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  خامسةالمحاضرة ال

 فين في الخالف العالي ومنزلة اختياراتهم المخالفة للمذهبأهلية المصن  
الفقهية للمصنفين في الخالف العالي، المعروفين باالختيارات الفقهية تندرج دراسة الجهود 

المخالفة للمذهب في ما يسمى فقه الخالف العالي، وقد ُوجد من هؤالء الكثير من الفقهاء ممن بلغ 
  .في االجتهاد والنظر شأوا بعيدا

روح العموم من  على منطلقاالموجه إلى المذهب من الفقهاء المنتمين إليه  النقديالنظر كان 
تقوم على عرض فروع المذهب على أصوله وضوابطه، ومراعاة مدى  فكانت، المذهب وأصوله

كانت ممارسة عادية، باعتبار  النظر النقدي واالختيار الحرفي  المبذولةوالجهود  .االنسجام بينها
الفقهية من السارية في المذهب، خصوصا في الفترة التي استقرت فيها المذاهب روح االجتهاد 

  .القرن الرابع إلى السابع
الفتا لألنظار، ومثيرا للتساؤالت، لكن النظر واالختيار الحر أمرا بعد شيوع التقليد أصبح و «

  .األحيان بمع ذلك ظل هذا النوع من النقد يمارس لدى عدد من األتباع، وبشكل تلقائي في غال
رسة المالكية العراقية كأبي بكر تطورا ملحوظا عند فقهاء المدالنظر النقدي وقد عرف 

ري، وأبي الحسن بن القصار، والقاضي إسماعيل، والقاضي عبد الوهاب، بيد أن خطوات بهاأل
هؤالء لم تواصل بعدهم في العراق، نظرا لعجز المذهب المالكي هناك عن الصمود أمام المذاهب 

  .األخرى التي استأثرت بالميدان
إلى بالد المغرب التي تركز  -لقائمة على التأصيل واالستدالل ا -وبانتقال الطريقة العراقية 

حقيق الروايات تالنقد الذي يتعلق ب يأ: ظر النقديعلى تصحيح الروايات ومناقشتها التأم شكال الن
واألقوال، والنقد الذي يختص باالستنباط والتخريج، فظهرت في المذهب طبقة من العلماء تحاول 

  .)1(عامل مع نصوص المذهب بعقلية نقدية وتحاكمه إلى قواعده وأصولهالتحرر من التقليد، وتت
وقد ظهر هؤالء وكثر عددهم بشكل ملحوظ في القرن الخامس وبداية السادس، حيث قامت 
هذه الثلة من المالكية بدور كبير في هذه المرحلة وبحركة أحدثت صدى ظاهرا في المذهب، فنما 

                                           

، ومنهج النقد في الفقه اإلسالمي، 13منهج الخالف والنقد الفقهي عند اإلمام المازرّي، عبد الحميد عشاق، ص: ينظر )1(
المذهب المالكي نموذجا، دراسة تحليلية، رابح صرموم، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة وهران، 

  .304ص. م2015/ه1436
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اها يمثله أعالم جفي هذه المرحلة نموا مطردا إلى أن صار ات النظر في الفروع والمسائل
  .)2(بارزون

، وتأثر "التبصرة"رائد هذا االتجاه النقدي من خالل كتابه  خميّ ويعتبر اإلمام أبو الحسن اللّ 
بطريقته عدد كبير من الفقهاء الذين أصبحوا من أعالم هذا االتجاه كالمازرّي، وابن بشير، وابن 

الفقهية، ونبهوا على ما والتنقيح للمسائل  نقدالي عياض وغيرهم، فسلكوا مسلكه في رشد، والقاض
  .)3(وجدوا فيها من صحة وضعف، ودخل المذهب في مرحلة جديدة هي مرحلة التنقيح

يقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور يصف مميزات هذا الدور وأعالمه وأثره في سياق 
ة التي عاصرته من ل أبو عبداهللا المازرّي، فكان مع الجِ  اإلمامُ  خميّ وتكون باإلمام اللّ «: المذهب

المازرّي، وابن بشير، : الفقهاء الذين نستطيع أن نذكر منهم على سبيل المثال الواضح أربعة وهم
وابن رشد الكبير، والقاضي عياض، فهؤالء هم الذين سلكوا طريقة جديدة في خدمة الحكم هي 

، فساروا في الفقه يتصرفون فيه تصرف خميّ أسس منهجها أبو الحسن اللّ ة التي خميّ الطريقة اللّ 
م الذي يقضي بأن هذا مقبول، وهذا ضعيف كَ تنقيح، وينتصبون في مختلف األقوال انتصاب الحَ 

وهذا غير مقبول، وهذا ضعيف السند في النقل، وهذا ضعيف النظر في األصول، وهذا مغرق في 
وهي الطريقة التي درج . للناس أو مشدد على الناس إلى غير ذلكالنظر في األصول، وهذا محرج 

في شرحه على التلقين للقاضي عبدالوهاب، ودرج عليها ابن بشير في شرحه  المازريّ عليها اإلمام 
ودرج عليها ابن رشد الحافظ الجد في كتاب .. التوجيه على المدونة الذي سماه التنبيه على مسائل

، وهذه الطريقة هي التي "البيان والتحصيل"ثم في كتابه الجليل الذي سماه  "المقدمات الممهدات"
فكأن .. "التنبيهات"التي تسمى  "المدونة"درج عليها القاضي عياض أيضا في تعليقاته على 

  .)4(»..نا جديدا؛ إذ دخل عليه عنصر النقد والتنقيح واالختيارالمذهب المالكي قد تكون بهؤالء تکوّ 
  :اآلتي نماذج من هؤالء األئمة النّظار وسنتناول في

 .، صاحب كتاب التبصرة)ه478ت( أبو الحسن الّلخميّ : أوال
  :ـ اإلمام الّلخميّ  1

نزل سفاقس تفقه بابن  ،القيرواني خميّ المعروف باللّ  بعيّ بن محمد الرّ  أبو الحسن عليّ هو 
وظهر في أيامه وطارت  ،يوريوأبي الطيب والتونسي والس  ،محرز وأبي الفضل ابن بنت خلدون

                                           

  .305ه اإلسالمي، المذهب المالكي نموذجا، رابح صرموم، صمنهج النقد في الفق: ينظر )2(
  .13منهج الخالف والنقد الفقهي عند اإلمام المازرّي، عبد الحميد عشاق، ص: ينظر )3(
وكالم محمد الفاضل بن . 15ـ14منهج الخالف والنقد الفقهي عند اإلمام المازرّي، عبد الحميد عشاق، ص: ينظر )4(

  .73ـ72ضرات المغربيات، صالمحا: عاشور من كتابه



 ـ  52ـ 
 

وبقي بعد أصحابه فجاز رياسة إفريقية  ،ذا حظ من األدب ،ا متفننانً كان فقيها فاضال دي .. فتاويه
وأبو الفضل النحوي وأبو  المازريّ أخذ عنه أبو عبد اهللا  ،وتفقه به جماعة من أهل صفاقس ،جملة

يق كبير على المدونة سماه التبصرة مفيد وله تعل ، وغيرهم،وعبد الحميد الصفاقسي ،علي الكالعي
توفي سنة ثمان وتسعين  .فخرجت اختياراته عن المذهب ،لكنه ربما اختار فيه وخرج ،حسن

  .)5(للهجرة وأربعمائة
  : ـ كتاب التبصرة 2

يعتبر هذا الكتاب تعليقا على مسائل من المدونة جمع فيه مؤلفه بين إطالقات المدونة 
ومخصصاتها وخالف في بعض مسائلها أقوال مالك وأصحابه؛ بل يقال إنه  وتقييداتها وعموماتها

خرج أحيانا على قواعد اإلمام مالك في ترجيحاته، ولذلك شنع عليه كثير من أتباع الفقه المالكي 
  :حتى قال قائلهم

  كما مزق الّلخمّي مذهب مالك*** لقد مزقت قلبي سهام جفونها  
القرن السادس وأوائل السابع ال يستجيز منها اإلفتاء،  فريقيا فيإوقد كان بعض علماء  

 لكن نقل المعيار عن .العتقاده أن ما فيها من مخالفة المذهب المالكي ناتج عن كونه لم يحررها
أتريد أن تحمل علمي على كفك : فقال له االقتباس أن ابن النحوي لما أخذ عنه، طلب منه تبصرته

ره لها، وأخذهم لها عنهم في حياته، وله اختيارات خالف فيها من إلى المغرب؟ فهذا يدل على تحري
  .)6(تقدمه

عليه واحدا من الشيخ خليل ومما يدل على مكانة كتاب التبصرة في الفقه المالكي اعتماد 
يقول خليل عامة أتباع المذهب  المصادر األربعة في إعداد مختصره المعروف، المشهور عند

مختصرا على مذهب اإلمام مالك بن أنس، مبينا لما  ..سألني جماعة ..«: ما ملخصه: رحمه اهللا
البن " الترجيح"وبـ ... خميّ للّ " االختيار"للمدونة، وبـ " فيها"مشيرا بـ  ..به الفتوى، فأجبت سؤالهم

  .)7(»للمازري" القول"البن رشد، وبـ " الظهور"يونس، وبـ 
من نقل كالمه واختياراته في  خميّ جاؤوا بعد اللّ وال يكاد يخلو كتاب من كتب المالكية الذين 

، فهي من أهم ما يرجع إليه في تحرير رواية المتقدمين، وتقريب األحكام من "تبصرته"

                                           

  .203الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، البن فرحون، ص )5(
الثعالبي الجعفري الفاسي  الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي، محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي) 6(
  ).2/251. (م1995 -هـ1416بيروت، الطبعة األولى –، دار الكتب العلمية )هـ1376ت(
، تحقيق أحمد )هـ776ت(مختصر العالمة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري ) 7(

  .12ـ11صم، 2005/هـ1426القاهرة، الطبعة األولى،  -جاد، دار الحديث
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ورغم ذلك فإن هذا الكتاب لم يطبع إال مؤخرا، ويتبين باالطالع عليه أنه اتبع ترتيب   ؛المتفقهين
يعلق على جميع مسائل المدونة، وٕانما يعلق على ما المدونة، كما أنه ال يعتني باالستدالل، وال 

  .)8(يراه منه بحاجة إلى توضيح أو تعليق
به عن المذهب، قال  واختياراته الفقهية قد كانا مثار جدل قديما فقد خرجت خميّ على أن اللّ 

وهو مغرى بتخريج الخالف في المذهب واستقراء األقوال، وربما اتبع نظره فخالف «: عياض
  .)9(»ته في الكثير عن قواعد المذهبافيما ترجح عنده فخرجت اختيار  المذهب

ومما يبرهن على مكانة الّلخمّي في الفقه واالجتهاد كثرة فتاويه وتحقيقاته التي تعتمد على 
ن والمصنفين في النوازل اوى كثيرة ظاهرة في دواوين المفتيالدليل وعلى قناعته االجتهادية، وهي فت

عها بعض الباحثين فبلغت مائة واثنتين وثمانين فتوى، وهي منشورة في كتاب الفقهية، وقد جم
، ومعيار الونشريسيّ  ليّ زُ رْ ، وهي مستخلصة من نوازل البُ القيرواني خميّ فتاوى الشيخ أبي الحسن اللّ 

  .والبعض منها موجود في التبصرة
التي خالف  خميّ رحمه اهللا أورد في مختصره اختيارات اللّ  الشيخ خليال أنوالجدير بالتنبيه 

فيها من سبقه من أئمة المذهب وفقهائه، مع أن هذا هو عين ما اعتبره غيره تمزيقا للمذهب، 
  .)10(وخروجا عليه

في هذا الطور هو تمحيص األقوال المتسربة من العصور السابقة، هذا  حصلوأهم تطور «
صاحب التبصرة وأبرز فقهاء هذا العصر، إذ بدأ  خميّ ي الحسن اللّ التطور الذي حصل على يد أب

يخضع أقوال المتقدمين للنقد والتمحيص بطريقة مغايرة لما كان في السابق، فجاء في هذا بمنهج 
  .)11(»جديد في ميدان نقد الفقه

ناحية نقد األقوال من ناحية إسنادها، وأحيانا ينتقدها من  علىيعتمد أحيانا وكان الّلخمّي 
من المصادر المهمة في مجال النقد الفقهي " التبصرة"ولهذا يعتبر كتابه ، استخراجها من األصول

الداخلي، حيث جمع المؤلف فيه معظم الروايات المنقولة عن مالك رحمه اهللا، وكذا أقوال تالميذه، 
  .)12(واختياراتهم، مع مناقشتها وتوجيهها وانتقادها

                                           

  .270ـ269المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته خصائصه وسماته، محمد المختار محمد الماحي،  )8(
  ).8/109(ترتيب المدارك، لعياض، : ينظر) 9(
، دراسة وتحقيق أحمد عبد الكريم نجيب، )هـ478ت(علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف بالّلخمّي التبصرة،  )10(

  ).29/مقدمة(. م2011-هـ1432الشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة األولى، وزارة األوقاف و 
  .49مباحث في المذهب المالكي بالمغرب اإلسالمي، عمر الجيدي، ص: ينظر )11(
  .309منهج النقد في الفقه اإلسالمي، المذهب المالكي نموذجا، رابح صرموم، ص: ينظر )12(
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 :داخل المذهب وخارجهـ أمثلة على اختياراته  3
  :منه زكاة الفطر جالصنف الذي تخر أ ـ مسألة 

واختلفت األحاديث في الصنف الذي تخرج منه ففي حديث ابن عمر أنها «: التبصرةجاء في 
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من (: وقال أبو سعيد الخدري. التمر والشعير: تخرج من صنفين

وقال . )تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيبطعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من 
  ". أرى مدا من هذه يعدل مدين: "فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: هذا البخاري

 يخرج من القمح والشعير، والسلت: واختلف المذهب في ذلك، فقال ابن القاسم في المدونة
نوع ( نخْ رة، والد ، واألرز، والذّ ]منهانوع من الشعير لكن من غير قشور، يشبه الحنطة لكنه أدق [

: وقال أشهب في كتاب محمد. ]هب خبطيُ  ،مجفف ضمحم لبن[ ، والتمر، والزبيب، واألقط)من الّذرة
الشعير، والتمر، والزبيب، واألقط، يدخل مع الشعير القمح : �يؤدي مما فرضه رسول اهللا 

ال يؤدي منه، وٕان كان عيش : وقال مالك في كتاب محمد في القطنية والتين. والسلت؛ ألنهما منه
وقال ابن . وٕان كان عيش قوم، واستشهد بحديث أبي سعيد وال تخرج من السويق،: قال محمد. قوم

  .تخرج من ذلك إذا كان عيشا لهم: القاسم
. يخرج من عيش البلد: واختلف هل يراعى عيشه، أو عيش البلد؟ فقال مالك في المدونة

  .عى ما يقوت به نفسه وعيالهالمرا: وقال أشهب في كتاب محمد
التوسعة في ذلك، وأرى أن يخرج كل قوم من عيشهم أي : وظاهر الحديث: الّلخميّ قال 

ومن كان في سفر . صنف كان، وهو بالخيار بين أن يخرج من قوته، أو قوت البلد الذي هو به
ا يأكلونه أو يأكله أخرج عن نفسه من الصنف الذي يأكله، أو يأكله أهل ذلك البلد، وأخرج أهله مم

أهل بلدهم، وٕان أخرج عن أهله أخرج من المصنف الذي يأكلونه، وٕان أخرجوا عنه فمن الصنف 
  .)13(»الذي يأكله على االختالف في إخراج كل واحد منهم عن اآلخر؛ ألنه نقل الزكاة

  أيها أفضل؟ إفراد الحج والتمتع والقرانب ـ مسألة 
فإن لم يفرد : إفراد الحج أحب إلي، وقال أشهب: قال مالكومن المدونة «: جاء في التبصرة

فالقران أولى من التمتع، إال أن يكون قدومه وقد بقي بينه وبين الحج طول يشتد عليه القيام، 
  .فالتمتع أولى من اإلفراد

  .التمتع أولى من اإلفراد والقران إن لم يشتد ذلك عليه؛ للحديث والقياس: لّلخميّ قال ا

                                           

ر أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة الدكتو : التبصرة، لّلخمّي، دراسة وتحقيق) 13(
 ).1118ـ3/1117. (م2011-هـ1432األولى، 
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يا رسول : من لم يكن معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة، قالوا(: "�قوله : يث فيهفأما الحد
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت : ثم قال. بل لألبد: اهللا ألعامنا هذا أم لألبد؟ قال

  .اجتمع عليه البخاري ومسلم. )الهدي، ولجعلتها عمرة
  :فتضمن الحديث ثالثة أوجه

ينقلهم من أفضل إلى  أن ينتقلوا من غير التمتع إلى التمتع، ومعلوم أنه ال �أمره : أحدها
  .أدنى

و استقبلت (: �أن إحرامه ومحله غير التمتع لم يكن بتوقيف من اهللا تعالى لقوله : والثاني
  .وال يقول ذلك فيما فعله بتوقيف من اهللا ،)من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة

لما سقت الهدي، ولجعلتها (: �أن إخباره أن هذا أفضل مما كان فيه، لقوله : والثالث
  ).عمرة

وأما القياس فإنه ال يختلف أن قربتين أفضل من واحدة، وأن التمتع قد يقرب بقربتين؛ ألن 
  .جميعهما مكتوب له، وأن المفرد لم يأت إال بقربة

  .)14(»لقارن ال يأتي إال بعمل واحدأن المتمتع أفضل من القارن؛ ألن ا: وبان بهذا أيضا
  :ج ـ مسألة االّدهان عند اإلحرام بما ال طيب فيه

: وقال مالك في المدونة في المحرم يدهن عند اإلحرام بالزنبق غير مطيب، وبالبان السمج«
 .ال بأس به، أما كل شيء يبقى ريحه فال يعجبني

 فرق بينهما  والقياس أال. بعد اإلحرام بما ال طيب فيه؛ ألنه يحسن الجسم هانومنع االد
وفي . فيمنع قبل اإلحرام كما يمنع بعد، وكما ال يبتدئ اإلحرام في مخيط وال يلبسه بعد ،جميعا

انزع الجبة واغسل (: قال للذي أحرم بعمرة وعليه جبة وخلوق �أن النبي : البخاري ومسلم
  .)15()لوقالخَ 

  :وكتابه شرح التلقين) ه536ت(اإلمام المازرّي : ثانيا
   :ـ اإلمام المازريّ  1

هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازرّي يكنى أبا عبد اهللا، ويعرف باإلمام نزل المهدية 
من بالد إفريقية، أصله من مازر مدينة في جزيرة صقلية على ساحل البحر، وٕاليها نسب جماعة 

 هو إمام أهل إفريقية وما وراءها من المغرب، وصار اإلمام لقبا له رضي اهللا منهم أبو عبد اهللا

                                           

 ).1150ـ3/1149(التبصرة، لّلخمّي، ) 14(
 ).1298ـ3/1297(التبصرة، ) 15(
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تعالى عنه فال يعرف بغير اإلمام المازرّي، وكان آخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه 
  .ورتبة االجتهاد ودقة النظر

ريقية، ودرس وأخذ عن الّلخمّي وأبي محمد بن عبد الحميد السوسي وغيرهما من شيوخ إف
أصول الفقه والّدين وتقدم في ذلك، فجاء سابقا لم يكن في عصره للمالكية في أقطار األرض في 
وقته أفقه منه وال أقوم لمذهبهم، وسمع الحديث وطالع معانيه، إليه كان ُيفزع في الفتوى في الطلب 

من لسانه، وألف في الفقه في بلده كما يفزع إليه في الفتوى في الفقه، وكان قلمه في العلم أبلغ 
واألصول وشرح كتاب مسلم، وكتاب التلقين للقاضي أبي محمد عبد الوهاب، وليس للمالكية كتاب 
مثله، وشرح البرهان ألبي المعالي الجويني وسماه إيضاح المحصول من برهان األصول، وممن 

ام رحمه اهللا تعالى سنة أخذ عنه اإلجازة القاضي أبو الفضل عياض رحمه اهللا تعالى، وتوفي اإلم
  .)16(ست وثالثين وخمسمائة وقد نيف على الثمانين

