المذهب
أحوال المناسك، ألف في مناسك الحج كتابا، سماه إعالم الناسك ب« :)ه663ت(بي المسدي المهلّ 

 محرر االئتالف بين اإلجماع واالختالف، ذكر فيه المذاهب األربعة وغيرها من الخالف العالي
 .)22(»وخالف بعض الفرق كالزيدية واإلمامية

المحلى في «: في كشف الظنون معرفا بكتاب المحلى) ه1067ت(وقال حاجي خليفة 
  .)23(»الظاهري الخالف العالي ألبي محمد بن حزم

فإنهم يعنون به " الجمهور: "إذا قال أهل الخالف الكبير« :للحطابالجليل وجاء في مواهب 
  .)24(»مالكا والشافعي وأبا حنيفة

أحكام الفقه المشتملة على آراء  الخالف العالي هووهذه االستعماالت ونظيراتها تفيد أن 
المخالفين من المذاهب األربعة وغيرها، فهو بذلك يقابل المذهب الذي يشتمل أيضا على الخالف 

  .)25(الصغير

استعمال العلماء أن الخالف الصغير أو النازل هو الداخلي الذي يكون بين  فيوٕاذا ثبت 
فقهاء المذهب، فإن في استعمال مصطلح الخالف العالي شيء من التوسع، بحيث يصدق على 

يدل على ذلك قول . � التابعين علماء الخالف بين المذاهب وأربابها، كما يشمل الخالف بين
بين  وفي المسألة خالف عالٍ «: في مسألة طالق السكران) ه861ت(الكمال بن الهمام الحنفي 

فقال بوقوعه من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري وٕابراهيم . التابعين ومن بعدهم

                                           

 .47منهج الخالف والنقد الفقهي عند اإلمام المازري، عبد الحميد عشاق، ص) 20(
  .7القوانين الفقهية، ص) 21(
  .341الديباج المذهب، ص) 22(
  ).2/1617(كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، حاجي خليفة، ) 23(
بن عبد الرحمن الطرابلسي  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين أبي عبد اهللا محمد بن محمد) 24(

  ).1/245( .م1992-هـ1412، دار الفكر، الطبعة الثالثة، )هـ954ت(المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي 
 .309، منهج الخالف والنقد الفقهي عند المازري، عبد الحميد عشاق، ص)1/29(المستوعب لمحمد العلمي،  )25(



- 9-  
 

وبه قال مالك والثوري واألوزاعي والشافعي في األصح وأحمد في  ،النخعي وابن سيرين ومجاهد
م بن محمد وطاوس وربيعة بن عبد الرحمن والليث وٕاسحق بن رواية، وقال بعدم وقوعه القاس

وهو مختار الكرخي  ،�، وروي عن ابن عباس �راهويه وأبو ثور وزفر، وقد ذكرناه عن عثمان 
  .)26(»والطحاوي ومحمد بن سلمة من مشايخنا

  .نوعا الخالف العالي: رابعا

بالجدل  ىعنأحدهما يُ : في الفقه اإلسالمي علمان مختلفان وٕان كانا متقاربين العاليالخالف و 
، "علم الخالف"ـلنصرة رأي مذهب معين، ويدفع عنه اعتراضات الخصوم، فهذا معروف عندهم ب

والثاني يعنى بإيراد أقاويل أهل العلم، وجلب المذاهب في كل مسألة مسألة، ولهذا الصنف مؤلفات 
  .)27(بحده تحديدا اصطالحياتعن م ل هالكن ،"االختالف"عديدة بعنوان 

وهذا  ،من المؤلفات اعتنت باختالف العلماء واتخذته عنوانا وموضوعا الكاثرةولكن الكثرة 
تغاير اآلراء، وٕان كان مقصد األئمة من ذلك  العتباره علما له موضوع وغاية ومجال، وهو كاف

 .)28(المنازع وترجيح اآلراءفي الغالب هو توثيق األحكام وبيان 

  :ـ علم الخالف 1

  :لعلم الخالف العلماءمن تعريفات 

هو علم باحث عن وجوه االستنباطات المختلفة من األدلة اإلجمالية والتفصيلية، الذاهب « ـأ 
، ومن أصحابه نعمان بن ثابت الكوفييفة أبو حن ، أفضلهم وأمثلهمإلى كل منها طائفة من العلماء

، ثم البحث �واإلمام الشافعي، واإلمام مالك واإلمام أحمد بن حنبل،  ومحمد وزفر،أبو يوسف 
تعريف طاش كبري زاده وهو . »عنها حسب اإلبرام والنقض، ألي وضع أريد في تلك الوجوه

  .)29()ه968ت(

                                           

ورد مصطلح الخالف العالي في موضع آخر أيضا، منسوبا إلى طبقة ). 3/490(فتح القدير للكمال ابن الهمام  )26(
 ).4/180(التابعين، 

 ).1/29(المستوعب،  )27(
 ).30ـ1/29(المستوعب،  )28(
بعة األولى مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده،  الط) 29(

  ).1/283. (م1985/ه1405لدار الكتب العلمية، بيروت، 
ومبادئه مستنبطة من علم الجدل، فالجدل بمنزلة المادة، والخالف بمنزلة الصورة، وله استمداد من العلوم العربية : "زاد هناك

 ".في المذهب المخالف والشرعية، وغرضه تحصيل ملكة اإلبرام والنقض، وفائدته دفع الشكوك عن المذهب وٕايقاعها
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األدلة الخالفية، بإيراد  هو علم يعرف به کيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح« ـ ب
هو و . »البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق، إال أنه خص بالمقاصد الدينية

  .)30()ه1067ت(حاجي خليفة  تعريف

وقواعد الجدل ال تختص بالخالف الفقهي، فقد يكون الجدل في مسائل الفقه كما يكون في مسائل 
  .األصول أو الكالم أو غير ذلك

إن علم الخالف هو العلم الذي يتعلق باألدلة واألصول التي يأخذ منها األئمة « ـ ج
أحكامهم، ويبحث عن وجوه االستنباط من األدلة اإلجمالية والتفصيلية، ويقيم األدلة والبراهين 

  .)31(من المعاصرين عرفه محمد الزحيلي وبهذا .»اجتهاد األئمة الفقهاءعلى والحجج الشرعية 

اعلم أن هذا الفقه « :ابن خلدون مضمون هذا المصطلح ومادته وغايته بقولهوقد شرح 
م وأنظارهم خالفا المستنبط من األدلة الشرعية كثر فيه الخالف بين المجتهدين، باختالف مداركه

واتسع ذلك في الملة اتساعا عظيما وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم، ثم .. ال بد من وقوعه
ذلك إلى األئمة األربعة من علماء األمصار، وكانوا بمكان من حسن الظن بهم اقتصر  لما انتهى

فأقيمت هذه المذاهب األربعة أصول الملة وأجري الخالف بين المتمسكين .. الناس على تقديمهم
بها واآلخذين بأحكامها مجرى الخالف في النصوص الشرعية، واألصول الفقهية وجرت بينهم 

صحيح كل منهم مذهب إمامه، تجري على أصول صحيحة، وطرائق قويمة يحتج المناظرات في ت
بها كل على مذهبه الذي قلده وتمسك به، وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من 

فتارة يكون الخالف بين مالك والشافعي، وأبو حنيفة يوافق أحدهما، وتارة بين مالك . أبواب الفقه
وكان . وافق أحدهما، وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة، ومالك يوافق أحدهموأبي حنيفة، والشافعي ي

في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤالء األئمة، ومثارات اختالفهم ومواقع اجتهادهم، كان هذا الصنف 
  .)32(»من العلم يسمى بالخالفيات

  :ـ علم اختالف العلماء 2

                                           

کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهللا كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة ) 30(
 ).1/721. (م1941بغداد  - ، مكتبة المثنى )هـ1067ت(أو الحاج خليفة 

  .185م، ص1992/ه1412، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية اإلمام الجويني لمحمد الزحيلي) 31(
تاريخ ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، عبد الرحمن ) 32(

ار الفكر، خليل شحادة، د: ، تحقيق)هـ808:ت(بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي 
 ).578ـ1،577. (م1988 - هـ 1408بيروت، الطبعة الثانية، 
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في استعمال األقدمين لالختالف عنوانا  كما اختالف الرأي بين المجتهدين يصطلح به على
 يإلمام أبل کتاب اختالف الصحابةمثل لكتبهم، التي ضمت األقاويل وآراء أهل العلم واآلثار، 

کتاب السنن في و  ،)ه207ت(محمد بن عمر الواقدي ل وكتاب االختالف، )ه150ت(حنيفة 
محمد بن ل وكتاب اختالف الفقهاء ،)ه318ت(محمد بن إبراهيم بن المنذر لاالختالف واإلجماع، 

، ) ه318ت(محمد بن إسحاق المروزي لکتاب اختالف العلماء و  ،)ه310ت(جرير الطبري 
للداللة  وغيرها، فجاءت بهذا العنوان ،)ه5 60ت(يحي بن محمد بن هبيرة ل وكتاب االختالف

  .)33(على موضوعها وهو االختالف الواقع بين الفقهاء

االصطالح به  ما يسوغا على الخالف في الرأي بين الفقهاء هو مً لَ استعمالهم لالختالف عَ ف
وقد ذهب إلى هذا . على أحد قسمي الخالف العالي، والداللة به على تغاير األحكام بين الفقهاء

ما ينشأ عن الفقهاء من أقوال االختالف : اعتبرالروكي في تعريفه لالختالف حين  محمدالمعنى 
  .)34(وآراء متغايرة

هو تغاير األحكام في مسائل الفروع سواء كان ذلك على وجه «: وقال أحمد البوشيخي
التقابل كما يقول بعضهم في حكم مسألة ما بالجواز ويقول البعض اآلخر فيها بالمنع، أو كان 
على وجه دون ذلك، كأن يقول أحدهم حكم هذه المسألة الوجوب ويقول غيره حكمها الندب أو 

 .)35(»اإلباحة

لى هذا يكون إطالق العلماء للخالف العالي على اختالف العلماء من باب داللة فع
علم : التضمن، أي إطالق الجملة وٕارادة جزئها، وٕاال فإن التحقيق أن الخالف العالي قسمان

  .)36(، وعلم اختالف العلماء)الجدل(الخالف 

  :الفرق بين علم الخالف وعلم اختالف العلماءـ  3

جوهر الفرق بين العلمين أن االختالف هو ثمرة النظر المستقل للمجتهد في األدلة الشرعية  
التفصيلية الستنباط أحكام الشرع العملية المتعلقة بأفعال المكلفين، فيحصل الخالف إما لتعارض 
األدلة أو اختالف قواعد استنباطها وما في هذا المعنى مما هو مبسوط في أسباب اختالف 

  .قهاءالف
                                           

 ).1/35(المستوعب، محمد العلمي، : ُينظر )33(
  .179نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاء، محمد الروكي، ص )34(
 ).1/104(تهذيب المسالك للفندالوي، دراسة المحقق محمد البوشيخي،  )35(
 ).36ـ1/35(المستوعب، محمد العلمي، : ُينظر )36(
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 بحفظ هذه األحكام لمذهبه، والدفاع عنها والرد  اثُ البحّ  أما في علم الخالف فيختص الخالفي
  .على مخالفها، دون مناقشة ألدلة مذهبه أو النظر فيها بعين اإلبرام والنقض

والثمرة العلمية للتفريق بين تعريف علم الخالف وتعريف علم اختالف العلماء أن تعريف 
مسائل "، أو "الخالفيات" يعني جدل الفقهاء يقصر مسمى الخالف على مصنفاتالخالف الذي 

، أي تلكم المصنفات القاصدة قصدا إلى إيراد االعتراض والجواب، حفظا ألوضاع "الخالف
المذهب وأحكامه، أو هدما ألوضاع المذهب المخالف وأحكامه، بخالف علم االختالف، فإنه 
شامل لكل المصنفات الموضوعة في األحكام الشرعية واختالف العلماء فيها، وهي باألصالة كتب 

يمكن أن يلحق بها ما جاء فيها ذكر االختالف على وجه التبع ، ککتب اآلثار ، و "اختالف العلماء"
  .)37(والجوامع والمصنفات وشروح الحديث وعدد من شروح المتون المذهبية

أن العلمين لم يظال منفصلين بل تداخال، وجمعت مصنفات عديدة بين المناظرة  والمالحظ
  .ن علم الخالف وعلم اختالف العلماءالمذهبية، وبين سرد أقاويل أهل العلم، أي بي

الخالف الذي هو ف واألولى التمييز في االصطالح بين علم اختالف العلماء وعلم الخالف،
 هو الجدلعلم الخالف أو الخالفيات و ، علم اختالف العلماءهو حالة االختالف الفقهي العام 

؛ من القدح، هو الخالف العالين في مصطلح جامع سالم و األقدم وقد جمع بينهما، لنصرة المذهب
  .)38(لذان يتكون منهما الخالف العاليفعلم الخالف مع علم اختالف العلماء هما الشقان ال

  :ـ فقه الخالف العالي ومعرفة الخالف العالي والفرق بينهما 4

 ، وأّما معرفة الخالف العاليفي منهجيته ومقاصده المقارن الفقهب أشبه فقه الخالف العالي
  .فهو ذكر للخالف العالي دون دراسته

ويكمن الفرق بينهما في أّن األّول يخوض في أسباب االختالف، وأدلة المسائل وطرق 
ومن ثّم فهو خير معين على معرفة طرق االستدالل . االحتجاج بها ومناقشتها، والّترجيح فيما بينها

  :أوائل من أّلف في هذا الفن تأليًفا مستقًال ومن . وما يرّد عليه، مّما يسهم في تكوين الملكة الفقهية

على محمد بن الحسن  كتاب الرد : له) هـ282ت(القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي  -  أ
  .، والرد على أبي حنيفة، والرد على الّشافعيّ الشيبانيّ 

  .كتاب في مسائل الخالف: له) هـ305ت(القاضي محمد بن بكير البغدادي المالكي  - ب
                                           

 ).37ـ1/36(المستوعب، محمد العلمي، : ينظر )37(
 ).40ـ1/39(المستوعب، محمد العلمي، : ينظر )38(
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قطعة : والمطبوع منه. اختالف الفقهاء: له) هـ310ت(اإلمام محمد بن جرير الّطبرّي  - ج
  .")متعّلقة بالبيوع(، وقطعة )في الجهاد والجزية(

  .مسائل الخالف: له) هـ 317ت(اإلمام أبو سعيد البردعي الحنفي  - د

، على مذاهب العلماءاإلشراف : له) هـ318ت(بكر ابن المنذر النيسابوري  اإلمام أبو - ه
  .في السنن والخالفواألوسط 

  .الفقهاء اختالف: له) هـ321ت(اإلمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي  -  و

. المحرر في النظر: له) هـ350(اإلمام أبو علي الحسن بن القاسم الّطبرّي الّشافعّي  - ز
  .إّنه أول كتاب في الخالف المجّرد: قيل عنه

المعتمد في الخالف : له) نيف وتسعين وثالثمائة(المالكي  القزوينيّ  اإلمام أحمد بن زيد - ح
  .هو من أهذب كتب المالكية: قيل عنه. في مائة جزء

فإّنه ُيعنى بذكر المسائل الخالفية، واستقصاء آراء الّصحابة والتابعين  :وأّما النوع الثّاني
ن ثّم فهو بمثابة مذّكرة في مسائل وم. ومذاهب الفقهاء فيها، وال شأن له باالستدالل والّترجيح

  :ومن أهّم من أّلف في هذا الفن. الخالف

وقد يذكر في . اختالف العلماء: له) هـ294ت(الّشافعّي  اإلمام محمد بن نصر المروزيّ  - أ
  .الّنادر دليل المسألة، دون شرح أو توجيه

مختصر اختالف العلماء : له) هـ370ت(بكر الجّصاص الرازي الحنفي  اإلمام أبو - ب
  .وطريقته تقارب الكتاب السابق. للطحاوي

تناول فيه صاحبه مسائل . التجريد: له) هـ428ت(الحنفي  اإلمام أبو الحسن القدوريّ  - ج
  .الخالف بين الحنفية والّشافعّية

يه فضًال عن الفق ،وال شّك في أهمية ِكال الفّنين مًعا، وال غنى لطالب العلم عنهما
  .)39(والُمفتي

  .نشير إلى أّن بعض ما سبق من مؤلفات مطبوع دون بعضها

 .خصائص الخالف العالي: خامسا

                                           

 .11ـ9عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، من كالم المحقق علي محمد إبراهيم بورويبة، ص) 39(
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  ):الجدل على طريقة الفقهاء( خصائص علم الخالف ـ 1

علم الخالف في  أهم خصائصيمكن تحديد التي سبقت والتفريقات التعريفات  خاللمن  
  :)40(اآلتي

، وحفظ "السؤال"ـاالعتراض على المذهب المخالف وهو المسمى ب: هدفين الخالفلعلم  ـ أ
  ."الجواب"ـأوضاع المذهب من اعتراض الخصم، وهو المسمى ب

يستمد قواعده من علم الجدل وذلك أن مقدمات االستدالل درجات، أعالها  الخالفعلم  ـ ب
، وأرداها السفسطة، الستنادها إلى المغالطيات، وما بينهما أعاله البرهان، الستناده إلى اليقينيات

الجدل ثم الخطابة ثم الشعر، والمقدمات الجدلية وٕان لم تكن أوليات يقينيات فهي قريبة منها، إذ 
  .تتركب من المسلمات والمشهورات

ا، الحجة في علم الخالف هي بالدليل النافي والمقتضي، ال تفاصيل األدلة وفروعه .ج
واعلم أن المطلوب «: وتنتظم االستدالالت في علم الخالف على أربع رتب يذكرها ابن النجار بقوله

في فن الخالف إما إثبات الحكم فهو بالدليل المثبت، أو نفيه فهو بالدليل النافي، أو بانتفاء الدليل 
ري الكالم على تعدد المثبت، أو بوجود المانع، أو بانتفاء الشرط، فهذه أربع قواعد ضابطة لمجا

  .)41(»جريانها وكثرة مسائلها

ومن هذا الباب أن علم الخالف يفترق عن الفقه بأن أدلته إجمالية ال تفصيلية، ويفترق عن 
  أصول الفقه بأن موضوعه األحكام الفرعية ال الكلية، قال ابن النجار في

وخرج بقيد الفرعية األدلة األصولية اإلجمالية «: تعريف الفقه والتفريق بينه وبين الخالف
المستعملة في فن الخالف، نحو ثبت الحكم بالمقتضی وانتفی بوجود النافي، فإن هذه قواعد كلية 

وجوب النية في الطهارة ثبت بالمقتضي وهو : إجمالية تستعمل في غالب األحکام، إذ يقال مثال
عدم وجوبها واالقتصار على مسنونيتها حكم ثبت با : تمييز العبادة عن العادة، ويقول الحنفي

 .)42(»لمقتضي، وهو أن الوضوء مفتاح الصالة، وذلك متحقق بدون النية، ونحو ذلك

                                           

 ).41ـ1/39(المستوعب، محمد العلمي، : ينظر )40(
شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار ) 41(

. م1997/هـ1418محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، : ، تحقيق)هـ972: المتوفى(الحنبلي 
)1/43.( 
  ).1/43(شرح الكوكب المنير، البن النجار الفتوحي،  )42(
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: أن األصل في علم الخالف أن يكون بين مذهب و مذهب آخر محدد، قال ابن خلدون ـ د
مالك الشافعي، وأبو حنيفة يوافق أحدهما، وتارة بين مالك وأبي حنيفة،  فتارة يكون الخالف بين«

  .)43(»..والشافعي يوافق أحدهما، وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهما

  :)44(خصائص علم اختالف العلماء ـ 2

أن موضوعه المسائل الفرعية واختالف أهل العلم في أحكامها، وليس شرطا أن يشمل كل  ـ أ
أقاويلهم، إذ يختلف المصنفون في ذكرهم لمذاهب أهل العلم في كتبهم، فبعضهم يورد المذاهب 
المشهورة وبعضهم يقل وبعضهم يتوسط، كما تختلف أسماء المذاهب المذكورة، فبعضهم يذكر 

رة كلها، بما فيها تلك التي اندرست، وبعضهم يقتصر على المذاهب المعتمدة المذاهب المشهو 
وبعضهم يقتصر على أهل الحجاز مثال، وبعضهم يزيد أو ينقص بحسب غرض المؤلف من 

  .كتابه

أن مصنفات علم اختالف العلماء قد تذكر األدلة والمنازع التي يستند إليها كل فريق،  ـ ب 
  .كرون للبعض دون البعضوقد ال يذكرونها، وقد يذ

في األدلة ناموس معين، فتارة تكون األحكام وأقاويل أهل العلم هو األصل،  لهموليس 
وشرح متون » اختالف العلماء«ويوردون الحجج لالستدالل، ويغلب هذا المنحى على مصنفات 

و التصنيف، وترد المذاهب المعتبرة، وتارة يكون القرآن أو الحديث هو المقصود بالشرح أو التأويل أ
، ويغلب هذا النمط على متون الحديث نصوصهأقوال العلماء فيه لبيان المخالف والموافق المؤدئ 

 .وشروحه، وعلى كتب أحكام القرآن

يميز مصنفات علم االختالف عن مصنفات علم الخالف على صعيد الدليل هو  الذيبيد أن 
ل النافي والدليل المقتضي كما قلت، في حين أن مصنفات الخالف تعتمد في االستدالل على الدلي

  .تتعامل مصنفات االختالف بكل أنواعها مع الدليل الجزئي والتفصيلي للمسائل

المنهجي لکتب اختالف العلماء متعدد، فبالرغم من أن األصل فيها مؤلفات  القالبأن  ـ ج
اختالف الفقهاء والفقه المقارن، فيمكن أن يدخل فيها على وجه قوي كتب الحديث المتضمنة 

ت وجوامع وسنن، کموطأ مالك وجامع الترمذي، والمصنفات كمصنف عبد آلألقاويل من موط
  .أحكام القرآن، وشروح الحديث و کتب تهذيب اآلثار الرزاق وابن أبي شيبة، ومؤلفات

                                           

 ).1/578(تاريخ ابن خلدون،  )43(
 ).42ـ1/41(المستوعب، محمد العلمي، : ينظر )44(
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أن الترجيح المذهبي ليس من المقاصد الالزمة لمصنفات اختالف العلماء، وبعض  ـ د
  .العلماء يرجح مذهبه فيها والبعض ال يفعل

  :تنبيه

بموازاة المصنفات الخالصة لعلم الخالف والمصنفات الخالصة لعلم اختالف العلماء، عرف 
فمن جهة اهتمت بالذب عن : نيالفقه اإلسالمي مصنفات جمعت بين الغرضين العلميتاريخ 

المذهب، ودفع الشبه وقوادح األدلة عنه، ومن جهة أخرى استقصت األدلة وأقوال العلماء ومن 
  .خالف أو وافق

في كتابه المحلي، وأبو الحسن ) ه456ت(ومن أمثلته ما ألفه أبو محمد بن حزم األندلسي 
في عيون األدلة في مسائل الخالف، حيث جمعت هذه المصنفات ) ه398ت(بن القصار 

، وبين ه، الذي هو غرض كتب علم الخالفوأضرابها بين االنتصار للمذهب والرد على خصوم
بمجرد األدلة اإلجمالية،  إيراد أقاويل أهل العلم واختالف الفقهاء، واالستدالل باألدلة التفصيلية ال

  .)45(ذه سمة كتب علم اختالف العلماءوه

   

                                           

 ).44ـ1/43(المستوعب، : ينظر )45(
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  المحاضرة الثانية
  نشأة الخالف العالي وأهدافه ومصنفاته األولى

  .نشأة الخ�ف العالي: أو�

، هو معلوموٕاذا كان الخالف في األحكام الفرعية قد بدت بواكيره األولى في عصر النبوة كما 
لم تبدأ إال في النصف األول من القرن الثاني الهجري وفي حدود ضيقة، فإن حركة التأليف فيه 

الحجة على : الرد على فالن، أو اختالف فالن، أو: وفي خالف ثنائي في الغالب، في صورة
  .فالن

وبعد تدوين المذاهب الفقهية، اتسع نطاق هذه الحركة على يد مقلدة هذه المذاهب، وتواصل 
  .يعد مبرزا في العلم من ليس له تأليف في الخالف هذا االتساع، حتى كان ال

وقد تنوعت طرائق التأليف وأساليبه، فكان من المؤلفات ما يقتصر فيها على عرض أقوال 
المخالفين من غير ترجيح بينها، ومنها ما يعني بالترجيح، ومنها ما يعرض األقوال مجردة عن 

ومنها ما يذكر فيه دليل المخالف، ومنها ما ال يعرج أدلتها، ومنها ما يعني بعرض األقوال بأدلتها، 
فيه على ذلك، ومنها ما يذكر أسباب الخالف، ومنها ما ال يذكره، ومنها ما ينصر الحق وٕان كان 

  .)46(في دليل خصمه، ومنها ما يتمسك بقول مذهبه وٕان الح الصواب في غيره

 تأليفهماهتمامهم في بدايات  غالبقصروا  أنهم األوائل في كتب المالحظوبوجه عام فإّن 
، إذا ما استثنينا الكتابات ذات الطابع أئمته آراءبين  والمقارنة ،الفقهي على الخالف داخل المذهب

 نهايةبشكل الردود واإلجابات، أما التأليف الواسع في الخالف العالي فقد ظهر جليا في  الثنائي
بذكر الخالف بينهم وبين  عنايةئمته حيث ظهرت أل ،الخامس الهجريين تقريبا وبدايةالقرن الرابع 

التركيز عليها و  الفقهية،تالشت مع ظهور المختصرات  ةولكن هذه الظاهر  األخرى،المذاهب  أئمة
  .)47(دون غيرها

  .أهداف الخالف العالي: ثانيا

                                           

 ).1/61(تهذيب المسالك للفندالوي، من كالم المحقق أحمد البوشيخي، ) 46(
مدارسه ومؤلفاته خصائصه وسماته، محمد المختار محمد الماحي، مركز زايد للتراث  كتاب المذهب المالكي: ينظر) 47(

  .369م، ص2002/ه1422والتاريخ، الطبعة األولى، 
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الواقع من أهله في محله بشرطه، يعتبر ألهميته مما ال يعذر  ،إن الخالف الفقهي المعتد به
، ومما ال تصح فتوى المفتين بغير االطالع عليه، ولذلك جعل الناس العلم )48(المجتهد بجهله

وقد ورد عن علماء السلف رضوان اهللا عليهم أقوال صارمة شديدة في معرفة مواقع الخالف، 
  .والمفتياشتراط العلم بالخالف في الفقيه 

وال  ،الجاهل باختالف العلماء ومآخذ أقوالهم ال يعرف فضل ما يصير إليه على ما يتركهو 
يؤمن عليه أن يفرض الخالف في محل الوفاق فيخرق إجماع علماء اآلفاق، أو يفرض الوفاق في 

  .محل النزاع، فيضيق ما حقه االتساع

تنازعها األنظار، يكشف الحق لمن ومما ال شك فيه أنه بمعرفة أقوال العلماء في قضية ت
يكون قادرا على النظر، وفحص أساليب االستدالل، ألن الذي ينظر إلى األمر من كل وجوهه 

  .)49(الخطأيكون أقدر على الحكم فيه بالصواب أو 

أنه بمعرفة ذلك أيضا يحصل للناظر تقدير جميع األئمة واحترامهم  أيضا ومما ال شك فيه
ذهبه أو وافقه، ألن االنحصار في مذهب واحد ربما أكسب نفورا وٕانكارا لكل سواء منهم من خالف م

مذهب سواه، وأورث حزازة في االعتقاد في أئمة أجمع الناس على فضلهم وتقديرهم في الدين، 
 .)50(وخبرتهم بمقاصد الشرع وفهم أغراضه