  :ـ كتاب شرح التلقين 2
، وسلك فيه )ه422ت(شرح اإلمام المازرّي كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي 

في التعامل مع روايات المذهب وأقواله تعتمد على حصرها وتصنيفها حسب قوة مستنداتها  طريقةً 
كما  .إلى مشهور وشاذ، وقد مكنته هذه الطريقة من تمييز الصحيح من الروايات واألقوال من غيره

هذا غير صحيح، أو ال : كان يوجه الخالف ويعلله، ويناقش مستندات أصحابه وينتقدها فيقول
  .)17(...هذا فيه نظريصح، و 

الذين تأثروا  خميّ النقدي في المذهب المالكي، وأحد تالمذة اللّ  النظروالمازرّي أحد رواد 
: بمنهجه النقدي، وٕان كان أقل منه جرأة في مخالفة المذهب ونقد أئمته، يقول الفاضل بن عاشور

لبة التي عاصرته من الفقهاء اإلمام أبو عبد اهللا المازرّي، فسلك مع الح خميّ وتكون باإلمام اللّ «
، فصاروا خميّ طريقة جديدة في خدمة الحكم هي الطريقة النقدية التي أسس منهجها أبو الحسن اللّ 

يتصرفون في الفقه تصرف تنقيح، وينتصبون في مختلف األقوال انتصاب الحكم الذي يقضي بأن 
النظر في األصول، وهذا  هذا مقبول، وأن هذا غير مقبول، وأن هذا ضعيف السند، وهذا ضعيف

إلى غير ذلك، وهي الطريقة التي درج عليها أبو عبد اهللا المازرّي في شرحه ... مشدد على الناس
  .)18(»على التلقين

                                           

  .280ـ279الديباج المذهب البن فرحون، ص) 16(
  .310ـ309منهج النقد في الفقه اإلسالمي، المذهب المالكي نموذجا، رابح صرموم، ص: ينظر )17(
  .73المحاضرات المغربيات، محمد الفاضل بن عاشور، ص: ينظر )18(
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كتاب شرح التلقين من الكتب التي يظهر فيها الخالف العالي بأكثر تفصيال، ويتصل و 
أنه جعل ربط أحكام المالكية بادلتها  الخالف العالي فيه بمقاصده في االستدالل والتعليل وذلك

  .)19(واستخراج الخالف منها من عزائم تصرفه في هذا الكتاب
ويأتي في صلب مطالب االستدالل والتعليل ذكر أراء أهل العلم ومذاهب فقهاء الرأي وبيان 

الشاذ واعتبار الصحيح  منازعهم ومداركهم في الفتوى والترجيح، وما في هذا المعنى من اّطراح
 .والموازنة بين األقوال بقصد إغناء المذهب المالكي مقارنًة ومقايسًة وتوجيها

  .ـ هذا هو األمر األول الذي برز فيه اهتمام المازرّي بالخالف واالستدالل
أما األمر الثاني فهو أنه يورد كثيرا أقوال أهل العلم واستدالالتهم ونزاعهم، في خالل بسط  

ع المذهب وفي ثنايا تخريجات أئمة الفتوى والنوازل وأرباب القياس المذهبي من القرويين فرو 
واألندلسيين والمصريين وغيرهم، أي إنه يورد الخالف العالي في أصول األدلة قبل يتجاوزها إلى 

  .)20(الفةبيان تفريع مذهب المدنيين وتفريع المذاهب المخ
ذاهب في صلب اختالف المالكية في من أدرك أقل من ـ ويشهد لهذا أمثلة منها ذكره الم 

  .)21(ركعة في الصالة خلف المقيم
وفي اختالفهم في مسألة هل يعتبر أربعة أيام كوامل من دخول منتهى سفره، حيث أورد قول 

  .)22(الشافعي
وفي اختالفهم في مسألة اإلمام ينوي اإلقامة بدار الحرب هل يقصر أم ال؟ حيث تعرض  

نفية والشافعية كما أثار خالفهما في معرض مسألة الرجل يشك في مقدار اإلقامة بسبب لخالف الح
  .)23(طارئ

وهكذا يأتي بأقوال أهل العلم ونزاعهم كثيرا في سياق فروع المالكية، وفي ما أوردناه غنية 
 للتدليل عليه، ويلحظ القارئ غرضا آخر من إيراد الخالف العالي وهو رغبته في بيان مدى أخذ

  .المالكية بقاعدة مراعاة الخالف
  .وفي الخالف العالي مسلك منهجي يدخل في صلب االستدالل ألحكام المذهب وفروعه 

                                           

  .197منهج الخالف والنقد الفقهي عند المازرّي، عبد الحميد عشاق، ص: ُينظر) 19(
  .200المازرّي، عبد الحميد عشاق، صمنهج الخالف والنقد الفقهي عند ) 20(
  .905شرح التلقين، للمازري، ص) 21(
  .920شرح التلقين، للمازري، ص) 22(
  .927ـ926شرح التلقين، للمازري، ص) 23(
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مما  ،مسألة في كتاب الصالة ومقدماتها وحده 400ومسائل الخالف عند المازرّي تناهز  
  .يؤكد ما تقدم من أن الخالف العالي هدف المركزي له في الشرح

  .منهجية يتعامل المازرّي مع الخالفلكن بأي  
  وما هي الخصوصية النظرية والمدرسية لهذا المنهج؟ 
  :إن مدارس الخالف العالي ال تخرج عن ثالث 
 رأسهمالمدرسة الجدلية في الخالف وينتمي لها في مذهب مالك علماء العراق وعلى   ـأ 

 ،في مسائل الخالف األدلةن كتابه عيو و  ،ه398القاضيان أبو الحسن ابن القصار المتوفى 
كاإلشراف والنصرة واألوائل  ،فيه ةمصنفاته كثير و ه 422 ىوتلميذه القاضي عبد الوهاب المتوف

  .ةوالمعون
في الخالف العالي وينتمي لها في مذهب مالك شيوخ الحديث وفي  األثرية والمدرسة  ـب 

تذكار الجامع لمذاهب فقهاء ه االسيه في كتاب463طليعتهم أبو عمر ابن عبد البر المتوفى 
  .األنصار والتمهيد

ومدرسه تعليل الخالف وهي مدرسة االتجاه المقارن الذي يتزعمه في الفقه اإلسالمي    ـج 
  .المقتصد ةه بكتابه بداية المجتهد ونهاي595أبو الوليد ابن رشد الحفيد المتوفى 

المازرّي يهتم بالجدل واالعتراض  أنوبالتتبع لمسائل الخالف في شرح التلقين يالحظ 
نه يهتم ببعض ما تميزت به مدرسة أكما  ،وسائر طرق المنهج الجدلي ..والجواب واالنفصال

ولطالما رد ما وهن حديثه من  ،تضعيف المذهب لضعف حديثهكالحديث في الخالف العالي 
  .اآلراء

يختلف فيه مع علماء  ن ننسب للمازري المدرسة الجدلية بسبب واضحأومع هذا ال يمكن  
  :علماء الجدل الفقهي يتفردون بأمرين ال يستعملهما أنوهو  أالالخالف على النمط الجبلي 

في حين لم يكن هذا  ،على األغلب األخرىتقصد نصرة المذهب في وجه المذاهب   :أولهما 
بل  ،عليها رد كل المذاهب مورد النقد واالعتالل لمذهب مالكو إذ لم ي ،غرضا للمازري في كتبه

  .)24(وربما رجح منها ما يؤيد بقوه الدليل ،ويبين سقيمها اويجود صحيحه أدلتهايبسط 
 تينةال ينتمي المازرّي بحسب ما سبق لمدرسه الجدل وال لمدرسة األثر رغم معرفته الم نذً إف

  .بأصولهم

                                           

  .201منهج الخالف والنقد الفقهي عند المازرّي، عبد الحميد عشاق، ص: ُينظر) 24(
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في الخالف العالي مستفيدا من خبرة  مدرسة المقارنهلوالراجح أن المازرّي مؤسس متقدم  
طريق الموازنة  اإلسالميفسلك بالمذهب المالكي في الغرب  ،المدرسة البغدادية والقروية بهذا الفن

  .ومعرفه الخالف وأسبابه وعالجه ووجوهه
  :ويمكن حصر المقامات المنهجية للخالف العالي عند المازرّي في ثالثة أصول

  .قارنة والموازنة وتعليل الخالف ووجه االستداللراد المذاهب للمإي :أولها
  .راد المذاهب للرد على ضعيفها وٕاعالل مدركها وتصحيح أخطائهاإي :ثانيها
  .)25(الخالف بينها ةيراد المذاهب للترجيح بين مختلف الرأي فيها أو مراعاإ :ثالثها

 

  :ـ نماذج من اختياراته المخالفة للمذهب 3
  :به النجاسةأ ـ الخالف في ما ُتزال 

سط منزع بو  ،ربط القول بدليلهو تفصيل األقوال ونسبتها إلى أصحابها طريقة اإلمام المازرّي 
ولو كان مخالًفا للمذهب  ،ثم ترجيح الرأي الذي يطمئن إليه ،صاحب مذهب من الدليل كلّ 

  .المالكي
شافعي ومحمد فقال مالك وال اختلف الناس في المزيل للنجاسة شرًعا ما هو؟«: قال المازري

  .بن الحسن هو الماء خاصة دون ما سواه
كالخل وماء  ،وقال أبو حنيفة هو الماء وكل مائع يعمل عمل الماء مما يذهب العين واألثر

وأما . أن تكون النجاسة في الثوب واشترط بعض المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة في ذلك. الورد
معناها  معقولٌ  -وٕان كانت عبادة- رأيا أنها  لشافعي ن مالًكا واأوك. الجسد فال يطهر إال بالماء

فيها بتخصيص النصوص  قُ عل تَ يُ . أن الغرض بها زوال عين فيجب قصرها على مورد الشرع معلومٌ 
باع قصد الشرع والجري ورأى أبو حنيفة أن اتّ . ويكون ذلك أولى من االسترسال على حكم الغرض

  . على حكم القياس فيه أولى
ألن . الفهم في هذه المسألة االختالف أيًضا في مسألة إخراج القيم عن الزكاةونظير اخت

 ولكن الشرع نص على أعيانٍ . ة المساكينلّ خُ  م أن القصد بها سد لِ الشرع جاء بإخراج الزكاة وعُ 
تبع مواقع التخصيص ولم يلتفت إلى المقصود، منع من إخراج افمن . تخرج كبنت المخاض والحقة

 ةألنها تسد خلة المساكين كما تسده ابن ،اعتبر المقصود وجرى معه أجاز إخراج القيم ومن. القيم
وغيره يسد مسد الماء في  لّ خوكذلك النجاسة إذا كان الغرض زوال عينها، فإن ال. المخاض والحقة

وقد . أبلغ ألنه يزيل من آثار األلوان في الثياب ما ال يزيله الماء لّ خبل ربما كان ال. زوال عينها
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. وجب القصر عليهففخص الماء بالذكر، . )26()ثم اغسليه بالماء(: قال عليه السالم في الدم
صحابنا بقوله أوقد تعلق . صب على بول األعرابي ذنوًبا أو ذنوبين من ماءن يُ أ وكذلك أمر

والقصد التنبيه  ،)11:األنفال( ﴾هِ بِ  مْ كُ رَ ه طَ يُ لِ  اءً مَ ﴿: وقوله). 48:رقانالف( ﴾ماًء طهوًرا﴿: تعالى
  . فلو تركه غيره في ذلك لبطلت فائدة التخصيص. على فضيلة الماء

وكون غيره له . ألنه ال يمتنع أن يكون القصد أن الماء له فضيلة التطهير ؛وهذا فيه نظر
وقد يمدح بعض األشخاص بما وجد في غيره فيقال فالن عالم . هذه الفضيلة ال يسلبه فضيلته

وقد يمن علينا بخلق الماء طهوًرا وٕان كان غيره . وٕان كان يوجد من هو مثله في ذلك ،وصالح
 ومن جهة. الكثرةو اء بالذكر ألنه أعم في الطهارة من جهة الوجود وخص الم. يشركه في ذلك

بطهور في الطهارة  وما سواه في المائعات ليس. الشرع ألنه طهور في الطهارة العينية والحكمية
  .)27(»...الحكمية باتفاق

وانتهى إلى تنظير ذلك بإخراج ، رأي كل مذهب مورًدا أدلته المازري وجه ففي هذا المثال
د من الزكاة هو إزالة خلة الفقراء، وقد عّين الشارع لمن صالقيم بدل العين في الزكاة، ذلك أن الق

ثم قال فمن راعى المعنى . لخإوجبت عليه الزكاة ما يخرجه من شاة أو حقة أو ابن لبون أو تبيع 
لى ما ومن راعى لفظ النص قصر المخرج ع. قال بجواز إخراج القيمة ألنها تحقق قصد الشارع

ومن راعى . التطهير على الماء فمن راعى لفظ النص قصر. وكذلك إزالة النجاسة. جاء به النص
  .قصد الشارع من إزالة القذارة وهي تتحقق بالخل وماء الورد اعتبر ذلك مطهًرا

: فقال تعالى. ما احتج به المالكية والشافعية أن اهللا سبحانه قصر التطهير على الماءوأورد 
فخص الماء بالذكر . )ثم اغسليه بالماء(: في الدم �وقال . ﴾َماًء ِلُيَطهَرُكْم ِبهِ ﴿ ﴾،َطُهوًراَماًء ﴿

ألنه ال يمتنع أن يكون القصد أن الماء له فضيلة . وهذا فيه نظر :قال اِإلمام. فوجب القصر عليه
  .)28(..التطهير، وكون غيره له هذه الفضيلة ال يسلب فضيلته

  :مجلسب ـ مسألة خيار ال
اختلف الّناس في البيع بماذا ينعقد؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أّنه «: جاء في شرح التلقين

وليس ألحد المتبايعين فسخ البيع بعد انعقاده بالقول . ينعقد بمجّرد القول، وٕان لم يقع بعده افتراق
  .ولو كانا في مجلسهما

                                           

  .وٕاسناده حسن) 7/98(، جامع األصول، )حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر: (روى أبو داود والنسائي قال) 26(
محمد المختار : ، تحقيق)هـ536ت(شرح التلقين، ألبي عبد اهللا محمد بن علي بن عمر التِميمي المازرّي المالكي ) 27(

  ).463ـ1/461(من مقدمة المحقق، . م2008ب اِإلسالمي، الطبعة الطبعة األولى، الّسالمي، دار الغر 
  ).83ـ1/82(شرح التلقين، للمازري، من مقدمة المحقق، ) 28(
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ألحد المتعاقدين فسخه إذا افترقا باألبدان بعد وذهب الّشافعي إلى أّنه إّنما ينعقد انعقاًدا ليَس 
  .انعقاد البيع بالّلفظ

علي وابن عّباس وأبو برزة األسلمي وأبو : �وبما قاله الّشافعي قال خمسة من الصحابة 
  .�هريرة وقال به ابن عمر ورواه عن النبّي 

بايعان كّل واحد المت: (قال �حّدثني نافع عن ابن عمر أّن النبّي : وقال مالك في الموّطأ
  ).منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إّال بيع الخيار

ما : (فوقع في بعضها. ولكن وقع في الروايات زيادات. ورواه غير مالك عن ابن عمر وغيره
، وفي بعضها )وال يحّل له أن يفارقه خشية أن يستقيله: (، ووقع في بعضها)لم يفترقا من مكانهما

  ).فإذا افترقا وجب البيع(، ووقع في بعضها )و يقول أحدهما لصاحبه اخترما لم يفترقا أ(
وينبغي أن نقّدم . وهذه األلفاظ اّلتي زادها بعض الّرواة قد يتعّلق بها فوائد، فلهذا أوردناها

  .األهّم وهو الّنظر فيما ندافع به هذا الحديث قبل أن نخوض في األقيسة
  :هانوجهذا الحديث  وحاصل ما دافعوا به

  .إّما اّدعاء نسخه، وٕاّما الّنظر في تأويله واحتماله
وتابعه على هذا . هاتين الّطريقتين، فزعم أشهب أّنه منسوخ ]أي المالكية[ أصحابنا وقد سلك

وذكر أشهب أّن الّناسخ له . ل، وأشار إليه أبو الفرج أيًضاذغيره من أصحابنا عبد الملك وابن المع
فلو كان له الفسخ في المجلس، لم يكن ". استحلف البائع ختلف المتبائعانإذا ا"قوله عليه السالم 

وأشار مالك، رضي اهللا عنه، إلى هذه الّطريقة في . في استحالفه إذا خولف في الّثمن فائدة
إذا اختلف (: قال �ثم عقبه بأّنه بلغه أّن النبّي . )المتبايعان بالخيار(الموّطأ، فذكر حديث 

  ...فأشار إلى ما تعّلق به أشهب من هذا الحديث. )ل ما قال البائع أو يتراّدانالمتبايعان فالقو 
  :على أّن أصحابنا اختلفوا على قولين في تأويل هذا الكالم

المراد به نفي التحديد عن الخيار المشترط في أصل العقد، والتّنبيه على : فقال بعضهم
شتراط الخيار من كّل مبيع ال يجوز أن يكون مخالفة أبي حنيفة والّشافعي في ذهابهما إلى أّن ا

  ...بل يختلف عنده األجل المشترط في هذا باختالف أصناف المبيعات. أكثر من ثالثة أّيام
قال ابن . ومنهم من ذهب إلى أّن مراده بهذا أّن خيار المجلس لم يرد فيه تحديد بوقت معلوم

اد به أّنه لو كان هذا أمًرا معموًال به لتشاغل الّناس لم يرد بهذا الّطعن في الحديث، وٕاّنما أر : لذّ المع
  .إلخ...بتحديد هذا المجلس وتوقيت لزوم البيع

بأّن خيار «ثم رجح المازري قول الشافعي، مستندا إلى ظاهر النص، وٕالى المقصد الشرعي 
كونه قد يبادر عل تالفًيا للّندم على ما يقع من غبن، فأثبته الّشرع توسعة على الّنادم، لالمجلس جُ 



 ـ  62ـ 
 

تثبت في أمرك، وتأّمل حالك في البيع، فإن : فإذا قّرر عليه األمر وقيل له. االلتزام من غير روّية
  .)29(»كنت مغبوًنا فرّد البيع، فإّنه ال يجاوب حينئذ باختيار إمضائه إّال وهو على بصيرة فيه

  :، وكتابه أحكام القرآن)ه543ت(اإلمام ابن العربي : ثالثا
  :القاضي ابن العربيـ  1

، األندلسي، يعافر أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن أحمد المَ  القاضيهو 
كان أبوه من .. ، اإلمام، العالمة، المتبحر، ختام علماء األندلس، وآخر أئمتها وُحفاظهاياإلشبيل

  .فقهاء إشبيلية ورؤسائها
. لقراءات، ثم رحل إلى مصر، والشام، وبغداد، ومكةهـ، وتأدب ببلده، وقرأ ا468ُوِلد سنة 

 يبلد يرحل إليه حتى أتقن الفقه، واُألصول، وقيد الحديث، واتسع ف وكان يأخذ عن علماء كلّ 
وأخيرًا عاد .. األدب والشعر يالتفسير، وبرع ف يالرواية، وأتقن مسائل الخالف والكالم، وتبحر ف

  .أت به أحد قبله، ممن كانت له رحلة إلى المشرقإلى بلده إشبيلية بعلم كثير، لم ي
العلوم، واالستبحار فيها، والجمع  يمن أهل التفنن ف -رحمه اهللا-فقد كان  ،وعلى الجملة

جمعها، حريصًا على أدائها ونشرها،  يأنواعها، نافذًا ف يالمعارف كلها، متكلمًا ف يلها، متقدمًا ف
مع إلى ذلك كله آداب األخالق، مع ُحسن المعاشرة، تمييز الصواب منها، ويج يثاقب الذهن ف

سكن بلده وُشوِوَر فيه، وُسِمع، وَدرس . وكثرة االحتمال، وكرم النفس، وُحسن العهد، وثبات الود
: عياض يقال القاض: قال ابن فرحون. الفقه واألصول، وجلس للوعظ والتفسير، وُرِحل إليه للسماع