خذها، يترشح آهذا باإلضافة إلى أنه بإحكام النظر في مسائل الخالف، ومعرفة مواقعها وم ـ
ن يبلغ درجة االجتهاد، ألنه يصير بصيرا بأصول المذاهب وقواعدها وأنواع األدلة، أللفقيه ا

ا، ومراتب حجيتها وداللتها، خبيرا بمسالك العلة ودروبها، ووجوه االعتراضات وكيفية إيرادها ونقضه
  .)51(عليما بمواقع اإلجماع واالختالف، ومرامي النصوص ومقاصد الشرع

  :وقد بين العديد من العلماء فوائد معرفة الخالف، وهذه نصوص بعضهم في ذلك

واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما «: قال النووي رحمه اهللا في المجموعـ  أ
وبذكر مذاهبهم بأدلتها، يعرف المتمكن المذاهب على  .رحمةيحتاج إليه؛ ألن اختالفهم في الفروع 

وجهها، والراجح من المرجوح، ويتضح له ولغيره المشكالت، وتظهر له الفوائد النفيسات، ويتدرب 

                                           

 ).4/160(، والموافقات للشاطبي، 194شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص) 48(
 ).1/39(تهذيب المسالك للفندالوي، من كالم المحقق أحمد البوشيخي، ) 49(
 .43أسباب اختالف الفقهاء، عبد اهللا بن عبد المحسن للتركي، ص) 50(
 ).1/40(تهذيب المسالك للفندالوي، من كالم المحقق أحمد البوشيخي، ) 51(
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عند ذوى البصائر واأللباب، ويعرف األحاديث  الناظر فيها بالسؤال والجواب، وينفتح ذهنه، ويتميز
ئل الراجحة من المرجوحة، ويقوم بالجمع بين األحاديث الصحيحة من الضعيفة، والدال

  .)52(»المتعارضات، والمعمول بظاهرها من المؤوالت، وال يشكل عليه إال أفراد من النادر

وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من األئمة «: وقال القرافي في الذخيرةـ  ب 
ة للفائدة، ومزيدا في االطالع، فإن الحق لالمسائل تکمخذهم في كثير من آالثالثة رحمهم اهللا وم

  .)53(»ليس محصورا في جهة، فيعلم الفقيه أي المذهبين أقوى للتقوى، وأعلق بالسبب األقوى

من لم يعرف : ولذلك جعل الناس العلم معرفة االختالف، فعن قتادة«: ل الشاطبياوقـ ج 
من لم يعرف اختالف القراءة فليس : عبيد اهللا الرازيوعن هشام بن . االختالف لم يشم أنُفه الفقه

ال ينبغي ألحد أن يفتى الناس : وعن عطاء. بقارئ، ومن لم يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه
حّتى يكون عالًما باختالف الناس؛ فإّنه إن لم يكن كذلك َرد من العلم ما هو َأوَثق من اّلذي في 

ال ينبغي لمن ال يعلم االختالف أن يفتي، وال يجوز لمن ال يعرف  :وقال يحيى بن سالم، يديه
  .)54(»األقاويل أن يقول هذا أحب إلي

  :الخالف العاليأوائل من صنفوا في : ثالثا

على ما  - عموما أول ما صنف في الخالفذكر أحمد البوشيخي في تحقيقه لتهذيب المسالك أّن 
، ثم كتاب الرد على سير )ه150ت( �هو كتاب اختالف الصحابة لإلمام أبي حنيفة  -يبدو 

  .، ثم توالى التصنيف بعد ذلك متناميا عبر القرون)ه157ت(أبي حنيفة أبي عمرو األوزاعي 

اختالف أبي  فصنف في القرن الثاني إضافة إلى ما سبق کتاب الرد على سير األوزاعي، وكتاب
لمحمد  ،، وكتاب الحجة على أهل المدينة)ه182ت(للقاضي أبي يوسف  ،يفة وابن أبي ليلىحن

، الذي يضم فصوال في )ه204ت (، وكتاب األم للشافعي )ه189ت(بن الحسن الشيباني 
االختالف بينه وبين اإلمام مالك، وبينه وبين محمد بن الحسن، وبين أبي حنيفة وابن أبي ليلى، 

  .)55(واألوزاعيوبين أبي حنيفة 

                                           

 ).1/5. (، طبعة دار الفكر)هـ676ت(المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ) 52(
، تحقيق )هـ684ت(ن أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي الذخيرة، ألبي العباس شهاب الدي) 53(

 .م1994بيروت، الطبعة األولى،  - محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي
 ).123ـ5/122(الموافقات، ) 54(
 ).وما بعدها 1/161(تهذيب المسالك للفندالوي، من كالم المحقق أحمد البوشيخي، ) 55(
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من أّن  )56(لبكر بن عبد اهللا أبي زيد جاء في كتاب المدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمدو 
اختالف : "في كتابه) هـ204ت(اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالى  الخالفيات في من ألفأوائل 

: يكما ف" اختالف مالك والشافعي: "يذكر فيه اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وكتابه ،"العراقيين
بو أو ، )هـ231ت(البويطي : ثم تالمذته ."األم: "وفي كتابه). 1/246: (للبيهقي" مناقب الشافعي"

  .ثم تتابع الناس على ذلك من سائر المذاهب). هـ270ت(والربيع بن سليمان، ) هـ240ت(ثور 

 اختالف الفقهاء: في كتابه) هـ321(إلمام الطحاوي، المتوفى سنة هو ا أول الحنفيةولعل 
  .شرح معاني اآلثار: وفي

هذا العنوان  له رؤوس المسائل واصطالحهم في). هـ 387ت(ابن المسلم  :وأول الحنابلة
فذكر  وقد أفاد ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية .رؤوس المسائل التي فيها خالف عالٍ يشير إلى 

للقاضي أبي يعلى، أو التعليقة كتاب التعليق ك مجموعة من الكتب التي تناولت الخالف،
وتعليق القاضي يعقوب البرزبيني، وأبي الحسن . واالنتصار ألبي الخطاب، وعمد األدلة البن عقيل

  .جحابن الزاغوني، وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخالف، ويذكر فيها الرا

رؤوس المسائل للقاضي : وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب في كتب مختصرة، مثل
أبي الحسين، وقد نقل عن الشيخ أبي البركات صاحب المحرر أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر 

  .أنه ما رجحه أبو الخطاب في رؤوس مسائله: مذهب أحمد

وكتاب  وفق الدين بن قدامة المقدسي،م ومما يعرف منه ذلك كتاب المغني للشيخ أبي محمد
أبي البركات، وقد شرح الهداية غير واحد، كأبي حليم النهرواني، وأبي عبد اهللا  للجدشرح الهداية 

ابن تيمية، صاحب التفسير الخطيب عم أبي البركات، وأبي المعالي بن المنجا، وأبي البقاء النحوي 
  .)57(لكن لم يكمل ذلك

  . الخالف الكبير أو الخالف الصغير: عيون المسائل، وربما أطلق عليها: ومثلها

                                           

 ).وما بعدها 2/900(لمذهب اإلمام أحمد، المدخل المفصل ) 56(
 ).228 - 20/227(مجموع الفتاوى، البن تيمية، ) 57(
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الدالئل ، له كتاب )هـ392ت( ،عبد اهللا بن إبراهيمأبو عبد اهللا  ،األصيلي :وأول المالكية
  .)58(�. حنيفة وأبيعلى أمهات المسائل في اختالف مالك والشافعّي 

  :ُصنف في الخالف العاليفقهية من أوائل ما لنصوص نماذج : رابعا

  :األوزاعي ألبي يوسف ِسَير الرد علىـ كتاب  1

  .عني من الغنيمة قبل قسمتها للحاجةي أخذ السالحجاء في باب 

ال بأس أن يأخذ الرجل السالح من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن  :�قال أبو حنيفة «
  .اإلمام فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم

وقال األوزاعي يقاتل به ما كان الناس في معمعة القتال ثم يرده في مقاسمهم وال ينتظر برده 
وروي أن رسول  ،ه في دار الحربثمكه من طول ن سِ  الفراغ من الحرب فيعرضه للهالك وانكسار

إياك وربا الغلول أن تركب الدابة حتى تحسر قبل أن تؤدى إلى المغنم وتلبس الثوب : (قال �اهللا 
  ).حتى يخلق قبل أن ترده إلى المغنم

معان  �ولحديث رسول اهللا  ،ما قال األوزاعي �قال أبو يوسف قد بلغنا عن رسول اهللا 
عندنا على من يفعل  فهذا الحديث ،وتفسير ال يفهمه وال يبصره إال من أعانه اهللا تعالى ،ووجوه

فأما رجل مسلم  ،ذلك وهو عنه غني يبقى بذلك على دابته وعلى ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة
ن وال يستطيع أ ،في دار الحرب ليس معه دابة وليس مع المسلمين فضل يحملونه إال دواب الغنيمة

وكذلك هذه  ،وا وٕان كرهواؤ وال بأس بتركيبه إن شا ،فإذا كان هذا فال يحل للمسلمين تركه ،يمشي
أال ترى أن  ؛والحال في السالح أبين وأوضح ،وكذلك هذه الحال في السالح ،الحال في الثياب

ا قوما من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت ولهم عناء في المسلمين أنه ال بأس أن يأخذو 
أرأيت إن لم يحتاجوا إليها في معمعة القتال  ؟سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب

 ؟أيقومون هكذا في وجه العدو بغير سالح ،أغار عليهم العدو ،واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين
فيه توهين  هذا الرأيُ  !؟ستأسرونيُ أَ  ؟أرأيت لو كان المسلمون كلهم على حالهم كيف يصنعون

وقد بلغنا عن  ؟وكيف يحل هذا ما دام في المعمعة ويحرم بعد ذلك .لمكيدة المسلمين ولجنودهم
أنه كان يغنم  ،مسند عن الرجال المعروفين بالفقه المأمونين عليه عن الثقات حديث �رسول اهللا 

                                           

عالم : عبد اهللا بن إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن جعفر، أبو محمد، األموي المعروف باألصيلي: األصيلي) 58(
هـ، 351ودخل بغداد سنة . دلس والمشرقرحل في طلب العلم، فطاف في األن. من أهل أصيلة في المغرب. بالحديث والفقه

 ).4/63(األعالم، للزركلي، .ه392وعاد إلى األندلس في آخر أيام المستنصر، فمات بقرطبة سنة 
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وحاجة الناس إلى السالح  ،إذا احتاج الرجل شيئا يأخذه ،الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها
  .في دار الحرب وٕالى الدواب وٕالى الثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام

قال  �حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد اهللا ابن أبي أوفى 
  .)59(»)بخيبر يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته �كنا مع رسول اهللا (

في هذا النص الفقهي يرى بوضوح أن الرد يقوم على التدليل والتعليل، وأن غرضه والمتمعن 
  .، وأنه داخل في علم الخالفنصرة المذهب

  :لشيبانيمحمد بن الحسن اعلى أهل المدينة ل الحّجةكتاب  ـ  2

لما قد جاء في ذلك  ،)60(ر بالفجرسفَ يُ  أنينبغي : �قال أبو حنيفة «: قال اإلمام محمد بن الحسن
ن ر بها ألسفَ نبغي أن يُ يوألن صالة الفجر يكون الناس فيها في حال ثقل من النوم ف ،من اآلثار

  .يشهدها من كان نائما ومن كان غير نائم

  .لما جاء في ذلك من األخبار ،)61(بها َس لَ غْ يُ  أنينبغي  :المدينة ومالك أهلوقال 

 واإلسفار ،بالفجر واإلسفارقد جاء في ذلك آثار مختلفة من التغليس  :وقال محمد بن الحسن
 أصحابألن القوم كانوا يغلسون فيطيلون القراءة فينصرفون كما ينصرف  إلينا؛ أحببالفجر 
بكر الصديق رضي اهللا تعالى عنه انه قرأ  أبيوقد بلغنا عن  ،ويدرك النائم وغيره الصالة اإلسفار،

المفصل من بسورة فأما من خفف وصلى  ،كانوا يغلسون لذلك فإنما ،الصبح سورة البقرة في صالة
  .يسفر أنونحوها فإنه ينبغي له 

  .عروفمحديث مستفيض  ).عظم لألجرأنه إبالفجر ف سفرواأ( :قال �رسول اهللا  أنوقد بلغنا 

خديج بن صالح القرشي عن هرير بن عبد الرحمن قال سمعت جدي رافع بن  أبانخبرنا محمد بن أ
قال فجلس ثم نشر الثانية  .سفر أي باللأ :�فقال له رسول اهللا  ،ن للفجريؤذ  نشر باللٌ ( :قال

  ).فتركه فأذن :قال .الثالثة رفجلس ثم نش .باللُ  أيْ سفر أقال  ،ليؤذن

                                           

، حققه )هـ182ت(ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري  الرّد على ِسَير األوزاعي، )59(
رضوان محمد : حياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد الدكن، بالهند، أشرف على طبعهلجنة إ: أبو الوفا األفغاني نشره

 .16ـ13ص. رضوان وكيل لجنة إحياء المعارف النعمانية بمصر، الطبعة األولى
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي . وهو الضوء المنتشر بعد الصبح من اإلسفار )60(

  ).1/278. (بيروت –، المكتبة العلمية )هـ770ت نحو (الحموي، أبو العباس  الفيومي ثم
 ).2/450(المصباح المنير، للفيومي، . من الَغَلس، وهو ظالم آخر الليل )61(
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أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا محمد بن عجالن عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن 
  ).عظم لألجرأنه إسفروا بالفجر فأ( :�قال رسول اهللا  :خديج قال لبيد عن رافع بن

اخبرنا سالم بن سليم قال حدثني هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج قال سمعت جدي رافع 
 مواقعَ  يا بالل نور بالفجر ما يرى القومُ ( :يقول �سمعت رسول اهللا  :يقول األنصاريبن خديج 

  ).نبلهم

عن رجال  األنصاريخبرنا محمود بن لبيد أسلم قال أقال اخبرنا هشام بن سعد المدني عن زيد بن 
صبحتم فهو أصبحوا بالصبح فكلما أ( �قال رسول اهللا  :قالوا �رسول اهللا  أصحابمن قومه من 