رة الظالمين َسوْ  يهلها لصرامته، وشدة نفوذ أحكامه، وكانت له فببلده فنفع اهللا به أ يقضاستُ «
قضائه أحكام غريبة، ثم ُصِرف عن القضاء، وأقبل على نشر العلم  ير عنه فثَ ؤْ مرهوبة، وتُ 

  .)30(»وبثه
، وهو ما نحن بصدده اآلن، "أحكام القرآن"وقد أّلف رحمه اهللا تصانيف كثيرة مفيدة، منها 

شرح موطأ مالك، وكتاب القبس على شرح موطأ مالك بن أنس، وعارضة  يوكتاب المسالك ف
ُأصول الفقه، وكتاب الناسخ  ي، والقواصم والعواصم، والمحصول فيعلى كتاب الترمذ ياألحوذ

 يتفسير القرآن العزيز، وكتاب أنوار الفجر ف يوالمنسوخ، وتخليص التلخيص، وكتاب القانون ف
ثمانين ألف ورقة، وذكر بعضهم أنه رأى  يعشرين سنة، ويقع ف يه فإنه أّلف: قيل. تفسير القرآن

 ف  هذا التفسير وَعدكتبًا كثيرة،  -رحمه اهللا  -أسفاره فوجد عدتها ثمانين مجلدًا، وبالجملة فقد خل

                                           

  ).527ـ2/520(شرح التلقين، ) 29(
  .283الديباج البن فرحون، ص) 30(
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وقد كانت وفاته سنة . حياته فيانتفع الناس بها بعد وفاته، كما نفع هو بعلمه َمن جلس إليه 
  .)31(اهللا عنه وأرضاه فرضي. فاسن بوُدفِ  .هـ543

ابن العربي من العلماء الذين بلغوا درجة االجتهاد، ومن الذين دعوا إلى نبذ كان اإلمام 
وقد نص الذهبي في . مسائلالالتقليد بال دليل، وبناء على هذا خالف مشهور المالكية في كثير من 

  . )32(السير على أنه بلغ مرتبة االجتهاد
  .للمشهور، وهو ما كثر قائله، في كثير من المواطن من كتبهوله مخالفات 

وكان ابن العربي في غالب األحيان ملتزما بالمذهب المالكي منتصرا له بالحجج والبراهين، 
وربما خالف مذهبه إلى غيره، أو مال إلى ترجيح رواية على رواية في المذهب مؤيدا ذلك باألدلة، 

منحى اإلكثار من األدلة النقلية والعقلية، والشواهد على ذلك كثيرة  وقد نحا ابن العربي على العموم
متعددة، فمن ذلك ما جاء في حديثه عن مسألة مسح الرأس حيث ساق فيها أحد عشر قوال بأدلتها 

  .رجح مسح الرأس كله مع التعليل مع المناقشة ثم
حـات المعروفـة عنـد إلى المرجّ أمـا منهجـه في الترجـيح والموازنـة بـين األقـوال فإنـه يرجـع 

كــالترجيح بقــوة الــدليل مــن القــرآن والســنة، أو اإلجمــاع، أو القيــاس، أو بقيــة األدلــة  ،العلمــاء
  .المختلــف فيهــا، وقــد يلجــأ في ترجيحــه إلى القواعــد األصــولية، أو القواعــد الفقهيــة

  .ـ كتاب أحكام القرآن 2
ها، ولكنه ال يتعرض إال لما فيها من آيات األحكام فقط، يتعرض هذا الكتاب لسور القرآن كلّ 

شرحها آية  يذلك أن يذكر السورة ثم يذكر عدد ما فيها من آيات األحكام، ثم يأخذ ف يوطريقته ف
)... مثالً (، اآلية الثانية وفيها سبع مسائل )مثالً (اآلية األولى وفيها خمس مسائل : قائالً .. آية

  .)33(السورة يوهكذا، حتى يفرغ من آيات األحكام الموجودة ف
  :ـ ومن أمثلة مخالفته لمشهور المذهب 3
  :في الوضوء النجاسةحكم إزالة ـ أ 

َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم  َياَأيَها﴿: في تفسير قوله تعالى ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصال
  :قال ابن العربي رحمه اهللا ،)6:المائدة(﴾ ...ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْينِ 

ه اآلية إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة، ألنه نزع علماؤنا بهذ: المسألة السادسة واألربعون«
فاغسلوا ُوُجوَهُكْم ﴿، "ثوندِ وأنتم محْ " -كما سبق  -، تقديره ﴾ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصالة﴿: قال

                                           

  ).331ـ2/330(وهبة، القاهرة، ، مكتبة )هـ1398ت(التفسير والمفسرون، محمد السيد حسين الذهبي : ُينظر )31(
  ).344ـ4/343(سير أعالم النبالء، : ُينظر) 32(
  ).2/331(التفسير والمفسرون، للذهبي، : ُينظر )33(
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وهى رواية .. ، فلم يذكر االستنجاء وذكر الوضوء، ولو كان واجبًا لكان أول مبدوء به﴾َوَأْيِدَيُكمْ 
وقال . ال تجزئ الصالة بها ال ذاكرا وال ناسيا؛ وبه قال الشافعي: هبأشهب عن مالك وقال ابن و 

  .تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان: ابن القاسم عنه
  ...تجب إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغليّ : وقال أبو حنيفة

بين في وال حجة في ظاهر القرآن؛ ألن اهللا سبحانه وتعالى إنما . والصحيح رواية ابن وهب
من استقبال الكعبة، وستر العورة، وٕازالة : آية الوضوء صفة الوضوء خاصة، وللصالة شروط

  .)34(»..النجاسة
  .ظاهر اآلية ما يشهد له يف يرَ  مولوهو رأي الشافعي، إلى رواية أشهب عن مالك،  فقد مال

  :مسألة االضطرار إلى الخمرب ـ 
من اضطر إلى خمر، فإن كان بإكراه شرب بال خالف، وٕان كان لجوع أو : المسألة العاشرة

ال تزيده الخمر إال عطشا، وحجته أن اهللا : عطش فال يشرب، وبه قال مالك في العتبية، وقال
  .تعالى حرم الخمر مطلقا، وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة، ومنهم من حمله على الميتة

  .إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها: ألبهريوقال أبو بكر ا
ثم أباحه للضرورة، وقال  )145:األنعام( ﴾ٌس جْ رِ  هُ ن إِ فَ ﴿: وقد قال اهللا تعالى في الخنزير

إنها رجس، فتدخل في إباحة ضرورة الخنزير؛ فالمعنى الجلي الذي هو : تعالى أيضا في الخمر
  ...ترد الجوع ولو مدةأقوى من القياس؛ وال بد أن تروي ولو ساعة و 

والصحيح أنه سبحانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير أعيانا مخصوصة في أوقات مطلقة، ثم 
دخل التخصيص بالدليل في بعض األعيان، وتطرق التخصيص بالنص إلى بعض األوقات 

؛ فرفعت الضرورة التحريم، )173:البقرة( ﴾ادٍ عَ  الَ وَ  اغٍ بَ  رَ يْ غَ  ر طُ ن اضْ مَ فَ ﴿: واألحوال، فقال تعالى
  : ودخل التخصيص أيضا بحال الضرورة إلى حال تحريم الخمر لوجهين

  .حمال على هذا بالدليل كما تقدم من أنه محرم، فأباحته الضرورة كالميتة :أحدهما
إن تحريم الخمر ال يحل بالضرورة ذكر أنها ال تزيده إال عطشا، وال : أن من يقول :والثاني
عا؛ فإن صح ما ذكره كانت حراما، وٕان لم يصح وهو الظاهر أباحتها الضرورة كسائر تدفع عنه شب

  .)35(»المحرمات
   

                                           

  ).76ـ2/75(أحكام القرآن، البن العربي، : ُينظر) 34(
: ، تحقيق)هـ543: متوفىال(أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيلي المالكي  )35(

  ).84ـ1/83. (م2003- هـ1424محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 
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  سادسةالمحاضرة ال
  ةعند المالكيّ العالي  فات الخالفمصنّ  عريف بأهمّ التّ 

  :من أهم مصنفات الخالف العالي عند المالكية، وهي كثيرة، ما يأتي
للقاضي أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي األبهري الشيرازي  ،كتاب عيون األدلة: أوال

  .)36()هـ397ت(المالكي، المعروف بابن القصار 
، تتلمذ على أبي بكر األبهري اإلمام الفقيه األصولي الحافظ النظار والمؤلف هو

، وأبو )هـ422ت(وتتلمذ عليه القاضي عبد الوهاب ). هـ343ت(، وأبي الحسن السيوري )هـ375ت(
  ).هـ435ت(ذر الهروي، المعروف بابن السّماك 

إلى ابن القّصار، على أن بعضهم يسّميه " األدلةعيون "على نسبة كتاب  وأجمع المؤرخون
كتاب عيون مسائل "، أو "كتاب في مسائل الخالف"، أو "كتاب مسائل الخالف"اختصاًرا بـ 

  ."مالككتاب في الحجة لمذهب "، أو لمحتواه بـ "الخالف
 - سألتموني «: فهو واضح من الكتاب نفسه، ومن مقّدمته إذ يقول: أّما غرض الكتاب

أن أجمع لكم ما وقع إلّي من األدلة في مسائل الخالف بين مالك بن أنس رحمه  - أرشدكم اهللا 
اهللا، وبين من خالفه من فقهاء األمصار رحمة اهللا عليهم، وأن أبّين ما علمته من الحجج في 

  . »ذلك
  .فقه الخالف العاليالكتاب في ومن خطبة كتابه هذه يتضح أن 

، ثّم ِذكُر ...)الّطهارة، الّصالة (فهي تقسيم أبواب الفقه إلى  :أّما الطريقة اّلتي سار عليهاو 
  ).فصًال (أهّم المسائل المختلف فيها غير معنونة في الغالب، وٕاذا فّرع عليها فرًعا سّماه 

لتعلموا أن «: له، كما بّينه في ديباجة كتابه؛ إذ قال المذهب منتصرٌ  مالكي  وبما أن المؤلفَ 
، لذا فإّنه يستهّل المسألة على مذهب اإلمام مالك، »...كان موّفًقا في مذهبه -رحمه اهللا-مالًكا 

ثّم يذكر أقوال ، فإذا كان الخالف داخل المذهب أشار إليه، وٕاذا كان في العبارات غموض وّضحه
  .ب أبي حنيفة والّشافعّي المتّبعين في تلك البقاعمذه

مذاهب الفقهاء اآلخرين؛ كأحمد والثوري والليث واألوزاعي، وكذا آراء حسب اطالعه ثّم يذكر 
  .الّصحابة والتّابعين

  .عليه من مناقشات دُ رِ ثّم يشرع في عرض أدّلة كّل فريق، مع بيان وجه االستدالل، وما يَ 

                                           

، وسير أعالم )4/602(، وترتيب المدارك، للقاضي عياض، )12/41(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، : ترجمته في) 36(
  .، وغيرها)199ص(البن فرحون،  ، والديباج المذهب،)17/107(النبالء، للذهبي، 
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حيان رأيه واختياره في المسألة، ولو أداه ذلك إلى الخروج عن أقوال قد يذكر في بعض األو 
  .المذهب

إخراج موسوعة في الخالف العالي؛  في رحمه اهللا بن القّصار لقد ُوّفق القاضي أبو الحسن
حيث استفرغ جهده في البحث والتّنقيب عن آراء الّصحابة رضي اهللا عنهم، والحرص على التحري 

تهم بكّل أمانة ودّقة، والتّفاني الّشديد في التوجيه لاهب األخرى، واستعراض أدفي الّنقل عن المذ
واالستدالل، حّتى غدت هذه الموسوعة َمفَخرة للمالكية، ومقصًدا للعلماء من شتى المذاهب، وِقبلة 

  .)37(والمؤسف أنها لم تصلنا كاملة. ب والمتفّقهينللطالّ 
 محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر يأباإلشراف على نكت مسائل الخالف، للقاضي : ثانيا

  ).هـ422ت( البغدادي المالكي

هارون بن مالك بن طوق أبو محمد  عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين بن
  .)38(الّتغلبي

لى أبي الحسن علي تفقه ع .المعروف بابن نصر. القاضي، الفقيه البارع، األصولي، الشاعر
بن عمر البغدادي ابن القّصار، وأبي القاسم ابن الجّالب، وأبي بكر محمد بن الطيب الباقالني، 

  .وسمع غيرهم
  .ث عنه واستجازهوقد رأى أبا بكر األبهري وحدّ 

تفقه عليه محمد بن عبيد اهللا البغدادي ابن عمروس، وغيره، وأخذ عنه عبد الحق بن هارون 
  .الفقيه، وأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وغيرهماالّصقّلي 

عالم المدينة، وكتاب  كتاب المعونة على مذهبو كتاب التلقين، : ألف كتبا كثيرة جليلة، منها
  .شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وكتاب اإلشراف على مسائل الخالف، وغيرها الكثير

وحدث بشيء يسير، كتبت عنه وكان  ..الفقيه المالكي« :البغدادي قال أبو بكر الخطيب
وقال أبو إسحاق . »ثقة، ولم نلق من المالكيين أحدا أفقه منه، وكان حسن النظر، جيد العبارة

وكان فقيها، متأدبا، شاعرا، وله كتب كثيرة في كل .. أدركته، وسمعت كالمه في النظر«: الّشيرازي

                                           

  .38ـ37مقدمة تحقيق كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب البغدادي، لمحققه علي محمد إبراهيم بورويبة، ص) 37(
ـ لم ُيذكر في الفهارس إال أجزاء يسيرة من عيون األدلة، أخرج األستاذ محمد الحسين السليماني الجزائري منه المقدمة 

، وأخيرا الدكتور عبد الحميد السعودي في "كتاب الصالة"الدكتور عبد الرحمن األطرم الجزء الثاني منه  األصولية، وحقق
  .9مقدمة عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص". كتاب الطهارة"الجزء األول منه 

-103(الّنور الزكية،  ، وشجرة)29- 2/26(، والديباج المذهب، )227 – 7/220(ترتيب المدارك، : ترجمته في )38(
  .، وغيرها)169-168(، وطبقات الفقهاء ألبي إسحاق الشيرازي، )104
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بن اأبي الحسن : وكان تفقه على كبار أصحاب األبهري« :وقال القاضي عياض. »فن من الفقه
بن الجّالب، ودرس الفقه واألصول والكالم على القاضي أبي بكر الباقالني االقّصار، وأبي القاسم 

  .»في المذهب والخالف واألصول تواليف مفيدة فَ وصحبه، وألّ 
  .)39(وله ثالث وسبعون سنة. ه422توفي بمصر سنة 

نكت مسائل الخالف من الكتب التي حوت الخالف العالي على  وكتاب اإلشراف على
تقدم وتصرف  أهلبالعراق  المالكيةوعلماء  البغدادية، البيئةصيل في أالخالف الطريقة الجدلية، ف

 ةواعي ةرايدو  ةذو معرفه مكين ، والقاضي عبد الوهاب إمامفي قسمي الجدل الفقهي واالختالف
لك كتابه رؤوس المسائل الذي جرد فيه كتاب شيخه ابن القصار يدل على ذ .العلم أهلباختالف 

كتابه التلقين  قه، كما أنالف أبوابفي كل  األنصارالمبسوط عيون المجالس ففيه ذكر جمله فقهاء 
   .)40(األمصار أئمةالخالف العالي واختيارات  إلى إشارات تضمنوهو مختصر في المذهب 

لم يستغرق أوجه اإلشراف أن غرضه األول هو الجدل الفقهي، لكنه  كتابوما يميز 
سمندي في طريقة األسالف والزمخشري ألكما يفعل بعض العلماء كااالعتراض السؤال والجواب 

إضافة إلى أن صاحب اإلشراف غزير االستدالل بالحديث وهما حنفيان، في مسائل الخالف، 
في الكتابين المذكورين، كما أن األسمندي والزمخشري وهما واآلثار واألدلة التبعية، خالفا لمؤل

حنفيان تباحثا في كتابيهما مع الشافعي وحده، في حين كان القاضي عبد الوهاب مناظرا لكافة 
  .)41(المذاهب المشهورة المخالفة

ما خطته في حجاج و  كيف يستعرض القاضي أبو محمد آراء المخالفين ورأي المالكية؟
  ا مسلكه في االستدالل والحجاج؟المخالفين؟ وم

منهج عرض القاضي عبد الوهاب للخالف أن يذكر المسألة الفقهية ورأي المالكية فيها، ثم 
يذكر من خالف، ويقتصر على المخالفين المشهورين، وٕاذا كانت في المذهب روايتان في المسألة 

والمذاهب  المالكيةين ذكرهما، مرجحا ما يناظر عليه، والمالحظ في طريقة عرضه للخالف ب
  :أتياألخرى ما ي

  :أتيفي طريقة عرضه للخالف بين المالكية والمذاهب األخرى ما ي والمالحظ
  .على ذكر المخالف المشهور دون استقصاء ذكر المخالفين من أئمة الرأي يقتصرأنه  ـ أ 

                                           

  ).806ـ2/804(جمهرة تراجم الفقهاء المالكية،  )39(
  ).778ـ2/777(المستوعب لتاريخ الخالف العالي ومناهجه، للعلمي،  )40(
  ).779ـ 2/778(المستوعب لتاريخ الخالف العالي ومناهجه، للعلمي،  )41(



 ـ  68ـ 
 

خالفا لداود، أو خالفا للشافعي، أو خالفا ألبي حنيفة، أو خالفا ألحمد، أو : فيقول مثال
خالفا البن مسعود أو البن : خالفا لألصم، وأحيانا يذكر خالف بعض الصحابة، فيقول مثال

مشهورا، أو إيماء إلى أن  ليس وفي بعض األحيان يبهم المخالف عندما يرى أن المخالف ..عباس
  .الخالف في المسألة شاذ

 .ها ويفرق بين المنصوص والمخرج فيهاأنه يذكر روايات المذهب ويوثقها ويميز بين مراتب ـ ـب
اختلف "، "واختلف عنه" ،"واجب على ظاهر المذهب"، "روايتان": في حكاية المذهب: فيقول مثال

  "..ظاهر قول مالك"، "أصحابنا
والمالحظ أيضا أن القاضي عبد الوهاب ال يذكر أدلة المخالفين، بل يذكر قولهم ثم ـ  ج

المعقول والمنقول؛ دون التعريج على أدلتهم بذكر ال إجماال وال  يعقب بأدلة المذهب المالكي من
  .)42(تفصيال، إال أنه يورد اعتراضاتهم وٕادخاالتهم ويرد عليها وينقضها

د القاضي عبد الوهاب محل الخالف، وال يجادل على مسألة خارج المحل المختلف يحدّ  ـ 1
  .عليه المسائلفيه، بل يعين ويحدد موطنه ويحرر المناط الذي تدور 

لم يسلك طريقة تفسير الخالف وبيان سببه أو التوسط فيه، كما يفعل ابن عبد البر  ـ 2
واإلمام المازري وابن رشد، بل غرضه المحدد هو الجدل لتصحيح علل المذهب ودفع شبه 

  .الخصوم واالنفصال عن اعتراضاتهم
أربعة مسالك عامة مطردة في كتابيه،  لهطريقة القاضي عبد الوهاب في مناقشة المخالفين  ـ 3

  : هي
  .اختيار الرواية التي يناظر عليها لمذهب مالك أ ـ

اإلكثار من األدلة النقلية استدالال للمذهب، وهو يرتب ذلك من ، بمعنى تكثيف أدلة المنقول ب ـ
  .القرآن إلى السنة وأفعال الصحابة

من معاني القياس والعلل والقواعد المعتمدة في إذ يسرد جملة متتالية ، تكثيف أدلة المعقول ج ـ
  .المذهب ردا على المخالف

  .الحجاج والمناظرة د ـ
  .)43(اإللزام وتخطئة المخالف مطلقا ـ 4

                                           

  ).782ـ 2/780(المستوعب لتاريخ الخالف العالي ومناهجه، للعلمي،  )42(
  ).784ـ2/783(المستوعب لتاريخ الخالف العالي ومناهجه، للعلمي،  )43(
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على االستدالل اإلجمالي بالنافي والمقتضي، على سنة أهل  عبد الوهابال يقتصر القاضي و 
سمة المجتهدين النظار، ويستدل أيضا  البحث والخالف، بل يستدل بالدليل التفصيلي الذي هو

  .بالنافي والمقتضي ويورد أوجه االعتراض والجواب
وأصول االستدالل عنده متنوعة، تضم االستدالل بالنصوص وباإلجماع والقياس وعمل الصحابة 

  .)44(واالستصحاب والعرف وسد الذريعة وبالمقاصد الشرعية
، فقد جمع لنا المؤلف فوائد الف العاليمعرفة الخما في كتاب اإلشراف من وٕالى جانب 

  .أخرى؛ كمعرفة الخالف داخل المذهب الواحد، وترجيح أقوى الروايات وبيان المفتى به
كما أن صنيعه في تقديم القول المعتمد عند المالكية مطلع كل مسألة، يعد وثيقة فقهية 

  .ة العراقمهمة؛ لما جرى به العمل والقضاء، واستقرت عليه الفتوى عند مالكي
كما ضم الكتاب بين دفتيه بعض اختيارات ابن القصار الفقهية، وتحفا من اآليات القرآنية، 

  .)45(واألحاديث النبوية، واآلثار السلفية، التي وردت على سبيل الندرة
 

  ).ه463ت(االستذكار ألبي عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر : ثالثا
هو يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم، أبو عمر الّنمري،  :ـ ابن عبد البرّ  1

  .القرطبي، القاضي، الحافظ المحدث، الفقيه، النّسابة، المقرئ، المتفنن
لزم أبا عمر أحمد بن عبد الملك المعروف بابن المكوي وتفقه به، وأبا . المعروف بابن عبد البر

  .بي عمر الّطلمنكي، وغيرهوروى عن أ. الوليد بن الفرضي الحافظ
سمع منه أبو عبد اهللا الحميدي، وأبو محمد بن حزم، وأبو علي الحسين ابن محمد الغساني 

  .الجّياني، وخلق كثير
كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، وكتاب : كثيرة جليلة، منها له تآليف

االستذكار لمذاهب علماء األمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي واآلثار، وكتاب االنتقاء 
  .مالك والشافعي وأبي حنيفة، وكتاب الكافي في الفقه، وغيرها كثير: في فضائل الثالثة الفقهاء

أبو عمر في طلب العلم، وافتّن فيه، وبرع براعة فاق بها من تقدمه من رجال األندلس، ودأب 
وألف في الموطأ كتبا مفيدة، وكان موفقا في التأليف معانا عليه ونفع اهللا بتآليفه، وكان مع تقدمه 

  .في علم األثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث، له بسطة كبيرة في علم النسب والخبر

                                           

  ).2/791(المستوعب لتاريخ الخالف العالي ومناهجه، للعلمي،  )44(
  .11قدمة تحقيق كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب البغدادي، لمحققه علي محمد إبراهيم بورويبة، صم) 45(
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. لم يكن باألندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث: اإلمام أبا الوليد الباجيقال فيه 
اإلمام العالمة، حافظ المغرب، شيخ : وقال الذهبي. إمام عصره، وواحد دهره: والوقال ابن بشكُ 

   .اإلسالم صاحب التصانيف الفائقة
كان . الركبان، وخضع لعلمه علماء الزمان مع وصّنف، ووّثق وضّعف، وسارت بتصانيفهـ ج

إماما دّينا ثقة متقنا عالمة متبحرا، صاحب سنة واتباع، وكان أوال أثريا ظاهريا فيما قيل، ثم تحول 
فإنه ممن بلغ رتبة األئمة  -مالكيا مع ميل بّين إلى فقه الشافعي في مسائل، وال ينكر له ذلك 

ولد  .ه منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيالن الذهنالمجتهدين، ومن نظر في مصنفاته بان ل
  .)46(ه463سنة  وتوفي بشاطبةه، 368سنة 

  :ـ إسهامه في الخالف العالي 2
يعد ابن عبد البر من أبرز علماء المدرسة األثرية في المذهب المالكي، وهذه المدرسة في 

ستنباط المذهبي، وهي إيالء لها خصوصيات في الخالف العالي وفي اال -كل المذاهب اإلسالمية 
االعتبار األول لصحة الحديث ولمؤدی داللته الظاهرة، وتهذيب اآلثار بما يحقق جمع مذهب 

 .المصنف بين األدلة المتعارضة ظاهرا، وتقليل رد إمامه لألحاديث
المحدثين الفقهاء  -كمدرسة منهجية في الخالف العالي -باالتجاه األثري هنا  والمقصود

الذين يجعلون اآلثار وأخبار اآلحاد معيارا لترجيحاتهم واشتغالهم، بحيث تكون لهم اختيارات تمسكوا 
  .آخربها، ربما خالفوا المذهب أو تابعوا بذلك اختيارات مذهب 

وهذا النمط في المذاهب عزيز الوجود، وفي المالكية أفراد وآحاد خالفوا أحيانا مذهب مالك 
أحمد بن ومن هؤالء القلة عا بظواهر األحاديث التي صحت عندهم، فضعفوا المذهب واتبعوها، نزو 

بن عبد اهللا و  ،)48(وقاسم بن محمد صاحب التفسير، عبد اهللا القرطبي ووأب ،)47(صالح المصري
  .)49(وابن خويز منداد وغيرهم ،وهب

                                           

قاسم علي سعد، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وٕاحياء التراث، دبي، الطبعة . المالكية، د جمهرة تراجم الفقهاء) 46(
، وشجرة النور الزكية في )130ـ8/127(وترجمته في ترتيب المدارك، . )1389ـ3/1387( .م2002-هـ1423األولى، 

، تحقيق عبد المجيد خيالي، دار الكتب )هـ1360ت(طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 
  .)163ـ18/153(، سير أعالم النبالء، للذهبي، )177ـ1/176(م، 2003-هـ1424العلمية، الطبعة األولى، 

أحمد بن صالح، أبو جعفر أحمد بن صالح يعرف بابن الطهري، من عجم الجند، من أهل طبرستان، سمع ابن وهب  )47(
كان حافظًا للحديث وأخذ القراءة عن ورش، وقالون، وغيرهما، كتب عنه أحمد بن حنبل والبخاري . وعنبسة بن خالد

ثقة : وقال البخاري فيه. ثبت ثقة، صاحب سّنة: بن حنبلوالذهلي، وخّرج عنه البخاري، من الصحيح، قال فيه أحمد 
توفي سنة ثمان وأربعين . أحمد بن صالح من أئمة المسلمين الحفاظ المتقنين: مأمون، قال القاضي أبو الوليد الباجي

  ).41ـ4/38(ترتيب المدارك، . ومائتين
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ي علماء اإلسالم الذين له نظير ف ليساستقل بمنهج  الذي هذا المجال، واإلمام الفذ في
شرحوا الحديث وهذبوا اآلثار وجمعوا بين مختلفها، هو أبو عمر بن عبد البر األندلسي، وذلك أنه 

 .ته التي يبصر منهاآجعل الحديث وجهته ومر 
مذاهب الفقهاء، ونقدها بمعيار الحديث  منابن عبد البر في كتابه االستذكار والتمهيد  لقد تحرر

  .والنظر، وصحح منها ما رآه أقرب إليه، وضعف منها ما رآه مباعدا له
من أغراض ابن عبد البر في كتابيه، بل  - على عادة الشراح-االنتصار للمذهب ولم يكن 

 كان غرضه تحقيق معاني الحديث ومن وافقها أو خالفها، في حياد مذهبي جعله يقف موقف
  .لكية في مواطن كثيرةاالمنكر الختيارات الم

دراسة هذا العلم الفذ، وتقرير مسالکه المتميزة في مضمار مدارس أهل األثر  يحسن بنالذلك 
  .)50(في الخالف العالي، من خالل كتابه االستذکار

 .منهج ابن عبد البر في النقل عن مذاهب وفقهاء األمصارـ  3
  :)51(مسالك متجانسة ومتكاملةففيه ثالثة  في نقل آراء المذاهب همنهج أما

تمد في كل مذهب على مصادره المعتبرة وعلى فيع :أ ـ اعتماد المصادر المعتبرة في كل مذهب
  .أمهاته المعتمدة في الفتوى والنظر، وٕان كان في المذهب المالكي أكثر منه توسعا في غيره

ول والرد على األخطاء فيها، سواء نقمن تصحيح ال فقد أكثر: تصحيح النقول وبيان مراتبها -ب 
  .تعلق األمر بمذاهب الصحابة والتابعين والسلف، أو بالمذاهب المعتمدة المشهورة

المسلك الثالث هو توجيه األقوال والتصرف في تأويلها، وٕاعطاءها الصبغة  :توجيه األقوال -ج
 .ها، وفي ذلك نوع من التلخيص والدقة، وتحرير األقوالالمنهجية التي تالئمها، وبناؤها على معاني

إن قوله األمر عندنا «: بقوله» األمر عندنا أنه ال يتوضأ من رعاف«: عقب على قول مالككما 
  .)52(»رد األمر المجتمع عليه، ألن الخالف موجود بالمدينة في الرعافإلى أخر كالمه، فإنه لم يُ 

                                                                                                                                    

. كنيته أبو محمد. من بيت العلم بقرطبة. الملكهو قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن يسار، مولى الوليد بن عبد  )48(
ولي خطة الوثائق، وتصرف في قضاء استجه، وُقْبرة، . بصيرًا بالشروط، نافذًا فيها. كان معتنيًا بحفظ رأي مالك وأصحابه

قال ابن . هوكان محمودًا فيما توال. فلم يزل متقلدًا لقضاء هذه البالد، إلى أن توفي. وٕاشبيلية، وأحكام الشرطة بقرطبة
  ).6/152(ترتيب المدارك وتقريب المسالك . توفي سنة ثالث وخمسين وثالثمائة. كان من أهل الفقه والشورى: عفيف

  ).2/863(المستوعب لتاريخ الخالف العالي ومناهجه، للعلمي،  )49(
  ).2/864(السابق،  )50(
  .)881ـ2/865(المستوعب لتاريخ الخالف العالي ومناهجه، للعلمي،  )51(
  ).1/156(االستذكار ) 52(
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أصول  بتقريرالتزم ابن عبد البر في ذكره للمذاهب : والمحاكمة إليهاتقرير أصول المذاهب د ـ 
  .إليها المحاكمةالمذاهب و 

قد أجمعوا على أن يؤدي عن ابنه «: ويقرر أحيانا أصوال مشتركة بين المذاهب فيقول
فقف على هذا األصل فإنه قد اجتمع «، »الصغير إذا لزمته نفقته، فصار أصال يجب القياس عليه

  .)53(»قهاء الحجاز والعراقعليه ف
تعمد مخالفة  دأصل الظاهرية في اقتضاء النهي الفساد في فرع فقهي عنومن ذلك تقرير 
طابق النهي، ففسد مع قوله عليه  فعال فعل هوهو قول أهل الظاهر، ألن«: اإلمام في الصالة فيقول

  .)54(»، يعني مردودا)من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد(السالم 
وكما اهتم ابن عبد البر بتقرير أصول المذاهب اهتم كذلك بمحاكمة فروعها إلى تلك 

  .ئ المذاهب إذا خالفت أصولها وينتقدها إذا عارضتهااألصول وٕالزامها بها، بحيث يخطّ 
وقد أتى عن مالك وبعض أصحابه «: فمما حاکم فيه المذهب المالكي إلى أصوله أنه قال. 

اإلحرام ما نورده بعد، ونوضح ضعفه ووهنه، ألنهم خرجوا فيه عما أصلوه  في المأموم ينسی تكبيرة
  .)55(»تجب مراعاته في وجوب التكبير لإلحرام إلى قول من لم يوجبه، وراعوا في ذلك ما ال

في هذه المسألة اضطرابا كثيرا ينقض ) أي مالك(وقد اضطرب أصحابه «: وقال بعد ذلك
لم فرد واإلمام كما نة اإلحرام، ولم يختلفوا في وجوبها على المبعضه ما قد أصلوه في إيجاب تكبير 

  .)56(»ختلفوا أن اإلمام ال يحمل فرضا من فروض الصالة عمن خلفهي
وناقض مالك أيضا فقال من أغمي عليه فلم يحرم فال حج له ومن «: وعلق على فرع لمالك بالقول
  .)57(»وقف بعرفة مغمى عليه أجزأه

وقد ناقض الكوفيون في الصغير، «: ومما علق فيه على مذهب أبي حنيفة بالتناقض قوله
صدقة الفطر الحديث يعنون کال عن نفسه، وهذه  �ألن معنى قول ابن عمر فرض رسول 

  .)58(»مناقضة في الصغير

                                           

  ).3/211(االستذكار، ) 53(
  ).1/496(االستذكار، ) 54(
  ).1/422(االستذكار،  )55(
  ).1/424(االستذكار،  )56(
  ).4/49(االستذكار،  )57(
  ).264ـ3/263(االستذكار،  )58(
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، ينقل ابن عبد البر حجج الخصوم وأدلتهم بأمانة تامة وتوثيقتمهيدا لالستدالل والِحَجاج و 
ودليل «، »وحجة من قال كذا كذا وكذا«: دون تنقيص وال غض وال إزراء، ولفظه في ذلك أن يقول

  .)59(إلخ... »..والحجة لهم«، »..واستدلوا«، »من قال كذا كذا
 :)60(منهج ابن عبد البر في الدليل واالستداللـ  4

القرآن إلى السنة إلى ال يخرج منهج ابن عبد البر عن المنهج األصولي العام الذي يتدرج من 
هو النص، وبالذات األصل األصيل ومدار األمر عند ابن عبد البر في سائر کتبه، االجتهاد، و 

إلجماع وما ثم االقياس وهو جملة المعاني واألقيسة المستنبطة من النصوص، النص النبوي، ثم 
مهرة األصوليين ابتكر فيه المؤلف من أصول وطرائق لالحتجاج استوعبت وتجاوزت ما قرره ج

  .واستعمله الفقهاء من قواعد عامة
  :والمميز لمنهجه في االستدالل ثالثة أمور

بين الرأي والرواية في اآلثار عن  التمييزالحديث خبر الواحد حجة بنفسه، و  أ ـ اعتبار
  .الصحابة

  .خالف الحديثيالرد على من ب ـ 
رأيا فقهيا خالف خبر الواحد دون  وهذا مطرد عند ابن عبد البر، بحيث ال يدع مذهبا وال

مفهوم السنة التي يحتج لها وبها  دليل مرجح مسوغ لطرحه إال ويتوجه إليه بالنقد، وفي ذلك ما يبين
ابن عبد البر في استذکاره، والمالحظ أن قول التابعين أو السلف ال عبرة بها عنده إذا خالفت 

حجاز ال وجه لها عند أهل الفقه لمخالفتها أقاويل التابعين بالعراق وال«: السنة، كما يقول
وهذه األقوال شذوذ صعبة عند فقهاء األمصار ألنها ال أصل لها في «: ، ويقول)61(»السنة
 .)62(»اآلثار

  .موافقة مذاهب أخرى ألخذها بالحديث ج ـ
والمذهب الذي وافقه ابن عبد البر أكثر لموافقته اآلثار هو مذهب الشافعي، بحيث وافقه 

السنة التي ذكر الشافعي أنها دلت على أن مسح «: في مسألة مسح بعض الرأس، وقالضمنا 
ووافقه في  ،)63(»بعض الرأس يجزئ هي مسحه عليه السالم على الناصية، والناصية مقدم الرأس

                                           

  ).2/884(المستوعب، للعلمي،  )59(
  ).وما بعدها 2/889(المستوعب، للعلمي،  )60(
  ).3/315(االستذكار،  )61(
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قول الشافعي في ربح المال وسائر الفوائد كلها يستأنف الحول فيها على ما «: موضع آخر فقال
والظاهر مع الشافعي «: الشافعي لمالك في الخرص ، وعلق على مخالفة)64(»وردت به السنة

في هذا و «: ، ورجح قول الشافعي في النيابة في الحج، وقال تعليقا على حديث الباب)65(»واآلثار
وعلق على من قال بزكاة الفطر عن العبد الكافر بإيراد اآلثار بمنع . )66(»الحديث الحج عن الميت

  .)67(»هذه اآلثار كلها تشهد بصحة من قال إن زكاة الفطر ال تكون إال عن مسلمف«: ذلك، ثم قال
  :منهج ابن عبد البر في الخالف والجدل الفقهيـ  5

  :)68(يمّيز ابن عبد البر في الخالف بين نوعين
عند ابن مصطلح الخالف الواسع أو االختالف المباح، يرد  اختالف اإلباحة والتوسعة،أ ـ 
متميز وفريد، يفض به نزاعات فقهية كثيرة ظلت تفرق السبل بين عدد  هاصطالح منوهو عبد البر 

  .ذلك مجالهعلى عدم الحرج فيما ، ويعتمده كحجة من المذاهب
وهو الذي انتهج فيه الرد والحجاج والتصويب، ويعتمد فيه ابن  اختالف الخطأ والصواب، ـب 

أن رأي المذهب : ب هو اتباع الدليل، والثانيأن معيار الصوا: أولها: عبد البر على ثالثة أسس
ليس معيارا للخطأ والصواب، وهذا ما أدى به أن يرد على المالكية أنفسهم في بعض المسائل التي 

أن أصول المذاهب التي تختارها : ة للدليل حسب نظره، والثالثبقال بها مذهبهم وكانت مجان
  .شكل معيارا للتقويم والنقد الفقهيت

والذي أقول في هذا الباب أن االختالف في «: ذكر الخالف في األذان ثم قال :مثال
خذوا الوضوء واحدة أكما  �أخذه عن رسول اهللا  وكل  ،ه مباح ال حرج في شيء منهكلّ .. األذان

واثنتين وثالثا، والقراءات في الصلوات وعدد الركعات وقيام الليل، واالختالف عنه في ذلك اختالف 
  .)69(»سعةإباحة وتو 

وكل ذلك مباح ال حرج «: ـ وذكر االختالف في وقت صالة العيدين وانتظار الخطبة فقال
  .)70(»في شيء منه، ولكل وجه وفضل
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   :موقف ابن عبد البر من الخالف ومقامات الحجاج الفقهي عنده
 :)71(البن عبد البر أربع مقامات في الحجاج المذهبي والموقف من اختالف األقاويل

  .التوسط والتقريب وحمل الخالف على أوسع محامله: أولهاـ 
  . الترجيح بين القولين المتعارضين: والثاني ـ
  .تضعيف األقوال الضعيفة وتشذيذ األقوال الشاذة: والثالث ـ
  . اإللزام عند المناقضة: الرابع ـ

يب أسلوب كان ابن عبد البر يعتمد في التوسط والتقر . التوسط والتقريب  :األول المقام
الجمع بين مختلف الحديث للجمع بين اختالف الرأي، وأسلوب حمل الخالف على أوسع محامله، 

  .وهو ما عبر عليه باالختالف الواسع أو االختالف المباح
  .الترجيح بين القولين المتعارضين :المقام الثاني

البغداديين وابن وهب أن الماء أنه علق على اختيار : فمما رجح به باألثر والنظر معا نجدـ 
 .)72(»وهو الصحيح عندنا في النظر وثابت األثر«: ما لم تغيره النجاسة طاهر على أصله، بقوله

وعقب على الخالف بين الفقهاء في صالة المسبوق وهل يجزئه تكبيرة واحدة إذا وجد الناس ـ 
ألن التكبير لما عدا اإلحرام والقول األول أصح من جهة األثر والنظر، «: ركوعا ورجحه، وقال

  .)73(»منه والتكبيرتين ةيضر سقوط التكبير  مسنون يستحب، وقد أجمعوا أنه ال
علق على اختالفهم في حكم القصر، وأورد األدلة  أنه ومما رجح فيه بمعيار األثر نجدـ 

بفرض، وٕانما إن القصر ليس إليه في ه ما يتبين به صحة ما ذهبنا وفي هذا كلّ «: واآلثار، ثم قال
  .)74(»هو سنة ورخصة

 .تضعيف األقوال الضعيفة والرد عليها وتشذيذ األقوال الشاذة :المقام الثالث
التحديد في «: ومنه رده على مالك لما قال بالتحديد في مدة النفاس بالشهرين، قال أبو عمر