  .)62(»..).عظم لألجرأ

والناظر في هذا العرض للخالف يالحظ أن اإلمام محمد بن الحسن ذكر الخالف وتعارض 
وألن «: أما التعليل فقوله. األخبار في المسألة، ثم رجح ما رآه صوابا باالعتماد على الدليل والتعليل

ن ن يشهدها من كار بها ألسفَ نبغي أن يُ يصالة الفجر يكون الناس فيها في حال ثقل من النوم ف
  .وأما الدليل فاألحاديث وآثار الصحابة المذكورة. »نائما ومن كان غير نائم

  :اختالف العراقيين، واختالف مالك والشافعي، من كتاب األم للشافعي ـ 3

نماذج كثيرة للخالف بين أعالم المذاهب، والردود العلمية،  �في كتاب األم للشافعي رضي 
  .والماظرة والحجاج

والمقصود بذلك اختالف أبي حنيفة ومن معه مع ابن ومن ذلك ما جاء فيه من اختالف العراقيين، 
  .)63(أبي ليلى

ولو أن رجال، أوصى إلى رجل فمات الموصى إليه «: �قول الشافعي  ومن نماذج خالفهم
هذا اآلخر وصي الرجلين جميعا : فأوصى إلى آخر فإن أبا حنيفة رضي اهللا تعالى عنه كان يقول

هذا اآلخر وصي : وبهذا يأخذ، وكذلك بلغنا عن إبراهيم، وكان ابن أبي ليلى رحمه اهللا تعالى يقول
ول إال أن يكون اآلخر أوصى إليه بوصية األول فيكون الذي أوصى إليه، وال يكون وصيا لأل

                                           

مهدي حسن : ، تحقيق)هـ189ت(الحجة على أهل المدينة، ألبي عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ) 62(
  ).6ـ1/1. (ه1403بيروت، الطبعة الثالثة،  –الم الكتب الكيالني القادري، ع

داود بن بالل، أنصاري كوفي، فقيه من أصحاب الرأي، ولي : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، وقيل) 63(
ركلي األعالم . ه148مات بالكوفة سنة. له أخبار مع أبي حنيفة وغيره. سنة لبني أمية، ثم لبني العباس 33القضاء  للز

)6/189.(  
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وقال أبو يوسف رحمه اهللا تعالى بعُد ال يكون وصيا لألول إال أن يقول الثاني قد . وصيهما جميعا
  .)64(»أوصيت إليك في كل شيء، أو يذكر وصية اآلخر

  : وفي باب الصدقة والهبة من اختالف العراقيين

وقبضها دارا، أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا  وٕاذا وهب الرجل للرجل الهبة«
 ،وبه يأخذ ،وقبض الواهب، فإن أبا حنيفة رحمه اهللا كان يقول ذلك جائز، وال تكون فيه شفعة

ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة  ،وكان ابن أبي ليلى يقول هذا بمنزلة الشراء ،وليس هذا بمنزلة الشراء
  .جع في الهبة بعد العوض في قولهما جميعاالعوض، وال يستطيع الواهب أن ير 

وٕاذا وهب الرجل للرجل شقصا من دار فقبضه ثم عوضه الموهوب له شيئا : قال الشافعي
وهبتها للثواب كان فيها شفعة، وٕان قال وهبتها لغير ثواب لم : فقبضه الواهب سئل الواهب فإن قال

للواهب الثواب إذا قال : وكانت المكافأة كابتداء الهبة، وهذا كله في قول من قال ،يكن فيها شفعة
به، وال ال ثواب للواهب إن لم يشترطه في الهبة فليس له الرجوع في شيء وه: أردته، فأما من قال

  .)65(»..الثواب منه

  :جاء في األم عن اللقطة ف مالك والشافعي رضي اهللا عنهماوفي اختال

يعرفها سنة ثم : عمن وجد لقطة قال -رحمه اهللا  -سألت الشافعي « :المرادي الربيع: قال
له وما الحجة في ذلك؟ : فقلت .يأكلها إن شاء موسرا كان، أو معسرا، فإذا جاء صاحبها ضمنها له

بأكلها وأبي من  �أبي بن كعب وأمره النبي  �وروى هذا عن رسول اهللا ، السنة الثابتة: فقال
مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى ) أخبرنا( .مياسير الناس يومئذ وقبل وبعد

اعرف : فسأله عن اللقطة فقال �جاء رجل إلى النبي (: المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال
  ).عفاصها ووكاءها ثم عرفها فإن جاء صاحبها وٕاال فشأنك بها

أنه نزل  ،أن أباه أخبره ،عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد اهللا بن بدر مالك) أخبرنا(
 :ة فيها ثمانون دينارا فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال له عمررّ منزل قوم بطريق الشام فوجد صُ 

  ).عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها(

                                           

كتاب األم، للشافعي، أبي عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  )64(
  ).7/140(م، 1990/هـ1410بيروت،  –، دار المعرفة )هـ204ت(المطلبي القرشي المكي 

  ).4/9(كتاب األم، للشافعي،  )65(
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ثم عن عمر أنه أباح بعد سنة أكل اللقطة ثم خالفتم  �فرويتم عن النبي : )قال الشافعي(
  .ذلك فقلتم يكره أكل اللقطة للغني والمسكين

أخبرنا مالك عن نافع أن رجال وجد لقطة فجاء إلى : أخبرنا الشافعي قال: قال) أخبرنا الربيع(
قد فعلت، قال : عمر عرفها، قالله ابن : إني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال: عبد اهللا بن عمر فقال

  .ال آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها: فعلت قال: فزد قال

وابن  ،وابن عمر لم يوقت في التعريف وقتا وأنتم توقتون في التعريف سنة: )قال الشافعي(
 وابن عمر يكره له ،وأنتم ليس هكذا تقولون ،عمر كره للذي وجد اللقطة أكلها غنيا كان أو فقيرا

لو : وأنتم ال تكرهون له أخذها بل تستحبونه وتقولون ،أخذها وابن عمر كره له أن يتصدق بها
  .)66(»تركها ضاعت

  :في أصلها حتى تجدّ  وفي مسألة ترك الثمرة المشتراة بعد بدو صالحها

نهى  �أن رسول اهللا : (أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر«: رحمه اهللا تعالى قال الشافعي
 .)عن بيع الثمار حتى يبدو صالحها نهى البائع والمشتري

نهى عن  �أن رسول اهللا : (أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: قال الشافعي
أرأيت إذا منع اهللا : حتى تحمر وقال: يا رسول اهللا وما تزهي؟ قال: بيع الثمار حتى تزهي فقيل

ل يد �قول النبي : فأخذنا بهذا الحديث نحن وأنتم وقلنا: قال) الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه
ع اهللا الثمرة فبم إذا من: أحدهما أن بدو صالحها الحمرة ومثلها الصفرة، وأن قوله: على معنيين

كل : يأخذ أحدكم مال أخيه أنه إنما يمنع من الثمرة ما يترك إلى مدة يكون في مثلها التلف فقلنا
من : وخالفنا بعض الناس في هذا فقال ،)ُتجنى( دّ جَ من ابتاع ثمرة قد بدا صالحها فله تركها حتى تُ 

نخل والماء الذي به صالح النخل اشترى ثمرة قد بدا صالحها لم يكن له تركها، وذلك أن ملك ال
للبائع يستبقي نخله وماءه، وال يجوز أن يشترطه؛ ألنه ال يعرف حصة الثمرة من الثمن من حصة 

يدل ) ل أخيهإذا منع اهللا الثمرة فبم يأخذ أحدكم ما: (�فكانت حجتنا عليه أن قول النبي  ،اإلجارة
ورأينا أن من خالفنا فيه قد  ،أن يقطفه مكانهعلى أنه إنما يمنع ما يترك ال ما يكون على مشتريه 

لو احتج علينا بأنه لم يرو عن أبي بكر وال عمر وال عثمان  ،ترك السنة وترك ما تدل عليه السنة
  .)67(»سواهعما  �وال علي قول وال قضاء يوافق هذا استغنينا بالخبر عن رسول اهللا 

                                           

  ).4/72(كتاب األم، للشافعي،  )66(
  ).7/206(كتاب األم، للشافعي،  )67(
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  المحاضرة الثالثة

  المذاهب الفقهية العالي فيالمصنفات في الخالف 
بوجه عام، وكتب الجدل على طريقة  الفقه المقارنالتراث الفقهي التي تصنف في إن كتب 

هي الكتب التي تذكر الخالف العالي بين أصحاب المذاهب المدونة وأقوال الفقهاء الذين لم  الفقهاء
  .منهم تدّون مذاهبهم مع ذكر أدلة كلّ 

اهب المعروفة والمندثرة، كأبي حنيفة ومالك أصحاب المذ ويدخل في أصحاب المذاهب
والشافعي وأحمد أصحاب المذاهب األربعة، التي يعتنقها الكثرة الكاثرة من المسلمين في مشارق 

كاألوزاعي  ،اندثرت مذاهبهم وكان يعاصر هؤالء أئمة ال يقلون عنهم منزلة، وٕان. األرض ومغاربها
إلى غير هؤالء ممن زخرت بهم  ،لى والثوري بالعراقبالشام، والليث بن سعد بمصر، وابن أبي لي

  .كتب الخالف والتفاسير وشروح األحاديث واآلثار

  :في كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث، فمن كتب الفقه نتشروالخالف العالي م 

المحلى (لإلمام النووي، و) المجموع شرح المهذب(لإلمام ابن قدامة المقدسي، و) المغني(
  .البن المنذرفي السنن واإلجماع، األوسط ، و لإلمام ابن حزم) باآلثار

آيات األحكام البن العربي وآيات األحكام للجصاص : ومن كتب تفسير آيات األحكام
  .والجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي

البن عبد البر، وٕاحكام األحكام شرح  ، كالهمااالستذكارالتمهيد، و :  السنةومن كتب شروح  
لألمير  وطرح التثريب للحافظ العراقي، وسبل السالم، العيد عمدة األحكام لإلمام ابن دقيق

  .للشوكاني األوطار عاني، ونيلصنال

الفقه على المذاهب األربعة، للجزيري، والفقه اإلسالمي وأدلته، لوهبة  :ومن كتب المعاصرين
  .الزحيلي

الموسوعة الفقهية موسوعات الفقهية عناية بالخالف العالي ودراسته، كوفي بعض ال
إن الطريقة التي اختيرت لبيان المسائل وأحكامها هي طريقة « :جاء في مقدمتها. الكويتية

  .وهي تختلف عن فصل المذاهب وتكرار المسألة) االتجاهات الفقهية(
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كل اتجاه  المسألة، متبوعة بما يندرج تحتففي الطريقة المختارة تحصر اآلراء المتعددة في 
من مذهب أو أكثر، وٕاذا كان في المذهب الواحد أكثر من رأي فإنه يتكرر ذكره بحسب تلك 

  .الروايات مع االتجاهات المناسبة لها

إال حيث تقضي منطقية البيان بمخالفة  "الجمهور"ويقدم االتجاه الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء 
  .يط على ما فيه تركيب أو تفصيل، وكالبدء بما يتوقف عليه فهم ما بعدهذلك لتقديم البس

كفاية المستفيد من  -المعروفة صعوبتها على الكتاب  -والباعث على سلوك هذه الطريقة 
الموسوعة مهمة استخالص مواطن الوفاق والخالف بدقة، وٕاعطاء التصور التام لمناحي 

عه االستمداد منها في الدراسات والتشريعات بعد أن غلب االجتهادات الفقهية، وهو مما يتيسر م
  ..عليها البحث غير المقتصر على مذهب واحد بخصوصه

ويلتزم بعد حصر االتجاهات في المسألة بإتباع كل اتجاه بما وافقه من فقه المذاهب األربعة 
لها وتداول مراجعها، التي يتيسر توفير الفقهاء المشتغلين بفقهها مجتمعا، للتقارب الشديد بين أصو 

مما تضمنته كتب  "الصحابة ومن بعدهم"كما يشار إلى ما يتيسر الوقوف عليه من مذاهب السلف 
ويحصل بذلك االجتزاء عما لم يتيسر أو لم يطلع عليه من مذاهب لكونها ممثلة . الفقه المعروفة

  .)68(»في أحد االتجاهات

  :العاليالمصنفات في الخالف أهم 

هو كتاب اختالف الصحابة لإلمام  -على ما يبدو  - عموما في الخالف صنفوأول ما 
، )ه157ت(، ثم كتاب الرد على سير أبي حنيفة أبي عمرو األوزاعي )ه150ت( �أبي حنيفة 

  .ثم توالى التصنيف بعد ذلك متناميا عبر القرون

اختالف  ابفصنف في القرن الثاني إضافة إلى ما سبق کتاب الرد على سير األوزاعي، وكت
 ،، وكتاب الحجة على أهل المدينة)ه182ت(للقاضي أبي يوسف  ،أبي حنيفة وابن أبي ليلى

، الذي يضم فصوال في )ه204ت (، وكتاب األم للشافعي )ه189ت(لمحمد بن الحسن الشيباني 
 االختالف بينه وبين اإلمام مالك، وبينه وبين محمد بن الحسن، وبين أبي حنيفة وابن أبي ليلى،

  .)69(وبين أبي حنيفة واألوزاعي

                                           

  ).68ـ1/67(الموسوعة الفقهية الكويتية ) 68(
 ).وما بعدها 1/161(تهذيب المسالك للفندالوي، من كالم المحقق أحمد البوشيخي، ) 69(
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ألبي عبد اهللا بن شجاع الثلجي  ،وصنف في القرن الثالث كتاب اختالف يعقوب وزفر
الرد على محمد بن الحسن، وكتاب الرد على  ، وكتاب الرد على أبي حنيفة، وكتاب)ه256ت(

، )ه268ت(ألبي عبد اهللا محمد بن عبد الحكم المالكي  ،الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة
للقاضي إسماعيل بن إسحاق  ،وكتاب الرد على أبي حنيفة، وكتاب الرد على محمد بن الحسن

، )ه288ت(ألبي عمر يوسف المغامي المالكي  ،الرد على الشافعى: ، وكتاب)ه282ت(المالكي 
يحيى بن عمر الكناني القيرواني المالكي ل ،وكتاب الرد على الشافعي فيما خالف فيه مالگا

ألحمد بن مروان المصري المالكي  ،، وكتاب فضائل مالك والرد على الشافعي)ه289ت(
ألبي عبد اهللا محمد بن نصر  ،اختالف الفقهاء، وكتاب اختالف العلماء ، وكتاب)ه290ت(

اهللا بن طالب المالكي  ألبي العباس عبد ،، وكتاب الرد على الشافعي)ه294ت(المروزي الشافعي 
  ).ه296ت(

ألبي زكرياء يحيى الساجي الشافعي  ،القرن الرابع كتاب اختالف الفقهاء اتصنفمن مو 
وكتاب اختالف العلماء، وكتاب األوسط في  ،، وكتاب اإلشراف على مذاهب أهل العلم)ه307ت(

، وكتاب اختالف )ه309ت(ألبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  ،السنن واإلجماع واالختالف
ألحمد بن الحسين  ،مسائل الخالف: ، وكتاب)ه310ت(لمحمد بن جرير الطبري  ،الفقهاء

ألبي جعفر الطحاوي ، ، وكتاب اختالف الفقهاء)ه317ت(األشروسني الحنفي المعتزلي 
 ، وكتاب الرد على)ه329ت(ألبي بكر بن الجهم المالكي  ،، وكتاب مسائل الخالف)ه321ت(

ألبي علي الطبري  ،، وكتاب المحرر)ه333ت(ألبي بكر محمد بن اللباد القيرواني  ،الشافعي
، )ه373ت(ألبي الليث محمد بن نصر السمرقندي الحنفي  ،، وكتاب  مسائل الخالف)ه350ت(

، وكتاب عيون األدلة )ه386ت(البن أبي زيد القيرواني المالكي  ،وكتاب الذب عن مذهب مالك
  ).ه398ت(ألبي الحسن علي بن القصار المالكي  ،في مسائل الخالف، وكتاب رؤوس المسائل

وصنف في القرن الخامس کتاب اإلشراف على مسائل الخالف، وكتاب النصرة لمذهب إمام 
نة، وكتاب اختصار عيون المجالس، وكتاب دار الهجرة، وكتاب المعونة لمذهب إمام المدي

 ،، وكتاب التجريد)ه422ت(للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي  ،اختصار عيون األدلة
ألبي زيد  ،وکتاب تأسيس النظر، وكتاب تقديم األدلة) ه428ت(األحمد بن محمد القدوري الحنفي 

ن علي بن محمد الماوردي ألبي الحس، ، وكتاب الحاوي الكبير)ه430ت(الدبوسي الحنفي 
، وكتاب )ه456ت(ألبي محمد علي ابن حزم الظاهري ، ، وكتاب المحلی)ه450ت(الشافعي 
، وكتاب اإلنصاف فيما بين )ه458ت(ألبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي  ،الخالفيات
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مسائل  ، وكتاب)ه463ت(ألبي عمر يوسف بن عبد البر النمري المالكي  ،العلماء من الخالف
الدرة المضية فيما وقع فيه الخالف بين  ، وكتاب)ه474ت(ألبي الوليد الباجي المالكي  ،الخالف

، وكتاب الوسائل في )ه478ت(ألبي المعالي إمام الحرمين الجويني الشافعي  ،الشافعية والحنفية
ن أبي لشمس الدين محمد ب ،المبسوط: ، وكتاب)ه480ت(البن جماعة الشافعي  ،فروع المسائل

ألبي المظفر السمعاني الشافعي  ،، وكتاب البرهان في الخالف)ه483ت(سهل السرخسي الحنفي 
  ).ه505ت(ألبي حامد الغزالي الشافعي  ،، وكتاب مآخذ الخالف)ه489ت(

 ،خذ، ولباب النظر، والمنتحل في علم الجدلآوصنف في القرن السادس كتاب تحصين الم
ي القفال شألبي بكر الشا ،لية العلماء، في اختالف الفقهاء، وح)ه505ت(ألبي حامد الغزالي 

) الخالف الصغير(، ورؤوس المسائل )الخالف الكبير(، واالنتصار في المسائل الكبار )ه507ت(
ألبي  ،والجدل على طريقة الفقهاء ،، وعمدة األدلة)ه510ت(ألبي الخطاب محفوظ الكلوذاني 

ألبي الوليد بن  ،والمسائل الخالفية ،مقدمات الممهدات، وال)ه513ت(الوفاء بن عقيل الحنبلي 
، )ه520ت(ألبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي  ،، والتعليقة في الخالف)ه520ت(رشد الجد 

، واإلنصاف في بيان األسباب )ه520ت(ألبي بكر عبد اهللا بن طلحة اليابري المالكي  ،والمدخل
، ورؤوس )ه521ت(للسيد البطليوسي المالكي  ،مالتي أوجبت الخالف بين المسلمين في آرائه

البن  ،، والخالف الكبير)ه526ت(البن أبي يعلى الفراء محمد بن محمد الحنبلي  ،المسائل
، والتبصرة في الخالف، ورؤوس )ه527ت(الزاغوني أبي الحسين علي بن عبيد اهللا الحنبلي 

، والتحقيق في )ه527ت(لحنبلي ازم ابن أبي يعلى محمد بن محمد الفراء احألبي  ،المسائل
، والتعليق في الخالف، )ه532ت(ألبي بكر أحمد بن محمد الدينوري الحنبلي  ،مسائل العليق

، والمبسوط )ه533ت (لعبد العزيز بن عثمان النسفي الحنفي  ،والمنقذ من الزلل في مسائل الجدل
، وفضائل أبي )ه536ت(نفي لعمر بن عبد العزيز المعروف بالحسام الشهيد الح ،في الخالفيات

ألبي حفص عمر  ،، والخالفيات)ه537ت(ألبي أحمد محمد بن أحمد الشعيبي الحنفي  ،حنيفة
، )ه538ت(للزمخشري محمود بن عمر الحنفي  ،ورؤوس المسائل ،)ه537ت(النسفي الحنفي 

لسند بن عنان  ،، والجدل)ه539ت(ألبي منصور عالء الدين السمرقندي الحنفي  ،وتحفة الفقهاء
، وأحكام القرآن، والمسالك شرح موطأ مالك، ومسائل الخالف، )ه541ت(األزدي المالكي 

للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي  ،والتلخيص، واإلنصاف في مسائل الخالف، ومسائل الخالف
ألبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندالوي  ،، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك)ه543ت(
، واإلنصاف )ه544ت(لرضي الدين السرخسي الحنفي  ،، والطريقة الرضوية)ه543ت(لمالكي ا

ألبي سعيد محمد بن يحيى النيسابوري الشافعي  ،في مسائل الخالف، وتعليقة في مسائل الخالف
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لعالء الدين األسمندي  ،، وطريقة الخالف بين الحنفية والشافعية، ومختلف الرواية)ه548ت(
البن هبيرة الحنبلي  ،، واإلشراف على مذاهب األشراف، واإلفصاح)ه552ت(الحنفي 

ألبي الفتح عالء الدين األسمندي الحنفي  ،، وحصر المسائل وقصر الدالئل)ه560ت(
، والتعليقة )ه563ت(لعالء الدين السمرقندي  ،، وعيون الدراية شرح منظومة النسفي)ه562ت(

ح، ومقترح الطالب في مصطلح األصحاب في الجدل ، والمقترح في المصطل،في الخالف والجدل
لمحمد  ،، واالقتصار على مذاهب األئمة األخيار)ه567ت(لمحمد بن محمد البروي  ،والمناظرة

لعبد الرحمن بن محمد األنباري  ،ل في علم الجدلمَ ، والجُ )ه575ت(بن خلف األوسي المالكي 
د الرحيم بن عمر الفاسي المالكي البن عسكر عب ،، وتأليف في الخالف المذهبي)ه577ت(
، واألنوار الجامع بين )ه585ت(البن أبی عصرون الشافعي  ،، والتيسير في الخالف)ه580ت(

ألبي  ،، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)ه586ت(البن زرقون المالكي  ،المنتقى واالستذکار
البن الدهان  ،مسائل الخالف، والتقويم النظر في )ه587ت(بكر عالء الدين الكاساني الحنفي 

لعلي بن أحمد حسام الدين الرازي  ،، والخالصة الدالئل في شرح القدوري)ه590ت(الشافعي 
ألحمد بن محمد الكاشاني الحنفي  ،الدمشقي، وروضة اختالف العلماء) ه593ت(الحنفي 

هد ونهاية ، وبداية المجت)ه595ت(ألبي الفرج بن الجوزي الحنبلي  ،، وكتاب الخالف)ه593ت(
، والتحقيق )ه595ت(ألبي الوليد ابن رشد الحفيد  ،المقتصد، والتحصيل في اختالف أهل العلم

لعبد  ،، وأحكام القرآن)ه597ت(لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي  ،في أحاديث التعليق، والجدل
   .)70()ه599ت(المنعم بن الفرس المالكي 

وما سبق من اإلحصاء مفيد الشك، ولكن األكثر إفادة أن نتناول بعض المؤلفات من 
مختلف المذاهب، بقصد التعرف عليها والوقوف على أساليبها وطرقها في عرض الخالف العالي 

  . ودراسته

ة اآلتية من المذاهب الثالثة غير المذهب المالكي، وسنخصص بالدراسة بعض لواألمث
  .لفات المالكية في المحاضرات القادمة إن شاء اهللا تعالىالنماذج من المؤ 

  :من المذهب الحنفي: أوال

  .)هـ370ت(الحنفي  الجصاصأحمد بن علي أبو بكر الرازي ، أحكام القرآنـ  1

                                           

: وُينظر ،)164ـ1/161(، للفندالويفي نصرة مذهب مالك  من إحصاء أحمد البوشيخي محقق كتاب تهذيب المسالك )70(
 ).وما بعدها 1/112(، والمستوعب، محمد العلمي، )وما بعدها2/900(المدخل المفصل لمذهب اإلمام أحمد، 



- 31-  
 

﴾ إنما حرم عليكم الميتة والدم﴿: قوله تعالى«: قوله العالي ومن نماذج تعامله مع الخالف
﴾ قل ال أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما﴿: وقوله تعالى

ألنه قد حله الموت بدال  ؛يقتضي تحريم الميتة بجميع أجزائها، وجلدها من أجزائها] 145:األنعام[
، قد دل على ]145:األنعام[﴾ على طاعم يطعمه﴿: إال أن قوله. من الحياة التي كانت فيه

وقد بين النبي عليه السالم هذا المعنى في جلد الميتة . يم على ما يتأتى فيه األكلاالقتصار بالتحر 
  .)إنما حرم أكلها وٕانما حرم لحمها(: بعد الدباغ بقوله

وقد اختلف الفقهاء في حكم جلد الميتة بعد الدباغ، فقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن 
يجوز بيعه بعد الدباغ : ي واألوزاعي والشافعيصالح وسفيان الثوري وعبيد اهللا بن الحسن العنبر 

وأصحابنا لم يفرقوا بين جلد الكلب وغيره، . إال جلد الكلب والخنزير: قال الشافعي .واالنتفاع به
ينتفع بجلود الميتة في الجلوس عليها : وقال مالك. وجعلوه طاهرا بالدباغ إال جلد الخنزير خاصة

ال بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ : وقال الليث بن سعد. يهاويغربل عليها وال تباع وال يصلى عل
  . إذا بينت أنها ميتة

من اآلثار المتواترة من الوجوه  �والحجة لمن طهرها وجعلها مذكاة ما ورد عن النبي 
أيما (: كلها يوجب طهارتها والحكم بذكاتها، فمنها حديث ابن عباس قال ،المختلفة بألفاظ مختلفة

 �أن النبي (: وحديث الحسن عن الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق ،)فقد طهرإهاب دبغ 
ذكاة األديم : إنها ميتة، فقال: فقيل .أتى في غزوة تبوك على بيت بفنائه قربة معلقة فاستسقى

دباغ جلود الميتة (: قال �ب عن زيد بن ثابت أن رسول اهللا وروى سعيد بن المسيّ . )دباغه
كانت لنا شاة فماتت فطرحناها، فجاء (: وسماك عن عكرمة عن سودة بنت زمعة قالت ،)هورهاطُ 

ُقْل َال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَلي ﴿: رميناها، فتال قوله تعالى: ما فعلت شاتكم؟ فقلنا: فقال �النبي 
فبعثنا إليها فسلخناها  .اآلية، أفال استمتعتم بإهابها] 145:األنعام[﴾ ُمَحرًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمهُ 

 بشاة  �مر النبي (: وقالت أم سلمة. )اودبغنا جلدها وجعلناه سقاء وشربنا فيه حتى صار شن
والزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن  ).ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها: ميمونة فقال

يا : فقالوا .بغوا إهابها فانتفعوا بهأال د: بشاة لهم ميتة فقال �مر النبي (: عباس عن ميمونة قالت
غير ذلك من األخبار، كلها يوجب طهارة و  ).إنما حرم من الميتة أكلها: رسول اهللا إنها ميتة، فقال

قاضية على اآلية من ، وهذه األخبار كلها متواترة موجبة للعلم والعمل.. جلد الميتة بعد الدباغ
. والغلط التي يمنع مثلها التواطؤ واالتفاق على الوهم ورودها من الجهات المختلفة: أحدهما: وجهين
فثبت بذلك أنها مستعملة مع آية تحريم . جهة تلقي الفقهاء إياها بالقبول واستعمالهم لها: والثاني
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 ﴾هُ مُ عَ طْ يَ  مٍ اعِ ى طَ لَ عَ ﴿: الميتة وأن المراد باآلية تحريمها قبل الدباغ، وما قدمنا من داللة قوله
أن المراد باآلية فيما يتأتى فيه األكل، والجلد بعد الدباغ خارج عن حد األكل، فلم ] 145:األنعام[

  .)71(»...يتناوله التحريم

حنفي ال، السْغديالحسن علي بن الحسين بن محمد  يبأل، النتف في الفتاوىـ  2
  .)هـ461ت(