لالتباع والتقليد إال هذا ضعيف، ألنه ال يصح إال بتوقيف، وليس في مسألة أكثر النفاس موضع 
من قال باألربعين، فإنهم أصحاب رسول اهللا؟ وال مخالف لهم منهم، وسائر األقوال جاءت عن 

  .)75(»فأين المهرب عنهم دون سنة وال أصل.. غيرهم وال يجوز عندنا الخالف عليهم بغيرهم
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عي وأبي فروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وٕابراهيم النخ«: على بعض السلف بقوله وردّ  ـ
بردة أنهم كانوا يتكلمون واإلمام يخطب إال في حين قراءة القرآن في الخطبة خاصة، وفعلهم هذا 
مردود عند أهل العلم بالسنة المذكورة في هذا الباب، وأحسن أحوالهم أن يقال إنهم لم يبلغهم 

  .)76(»..بهالحديث في ذلك، ألنه حديث انفرد به أهل المدينة وال علم لمتقدمي أهل العراق 
وقد روي عن طائفة من التابعين منهم الحسن وقتادة أنهم أجازوا أن يرد «: ـ وقال أيضا

السالم کالما وهو يصلي، وقال من ذهب مذهبهم من المتأخرين السالكين سبيل الشذوذ أن الكالم 
 .)77(»المنهي عنه في الصالة هو ما ال يحتاج إليه في الصالة، وأما رد السالم فهو فرض

اإللزام عند المناقضة، يعد اإللزام في حال المناقضة عند ابن عبد البر من  :المقام الرابع
وهذا ما يقول به المخالف «: معايير تضعيفه لآلراء، فيحاكم الخصم إلى ما يقر به ويؤصله، فيقول

 :، فهو يرد كثيرا على من يناقض أصله، بأن أصله انتقض عليه، ومن أمثلة ذلك)78(»فيلزمه
وأما أصحاب أبي حنيفة الذين لم يجيزوا الكالم في شأن إصالح الصالة فيلزمهم أال «: قوله ـ

يجيزوا المشي للراعف والخروج من المسجد للوضوء وغسل الدم في الصالة لضرورة الرعاف، فإن 
  .)79(»أجازوا ذلك فليجيزوا الكالم في شأن إصالح الصالة

كغسل (ورواية أخرى ) اجب على كل محتلمغسل الجمعة و (ـ وقال بعد أن ذکر حديث 
وهذان الحديثان ظاهرهما الوجوب الذي هو الزم، وال أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة «): الجنابة

فرضا إال أهل الظاهر فإنهم أوجبوه وجعلوا تارکه عامدا عاصيا اهللا، وهم مع ذلك يجيزون صالة 
ن ذكرناهما، وهما ثابتان، ولكن المعنى فيهما الجمعة دون غسل لها، واحتجوا بظاهر الحديثين اللذي

  .)80(»ظاهرالغير ظاهرهما بالدالئل الموجبة إخراجهما عن 
  ).ه595ت(بداية المجتهد البن رشد الحفيد : رابعا

  :ـ ابن رشد الحفيد 1
من أهل قرطبة  ،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيدهو 

وأخذ  ،روى عن أبيه أبي القاسم استظهر عليه الموطأ حفظا ،يكنى أبا الوليد ،وقاضي الجماعة بها
وأبي جعفر بن عبد  ،وأبي بكر بن سمحون ،وال وأبي مروان بن مسرةالفقه عن أبي القاسم بن بشكُ 
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وكانت الدراية أغلب  ،وأخذ علم الطب عن أبي مروان ابن جزيول ،وأبي عبد اهللا المازريّ  ،العزيز
 ،ولم ينشأ باألندلس مثله كماال وعلما وفضال ،ودرس الفقه واألصول وعلم الكالم ،لروايةعليه من ا

حتى  ،وعني بالعلم من صغره إلى كبره ،وكان على شرفه أشد الناس تواضعا وأخفضهم جناحا
ا د فيموأنه سوّ  ،حكي أنه لم يدع النظر وال القراءة مذ عقل إال ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله

وكانت له  ،ومال إلى علوم األوائل ،صنف وقيد وألف وهذب واختصر نحوا من عشرة آالف ورقة
مع  ،وكان يفزع إلى فتياه في الطب كما يفزع إلى فتياه في الفقه ،فيها اإلمامة دون أهل عصره

  .الحظ الوافر من اإلعراب واآلداب والحكمة
ذكر فيه أسباب  ،د ونهاية المقتصد في الفقهله تآليف جليلة الفائدة منها كتاب بداية المجته

وكتاب الكليات  ،علم في وقته أنفع منه وال أحسن سياقاوال يُ  ،الخالف وعلل وجهه فأفاد وأمتع به
وغير  ،وكتابه في العربية الذي وسمه بالضروري ،ومختصر المستصفى في األصول ،في الطب

وتأثلت له عند الملوك وجاهة  ،وحمدت سيرته في القضاء بقرطبة ،ذلك تنيف على ستين تأليفا
 ،ولم يصرفها في ترفيع حال وال جمع مال إنما قصرها على مصالح أهل بلده خاصة ،عظيمة

وأبو محمد بن حوط اهللا وأبو الحسن  ،ث وسمع منه أبو بكر بن جهوروحدّ  ،ومنافع أهل األندلس
  .)81()ه595( وتسعين وخمسمائة وتوفى سنة خسمة ،سهل بن مالك وغيرهم

  :ـ اتجاه تعليل الخالف العالي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2
بعد أن تعرفنا على االتجاه األثري في التعامل مع الخالف العالي، متمثال في كتاب 
االستذكار البن عبد البر، ندرس هنا اتجاها آخر للتعامل مع الخالف العالي وهو التعليل 

  .والتسبيب
كون أنموذجا يألن الهجري مما يصلح مصنفات المالكية في القرن السادس هناك عدد من 

لخالف واستقراء أسبابه، وبخاصة ل التعليلللدراسة في التصنيف في الخالف العالي، بمنهجية 
عبد اهللا  يبكر بن العربي في أحكام القرآن وفي عارضة األحوذي والقبس، وأب يأبمصنفات 

المازري في شرحه على مسلم وفي شرحيه على التلقين وعلى المدونة، وابن السيد البطليوسي في 
عبد اهللا بن الفرس في كتابه  يرسالته اإلنصاف في بيان األسباب التي أوجبت االختالف، وأب

تضمن ما أحكام القرآن، كل هؤالء تعرضوا في كتبهم ألسباب الخالف بين الفقهاء، ومصنفاتهم ت
  .)82(يصلح محال للدراسة

                                           

  .285ـ284الديباج المذهب البن فرحون، ص )81(
  ).2/957(المستوعب، للعلمي،  )82(
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غير أن الذي محض كتابه لهذا الموضوع وأدار مصنفه على هذا المقصد هو أبو الوليد ابن 
  .اية المقتصدونهرشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد 

تفردهم بهذا النوع من و مشاركة المغاربة واألندلسيين في الخالف العالي،  ولم يعد خافيا تميز
  .ف ومناهجهعلوم الخال

لقد كانت مشاركة المغاربة واألندلسيين في الخالف أول مرة غالبة في نقل مصنفات 
أّما في االتجاه التعليلي فإن تميز  سواء منه االتجاه األثري أو الجدلي، ،المشارقة في الخالف

  .المغاربة واألندلسيين أوضح من الواضحات
العالي في المذهب المالكي درسا وتصنيفا، فبرز ثم ارتقت هذه المشاركة إلى وراثتهم الخالف 

ون كبار في علم الجدل الفقهي، وفي االختالف لمعي أخالل القرن الخامس والقرن السادس علماء 
الباجي في وقته والطرطوشي في وقته وابن العربي : الواقع بين الفقهاء، فكان أحوذي النوع األول

صيلي في وقته وابن عبد البر في وقته وأبو عبد اهللا األ: في وقته، وكان أحوذي النوع الثاني
 .القرطبي في وقته

بل وجدنا في هذا العصر من المغاربة من بز علماء المشرق في الخالف والجدل، 
  .كالفندالوي صاحب تهذيب المسالك، والطرطوشي

لهجري، بالمغرب واألندلس إلى أفق جديد خالل القرن السادس ا ىبيد أن الخالف العالي ارتق
تعليل الخالف كمنهج جديد في دراسة اختالف العلماء،  يحيث أبدع المغاربة واألندلسيون ف

ا مقصدا جديدا لهذا العلم هو مقصد دراسة ميستوعب االتجاهين السالفين ويتجاوزهما، ويبني عليه
وابن رشد  والمازريالبطليوسي وابن بشير وابن العربي و  خميّ اللّ : أسباب الخالف، خصوصا األئمة
  .)83(وابن الفرس والرجراجي وأضرابهم

ولما آل األمر إلى ابن رشد الحفيد نقل الموضوع نقلة نوعية، فعلق تعليل الخالف وبيان 
  .أسبابه منذ البداية  باألغراض الفقهية التي حّددها في كتابه وبالمقاصد التي توخاها فيه

 ،أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة فإن غرضي في هذا الكتاب.. «: فقد قال في المقدمة
من مسائل األحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخالف فيها، ما يجري 

لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع،  ،مجرى األصول والقواعد
في الشرع، أو تتعلق بالمنطوق به تعّلقا قريبا، وهذه المسائل في األكثر هي المسائل المنطوق بها 

                                           

  ).958ـ2/957(المستوعب، للعلمي،  )83(
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وهي المسائل التي وقع االتفاق عليها، أو اشتهر الخالف فيها بين الفقهاء اإلسالميين من لدن 
  .)84(»إلى أن فشا التقليد �الصحابة 

ولجليل ما في هذا الكتاب من فائدة فقد أثنى العلماء عليه قديما وحديثا ألهميته، قال ابن 
ذكر فيه  ،له تآليف جليلة الفائدة منها كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقهو «: فرحون

  .)85(»علم في وقته أنفع منه وال أحسن سياقاوال يُ  ،وعلل وجهه فأفاد وأمتع به أسباب الخالف
منه  ه لم يؤلفه ألجل الفروع، وٕانما أرادأنعلى من كتابه وقد أكد ابن رشد في مواضح متعددة 

وقصدنا من هذه المسائل إنما هو األصول الضابطة للشريعة، ال «: أن يكون كتاب أصول، فقال
ٕانما هو كتاب و وليس كتابنا هذا كتاب فروع، «: ، وقال)86(»إحصاء الفروع، ألن ذلك غير منحصر

 ،)88(»ونحن إنما قصدنا من ذلك ذكر المشهور وما يجري مجرى األصول«: ، وقال)87(»أصول
وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء األمصار كثيرة لكن « :وقال

 .)89(»نذكر منها أشهرها لتكون كالقانون للمجتهد النظار
  965ص

ضبط االختالف ومحاولة اكتشاف قوانين لذكر ابن رشد للمسائل في كتابه  ومن هنا كان
ونحن نذكر من هذه المسائل ما اشتهر «: ا المقصدمذهب، قال في هذ الرأي الذي يذهب إليه كلّ 

الخالف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس الفقيه، يعود كالقانون والدستور الذي 
  .)90(»يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصا عمن تقدمه، أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره

الف العالي، غير أن مؤلفه قد اعتنى فيه وال منازعة في أن بداية المجتهد من أهّم كتب الخ
بالمذهب المالكي عناية فائقة، فال يترك مسألة خالفية تمر به إال بّين فيها مذهب المالكية، بل إنه 
في بعض األحيان يقتصر على بيان الخالف في المسألة داخل المذهب فقط، وهذا بخالف 

  .)91(المذاهب األخرى
 :ابن رشد في بداية المجتهدتعليل االختالف عند ـ منهج  3

                                           

  ).1/9(بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )84(
  .285الديباج المذهب البن فرحون، ص )85(
  ).3/218(بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )86(
  ).4/167(بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )87(
  ).3/95(بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )88(
  ).3/174(بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )89(
  ).3/192(بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )90(
  .275المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته خصائصه وسماته، محمد المختار محمد الماحي،  )91(



 ـ  80ـ 
 

نص ابن رشد على أسباب الخالف األمهات التي يؤول إليها االختالف، وذلك أول کتابه 
  :وأما أسباب االختالف بالجنس فستة«: حيث قال

بين أن يكون اللفظ عاما يراد به : تردد األلفاظ بين هذه الطرق األربع، أعني: أحدهما ـ
، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص، أو يكون دليل الخاص، أو خاصا يراد به العام

  .خطاب أو ال يكون له
  .. وٕاما في اللفظ المركب.. االشتراك الذي في األلفاظ وذلك إما في اللفظ المفرد: والثاني ـ
  .اختالف اإلعراب: والثالث ـ
أنواع المجاز، التي هي  تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من: والرابع ـ

  .إما الحذف وٕاما الزيادة وٕاما التقديم وٕاما التأخير، وٕاما تردده على الحقيقة أو االستعارة
إطالق اللفظ تارة، وتقييده تارة، مثل إطالق الرقبة في العتق تارة وتقييدها : والخامس ـ

  . .باإليمان تارة
أللفاظ التي يتلقى منها الشرع األحكام التعارض بين الشيئين في جميع أصناف ا: والسادس ـ

بعضها مع بعض، وكذلك التعارض الذي يأتي في األفعال أو اإلقرارات أو تعارض القياسات 
أنفسها أو التعارض الذي يتركب من هذه األصناف الثالثة، أعني معارضة القول للفعل أو لإلقرار 

  .)92(»اإلقرار للقياس أو للقياس، ومعارضة الفعل لإلقرار أو للقياس، ومعارضة
ولم يقتصر ابن رشد على األسباب التي ذكر هنا، بل زاد عليها في تطبيقاته لها على 

  .)93(المسائل معاني وأصوال أخرى
يعلل ابن رشد الخالف بين العلماء تعليالت أصولية، ويقابل كل اختالف بينهم بما يناسبه 

 .الدالالت واأللفاظ أو مبحث التعارض والترجيحمن قواعد، مستمدة من مبحث األدلة أو مبحث 
  االختالف في طهارة الرجلين في الوضوءما علل به  أسباب الخالف اآليلة إلى األدلة فمنـ 

  .بإرجاعه إلى اختالف القراءات القرآنية
ة ونفقتها، وفي مانع تو تالمب ىکاختالفهم في سكن هوضعفالحديث ما يؤول إلى صحة  ومنها
في صالة الكسوف هل هي سر أو جهر، وفي زكاة العروض،  النكاح، وفي القراءةاإلحرام في 

 .وفي صالة الفرد وحده خلف الصف ، وفي بيع الربوي بجنسه من اليابس، وغيرها

                                           

  ).1/12(بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )92(
استوعب الدكتور العلمي في كتابه كل أسباب الخالف، وأورد عليها كثيرا من األمثلة التطبيقية في بداية المجتهد،  )93(

  ).985ـ2/968(المستوعب، : ينظر
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اإلمام المأموم مع ومما علله ابن رشد بتعارض اآلثار من المسائل اختالفهم في هل يقرأ ـ 
وحكم االغتسال يوم الجمعة ؟ الكدرة والصفرة هل هي حيضوفي نجاسة بول ما يؤكل لحمه، وفي 

  ..؟ وغيرهاهل هو واجب أو مستحب
السكران بالجملة من  في ما يلزماختالفهم  ـ ومما علله باالختالف في األخذ باألدلة التبعية

  .االختالف في العمل بسد الذرائعب ، إذ عللهاألحكام وما ال يلزمه
هل هو ، إذ علله بقول الصحابي ودخل بها في عدتها ج امرأةاختالفهم في من تزو  ـ وتعليل

  حجة؟
، االختالف في النكاح باإلجارة، وفي القضاء في ما أفسدته الدواب والمواشيـ وتعليل 

 .باالختالف في شرع من قبلنا، وهكذا
علل ابن رشد اختالفهم في األغنياء الذين يجوز صرف  العلة في القياس فياختالفهم ـ وب

  .الزكاة إليهم، وفي صداق المستكرهة، وفي وجوب الكفارة باألكل والشرب في رمضان، وغيرها
وهو كثير جدا في بداية المجتهد، علل كثيرا من المسائل،  ،اختالفهم في أقيسة الشبهوب

الة، وفي المشتري إذا أحدث بناء أو غرسا في کاختالفهم في أحكام الحوالة هل هي كأحكام الحم
الشقص قبل قيام الشفيع، وفي الغاصب هل يضمن ما نقص في الغصب أو يخير المغصوب له 

  .؟ وغيرها كثيروفي العقار هل يضمن بالغصب أم ال ،بين ضمان القيمة وأخذه ناقصا
ثير، علل أحكاما كثيرة وذلك أيضا ك ،اختالفهم في مراعاة التعليل أو التعبد والتوقيفـ وب

 ؟لدورانها بين التعليل والتوقيف، كاختالفهم فيمن أوتر ثم نام، ثم قام وتنفل، هل يوتر ثانية أم ال 
  وفي

وفي حكم الوصية للوارث إذا أجازها  ؟هل يجوز لمن ال وارث له أن يوصي بأكثر من الثلث
ضره شاهدان، وفي زكاة أموال الورثة، وفي إحداد غير المسلمات، وفي حكم نكاح السر إذا ح

  .الصغار، وفي غسل المسلم قرابته من المشركين، وفي زكاة ما يخرج من األرض، وغيرها
   :والدالالت األسباب اآليلة إلى األلفاظب ـ ويعلل أيضا

ما يعود إلى اإلجمال والبيان واألمر والنهي والعموم و الخصوص والمطلق والمقيد مثل 
  .وما إليه ومعاني الحروف، والمنطوق والمفهوم

وأمثلة ذلك كثيرة جدا يحسن مطالعتها وتأملها، لما فيها من تدريب الطالب على دراسة 
  .الخالف وتعليله وتوسيع ألفق المتفقه في التعامل مع خالف الفقهاء

   :اآليلة إلى التعارض والترجيح ـ ويعلل بأسباب الخالف
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ة ونفقتها إذا لم تكن تو تاختالفهم في سکنی المبعليه ينبني  الذي ،صتعارض النصو ك ـ
مقدار الذي يحرم من اللبن في الرضاع، وفي هل يجوز الصلح من غير ضرورة مع الحامال، وفي 

  .وغير هذه األمثلة كثير جدا .وفي حكم التسمية في الذبيحة ؟الكفار
  :)94(ـ النقد والترجيح عند ابن رشد في بداية المجتهد 4

ما رد مكان أكثر ردا على المالكية،  وربما، البن رشد كثير المواقف النقدية تهدفي بداية المج
  :بعض األمثلة وٕاليكعلى أئمة آخرين، 

اهللا رضي  وهو الذي ذهب إليه مالك«: علق على قصر مالك لإلجبار على األب بقولهـ 
  .)95(»عنه، وما ذهب إليه أظهر، إال أن يكون هنالك ضرورة

وال لبن للميتة إن وجد لها إال باشتراك االسم، ويكاد «: لبن الميتة بقولهعلق على مسألة ـ و 
  .)96(»أن تكون مسألة غير واقعة، فال يكون لها وجود إال في القول

، رد به على المالكية في إجبار البكر البالغة على »العموم أقوى من دليل الخطاب«: وقالـ 
والبكر يستأذنها : (قال العلي هابن عباس زيادة، وأنمع أنه خرج مسلم في حديث «: النكاح، ثم قال

  .)97(»، وهو نص في موضع الخالف)أبوها
وعلق على سبب الخالف بين العلماء في الثيب الصغيرة والبكر البالغ، ثم ذكر أصل ـ 

اختلفوا في موجب اإلجبار، هل البكارة أو الصغر، فمن قال الصغر قال ال «: الحنفية وتعليلهم
 .)98(»أبي حنيفةتعليل والتعليل األول تعليل أبي حنيفة، واألصول أكثر شهادة ل.. رتجبر البك
سحنون فقال النكاح  ذوش«في صداقه عيب  احٍ كوعلق على قول سحنون بفساد نـ 

  .)99(»فاسد
وربما عضدوا هذا «: رد على المالكية بقولهم من تزوج امرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقالـ 

فأشبه المالعن،  به ضعيف مختلف في أصله، وهو أنه أدخل في النسب شبهةالقياس بقياس ش
وروي عن علي وابن مسعود مخالفة عمر في هذا، واألصل أنها ال تحرم إال أن يقوم على ذلك 