 أبيقول  فيمع الضمان  األمانةتجتمع  ال«: جاء في مسألة اجتماع األمانة مع الضمان
ن العارية مضمونة عند أل ؛قول مالك والشافعي فيوتجتمع  ،عبد اهللا وأبيحنيفة وصاحبيه 

كانت متاعا فهي مضمونة وان كانت حيوانا  إنكانت متاعا ال حيوانا وفي قول مالك  إنالشافعي 
  .)72(»فال

  .)هـ483ت(السرخسي  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة، لالمبسوطـ  3

   :الفصل األول في عدد ركعات التراويح، من كتاب التراويحهذا نموذج من 

واألمة أجمعت على شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل العلم إال «: قال السرخسي
وذكرها غيره ثم نقول الكالم في ، ولم يذكرها محمد رحمه اهللا تعالى ،ال بارك اهللا فيهم ،الروافض

  .اثني عشر فصالصالة التراويح على 

فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا وقال مالك  رحمه : )الفصل األول في عدد الركعات(
اهللا تعالى السنة فيها ستة وثالثون قيل من أراد أن يعمل بقول مالك رحمه اهللا تعالى ويسلك مسلكه 

السنة ويصلي  يصلي عشرين ركعة كما هو ال أبو حنيفة رحمه اهللا تعالىينبغي أن يفعل كما ق
الباقي فرادى كل تسليمتين أربع ركعات وهذا مذهبنا وقال الشافعي رحمه اهللا تعالى ال بأس بأداء 
الكل جماعة كما قال مالك رحمه اهللا تعالى بناء على أن النوافل بجماعة مستحب عنده وهو مكروه 

ه فيجري مجرى الفرض والشافعي رحمه اهللا تعالى قاس النفل بالفرض؛ ألنه تبع ل) قال(عندنا 
فيعطى حكمه ولنا أن األصل في النوافل اإلخفاء فيجب صيانتها عن االشتهار ما أمكن وفيما قاله 
الخصم إشهار فال يعمل به بخالف الفرائض؛ ألن مبناها على اإلعالن واإلشهار وفي الجماعة 

                                           

بيروت،  -دار الكتب العلمية : بتحقيق عبد السالم محمد علي شاهين، الناشرأحكام القرآن، ألبي بكر الجصاص، ) 71(
  )141ـ1/140( .م1994/هـ1415األولى، : الطبعة

، 2بيروت، ط/ عمان  - صالح الدين الناهي، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة : النتف في الفتاوى للسغدي، تحقيق )72(
  ).2/639. (م1984 – 1404
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فل لفعله المجتهدون يوضح ما قلنا أن الجماعة لو كانت مستحبة في حق النوا. إشهار فكان أحق
القائمون بالليل؛ ألن كل صالة جوزت على وجه االنفراد وبالجماعة كانت الجماعة فيها أفضل، 

 ،وال في زمن الصحابة رضوان اهللا تعالى عليهم أجمعين �ولم ينقل أداؤها بالجماعة في عصره 
  .)73(»فالقول بها مخالف لألمة أجمع وهذا باطل ،وال في زمن غيرهم من التابعين

األسمندي  محمد بن عبد الحميد، طريقة الخالف في الفقه بين األئمة األسالفـ  4
  .)هـ552ت(

  :نموذج مسألة اإلكراه على القتل

إذا أكره إنسانا على قتل غيره بالسيف، فقتله، يجب : قال أبو حنيفة ومحمد :مسألة«
يجب : وقال الشافعى. يجب على المكره دون المكره: وقال زفر. القصاص على المكره دون المكره

  .ال يجب على واحد منهما: وقال أبو يوسف. عليهما

  .والوجه فيه أن القتل إماتة، فال يشرع إال لمصلحة اإلحياء

ألن الدليل ينفى شرع اإلماتة، لكونه تخريب بنيان اهللا تعالى، إال إذا كان  -وٕانما قلنا ذلك 
وذلك يكون لمصلحة اإلحياء، واإلحياء هنا في قتل المكره دون المكره، ألن . لدفع ضرر مثله

اإلحياء في باب القصاص بطريق الجبر، وبطريق الزجر، وكالهما حاصل في قتل المكره دون 
  :كرهالم

أما طريق الجبر فهو أن المعنى به دفع سبب الهالك المتوجه إلى الورثة من جهة القتل، ألن 
وٕاذا لم يقصدوا قلته، ال يقصد . الورثة يقصدون قتل المكره ال المكره، ألنهم يرون الشر منه ال منه

  .قتلهم، فال يوجه إليهم الهالك منه

وال . يقتل باإلكراه، ينزجر، فيمتنع عن اإلكراه وأما بطريق الزجر فألن المكره إذا علم أنه
  .)74(»كذلك المكره، فإنه يعلم أنه لو لم يقتل يقتل

محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  يبأل، منحة السلوك في شرح تحفة الملوكـ  5
   .)هـ855ت(العينى  بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين

                                           

  ).144ـ2/143. (م1993 - هـ 1414بيروت،  –المبسوط، للسرخسي، دار المعرفة ) 73(
مكتبة دار التراث، : ئمة األسالف، لألسمندي، تحقيق محمد زكي عبد البر، الناشرطريقة الخالف في الفقه بين األ) 74(

  ).451ـ450ص. (م2007 - هـ  1428، 2مصر، ط –القاهرة 
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عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  يزين الدين أبوكتاب تحفة الملوك هو ل
  .)هـ666ت(الرازي 

  :وغالب الشرح في معرفة الخالف ال في دراسة الخالف، كما في النموذج اآلتي

  .العروق المقطوعة في الذبح :نموذج

الحلقوم والمري : أربعة وهي(أي في الذبح أو الحلق ) والعروق المقطوعة فيه: (قوله«
: وهي عروق الحلق في المذبح، والمري" أفر األوداج بما شئت: "لقوله عليه السالم) والودجان

  .مجرى النفس: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم

أي ثالثة كانت، : أي) أيها كانت(أي من العروق األربعة ) والبد من قطع ثالثة منها: (قوله
أنه يشترط قطع الحلقوم والمري وأحد : وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف أوًال، وعن أبي يوسف

  .البد من قطع أكثر كل واحد من هذه األربعة: الودجين، وعن محمد

  .)75(»البد من قطع األربع: حلقوم والمري، وقال مالكيكتفي بقطع ال: وقال الشافعي

  .من المذهب الشافعي: ثانيا

النيسابوري  بن المنذربكر محمد بن إبراهيم  يبأل ،اإلشراف على مذاهب العلماءـ  1
  .)هـ319ت(

  :الطالق بعد الخلع في العدةنموذج في باب 

  .زوجته، ثم يطلقها وهي في العدة اختلف أهل العلم في الرجل يخالع«: قال ابن المنذر 

ما دامت في العدة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وشريح،  قها الطالقُ لحَ يَ : فقالت طائفة
  .وطاووس، والنخعي، والزهري، والحكم، وحماد، والثوري، وأصحاب الرأي

وهو أن الطالق ال يلزمها، هذا قول ابن عباس، وابن الزبير، وعكرمة، : وفيه قول ثان
  .لحسن، وجابر بن زيد، والشافعي، وأحمد، وٕاسحاق، وأبي ثوروا

رقان، تتبعها الطالق حين تعتد لزمها الطالق، وٕان طلقها بعد ما يفأوهو إن : وفيه قول ثالث
  .لم يلزمها

                                           

وزارة األوقاف والشؤون : أحمد عبد الرزاق الكبيسي، الناشر. د: المحقق منحة السلوك في شرح تحفة الملوك،) 75(
  ).394ص. (م2007 - هـ 1428، 1قطر، ط –اإلسالمية 
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إذا افتدت بشيء على أن يطلقها، ثم طلقها طالقًا متابعًا نسقًا، فذلك ثابت عليه، : وقال مالك
  .، فليس بشيءمتٌ بين ذلك ص انوٕان ك

  .)76("بقول ابن عباس، وابن الزبير أقول: ]ابن المنذر[ قال أبو بكر

بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  يبأل، األوسط في السنن واإلجماع واالختالفـ كتاب  2
  . )هـ319:ت( الشافعيّ  النيسابوري

  .ختالف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحربا: نموذج

ال يجوز : واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فقالت طائفة«: قال ابن المنذر
وٕانما أحل أبو : ذلك، هذا قول األوزاعي، والشافعي، وٕاسحاق بن راهويه، ويعقوب، وقال يعقوب

ال ربا بين أهل (: أنه قال �حنيفة هذا؛ ألن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول اهللا 
وكما قال األوزاعي، والشافعي أقول؛ ألن النبي : قال أبو بكر. وكره أحمد بن حنبل ذلك ،)الحرب

  .)77(»وضع ربا الجاهلية، ونهى عن الربا نهيا عاما �

  .في حكم المستحاضة: نموذج ثان

وحدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد اهللا، عن سفيان، عن معاذ، عن الشعبي، «: قال ابن المنذر
المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسال واحدا وتتوضأ لكل : ، عن عائشة، قالتعن قمير

وهكذا . صالة وبه قال مالك وأصحابه عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة وأبو مصعب
قال الثوري فيمن تبعه من أهل العراق، وحكي ذلك عن ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك 

أحمد وٕاسحاق وأبو ثور غير أن أحمد وٕاسحاق اختارا لها أن تغتسل لكل صالة فإن قال الشافعي و 
: وقالت فرقة. لم تفعل جمعت بين الصالتين بغسل، فإن لم تفعل وتوضأت لكل صالة أجزأها

روينا عن عائشة رواية ثانية أنها . وتتوضأ لكل صالة: وقال بعضهم. تغتسل لكل يوم غسال واحدا
تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل : وقال ابن المسيب. يوم غسال وتصليتغتسل لكل : قالت

  .)78(»إذا اغتسلت كل يوم غسال أجزأها: صالة، وكذلك قال الحسن البصري، وقال الشعبي

                                           

صغير أحمد األنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافية، رأس : اإلشراف على مذاهب العلماء، البن المنذر، حققه) 76(
  ).5/264. (م2004 -هـ 1425، 1اإلمارات العربية المتحدة، ط -الخيمة 

أبو حماد صغير أحمد بن : هالرياض، وحقق -األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، البن المنذر، دار طيبة ) 77(
  ).11/236. (م1985/هـ1405، 1محمد حنيف، ط

  ).161ـ1/159(األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، البن المنذر، ) 78(
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تقريب األسانيد وترتيب : المقصود بالتقريب( في شرح التقريبـ كتاب طرح التثريب  3
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم  الفضل زين الدين عبد يب، أل)المسانيد
  .)هـ806ت( الشافعي العراقي

  .فائدة النية في الوضوء والغسل :نموذج أول

من أوجب النية في الوضوء، والغسل، ] أي بحديث األعمال بالنيات[احتج به « :قال العراقي
وهو قول األئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمد وٕاسحاق وداود وغيرهم وخالف في ذلك أبو حنيفة 
والثوري واألوزاعي، وهي رواية شاذة عن مالك واحتج المخالف بأنه ليس مقصودا، وأن المقصود 

نهم أوجبوها في التيمم، وليس مقصودا به النظافة فأشبه إزالة النجاسة واعترض على الحنفية بأ
فتيمموا صعيدا ﴿وأجابوا بأنه طهارة ضعيفة فافتقر إلى النية تقوية له وبأن اهللا ذكر النية في التيمم 

أي اقصدوا، وهو النية ولم يذكر ذلك في الوضوء، والغسل واحتج أيضا ] 43: النساء[ ﴾طيبا
الوضوء لألعرابي ولم يذكر له النية مع  �يم النبي القائلون بأنه ال تشترط النية في الوضوء بتعل

جهل األعرابي بأحكام الوضوء، وال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ونقض عليهم بتعليمه 
الصالة لألعرابي المسيء صالته ولم يذكر له النية، وقد قلتم بوجوبها في الصالة فما الفرق؟ وٕانما 

للعبادة  هرة التي يقف الناظر على تركها لو تركوها فأما القصدلمن علمه األفعال الظا �بين النبي 
  .)79(»فكان معلوما عندهم واهللا أعلم

قال رسول : أبي هريرة قالفي شرح حديث  .باب ما يفسد الماء وما ال يفسدهفي  :نموذج ثان
  .)80()ال تبل في الماء الدائم الذي ال يجري، ثم تغتسل منه( :�اهللا 

الحنفية في تنجيس  ]أي بحديث النهي عن البول في الماء الراكد[ احتج به«: قال العراقي
الماء الراكد بحلول النجاسة فيه، وٕان كان أكثر من قلتين، فإن الصيغة صيغة عموم وأجاب 
أصحاب الشافعي عنه بأن هذا الحديث يتعذر العمل بعمومه إجماعا؛ ألن الماء الدائم الكثير 

نجاسة اتفاقا منا ومنكم، وٕاذا بطل عمومه وتطرق إليه التخصيص المستبحر ال تؤثر فيه ال

                                           

أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم : طرح التثريب في شرح التقريب، لزين الدين العراقي، أكمله ابنه) 79(
مطبوع بدار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار ). هـ826ت(زرعة ولّي الدين، ابن العراقي المصري، أبو 
  ).12ـ2/11. (الفكر العربي

أخرجه األئمة الستة من طرق البخاري من رواية األعرج ومسلم من رواية همام وابن سيرين وأبو داود من رواية ابن ) 80(
ن رواية همام، والنسائي من رواية همام وابن سيرين وأبي السائب مولى هشام وابن ماجه من سيرين وعجالن، والترمذي م

  ).30ـ2/29(طرح التثريب في شرح التقريب . رواية عجالن خمستهم عن أبي هريرة
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خصصناه بحديث القلتين فيحمل عمومه على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث 
القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي 

  .)81(»ذكرناه، والخاص مقدم على العام

  .في المذهب الحنبلي: ثاثال

  ).ه458ت( ألبي يعلى الفرّاء، في المسائل الخالفية بين األئمة التعليق الكبير كتاب ـ 1