وفي بعض الروايات أن عمر كان قضى بتحريمها، . دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من األمة
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  ).3/34(بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )98(
  ).3/54(بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )99(
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فرجع عن ذلك عمر، وجعل الصداق على  فلما بلغ ذلك عليا أنكرهوكون المهر في بيت المال، 
وأما «: وقال .»الزوج ولم يقض بتحريمها عليه، رواه الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق

  . )100(»من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف
 كتب الخالف العالي المالكية من كل اتجاه من اتجاهاتها درسنا في هذه المحاضرة نماذج

 .االتجاه الجدلي، واالتجاه األثري الحديثي، واتجاه تعليل الخالف وبيان أسبابه: المنهجية الثالثة
 :والمالحظ في االتجاهات الثالثة

فالجدليون  :عرض ألقاويل أهل العلم وفقهاء الرأي، لكن ذلك كان على مراتبي كل اتجاه ـ 1
ي وأبي حنيفة وداود وأحمد، ألنها هي لم يكونوا معنيين بالتعرض إلى أكثر من مذهب الشافع

  .، وهي المذكورة المتداولة في كتب الخالفيات والحجة والرد»المخالفة«المذاهب 
وال يرد ذكر المذاهب األخرى إال في مشهور ما خالفت فيه أو شذت عن مذهب الكافة، 

كابن عباس وعلى هذا يتخرج ذكر القاضي عبد الوهاب لخالف الطبري والشيعة وبعض الصحابة 
  .وابن مسعود وابن عمر

ذكر األقاويل  للموطأفي شرحيه  اأما األثريون المالكية فقد كان شيخهم ابن عبد البر متقصد
: ذلك من شروط المتشرع وأصول الفتيا في الدين، حيث قالو واستقصاء الحجج للفرق جميعا، 

في أقاويل الصحابة والتابعين  ومن طلب اإلمامة وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتيا نظر«
فمن أحب . نأمره بذلك كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن، واألئمة إن قدر على ذلك

االقتصار على أقاويل علماء الحجاز اكتفى واهتدى إن شاء اهللا، وٕان أحب اإلشراف على مذاهب 
أويله من الكتاب والسنة كان ذلك كله مباحا الفقهاء متقدميهم ومتأخريهم، وما اختلفوا في تثبيته وت

 .)101(»ووجها محمودا
أما ابن رشد في بداية المجتهد فقد اقتصر على المذاهب المشهورة، من وافق أو خالف أو 
توسط أو رجح، وكما اهتم بأمهات المسائل في الفقه اهتم بمشهور المختلفين من الفقهاء، معتمدا 

وعلى ابن عبد البر في االستذكار وعلى ابن القصار في كتابه  في ذلك على ابن المنذر في كتبه
  .عيون المجالس، وأضرابهم

                                           

  ).3/70(بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )100(
جامع بيان العلم وفضله، البن عبد البر، تحقيق أبي األشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،  )101(

  ).2/1134. (م1994- هـ1414الطبعة األولى، 
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ابن رشد مما صرح به مجمال  كل نموذج، فعرفنا مصادر مصادربخصوص  تبين لنا ـ 2
في بعض المواضع، في حين ال يوجد خيط موصل إلى مصادر عبد الوهاب القاضي في إشرافه، 

  .األمهات في كل مذهب من المذاهب وقول من األقوالمن العالية  ومصادر ابن رشد
 . خضع االستدالل لمقاصد المؤلفين الباعثة والموجهة لكتبهم الخالفية ـ 3
القاضي عبد الوهاب لم يكن معنيا بإيراد حجج المذاهب المخالفة إال ما اعترضت به على ف

واالحتمال،  ..]، فإن قالوا..فإن قيل[ الفنقلةفإنه يسوقها لالنفصال بألفاظ  ،مذهب المالكية واختيارهم
 .يهولكل ذلك صلة بالذب عن المذهب لد

أما ابن عبد البر فقد اضطرته أغراضه من االستذکار إلى التسوية في سوق الحجج الكل 
فريق، فقد كان الحديث وجهته واألثر معياره، فاألخذ به أو تركه أو حمله على ظاهره هو الميزان 

  .عليه كل المذاهب في االستذكار الذي تنزلت
واتسم ذكر األقاويل وأحكام المذاهب في بداية المجتهد باالختصار والتركيز والنفاذ السريع 
إلى المدرك والمنزع، وذلك حتى تتساوق مع تعليل الخالف وبيان أسبابه الذي كان مقصد ابن رشد 

  .همن كتابه كلّ 
اب هو مع مذهب مالك ورأيه مسبقا، والتصرف الترجيح الصواب عند القاضي عبد الوه ـ 4

  .باألدلة والترجيح لديه دائر على الذب والمحاماة على اختيار مالك جملة وتفصيال
أما عند ابن البر فموافقة األثر وصحيح النظر والجمع بين األحاديث وما عليه الكافة هو 

  .معيار الخطأ والصواب وافق ذلك مذهب مالك أو عارضه
رشد بين معياري النظر واألثر في الترجيح بين المذاهب، وال يخفى على الناظر  ويجمع ابن

  .انتقاده لمذهب مالك، وٕان لم يعدل عن سنن اإلنصاف و مقتضى االعتراف
لخالف لاالتجاهات  ههذه أهم المعالم التي يؤول إليها التمايز بين النماذج المختارة في هذ

  .)102(العالي عند المالكية
 

    

                                           

  ).994ـ2/992(المستوعب، للعلمي،  )102(
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  سابعةالمحاضرة ال
  مصنفات علم أصول الفقه الخاص بالخالف

  )أنموذجاالمنهاج في ترتيب الحجاج : علم الجدل(
  ).ه474ت(ترجمة اإلمام الباجي : أوال

األندلسي الباجي، القاضي،  سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب، أبو الوليد التجيبيهو 
  .المحدث، األديب، الفصيح، الشاعرالفقيه، األصولي، المتكلم، النظار، الحافظ 

أخذ عن القاضي يونس بن مغيث، وأبي ذر الهروي، وأبي الفضل بن عمروس، وأبي إسحاق 
  .إبراهيم بن علي الشيرازي، وخلق كثير

تفقه به ابنه أبو القاسم أحمد، وأبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، وغيرهما، وسمع منه 
الحافظ، وأبو علي الحسين بن محمد الغساني الجّياني  أبو علي الحسين بن محمد الّصدفي

  .الحافظ، وغيرهما
في اختصار المدونة،  المنتقى في شرح الموطأ، وكتاب المهذب: له تآليف كثيرة جليلة، منها

وكتاب اختالف الموطآت، وكتاب إحكام الفصول في أحكام األصول، وكتاب فرق الفقهاء، وغيرها 
  .الكثير

ولم يكن باألندلس قط أتقن منه للمذهب، وبلغني أن أبا محمد بن حزم : ضقال القاضي عيا
  ..لم يكن للمالكية بعد عبد الوهاب مثل أبي الوليد: كان يقول -على بعد ما بينهما  -الظاهري 

كان أبو الوليد رحمه اهللا فقيها، نظارا، محققا، راوية، محدثا، يفهم صنعة الحديث ورجاله، 
متكلما، أصوليا، فصيحا، شاعرا مطبوعا، حسن التأليف، معين المعارف، له في هذه األنواع 

 على طريق النظار من البغداديينتصانيف مشهورة جليلة، ولكن أبلغ ما كان فيها في الفقه وٕاتقانه 
رحل  ..وكان وقورا بهيا مهيبا جيد القريحة حسن الشارة وحذاق القرويين، والقيام بالمعنى والتأويل،

علي  وأبقال فيه  ..ورجع إلى األندلس فروى ودّرس وألف، وكان جليال رفيع القدر إلى المشرق
  .هو أحد أئمة المسلمين، ال يسأل عن مثله، ما رأيت مثله: الّصدفي الحافظ صاحبه

وكان مقامه بالمشرق نحو ثالثة عشر عاما، وجل قدره بالمشرق : الجّياني تلميذه الوق
واألندلس، وسمع منه بالمشرق، وحاز الرئاسة باألندلس، فأخذ عنه بها علم كثير، وسمع منه 

  .جماعة وتفقه عليه خلق
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  .)103(لمرّية سنة أربع وسبعين وأربع مئةأوتوفي ب، ولد سنة ثالث وأربع مئة
  .مكانته في الجدل الفقهي :ثانيا

مات، والغرض منه إلزام الخصم وٕافحام من ف من المشهورات والمسلّ هو القياس المؤل الجدل 
  .)104(هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان

وقواعد الجدل أعم من مجال الحجاج الفقهي، فمجاالتها تتسع للجدل العقدي كما عند علماء 
  .في أصول الفقه، وغيره من المجاالت الكالم، كما يمكن أن تأخذ مجاال

وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا ألنه السبيل «: وفي أهمية الجدل قال الباجي
  .)105(»إلى معرفة االستدالل و تمييز الحق من المحال

ينتمي الباجي لمدرسة الجدل التي برز فيها في المذهب المالكي أعالم اتصل سنده بهم 
بالعراق، والبادي للعيان أن الباجي وريث لمنهج مدرسة بغداد المالكية، وعمله في باألندلس و 

األصول والفروع امتداد علمي لها، كما أنه مدين لشيوخه الشافعيين وخاصة أبو إسحاق الشيرازي 
 أبلغ ما كان فيوقد سبق في الترجمة أن  .)106(..، وبعض الحنفية وخاصة الصيمري)ه476ت(

  .في الفقه وٕاتقانه على طريق النظار من البغداديين وحذاق القرويين العلوم
وخاصة كتاب المنهاج  ه رحمه اهللا،طبيعة المنهج الجدلي في مصنفاتوذلك هو ما يفسر 

  .عد أول كتاب رأى النور لمالكية المغرب في قواعد الجدل الفقهيالذي يُ 
ناهجه، فإن المنهاج هو أشهر ، وهو الخالف وملموضوعناکتاب المنهاج تبعا  وسندرس

خصوصية نبّين فن و هذا ال وسندرسکتاب وأبرزه في قواعد الخالف وجدل الفقهاء عند المالكية، 
  .المالكية فيه

  .مباحث كتاب المنهاج: ثالثا
المحاور  فييتكون كتاب المنهاج من أبواب عديدة، يمكن تحديدها حسب وظائفها المنهجية 

  : التالية

                                           

  .74التعريفات، للجرجاني، ص )103(
، والديباج )127ـ8/117(ترتيب المدارك، : وينظر). 559ـ1/556(عد، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية، قاسم علي س )104(

، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف 123ـ120المذهب، ص
، )1/178. (م2003 -هـ 1424عبد المجيد خّيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة األولى، : ، تعليق)هـ1360ت(

  .وغيرها
  .3المنهاج، ص )105(
  ).2/816(المستوعب لتاريخ الخالف العالي ومناهجه، للعلمي،  )106(
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  : أتيما يعد من قبيل المقدمات، ويتضمن ما ي :المحور األول
  . محور مفرد آلداب المناظر وشروط المناظرة وهو الباب األول -
باب بيان حدود األلفاظ «محور لبيان المصطلحات واأللفاظ الدائرة بين المتناظرين وهو  -

  .»الدائرة بين المتناظرين
وهي الهيكل الذي  ،لتي في أصول الفقهص مباحث األدلة واأللفاظ والدالالت ايمحور لتلخ -

  . تتنزل عليه أبواب الجدل وفصول السؤال والجواب
صلب الكتاب وموضوعه، وهو المتعلق ببيان وجوه االعتراض والجواب في  :المحور الثاني

  :وقد ضمنه الباجي ستة أبواب ،لتها، ورتب االستدالل بهاكل األدلة الشرعية وفي أوجه دال
  .ـ واحد للكتاب

باب االعتراض على االستدالل بالسنة من جهة اإلسناد، ثم آخر : للسنة، وتتضمن: ـ والثاني
  .للسنة الواردة على سبب، ثم آخر ألفعال النبي ، ثم آخر لإلقرار

  . لبيان وجوه االعتراض على االستدالل باإلجماع: ـ والثالث
لحن الخطاب وفحوى : تراضتضمن من أبواب االعتللكالم على معقول األصل، و : والرابعـ 

الخطاب، والحصر ومعنى الخطاب، ثم توقف عند معنی الخطاب الذي هو القياس وأورد فيه وجوه 
لى، وبالتقسيم، وبالعكس، وببيان العلة، وْ االعتراض، ثم انتقل إلى الكالم على االستدالل باألَ 

  .وباألصول
  .للكالم على استصحاب الحال: ـ والخامس
هذه أهم المباحث التي تضمنها كتاب . للكالم على الترجيحات وبه ختم الكتاب: والسادس

  .)107(المنهاج
  .منهجية الباجي في الجدل الفقهي :رابعا

  :)108(المقدمات المنهجية للجدل الفقهي في كتاب المنهاجـ  1
كانت مقدمات الباجي لكتابه بذكر ثالثة أبواب، تتعين معرفتها للتحقق بأدوات الجدل 

لته، فخصص بابا لتعريف األلفاظ والمصطلحات وبيانها، وبابا لتلخيص وجوه أدلة آوامتالك 
الشرع، ثم بابا لمراتب الجدل ومحال التنازع وما ينبغي لكل واحد من المتناظرين مراعاته من 

  . القواعد

                                           

  ).818ـ2/817(المستوعب، للعلمي،  )107(
  ).820ـ2/818(المستوعب، للعلمي،  )108(
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األلفاظ الدائرة بين و  ،جميع المذاهب موحدةمن  المصطلحات واأللفاظ الدائرة بين أهل النظرو 
 .فةو أئمة علم الخالف معر 

ويتضح هذا إذا قارنا مثال بين کتاب المعونة في الجدل ألبي إسحاق الشيرازي الشافعي 
، )ه513ت(الحنبلي  بن عقيلا، وبين كتاب الجدل على طريقة الفقهاء ألبي الوفاء )ه476ت(

فالتعريفات التي تضمنها الكتابان للمصطلحات والعبارات المستعملة في هذا العلم متقاربة 
  .هاومتجانسة وتؤدي المعاني نفس

الحجاج للباجي، فاتحاد العبارات  ترتيبواألمر نفسه يتضح إذا قابلناهما بكتاب المنهاج في 
  .)109(للمتأمل ةمة واضحوالمصطلحات وتقارب المعاني والمفاهيم العا

  :)110(الفقهي مصطلحات الجدل ـ  2
وٕاذا نحن قمنا بتصنيف المصطلحات العلمية الدائرة في علم الخالف من خالل کتاب 

: علم المنطق، وثانيها: أولها: المنهاج، فإننا نالحظ أنها تنتمي إلى أربعة حقول معرفية متداخلة
  . علم الجدل نفسه: علم األصول، ورابعها: علم الكالم، وثالثها

الحد، تضم هذه المصطلحات أنواعا متعاضدة من المصطلحات، فمنها ما أصله المنطق، ك
  ...الظنو الشك، و الجهل، و العلم النظري، و العلم الضروري، و العلم، و 

الطاعة، و العبادة، و السهو، و العقل، كالمصطلحات واأللفاظ المتصلة بعلم الكالم  هاـ ومن
  .الجورو الظلم، و القبيح، و ، الحسنو المعصية، و 

الظاهر، و النص، و البيان، و الداللة، و الدليل، كالمصطلحات األصولية، وهي كثيرة  هاـ ومن
 ..المقيدو المطلق، و المحكم، و المفسر، و المجمل، و العموم، و 

المستدل عليه، و المستدل، و الدال، و االستدالل، و النظر، ك: ومن المصطلحات الجدلية ـ
  ...المستدل لهو 
 :)111(لمقدمات األصولية للجدل في كتاب الحجاجـ ا 3

أصل : وقسمها إلى ثالثة أقسام) باب أقسام أدلة الشرع: (أورد الباجي هذا الباب تحت عنوان
وهو الكتاب والسنة واإلجماع، ومعقول األصل وهو الدالالت والقياس، واستصحاب الحال وهو 

  .، وشرحها وبّين أقسامهابراءة الذمة
 :وقسمها إلى أربعة أقسام) بيان أدلة المعقول(تناول الباجي ثم 

                                           

  ).1/578(تاريخ ابن خلون، والجزء األول منه هو المقدمة،  )109(
  ).821ـ2/820(المستوعب، للعلمي،  )110(
  ).826ـ2/822(المستوعب، للعلمي،  )111(
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وشرحها وبّين القياس، : معنى الخطاب، وهوو الحصر، و فحوى الخطاب، و لحن الخطاب، 
  .أقسامها

الذي يتكرر بين و ) لذكر ما يلحق بالقياس من وجوه االستدالالت(ثم تعرض الباجي 
االستدالل و االستدالل ببيان العلة، و  ل بالتقسيم،االستدالل باألولى االستدال: المتناظرين خمسة

  . االستدالل بالعكس، و بشهادة األصول
االستدالل بحمل و ثم تحدث بعد هذا على ما يلحق بهذا الباب وهو االستدالل بالقرائن، 

  .مختلف فيهاالاالستدالل ببعض األصول و االستدالل بدليل الخطاب، و المطلق على المقيد، 
براءة الذمة وخلو الساحة، : أحدهما: وقسمه إلى قسمين) أدلة استصحاب الحال وجوه(ن ثم بيّ 

  .االستدالل بالمتفق عليه على انتفاء المختلف فيه: والثاني
بذكر االستصحاب لحال العموم، واالستدالل بعدم الدليل على الشيء على نفي الحكم،  لَ وذيّ 

هذه هي مجمل الفصول األصولية التي . وبعدم لزوم الدليل على النافي، وجميعه مختلف فيه
  .تعرض لها الباجي في كتابه المنهاج

، بغرض إفادة لخص فيه الباجي مبحث األدلة واأللفاظ والدالالت وهذا الباب األصولي
قد ذكرنا بين يدي الجدل حدودا وفصوال من «: الجدلي بما يحتاجه من قواعدها، يقول الباجي

األصول، ملخصة، يحتاج إلى معرفتها صاحب الجدل، ليعلم ما يستدل به، ثم يشرع في كيفية 
  .)112(»االستدالل

الكتاب والسنة (ة األدل: والمالحظ أنه اقتصر في ذلك على فصلين من أصول الفقه، أولهما
 .األلفاظ والدالالت، وهي المتضمنة في الكتاب وفي معقول األصل: ، والثاني)واإلجماع والقياس

ولعله بهذا اقتصر على ما تتعلق به المناظرة سؤاال وجوابا، وهو األدلة ووجه داللتها على 
  .أحكامها، من حيث األلفاظ والمعاني والدالالت

الجوهرية لتعرض الباجي ألصول الفقه في مقدمة كتابه في الجدل، هو أن  األغراضومن 
كافة فصول المناظرة وأبواب السؤال والجواب تتنزل على مسائل األصول التي ذكر، تنزال مطابقا، 
فعلى نفس الترتيب الذي جاءت به هذه المقدمة األصولية جاءت أبواب الجدل الفقهي في الكتاب، 

ب بابا في الجدل على أوجه االعتراض على االستدالالت بالكتابه، وطابق ذكره فطابق ذكره للكتا
للسنة في األصول بابا في الجدل على االعتراض على االستدالل بالسنة، وقل مثل ذلك عن 
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اإلجماع ومعقول األصل، إذ جاءت في مباحث الجدل مراعية للترتيب الذي جاءت به في مقدمة 
  .األول من الكتاب األصول التي ضمنها الشطر

  :)113(القواعد العامة للجدل الفقهي في كتاب المنهاجـ  4
باب أقسام السؤال «: وقعت قواعد الجدل في هذا الباب ملخصة مختصرة تحت عنوان

منهجية محددة وطريقة مطردة في تعرضه لكل قسم من أقسام السؤال  ، وللباجيّ »والجواب
کر کل سؤال وأقسامه، ثم يعقب بذکر كيفية الجواب، وأخيرا يذيل بتوجيه والجواب، حيث يصدر بذ

منهجي للسائل أو للمجيب، منبها فيه على االحترازات التي ينبغي مراعاتها لتكون المناظرة 
  .صحيحة الطرق

السؤال ثم الجواب ثم مقسمة على ونذكر هنا أهم التقسيمات التي ذكر الباجي، مختصرة 
  .المجيب للسائل أو التوجيه المنهجي

السؤال عن مذهب المسؤول، ثم عن ماهية : يكون السؤال في المناظرة على خمسة أمور هي
: قال الباجي. مذهبه، ثم عن دليل مذهبه، ثم عن وجه الدليل، ثم على وجه القدح في الدليل

لمسألة أم يقلد السؤال هل له دليل في ا: وعلى مذهب من أجاز التقليد تكون األسئلة ستة، فالثالث«
  .)114(ولكل ضرب من السؤال ضرب من الجواب يخصه... فيها

أول خطوة في المناظرة هي تعيين المسألة المتناظر  :السؤال عن إثبات مذهب المسؤولأ ـ 
  .فيها، ثم تحديد مذهب المناظر

 نٍ بوهذا السؤال أخص من السؤال األول، ومن :السؤال عن ماهية المذهب والجواب عنه ب ـ
  ؟هل يسمى خمرا؟ وقد يكون عن علة: عليه، مثل، أن يسأل عن النبيذ

ويأتي هذا السؤال بعد جواب المسؤول عن مذهبه  :السؤال عن الدليل والجواب عنه ج ـ
  ؟ما الدليل على ذلك: وماهيته ويكون ذلك بقوله

الشرعية ووجه الدليل الواضح من النصوص  :السؤال الرابع عن وجه الدليل والجواب عنه. د
النص والظاهر والعموم فهذا يستغني بظهور وجه الدليل عن السؤال عنه، إال أن يكون في : ثالثة

  .)115(اآلية أو الخبر وجهان من الدليل، فيسأل عن أيهما يعتمد
يحسن السؤال عنها، إذا كان الخطاب ال يدل على المراد داللة فالداللة الخفية  أما وجه

  . واضحة
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   :مراتب وهو ثالثة: السؤال على وجه القدح في الدليل. ه
، وٕاثبات أسانيدها، وفي اإلجماع بتصحيح ثبوته، كالمطالبة بتوثيق األخبار، المطالبةاألولى 

  .وفي العلة بإيجادها ونحو ذلك من وجوه المطالبات
، وبيان وجود الخالف فيما مثال يكون بالطعن في اإلسناد في الحديثو ، االعتراض والثانية

  .ادعاه المسؤول إجماعا، ونحو ذلك
وهي أن يقابل دليله بمثله أو بما هو أقوى منه في الداللة على نقيض ، المعارضةوالثالثة 
  .حكم المسؤول

 .)116(تحدث عنه الباجي في قانون الجدل وأحكام السؤال والجواب ماباختصار أهم  اهذ
  :أصول السؤال والجواب في كتاب المنهاجمنهجية الباجي في تقرير ـ  5

بيان وجوه االعتراضات على االستدالل باألدلة الشرعية، وبيان وجوه الجواب ب اهتم الباجي
قصد الباجي وتوجهه بهذا المؤلف إلى علماء األندلس وطالبها، الذين  مما يتضح منهعلى ذلك، 

  .الواضح في المناظرةأحرجهم المذهب الظاهري بآلته الجدلية القوية، ومنطقة 
وقد توسل الباجي لتحقيق غرضه بطرق منهجية، تكسب كتابه صفة الجدة واألصالة، بحيث 
أورد األمثلة على كل وجوه االستدالل بجميع األدلة الشرعية، وأحاط بجل مسائل الخالف بين 

  .المالكية وغيرهم، وجعل مسائل الكتاب وفصوله تنتظم بشكل منطقي محكم مفهوم
اجي يقرر قواعد الجدل على كل جزئية، فيسوق القواعد الممكنة في السؤال، ويقابلها والب

بالقواعد الالئقة في الجواب، مصححا كل قاعدة بمثال أو أكثر، ويتتبع أوجه االعتراض والجواب 
 في الفرع الذي يمثل له إلى أن تبلغ المناظرة منتهاها، إما باإللزام، أو بالنقل للمسألة من مستوى

  .الفروع إلى مستوى األصول
ويتعقب الباجي في األسئلة واألجوبة وجوه المغالطات، وما قد يدخل السؤال أو الجواب وليس 

 .منهما، فيتعقبه ببيان موقع الضعف ومكمن المغالطة
والباجي وراء كل ذلك محيط برأيه واختياره، وموقفه النقدي، ومصادره، وشيوخه، الذين طالما 

  .)117(في صلب المناقشةاحتج بآرائهم 
 .)118(المواقف النقدية للباجي في كتاب المنهاج: خامسا
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انتماء الباجي هو ما يؤكد إن الموقف النقدي للباجي ومنهجه فيه وأدواته في الرد والترجيح 
  :ونالحظ بين يدي هذه النقطة أمرين ،لمدرسة النظار في الجدل والخالف

أن المنهاج کتاب في جدل الفقهاء، الغرض منه إكساب العلماء آلة الرد على  :هماأول
مسائله رد على مذهب الحنفية تارة،  المذاهب األخرى والجواب على اعتراضاتها، ولهذا فإنه في كلّ 

وعلى مذهب الشافعية تارة أخرى، وعلى مذهب الظاهرية تارة أخرى، وتلك الردود التي يمتلئ بها 
وجه على كل مراتب االستدالالت، وتنتقد الرأي المخالف بالقواعد المراعية ألساليب الكتاب تت

  .النظار وأهل البحث
 ،يتصرف الباجي في كتاب المنهاج تصرف المتحققين بعلم الخالف أصوال وفروعا :هماثاني

  .ويعقب على المسائل الدقيقة والفصول الطريفة تعليقات المتمكن الحاذق
صنف يتعلق بأصول : المواقف النقدية للباجي ردا وترجيحا إلى ثالثة أصنافويمكن تقسيم 

  .المالكية الفقه، وصنف يتعلق بالجدل قواعده وطرائقه، وصنف يتعلق برده على
  .مواقفه النقدية في األصول ـ 1

العام : ومن أهم الترجيحات والردود في كتاب المنهاج نجد رده على بعض الحنفية لما قالوا
وهذا غير صحيح، ألن ما يقابل «: المتفق عليه أولى من الخاص المختلف فيه، قال الباجي

  .)119(»...الخاص من هذا العموم مختلف فيه
تأويل  وقد أجاب عن ذلك بعض األصوليين بأني ال أجيز ابتداءً «: وقال في موضع آخر

حكام الفصول في أحكام إالظاهر وال تخصيص العموم بالقياس، وليس بصحيح، وقد بينت هذا في 
فذهب ابن القصار وشيخنا أبو إسحاق إلى تقديم الحظر على اإلباحة، «: ، وقال)120(»األصول

وبه قال القاضي أبو جعفر، وهو الصحيح عندي، والدليل على  هما سواء،: وقال القاضي أبو بكر
فال يجب أن تكون  ذلك أن الحظر واإلباحة حكمان شرعيان، يفتقر في إثبات كل منها إلى شريعة،

 .)121(»ألحدهما ميزة على اآلخر
  .مواقفه النقدية المتعلقة بالجدل ـ 2

اختياراته وردوده المتعلقة بأصول  :يمكن أن نميز بين نوعين من المواقف النقدية للباجي
  .اختياراته وردوده على تطبيقات قواعد الجدلو الجدل، 
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وٕان كان الذي بني عليه مسألته فرعا «: فمما رجحه الباجي من مسائل أصول الجدل قوله .أ
من الفروع، فمانعه السائل، فأراد أن ينقل الكالم إلى مسألة البناء، فهل له ذلك أم ال؟ قال أبو علي 

بنائها له ذلك، وهو الصحيح عندي، اعتبارا ب: الطبري ليس له ذلك، ألنه انتقال، وقال أبو إسحاق
  .)122(»على أصل من األصول الظاهرة

فإن الدليل ال يجوز أن يتأخر الدال على المدلول ولهذا استدللنا بالمصنوعات «: ومنها قوله
  .)123(»في المحدثات على الصانع وٕان كانت متأخرة والصانع سبحانه قديم فكذلك هاهنا

راض بالقدح قبل وقد أجاز بعض أهل النظر االعت«: وقال ردا على بعض أهل الجدل
  .)124(»السؤال عن الدليل ووجهه، وهذا خطأ، ألن السائل حينئذ يعود مسؤوال، وليس له ذلك

ورد الباجي على أبي جعفر المرتضى العلوي في قوله إن السائل ليسن له أن يسأل عن 
: قباقال الباجي مع .الدليل أكثر من سؤال واحد، كما ليس المستدل أن يستدل بأكثر من دليل واحد

وهذا ليس بصحيح عندي، ألن السائل مسترشد، وكل شبهة تعرض له في الدليل ال بد له من «
  .)125(»إظهارها

فذهب أبو الحسن بن القصار إلى أن المثبت أولى من النافي، وبه «وقال في موطن آخر 
ر، هما سواء، وٕاليه ذهب قاضينا أبو جعف: قال شيخنا أبو إسحاق، وكان القاضي أبو بكر يقول

  .)126(»وهو الصحيح
  :على تطبيقات قواعد الجدلالكثيرة ردود الباجي  ومن .ب
ومما يلحق بالنقص أن يكون التعديل للجنس فينقض عليه بأعيان المسائل وآحاد «: قولهـ 

وما يجب على النقض وليس بجواب صحيح «: قال، و »وهذا النقض ليس بصحيح... ذلك الجنس
  .)127(»وهذا غير صحيح ألن التسوية زيادة نقص على نقص ...المساواة بين الرفع واألصل

هذا الوصف له تأثير وهو دفع : ومما يجاب به عن ذلك ليس بجواب، وهو أن يقول«ـ 
مذهبه حكم  النقص عن العلة، وهذا غير صحيح، ألنه جعل الدليل تابعا لمذهبه، فما صح به
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يله وتبيين فساد مذهبه، فال يجوز أن بصحته، واألدلة ال تتبع المذاهب، وألن الغرض إبطال دل
 .)128(»يجعل مذهبه حجة على خصمه

  .الرد على المالكية ـ 3
الستدالل أو االعتراض أو الجواب، بأن التصحيح  يكونرد الباجي على المالكية غالبا ما 

يكون اعتالل أهل المذهب غير حاسم للمسألة، أو أن يكون عاما مجمال غير ناص على محل 
  .مدار التخاصمالنزاع و 
أن يبين إسناده أو «من ذلك أن المالكية قرروا في الجواب عن المطالبة بتصحيح السند أ ـ 

، وقد انتقد الباجي هذا المسلك في الجواب، وذلك لكونه مجمال ينقصه »يحيل على كتاب مشهور
مع  هذا الذي ذكره أصحابنا في صدر هذا الفصل، وذلك ال يصح عندي، إال«التفصيل فقال 
فأما من لم يقل بالمراسيل فإنه يجب عليه تبيين اإلسناد، لينظر فيه المستدل  ،القول بالمراسيل

  .)129(»عليه، كما ينظر في سائر األدلة
ومن رد الباجي على المالكية اعتراض بعضهم على الخبر بما ال يعتبر قدحا وذلك أن ب ـ 

مقدم على القياس،  �إن خبر النبي «: ايقول إن هذا الخبر يخالف القياس، قال الباجي منتقد
ثبت لنا القياس، كانوا إذا ظفروا بالخبر تركوا القياس ورأوا الخبر  بإجماعهموكذلك الصحابة الذين 

  .)130(»مقدما عليه
ومما رد به الباجي على المالكية أيضا قول بعضهم في المناظرة بعموم المقتضى، قال ج ـ 

في نبعض الشافعية في هذا أن جميع ما يقتضيه اللفظ وقد أجاب بعض أصحابنا و «الباجي 
ال يصح هذا الجواب، «: ، وعقب الباجي بقوله»في الكمال، ونحن نحمل الخبر عليهماناإلجزاء و 

ألن نفي الكمال يقتضي وجود اإلجزاء على غير وجه الكمال، ونفي اإلجزاء يقتضي عدمه وهما 
  .)131(»حكمان متضادان

: ة المغرب ممن يقول بأن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا فقالورد على بعض مالكيد ـ 
أما المتعلق بإجماع أهل المدينة باالستنباط فال يكاد يصح من جهة النظر وال ينتصر «

 .)132(»بجدل
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  :استخالص
إن أهم خصائص منهجية الباجي في المنهاج أنه صاغ للمالكية باألندلس القواعد التي 

بعد أن كان جل ما فيها إما ملحقا بأصول الفقه أو مأخوذا من  يناظرون المذاهب المخالفة،
  .مؤلفات الشافعية في الجدل

أورد من األمثلة الفقهية المجموعة من مصنفات البغداديين في الخالف ما يجعلها صالحة و 
  .للذب عن المذهب المالكي وبيان قوة حجته في مسائل الخالف

مسائل الخالف وما ألف الباجي في المنهاج يتضح ونحن إذا قابلنا ما ألف المتأخرون في 
ر أن مذهب مالك لم يكن عريا عن علوم الخالف، وأنه لم يكن دون المذاهب األخرى في التمهّ 

واالستبحار في الخالف والجدل، إال أن ذلك لم يكن بالحجم والكثرة التي كانت للمذهبين الحنفي 
 .والشافعي

والقاضي عبد الوهاب ونظراؤهم، في مسائل الخالف،  إن ما ألف ابن القصار وابن الجهم
وما ألف الباجي وغيره من المؤلفات القليلة من كتب قواعد الجدل قد اعتمد بعدهم في المذهب إلى 

ار من مؤلفات هذا الفن الذي يعد من علوم الفقه التكميلية ثيومنا هذا، ولم يحتج المالكية إلى اإلك
  .)133(ه العمل ال االحتجاجمن جهة، وألن مذهب مالك مبنا
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  ثامنةالمحاضرة ال
  دراسة مسائل فقهية من كتاب عيون األدلة

  .قبل دراسة المسائل، ينبغي بيان الخطوات العامة لدراسة مسألة فقهية في الخالف العالي
  .التحقق من وجود الخالف العالي في المسألة ـ 1
بيان اندراج النص الفقهي في المسألة المدروسة، هل يندرج في معرفة الخالف العالي أو في  ـ 2

  .فقه الخالف العالي
لم الخالف أو هو علم اختالف الفقهاء، وذلك من خالل بيان نوع الخالف العالي، هل هو ع ـ 3

  .التحليل الوظيفي للنص
  .مالحظة خصائص كل نوع من نوعي الخالف العالي ـ 4
  .إذا كان مندرجا في الثاني نحاول المقارنة بخطوات الفقه المقارن، واستنتاج ما يمكن استنتاجه ـ 5
الجدلي . (استخالص اتجاه المؤلف من اتجاهات الخالف العالي الثالثة التي درسناها من قبل ـ 6

  ).أو األثري أو التعليلي
  .استنتاجات عامة ـ 7

  :ة على النماذج اآلتيةواآلن نحاول تطبيق الخطوات السابق
  :من المسائل الخالفية اذجنم

  .مسألة غسل اليدين قبل الطهارة: المسألة األولى
عند مالك رحمه اهللا غسُل اليدين قبَل «: قال رحمه اهللا في مسألة غسل اليدين قبل الطهارة

سواء كان حدثه من  ،الطهارة مندوٌب إليه وليس بواجب، وهو قول أبي حنيفة واألوزاعي، والشافعي
  .نوم الليل أو النهار، أو أي حدث كان

  .إنه إن كان من نوم الليل دون النهار واجب رحمه اهللاوُحكي عن أحمد بن حنبل 
  .تعبدًا ال لنجاسة: وذهب قوٌم من أهل الظاهر إلى أنه واجب من أي نوم كان

  .فإن أدخلهما اإلناء قبل غسلهما يفُسد الماء
الماء، تحقق النجاسة على يده  إْن أدخلهما اإلناء قبل غسلهما نِجس: البصريوقال الحسُن 

  .أو ال
  .أن الوجوب يحتاج إلى شرع، فال ُتوجب شيئًا إال بداللة: والدليل على صحة قولنا هذا
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َالِة فَ ﴿: قال -تعالى  -وأيضًا فإن اهللا  ِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَها الاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َيا َأي
اآلية، فأمرنا بغسل األربعة األعضاء، ولم يأمر بغسل اليد قبل ذلك، فلو كان يجب علينا  ﴾َوَأْيِدَيُكمْ 

  .ُحكٌم غيُر ذلك لذكره، فال ُتوجب غير ما ُذكر إال بدليل
 - ى تعال - له الذي أمره اهللا  ، وبين)توضأ كما أمرك اهللا(: لألعرابي �وأيضًا قول النبي 

غسَل األربعة األعضاء، كاملة فقط وهذا موضُع تعليم، فلو كان غسُل اليدين قبل ذلك واجبًا لبينه 
  .له

 - لن ُتجزئ عبدًا صالُته حتى يسبغ الوضوء كما أمره اهللا (: وأيضًا الحديُث الذي قبل فيه
قدر يجزئه، وان ما أن هذا ال] على[، فدل )فيغسل وجَهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه -تعالى 

  .دونه ال يجزئه
األعضاء األربعة ونوى بها  ، ومن غسل هذه)وٕانَما ال مرئ ما نوى( �وأيضًا قوُل النبي 

  .الطهارة، فله ما نواه
 النوم ال يخلو أن يكون َحَدثًا في نفسه أو سببًا للحدث، بل هو سبٌب للحدث كمس وأيضًا فإن

والقبلة للشهوة، وعلى األحوال كلها، فال يجب غسُل اليد عند وجود الذكر، ومالمسة النساء، 
وجميُع ذلك ال يوجب تنجيَس اليد، . كما ذكرنا من اللمِس أو الغائِط والبول: الحدث، وال عند سببهِ 

  .وال فساد الطهارة وٕان لم يغسل
اليد، فإن لم يفعل إما أن تأمروه بغسل : ال َتْخُلون من أحد أمرين: فإننا نقول لهم: وأيضاً 

ال يجب ذلك بإجماع؛ : إن طهارته ال تصح إال بذلك، وفي األمرين جميعاً : نِجس الماء، أو تقولوا
ألن ما كان متعبدًا به لجل الحدث ال ألجل نجاسة فإنه ال يتغير بأي حدث كان، سواء كان بنوم 

نه ريح أو غائط لم يجب غسل اليدين، فلما اتفقنا على أنه لو خرجت م. أو غائط أو بول أو لمس
الذي  -كان في حدث النوم  - مع يقين الحدث الموجود به  -وال تنجيس الماء، وال فساد الطهارة 

  .أولى أن ال يجب -فيه إذا نام جالسًا  هو غير متيقن، وهو أخفض مرتبة، وقد سقطت الطهارة
إذا لم يتغير بأحد  - عندنا  - ن الماء فإ: فلو كان ُيفسد الماء ألجل نجاسة في يده: وأيضاً 

وهذا أصل لنا، فإن اخترتم نقل الكالم إليه فذلك . الوصاف من ريح أو لون أو طعم لم ينجس
  .إليكم

ألنه لو أدخلها في طعام أو شراب لم ينُجس، مع أن : ثم مع هذا فاليُد على أصل الطهارة
فالماُء الذي يدفع النَجس عن نفسه، وتجوز الطهارة . المائعات ال تدفع النجس وال تجوز الطهارة بها

  .أولى أال ينجس بإدخال يده فيه: به
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إذا استيقظ أحُدكم من نومه فال يغمس يَده في (: �قوله : الدليُل على وجوب ذلك: فإن قيل
 حتى(: وفي بعض األخبار. )إنائه حتى يصب عليها صبًة أو صبتين؛ فإنه ال يدري أين باتت يده

ِإَذا ُقْمُتْم ﴿ -تعالى  -: ، وهذا أمر ظاهره الوجوب كقوله)فإنه ال يدري أين باتت يده: سلها ثالثاً يغ
َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكمْ  وذلك على الوجوب له﴾ِإَلى الص ،.  