  :يرفع يديه مع كل تكبيرةنموذج 

يفة، والشافعي رضي نص عليه في رواية أبي داود، وعبد اهللا، وهو قول أبي حن«: قال أبو يعلى
  .اهللا عنهما

  .يرفعها في تكبيرة اإلحرام: وقال مالك رحمه اهللا

كان يرفع يديه في كل تكبيرة  �أن عمر بن الخطاب : ما روى النجاد عن بكر بن سوادة: دليلنا
في صالة العيد وفي صالة الجنازة، وألنها تكبيرة ُيؤتى بها في حال القيام، وكان من سنتها الرفع، 

  .تكبيرة اإلحرام: دليله

  .تكبيرات السجود: بركن، فلم يسن له الرفع، دليلهبأنه تكبير ليس : واحتج المخالف

  .)82(»أن ذلك ال يؤتى به في حال القيام، فهو كتكبيرة اإلحرام، واهللا أعلم: والجواب

ال يصلي اإلمام على الغال من الغنيمة، وال على من قتل نفسه، ويصلي عليه : نموذج ثان
  .بقية الناس

فيمن قتل نفسه، أما اإلمام فال يصلي عليه،  يّ وذِ ر نص عليه في رواية المَ «: قال أبو يعلى
  .بالذي قتل نفسه �وأما الناس فيصلون عليه، هكذا فعل النبي 

يصلي عليه الناس، وال يصلي : وكذلك نقل الفضل بن زياد وقد سئل عمن قتل نفسه؟ فقال
  .ل كذلكوبلغه عنه، ولم أسمعه منه إن كان يقول في الذي يغ: عليه اإلمام، قال الفضل

  .يصلي عليه اإلمام: وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي رحمهم اهللا

                                           

  ).2/32(طرح التثريب في شرح التقريب ) 81(
فراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي التعليق الكبير في المسائل الخالفية بين األئمة، ألبي يعلى ال) 82(

-هـ 1435، تحقيق محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح، دار النوادر، دمشق، الطبعة األولى، )هـ458ت(الحنبلي 
  ).4/49. (م2014
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أن رجًال قتل نفسه فلم يصل عليه : �ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر بن سمرة : دليلنا
  .�رسول اهللا 

 �توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول اهللا : قال �وروى زيد بن خالد الجهني 
إن صاحبكم غل في (: ، فتغير وجوه القوم، فلما رأى الذي بهم قال)صاحبكمصلوا على (: فقال

  .متاعه فوجدنا خرًزا من خرز اليهود، واهللا ما يساوي درهمين، وفتشوا )سبيل اهللا

من الصالة عليهم ضرًبا من الردع والزجر؛ ألن صالة اإلمام وأهل  اإلماموألن في امتناع 
  .له الفضل شرف للميت، ورغبة في دعائه

  .فيجب أن يصير هذا المعنى في سائر المعاصي: فإن قيل

ال يلزم هذا كما ال يلزم مثله في الشهيد في غير المعترك في أنه يصلى عليه، : قيل له
ويغسل، وشهيد المعترك ال يغسل وال يصلى عليه، وكالهما شهادة، وكذلك بعض المعاصي 

سألت أبا عبد : يستحق بها الحد، وال يستحق ببقيتها، كذلك ها هنا، على أن أبا بكر المروذي قال
إن اإلمام ال يصلي، يصلي عليه العامة، : نعم وأراه قال: رب الخمر يصلى عليه؟ قالاهللا عمن ش

  .نقلتها من خط أبي حفص البرمكي من كتاب اإليمان

  .ال يصلى على البغاة إذا قتلوا: وألن أبا حنيفة رحمه اهللا قال

  .ال يصلي اإلمام على من قتل في حد للمعنى الذي ذكرنا: وقال مالك رحمه اهللا

، وهذا )ال إله إال اهللا: صلوا على من قال(: أنه قال �بما روي عن النبي : احتج المخالفو 
  .عام في اإلمام وغيره

  .أنه محمول على غير اإلمام: والجواب

من لم : بأنه من أهل اإلسالم، فصلى عليه اإلمام إذا مات في غير المعترك، دليله: واحتج
  .يقتل نفسه

ذلك ما يقتضي ردعه وزجره، فال معنى المتناع الصالة عليه، أنه لم يحصل من : والجواب
  .وليس كذلك ها هنا؛ ألنه حصل منه ما يقتضي ردعه وزجره، فامتناع ردًعا وزجًرا

  .ما ذكرنا: بأنه جاز لغير اإلمام أن يصلي عليه، فجاز لإلمام أن يصلي عليه، دليله: واحتج

وزجر، وليس كذلك في امتناع اإلمام؛ ألن غير اإلمام ردع  أنه ليس في امتناع: والجواب
  .فيه ردًعا وزجًرا، فلهذا فرقنا بينهما
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ليس يمكن أحًدا أن يمحص الطاعات، ويخلص من الخطيات، فيجب أن ال : واحتج بأن قال
  .يمتنع من الصالة عليه

أنه ليس الغالب من أحوال الناس أن يقتل نفسه، وال يغل من الغنيمة، وٕاذا كان : والجواب
  .كذلك لم يرد امتناع اإلمام من ذلك إلى امتناعه من الصالة على المسلمين

بأن الصالة على الميت دعاء ورحمة، وأحوج أهل الملة إلى الدعاء واالستغفار هذا : واحتج
  .الميت

أنا لسنا نمتنع من الدعاء له، واالستغفار من جماعة المسلمين، وٕانما منعنا من : والجواب
  .ا وزجًراذلك اإلمام ردعً 

بأن قتله نفسه، والغلول من الغنيمة أكثر ما فيه أنه ارتكاب معصية أو كبيرة، وهذا : واحتج
ال يمنع اإلمام من الصالة عليه كالزاني المحصن، والقاتل لغيره، والسارق من غير الغنيمة، ونحو 

  .ذلك

ال يختص ما تقدم وهو أنه ال يمتنع أن يختص المنع ببعض المعاصي و : والجواب عنه
ببعضها، كما أن منع الغسل والصالة يختص بنوع من الشهادات وال يختص بنفسها، وكذلك بعض 

  .)83(»المعاصي يختص بإيجاب الحد، وال يجب في جميعها، واهللا أعلم

 ألبي محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيليكتاب المغني، ـ  2
  ).هـ620ت( بابن قدامة المقدسي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير

وجعل في سلف هذه األمة أئمة من األعالم، مهد بهم قواعد «: يقول ابن قدامة المقدسي
اإلسالم، وأوضح بهم مشكالت األحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، واختالفهم رحمة واسعة، تحيا القلوب 

اقتفاء آثارهم، ثم اختص منهم نفرا أعلى أقدارهم ومناصبهم وأبقى بأخبارهم، وتحصل السعادة ب
  .ذكرهم ومذاهبهم فعلى أقوالهم مدار األحكام، وبمذاهبهم يفتي فقهاء اإلسالم

من أوفاهم فضيلة، وأقربهم إلى اهللا  �وكان إمامنا أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل 
أزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربه، فلذلك وقع اختيارنا وأعلمهم به، و  �وسيلة، وأتبعهم لرسول اهللا 

  .على مذهبه

                                           

  ).310ـ4/307(التعليق الكبير في المسائل الخالفية بين األئمة، ألبي يعلى الفراء، ) 83(
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وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختياره، ليعلم ذلك من اقتفى آثاره، وأبين في كثير من المسائل 
ما اختلف فيه مما أجمع عليه، وأذكر لكل إمام ما ذهب إليه، تبركا بهم، وتعريفا لمذاهبهم، وأشير 

  .)84(»م على سبيل االختصار، واالقتصار من ذلك على المختارإلى دليل بعض أقواله

  .به ئَ ض وُ يتوضأ بماء قد تُ  هلمسألة : نموذج ثان

الماء المنفصل عن : يعني) به ئَ ض وُ وال يتوضأ بماء قد تُ : (]الخرقي[ قال« :قال ابن قدامة
أعضاء المتوضئ، والمغتسل في معناه، وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير 
مطهر، ال يرفع حدثا، وال يزيل نجسا، وبه قال الليث واألوزاعي، وهو المشهور عن أبي حنيفة، 

  .وٕاحدى الروايتين عن مالك، وظاهر مذهب الشافعي

وبه قال الحسن، وعطاء، والنخعي، والزهري، . ، أنه طاهر مطهروعن أحمد رواية أخرى
وروي عن علي، وابن . ومكحول، وأهل الظاهر، والرواية الثانية لمالك، والقول الثاني للشافعي

  .عمر، وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه، إذا وجد بلال في لحيته، أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل

أن (، وروي )الماء ليس عليه جنابة(: ، وقال)الماء ال يجنب( :قال �ووجه ذلك أن النبي 
رواهما اإلمام . )ة لم يصبها الماء، فعصر شعره عليهاعَ مْ اغتسل من الجنابة، فرأى لُ  �النبي 

  .وابن ماجه، وغيرهما" المسند"أحمد، في 

 وألنه القى محالّ  ل به الثوب؛سِ هوريته، كما لو غُ به طُ  لْ زُ ، فلم تَ طاهرٌ  ل به محل سِ وألنه غُ 
  .صلى فيه مراراطاهرا، فال يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به، كالثوب يُ 

ال يبولن أحدكم (: قال �وهو رواية عن أبي حنيفة؛ ألن النبي . هو نجس: قال أبو يوسف
  رواه أبو داود ).في الماء الدائم، وال يغتسل فيه من جنابة

فاقتضى أن الغسل فيه، كالبول فيه؛ وألنه يسمى طهارة والطهارة ال تكون إال عن نجاسة، إذ 
كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على  �أن النبي (على طهارته، : ولنا. تطهير الطاهر ال يعقل

  ).صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا �وألنه (رواه البخاري؛ . )وضوئه

وأصحابه ونساءه كانوا يتوضئون في األقداح  �ل ذلك؛ وألن النبي ولو كان نجسا لم يجز فع
فان، ومثل هذا ال يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولهذا واألتوار ويغتسلون في الجِ 

  .فلو كان المستعمل نجسا لنجس الماء الذي يقع فيه. وال بد من ذلك :قال إبراهيم النخعي
                                           

قدامة، أبي محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  المغني البن) 84(
  ).1/4. (م1968 -هـ 1388، مكتبة القاهرة، )هـ620ت(الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
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إني : ت إليه امرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأةأنه قدم( �وقد روي عن النبي 
الماء (": المسند"، ورواه اإلمام أبو عبد اهللا في )الماء ال يجنب: فقال. غمست يدي فيها، وأنا جنب

  .)ال ينجس

وعندهم الحدث يرتفع من غير نية؛ وألنه ماء طاهر القى محال طاهرا، فكان طاهرا، كالذي 
لقيني رسول (: ، قال�طاهر، والدليل على أن المحدث طاهر ما روى أبو هريرة غسل به الثوب ال

يا رسول : أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: وأنا جنب، فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت، فقال �اهللا 
سبحان اهللا، المسلم ال : فقال. كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك، فذهبت فاغتسلت ثم جئت: اهللا

  .متفق عليه ).ينجس

وألنه لو غمس يده في الماء لم ينجسه، ولو مس شيئا رطبا لم ينجسه، ولو حمله مصل لم 
  .إنه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء الدائم، كنهيه عن البول فيه: وقولهم. تبطل صالته

النهي يدل على أنه يؤثر في الماء، وهو المنع من التوضؤ به، واالقتران يقتضي : قلنا
صل الحكم، ال في تفصيله، وٕانما سمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب التسوية في أ

  .واآلثام، كما ورد في األخبار، بدليل ما ذكرناه

ال يغتسل أحدكم في الماء (: �إذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي 
رواه مسلم، منع من الغسل فيه كمنعه من البول فيه، فلوال أنه يفيده منعا لم ينه  ).الدائم وهو جنب

عنه؛ وألنه أزيل به مانع من الصالة، فلم يجز استعماله في طهارة أخرى، كالمستعمل في إزالة 
  .)85(»النجاسة

   

                                           

  ).17ـ1/16(المغني البن قدامة، ) 85(
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  المحاضرة الرابعة

  المصنفات المعتنية باالستدالل عند المالكية
، الفقهي تأليفهمعبر حلقات  ةباالستدالل وذكر الخالف في كتبهم الفقهي المالكيةاعتنى 

ويمكن للباحث التعرف على نماذج كثيرة من المؤلفات، وسنثبت في هذه المحاضرة بعضا مما 
  .اعتنى فيه المؤلفون باالستدالل مع ذكر الخالف العالي

المالكي والمالكية بأنهم ال وسيدرك طالب العلم تهافت تلك التهمة التي توجهت إلى الفقه 
والواقع أن تلك النظرة الخاطئة كان سببها نظر كثير من  ،يهتمون باالستدالل على فقه المذهب

وأصدروا حكما عاّما على فقه  ،النقاد إلى مختصرات المذهب الخالية من الدليل واالستدالل
  .المذهب

لخالف بين المالكية وبين غيرهم بذكر ا ىاعتنما  المالكية كتبوتجدر اإلشارة إلى أن من 
واإلشراف والمهد  ،عيون األدلة البن القصار :أبرزها من ،من المذاهب مع العناية باالستدالل

لحفيد لوبداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،والطراز لسند ،وشرح التلقين للمازري ،للقاضي عبد الوهاب
اعتنت بذكر كتب أخرى ، وغيرها، وهناك للنفراويوالفواكه الدواني  ،والذخيرة للقرافي ،ابن رشد
القوانين الفقهية البن جزي  ، مثلستداللدون ابين المالكية وغيرهم من المذاهب العالي الخالف 
  .)86(رحمه اهللا

  :)87(المعتنية باالستدالل العالي ومن كتب الخالف

ألبي محمد عبد اهللا بن  :النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ـ 1
استهله بمقدمة عن االجتهاد، أتبعها بدواعي تأليفه . )هـ386( أبي زيد القيرواني المتوفى سنة

وأسانيده فيه، ليدخل بعد ذلك إلى موضوع العبادات مقدمًا الصوم على الزكاة، فأحكام العتق 
واإلكراه واالستحقاق، فبقية المعامالت التي  واألسرة، فالبيوع والدعاوى والبينات والشهادات والرهون

والمالحظ أن اهتمامه كبير باألدلة حيث يصدر بها مباحث . ختمها بأحكام القضاء في البنيان
له كتاب النوادر والزيادات «: كتابه الذي يعد من أهم كتب المالكية، يقول عنه القاضي عياض

هور، وعلى كتابيه هذين المعول بالمغرب في وكتاب مختصر المدونة مش ..على المدونة مشهور
                                           

  .372المذهب المالكي للماحي، ص: ينظر) 86(
، ومقال مؤلفات الفقه المالكي، أحمد ذي النورين، مجلة البيان، 372ـ370ملخصة عن المذهب المالكي للماحي، ص) 87(

  https://www.feqhweb.com/vb/t3295.html: ومنشور على موقع الملتقى الفقهي، أحد أفرع الشبكة الفقهية، الرابط
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جمع ابن أبي زيد جميع ما في األمهات من المسائل والخالف «: ، وقال عنه ابن خلدون)88(»التفقه
ها في هذا واألقوال في كتاب النوادر، فاشتمل على جميع أقوال المذاهب، وفروع األمهات كلّ 

  .)89(»الكتاب

لعلي بن عمر بن أحمد البغدادي : ين فقهاء األمصارعيون األدلة في مسائل الخالف بـ  2
ويعد هذا الكتاب من أجل كتب ). هـ397(المالكي أبي الحسن المعروف بابن القصار المتوفى سنة 

قدرًا وأقدمها تصنيفًا وأكثرها تأصيًال وأقواها حجة في االستدالل  )الفقه المقارن(الخالف العالي 
ولقد سلك . )90(»ال يعرف للمالكيين كتاب في الخالف أكبر منه«: نللمالكية، قال عنه ابن فرحو 

ابن القصار سبيل عرض أقوال علماء المذاهب مستهًال إياهًا برأي المالكية مبينًا دليلهم فيما ذهبوا 
  .إليه، ومنتقدًا ومفندًا رأي من خالفهم

للقــاضــي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي : اإلشــراف علـــى مســائـــل الخــالف ـ 3
استهل القاضي كتابه بالعبادات ثم أتبعها ). هـ422(البغدادي المالكي أبي محمد المتوفى سنة 

بالبيوع فالحبس، وأردف ذلك بالجنايات والحدود واأليمان والنذور واألطعمة فالجهاد واألقضية 
الخالف (من أهم كتب المالكية في  "اإلشراف"ويعد . ائضوالشهادات والعتق، وختم بالوصايا والفر 

الفقه المقارن، حيث انتهج صاحبه مناقشة األدلة واآلراء داخل المذهب وخارجه وطفق ) العالي
  .يقارن بينها ويرجح

للمؤلف السابق نفسه القاضي عبد الوهاب، وقد بدأ مؤلفه هذا بأحكام العبادات  :التلقين ـ 4
والعتق  �والمعامالت، ثم الجنايات فالردة والبغاة، فالحدود والقذف وسب النبي  وأتبعها باألنكحة

 كثيروفي هذا الكتاب . والشهادات والتداعي والوقف والهبة، وختم كتابه بالوصايا والفرائض
أثناء مناقشته آراء األئمة، وهو ما جعله من أجود المختصرات الفقهية؛ خاصة خصوصا االستدالل 
  .ن التقعيد وسالسة األسلوبأنه جمع بي

                                           

، تحقيق مجموعة من )هـ544ت(اض بن موسى اليحصبي ترتيب المدارك وتقريب المسالك، أبو الفضل القاضي عي )88(
. م1983-1981األولى : المحمدية، المغرب، الطبعة -الباحثين ابن تاويت الطنجي، ومن معه، مطبعة فضالة 

)6/218(.  
  .)1/259(تاريخ ابن خلدون،  )89(
رحون، برهان الدين اليعمري الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمد، ابن ف )90(
  .199ص. بيروت –، دار الكتب العلمية )هـ799ت(
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لمؤلفه  : الجامع لمسائل المدونة والمختلطة وزياداتها ونظائرها وشرح لما أشكل منها ـ 5
، أحد األربعة الذين اعتمد الشيخ )هـ451(أبي بكر محمد بن عبد اهللا بن يونس الصقلي المتوفى 

دونة والنوادر، ويعد من أهم كتب ويعد كتابه هذا جامعًا لمسائل الم. خليل ترجيحاتهم في مختصره
  .المالكية، وعليه اعتمد َمْن بعَده، وكان يسمى مصحف المذهب لصحة مسائله ووثوق صاحبه

  .تتصّدر مباحث الكتابوالمالحظ أن اهتمام ابن يونس باألدلة في كتابه هذا كبير؛ حيث 

لمؤلفه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد  :التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيدـ  6
والتمهيد وٕان صنف على أنه من أعرق كتب الشروح الحديثية ). هـ463(سنة البر النمري، المتوفى 

ورتب ابن عبد . »الموطأ«فإنه كذلك من أكثر الكتب الفقهية أصالة وشمولية، كما هو شأن أصله 
قة اإلسناد على أسماء شيوخ اإلمام مالك، فجمع البر كتابه ترتيب المسانيد فجاء مبوبًا بطري

أحاديث كل راٍو في مسند على حدة معتمدًا في ترتيبهم على حروف المعجم، وترجم للرواة وخرج 
األحاديث وشرحها لغويًا وفقهيًا، وذكر آراء أهل العلم والفقه، وربط بين فروع المالكية وأصولها من 

من األصول والفروع واآلراء، ورجح ما رآه أقوى من حيث  الموطأ وقارنها بما ذهب إليه غيرهم
ولم يعرف التاريخ اإلسالمي موسوعة حديثية أحسن من التمهيد، وذلك ما تضمنته شهادات . الدليل

كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد «: يقول ابن حزم. العلماء في مختلف العصور
  .)91(»لى فقه الحديث مثله أصًال، فكيف أحسن منهوهو كتاب ال أعلم في الكالم ع... البر

اقتضته رسوم المدونة من األحكام الشرعية   كتاب المقدمات الممهدات لبيان ماـ  7
  .ه520المتوفى سنة  البن رشد الجد والتحصيالت المحكمات ألمهات مسائلها المشكالت

التي هي في نظره مشكله ومحتاجة إلى   تناول في كتابه هذا الكثير من مسائل المدونة
توضيح وبيان، وُيعد هذا الكتاب من أهم كتب المالكية التي تعتني باالستدالل في مسائل الفقه 

 .المختلفة

 واتبع ابن رشد رحمه اهللا فيه ترتيبا قريبا من ترتيب المدونة غير أنه وضع له مقدمة في
  .مسائل من األصول والعقائد واآلداب

                                           

إحسان : ، تحقيق)هـ456ت(رسائل ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري  )91(
  ).2/179. (م1987عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 
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قد اعتنى ابن رشد رحمه اهللا باالستدالل كثيرا في مقدمته فقد استدل فيه ألمهات مسائل و 
مدونة، وطريقته في ذلك أن يبدأ في الغالب الباب بأدلته التي تبنى عليها مسائله، كما فعل ابن 

  .)92(التي تضمنتها المدونة وزاد عليهاأبي زيد في نوادره، فنظم ورتب بذلك أدلة المسائل 

وهو من أمهات كتب المذهب المعتمدة التي اعتنت باالستدالل لآلراء الفقهية لدى المالكية، 
  .بل هو في واقع األمر تأصيل لمسائل المدونة

ألبي الوليد بن رشد  ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجةـ  8
  .المعروف بابن رشد الجد المتقدم

فلما أراد ابن رشد شرحه رتبه  ،على السماعات )93("المستخرجة" العتبي رحمه اهللا كتابهرتب  
  .على أبواب الفقه

رحمه اهللا في كتابه هذا بنوع معين من االستدالل وهو التوجيه  ابن رشد الجدلقد اعتنى و  
له صاحب العتبية فإنه  أشار إذا إالفال يتعرض له  ةوأما االستدالل بالقران والسنّ  ،والتعليل العقليان
وقد كان عذره في ذلك كما ذكر أنه قد تكلم عن أدلة المسائل في المقدمات  ،يوضح ما ذكر

ة يمن حيث التسمية تعد مقدمات للعتب بالمدونةن كانت مرتبطة إ ألن تلك المقدمات و  ،الممهدات
  .)94(ئلالكتابين من حيث تناول المسالشبه بين ل

لمؤلفه أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  :المقتصد بداية المجتهد ونهايةـ  9
، وقد رتبه َوْفق ما درج عليه الفقهاء من تقديم العبادات )هـ595(المعروف بالحفيد المتوفى سنة 

وال يخفى اهتمام ابن رشد في كتابه هذا باألدلة، . فاألنكحة فالمعامالت، سوى أنه ختمه باألقضية
لنفسي على وجه التذكرة من مسائل فيه فإن غرضي من هذا الكتاب أن أثبت «: حيث يقول

                                           

  ).272ـ370( وسماته، محمد المختار محمد الماحي، خصائصهكتاب المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته  )92(
  ).335/ 12(سير أعالم النبالء ط الرسالة : ـ والعتبي.ويسّمى العتبية أيضا، نسبة إلى المؤّلف )93(

حميد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب،  والعتبي هو فقيه األندلس، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن
، سمع يحيى بن يحيى الليثي، وأصبغ بن الفرج، وسحنون "العتبية"األموي السفياني العتبي القرطبي المالكي، صاحب كتاب 

رحل وأخذ عن سحنون، وأصبغ، ونظرائهما، وكان حافظا . وروى عنه محمد بن عمر بن لبابة، وجماعة. بن سعيد، وطائفة
مات سنة . جامعا لها، عالما بالنوازل، جمع المستخرجة، وأكثر فيها من الروايات المطروحة، والمسائل الشاذة للمسائل،

  ).336ـ12/335(سير أعالم النبالء، للذهبي، . ه255
  ).1/29(البيان والتحصيل، : ينظر) 94(
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والتنبيه على نكت الخالف فيها ما يجري مجرى  ،األحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها
  . )95(»ن المسائل المسكوت عنها في الشرعلما عسى أن يرد على المجتهد م ،األصول والقواعد

مكانة سامقة بين المراجع األصيلة التي اهتمت بالخالف ) بداية المجتهد(ولقد تبوأ كتاب 
العالي داخل منظومة الفقه عامة والمقارن خاصة ال على مستوى المالكية فحسب، بل نال الكتاب 

له «: حون متحدثًا عن صاحبنا ابن رشديقول ابن فر . حظوة كبيرة لدى المذاهب الفقهية األخرى
كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، ذكر فيه أسباب الخالف : تآليف جليلة الفائدة، منها

  .)96(»ووجه الخالف، فأفاد وأمتع به، وال يعلم في وقته أنفع منه وال أحسن سياقاً  هوِعَلل

لمؤلفه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى  :الذخيرة في الفقهـ  10
في القواعد األصولية : في فضل العلم، والثانية: ، وقد استهله بمقدمتين؛ أوالهما)هـ684(سنة 

، وتعد اختصارًا لكتاب المحصول للرازي، بعد ذلك بدأ )تنقيح الفصول(والفقهية، وهي المسماة بـ 
تابه طبقًا لما دأب عليه المؤلفون، غير أنه وزعه أرباعًا؛ عبادات، ومعامالت، القرافي في ترتيب ك

  . ثم ختمه بجامع أطر فيه المسائل التي لم تستوعبها األرباع السابقة. وأقضية، وجنايات

وقد اهتم فيه كثيرًا بنصب األدلة من الكتاب والسنة ترجيحًا واختيارًا بكل مرونة وٕانصاف 
وقد آثرت التنبيه على مذهب المخالفين لنا من األئمة الثالثة «: صرح بذلك قائالً وموضوعية، وقد 

في كثير من المسائل تكميًال للفائدة، ومزيدًا في االطالع، فإن الحق ليس محصورًا في جهة، فيعلم 
  . )97(»الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى وأعلق بالسبب األقوى

جمعت بين األصول والفقه وقواعده بعبارة جزلة  ،ةمية ثرّ موسوعة إسال) الذخيرة(ويعد كتاب 
ألف كتبًا مفيدة انعقد على كمالها لسان «: وأسلوب سلس وحجة بالغة، يقول عنه ابن فرحون

  .)98(»كتاب الذخيرة في الفقه من أجل كتب المالكية: اإلجماع وتشنفت بسماعها األسماع، منها

أن المؤلفات الفقهية لدى المالكية انبنت في األصل على تجميع تالمذة مالك لما  والخالصة
ذهب إليه مالك من استدالالت وفتاوى وآراء، كما فعل ابن القاسم وأشهب وابن وهب، وهو األمر 

ثم ما فتئ ... هتِ ي ازِ وابن المواز في مو  ،وابن حبيب في واضحته ،الذي جسده سحنون في مدونته
بعَدهم أن خرجوا من تلك الدائرة، فشرحوا بعضًا من الكتب المذكورة وهذبوه، واختصروا بعضًا  َمنْ 

                                           

  ).1/9(بداية المجتهد،  )95(
  )259ـ2/258(الديباج المذهب، البن فرحون،  )96(
  ).1/8(الذخيرة، للقرافي،  )97(
  ).2/370(الديباج المذهب، البن فرحون، ) 98(
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لوه وقارنوه بمدونات وكتب المذاهب األخرى، كما مر بنا مع النوادر والزيادات البن أبي  آخر وأص
موطأ من المعاني زيد، وابن يونس في الجامع لمسائل المدونة، وابن عبد البر في التمهيد لما في ال

وقد اتسمت الفترة التي امتدت من مرحلة الـتأسيس إلى نهاية القرن الثامن باالرتباط . واألسانيد
والمرونة واالنفتاح والبعد عن التعصب بشكل عام، خاصة خالل القرون من الرابع إلى  ،بالوحيين

 .)99(السابع

  

                                           

من كالم الباحث أحمد ذي النورين، في مقاله مؤلفات الفقه المالكي، منشور على موقع الملتقى الفقهي، أحد أفرع ) 99(
  https://www.feqhweb.com/vb/t3295.html: الشبكة الفقهية، الرابط