حدكم ال فإن أ(: علل ونبه؛ بقوله �الحديُث يدل على أنه استحباب؛ ألن النبي : قيل له
أنه ليس ألجل الحدث : ، فعلمنا أنه على طريق االحتياط، وأعلمنا بهذا أيضاً )يدري أين باتت يده

  .بالنوم؛ ألنه لو كان لذلك، لم يحتج لالعتالل
اسلك هذا الطريق، واترك : أن قائًال لو قال: والذي يدل أيضًا على أنه على طريق االحتياط

اغسل ثوبك؛ فإنك ال تدري أي شيء فيه، : دري ما فيه، وكذلك لو قالالطريق اآلخر؛ فإنك ال ت
اغسل ثوبك، : وهل أصابه نَجس أو ال؟ لعلم أن ذلك على طريق االحتياط، وٕان كان لو تجرد قوُله

  .لدل على الوجوب، غير أن الذي اقتران به دل على أنه على االحتياط
، وهذا يدل على أنه )يدري أين طافت يده فإن أحدكم ال(: وفي حديث في السنن ألبي داود

ن اإلنسان ال يأمن أن تطوف يُده في المواضع التي إذا القتها يده استقذر أن يدخلها استحباب؛ أل
  .في َوضوئه، وعافته نفسه؛ كإبطه ومغابنه الغامضة

َالَة َتْنَهى ِإن الص ﴿: -تعالى  -يمنع من وجوب ذلك، كما قال  الإن هذا التعليم : فإن قيل
َواْلَمْيِسُر َواْألَْنَصاُب َواْألَْزَالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل  ِإنَما اْلَخْمرُ ﴿: ، وكقوله﴾َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ 

َواْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر ِإنَما ُيِريُد الشْيَطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة ﴿: ، وكقوله﴾الشْيَطاِن َفاْجَتِنُبوهُ 
َالِة َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهونَ  ِه َوَعِن الصُكْم َعْن ِذْكِر اللولم يدل ذلك على أن الصالة ﴾َواْلَمْيِسِر َوَيُصد ،

  .ليست بواجبة، وٕان اجتناب الخمر ليس بواجب
لصالة، ثم وصفها بأنها ليس هذا مما نحن فيه بسبيل؛ ألن اهللا تعالى أوجب علينا ا: قيل له

تفعل ذلك، فكان هذا مؤكدًا إليجابها، وكذلك ما ذكره مما تفعله الخمر مؤكد إليجاب اجتنابها، 
  .وليس كذلك ههنا، ألنه بّين أن الغسل ألجل الشك

ولو كان ظاهر الخمر معهم لم يمتنع أن نخصه بداللة القياس، وذلك أنَنا قد اتفقنا على أنه 
أنه ال : غير النوم وادخل يده في الماء لم ينجس، وأجزأته الطهارة، والمعنى في ذلكلو أحدث ب

  .يتقين نجاسة في يده فكان النوم مثله، أو بعلة أن يده طاهرة وهو منتقض الطهر
لعلة أنه : ويجوز أن تلزم من يوجبه من نوم الليل دون نوم النهار القياس على نوم النهار

يعلم في يده نجاسة، أو بعلة أنه لو أدخلها في طعام أو شارب غير الماء لم قائم من النوم ال 
  .يفسده، ولم يجب غسل يده إن أدخلها فيه، وكذلك نوم الليل
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  .وأفعاله على الوجوب غسل يده - عليه الصالة والسالم  - فإنه : فإن قيل
  .الستحبابلو تجرد عما قارنه من االعتالل في الخبر فدل على أنه على ا: قيل

أو نحرر . أن ننقله من الوجوب إلى االستحباب بداللة القياس الذي ذكرناه: ويجوز أيضاً 
هذا عضو قد تعبدنا بغسله في جملة األعضاء ألربعة، فلم يجب غسله مرتين : علة أخرى فنقول

  .قياسًا على الوجه والرجلين
، فأخرجه )ت العينان استطلق الوكاءفإذا نام ،العينان وكاء السه(: قال �إن النبي : فإن قيل

: الوكاء، وقد ال يستطلق ومع هذا فإن الوضوء واجب، وكذلك قوله مخرج االعتالل، وقد يستطلق
، فينبغي أن يكون غسُل يده )فليغسل يده قبل إدخالها في وضوئه؛ فإنه ال يدري أين باتت يده(

  .واجباً 
  .حدث منه، وليس الغالب منه مالقاة يده النجاسةإذا نام فالغالب من أمره خروُج ال: قيل له
فإن الطرف الواحد ال يستحق تطهيره مرتين في طهر واحد، والدليل على هذا غسل : وأيضاً 

  .الرجلين
إذا (: قال �ألن النبي : ذهب إلى التفرقِة بين نوم الليل والنهار، فال معنى لقوله نوأما م

ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، فدل على أنهما  ،)يدهاستيقظ أحدكم من نومه فال يغمس 
  .مشتركان من طريق المعنى

  .)فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده(: الخبر ورد في نوم الليل؛ ألنه قال: فإن قيل
وقد روي في بعض . فيجمع بينهما بعلة أنه قائم من النوم، ال يتيقن على يده نجاسة: قيل له

  .، واليد تطوف في نوم النهار كما تطوف في نوم الليل)إنه ال يدري أين باتت يدهف(: األخبار
  ).أنه توضأ فاستوكف ثالثاً : (�وقد روى أنس بن السري عن النبي 

أي غسل كفه ثالثًا، ولم يبين أي وضوء هو من الليل أو : معنى استوكف ثالثاً : قال الراوي
  .النهار

فوجب أن ال تتكرر بعض األعضاء فيها، أصله  هي طهارة من حدث: ويجوز أن نقول
  .)134(»التيمم

  هل هي طاهرة أم نجسة؟ عظم الميتة وسنها وقرونها وريشهاحكم  :المسألة الثانية
نجس، وكذلك عظم  -عندنا  -فأما عظم الميتة وسنها وقرونها وريشها فهو «: قال رحمه اهللا
  .ي فهو طاهر بناء على أصلنا في أن الذكاة تعمل في جلود السباع ولحومهاك الفيل ونابه، فإن ذُ 

                                           

  ).88ـ1/75(عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار ) 134(
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عظام الميتة وسنها وقرونها وريشها طاهر، وكذلك عظام الفيل، بناء على : وقال أبو حنيفة
أصله أنه ال حياة فيها، وأن الذكاة تعمل في السباع وتطهرها وٕان كانت نجسة في حياتها، فسواء 

  .إن العظام طاهرة؛ ألنه ال روح فيهات أو ماتت فيَ ك ذُ 
ووافقنا الشافعي على أن عظام الميتة نجسة وقرونها وسنها، وٕانما خالفنا في صوفها ووبرها 

  ..وشعرها، وقد مضى الكالم معه في ذلك، وخالفنا في أن الذكاة ال تعمل فيما ال يؤكل لحمه
قول النبي عليه : الميتة نجسةوالدليل لقولنا وقول الشافعي على أبي حنيفة في أن عظام 

  .، وهذا عام فيها وفي كل جزء منها إال ما قام دليله)ال تنتفعوا من الميتة بشيء: (السالم
  .ليس العظم منها فال يتناوله اسم ميتة: فإن قيل

  .عن هذا أجوبة: قيل
  .أن اسم الميتة يقع على جملتها والسن فيها: أحدهما
إنه ميتة، وهذا : ن في مدهن الفيل، وقالهِ د كان يكره أن يَ ما روي عن ابن عمر أنه : وأيضا

  .ألنه ميتة: تعليل منه فكأنه قال
ُقْل ُيْحِييَها الِذي َأْنَشَأَها * َقاَل َمْن ُيْحِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم ﴿: فإن اهللا تعالى قال: وأيضا

َل َمرةٍ  79ـ78:يس[ ﴾َأو[َنْكُسوَها َلْحًما﴿: ، وقال َواْنُظْر ِإَلى اْلِعَظاِم َكْيَف ُنْنِشُزَها ثُم﴾ ]259:البقرة[ ،
، ]14:المؤمنون[ ﴾َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما﴿: ، وقال]11:النازعات[ ﴾أَِإَذا ُكنا ِعَظاًما َنِخَرةً ﴿: وقال

  .والجلدفاألصل هو العظام، والروح والحياة فيها كما هي في اللحم 
  .ألم اللحم والجلدألم كما يَ يَ : وأيضا

  .ألم، وكذلك الريشد السن فال يَ رَ بْ ألم، ويُ قطع فال يَ القرن يُ : فإن قيل
يجوز أن يكون الظفر والسن والقرن والريش ال روح فيه غير أن أصله يسقيه الدم، فهو : قيل

  .ؤلم اللحمما يُ ؤلم كبخالف الشعر والصوف، وأما العظم الذي تحت اللحم فإنه يُ 
، وهذا عام فيها وفي كل جزء منها إال ما قام ﴾حرمت عليكم الميتة﴿: ولنا أيضا قوله تعالى

، وبما ﴾من يحيي العظام وهي رميم﴿: دليله، وقد بينا أن العظم يموت ويدخله الحياة بقوله تعالى
  .تقدم ذكره

ى أنه ال يؤكل مع تأتي األكل فيه، وأيضا فإن العظم يتأتى أكله كاللحم والجلد، فلما اتفقنا عل
  .دل على أنه كاللحم والجلد

الطير وغير ل الرضيع والجدي والفرخ و مَ هذا غلط؛ ألن العظم يؤكل، وخاصة عظم الحَ : قيل
  .ويؤكل، ويتأتى فيه األكل، وليس كالصوف والشعر ىذلك، وعظم الكبير يشو 
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الميتة نجس إذا أخذ في حياتها أو  قد اتفقنا على أن لحم: قياسنا فنقول رويجوز أن نحرّ 
  .بعلة أنه لو قطع في حياتها لكان نجسا ،موتها، وكذلك العظم الذي تحت اللحم

هو جزء متصل بذي روح قد اكتسى جزءا منها، فهو كاللحم الذي اكتسى جزءا : أو نقول
ون نسجا منها، وهو الجلد، فكذلك العظم قد اكتسى جزءا من الحيوان وهو اللحم، فوجب أن يك

كتس جزءا من الحيوان، وباهللا يكاللحم، وال يلزم على هذا السن والقرن والريش؛ ألنه لم 
  .)135(»التوفيق

  .حكم غسل الجمعة: المسألة الثالثة
إال ما روي عن . قال جميع الفقهاء إنه ليس بفرض غسل الجمعة سنة، وبه«: قال رحمه اهللا

لو وجدت ماء بدينار ألشتريته وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه، به قال : كعب األحبار أنه قال
  .داود

، وهذا )من أتى الجمعة فليغتسل: (واحتج بما رواه ابن عمر أن النبي عليه السالم قال
  .يقتضي الوجوب

غسل الجمعة : (قال �ن أبي سعيد الخدري أن رسول اهللا وروي عن عطاء بن يسار ع
  .، وهذا أشد خبر يحتجون به)واجب يوم الجمعة على كل محتلم

على كل مسلم أن يروح إلى الجمعة، فمن راح إلى : (وروت حفصة أنه عليه السالم قال
  ).الجمعة فليغتسل

: قال �مالك أن رسول اهللا ما رواه الثوري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن : والدليل لقولنا
أنه جوز : أحدهما: ، والدليل منه من وجهين)من توضأ فبها نعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل(

  .، فلعم به أن الغسل ليس بفرض)فبها ونعمت: (االقتصار على الوضوء بقوله
  .هو أنه أخرج االغتسال مخرج الفضيلة: والوجه اآلخر

يأمرنا إذا كنا مسافرين  �كان رسول اهللا : (رادي قالما رواه صفوان بن عسال الم: وأيضا
، فأمر عليه السالم باستدامة لبس الخف، )أال ننزع خفافنا إال من جنابة، لكن من غائط ونوم وبول

وذكر نزعه عند الجنابة وحسب، فمن زعم أن نزعه يجب لغسل الجمعة خالف ظاهر الخبر، 
  .وأوجب ما لم يذكر فيه

أن الناس ( –رحمة اهللا عليها  -اه ابن عباس رضي اهللا عنهما وعائشة ـ ولنا أيضا ما رو 
إن : ، وروي- وعليهم الصوف والمسجد ضيق  -كانوا عمال أنفسهم، وكانوا يروحون إلى الجمعة 

                                           

  .)940ـ2/937(عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار  )135(



 ـ  102ـ 
 

، أي )لو اغتسلتم: عليهم الجلود، فكانوا يعرقون، ويتأذى بعضهم بروائح بعض، فقال عليه السالم
  .ئح من العرق، فعلل عليه السالم الغسل وبين أنه للتنظيفلو اغتسلتم لتزول الرا

ـ وأيضا ففي المسألة إجماع الصحابة، وذلك ما رواه مالك عن الزهري عن سالم عن عبد اهللا 
: أية ساعة هذه؟ فقال: يخطب، فقال لعثمان �أن عثمان دخل في يوم الجمعة، وعمر (بن عمر 

والوضوء أيضا، وقد علمت أن : فقال له. السوقما زدت على أن توضأت بعد أن انقلبت من 
، فترك عثمان الغسل، ولو كان واجبا ما تركه، ثم إن عمر أقره )كان يأمرنا بالغسل �رسول اهللا 

  .على ذلك بحضرة الصحابة لم ينكر أحد ذلك، فلو كان واجبا ما أقره على ذلك
إن رسول : وقوله. تغتسل يعني أنك تأخرت إلى هذا الوقت ولم. والوضوء أيضا: وقول عمر

من توضأ (: إنما هو على طريق االستحباب؛ بدليل ما قاله عليه السالم. كان يأمرنا بالغسل �اهللا 
  .، وبهذا اإلجماع)فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل

  .، محمول على وجوب سنة، بما ذكرناه من الدالئل)غسل الجمعة واجب(: ما روي أنه قالـ 
أصله . هو غسل ألمر مستقبل لم يتقدم سببه فوجب أن يكون غير واجب: ونقول أيضا

  .الغسل للحج، ألن الغسل الواجب هو ما تقدم سببه
إن هذا الغسل مأمور به ألجل الجمعة أو لصالة جماعة ال لحدث، فأشبه : ولنا أن نقولـ 

أو  ..اميع ذلك فرضالغسل لصالة العيدين واالستسقاء وغير ذلك من الحج، فلما لم يكن الغسل لج
  .لما ذكرناه فكذلك للجمعة

غسل الجمعة (: ، وروي أنه قال)غسل الجمعة(: فقد روي أنه عليه السالم قال: فإن قيل
  .وهذا آكد ما يكون في كونه فرضا )واجب كغسل الجنابة

وأما يزيد الرقاشي عن أنس فضعيف الحديث، ، واألخبار التي رويتموها فهي عن أنس وسمرة
  .رويه بعضهم عن الحسن عن سمرة، وليس بالوجه الواضحوقد ي

اهللا عليهما، فإنه لم يأمره بالخروج والغسل؛ ألن  ةرحموما رويتموه عن عثمان مع عمر 
  .الوقت كان قد ضاق فيما ذكرتموه

هو التقدير في الموضع، : فالفرض )غسل الجمعة فريضة(: أما الخبر الذي قال فيه: قيل
فرض القاضي النفقة، أي قدرها، ولم يرد : ، ومثله يقال﴾ااهَ نَ ضْ رَ فَ ا وَ اهَ نَ لْ زَ نْ أَ  ةٌ رَ و سُ ﴿: كقوله  تعالى

غسل الجمعة (: الفرض الذي هو في الشريعة من تركه فقد عصى؛ بدليل ما روي عنه أنه قال
  .، وبدليل األخبار التي ذكرناها)سنة

  .ضعيف فليس كذلك؛ ألن األعالم الثقات قد رووا عنه إن يزيد الرقاشي: وقولكم
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وأما حديث سمرة، أنه روى بعضهم عن السحن عن سمرة فال يضر مثل هذا في الحديث إذا 
  .سندرسل أو أُ أُ 

وأما حديث عثمان مع عمر رضي اهللا عنهما، فإن كان لم يأمره بالخروج والغسل لضيق في 
رض؛ إذ لو كان فرضا لكان أولى من استماع الخطبة، وال الوقت فذلك أقوى دليل على أنه ليس بف

مع أنه . تفوته الصالة: في الجمعة لضيق الوقت، ولم يكن دخل في الصالة بعد فيقال يسقط فرٌض 
لو كان شرطا في صحة الجمعة لم يجز أن يدخل فيها بغير شرطها، والغسل كالخطبة التي 

ا يزعمون مفترض على كل إنسان في نفسه، فلما لم يختص بأدائها اإلمام وحده؛ ألن الغسل على م
بالخروج والغسل، ولم ينكر أحد من  �يخرج عثمان، وقد ترك الغسل عامدا، ولم يأمره عمر 

الصحابة، دل ذلك على سقوط فرضه، وعلم أن نكير عمر على عثمان رضي اهللا عنهما بالخروج 
. وحصل استماع الخطبة الذي هو واجب إنما هو لتركه سنة مؤكدة، ولكن السنن إذا ضاق الوقت

  .خاصة مع استماع الحاضر خطبة اإلمام صارت السنن ما قد فات وقتها، فيتشاغل عنها باألهم
، فإنه عليه السالم أراد وجوب سنة، )غسل الجمعة واجب كغسل الجنابة(: وقوله عليه السالم

  .)136(»وفيقوهو في صفته كغسل الجنابة بالدالئل التي تقدمت، وباهللا الت

   

                                           

  .)1359ـ3/1349( ،عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء األمصار) 136(
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  المحاضرة التاسعة
  اإلشرافدراسة مسائل فقهية من كتاب 

الخطوات العامة لدراسة مسألة فقهية في الخالف بقبل دراسة المسائل اآلتية، ينبغي التذكير 
  .العالي
  .التحقق من وجود الخالف العالي في المسألة ـ 1
بيان اندراج النص الفقهي في المسألة المدروسة، هل يندرج في معرفة الخالف العالي أو في  ـ 2

  .فقه الخالف العالي
بيان نوع الخالف العالي، هل هو علم الخالف أو هو علم اختالف الفقهاء، وذلك من خالل  ـ 3

  .التحليل الوظيفي للنص
  .مالحظة خصائص كل نوع من نوعي الخالف العالي ـ 4
  .إذا كان مندرجا في الثاني نحاول المقارنة بخطوات الفقه المقارن، واستنتاج ما يمكن استنتاجه ـ 5
الجدلي . (استخالص اتجاه المؤلف من اتجاهات الخالف العالي الثالثة التي درسناها من قبل ـ 6

  ).أو األثري أو التعليلي
  .استنتاجات عامة ـ 7

  :ة على النماذج اآلتيةواآلن نحاول تطبيق الخطوات السابق
   .تلف الزكاة قبل وصولها إلى اإلمام: المسألة األولى

الزكاة تتعلق بالعين ال بالذمة، وٕامكان األداء إلى اإلمام من « :قال القاضي عبد الوهاب
شرط الوجوب في المواشي والثمار، فإن حال الحول ولم يمكن إيصالها إلى اإلمام ثم تلفت أو 

إن : قصد للفرار بالزكاة لم يضمن، ووافقنا أبو حنيفة في ذلك كله، إال أنه قال أتلفها هو من غير
إن مجيء الساعي من شرط الوجوب، : أتلفها هو ضمن، واختلف قول الشافعي في ذلك، فقال

من شرط الضمان واختلف قوله في تعلقها بالعين أو بالذمة، ودليلنا على أنها متعلقة بالعين، : وقال
َوِفي َأْمَواِلِهْم َحق ِللساِئِل ﴿: ، وقوله)103:التوبة(﴾ ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُرُهمْ ﴿ :قوله تعالى
في أربع وعشرين من اإلبل فدونها الغنم في كل خمس : (� ، وقوله]19:الذاريات[﴾ َواْلَمْحُرومِ 

وذلك يوجب تعلقها بأعيان األموال، وألن الساعي يطلب بالزكاة من العين إال أن يرضى ) شاة
يعدون على الناس مواشيهم، ويأخذون الزكاة منها، فلو  �بغيرها، وكذلك كان سعاة رسول اهللا 

ة بأعيان األموال كالديون، وألنه حق طرأ على األموال فلم كانت الزكاة في الذمة لم تتعلق المطالب
ودليلنا على أن مجيء الساعي شرط في . ابتداء، كجناية العبد المتعلقة برقبته يجز نقله إلى الذمة
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وله ، وق)103:التوبة(﴾ ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُرُهْم َوُتَزكيِهْم ِبَها﴿: صحة الوجوب، قوله تعالى
بكر قاتل أهل  ، وألن أبا)ن آخذ الصدقة من أغنيائهم، فأردها على فقرائهمأمرت أ: (عليه السالم

الردة في منعهم أداء الزكاة إليه، ولم ينكر أحد ذلك، وألن رب المال لو أخرجها بنفسه لم يجز، 
ل أن يضمنه لم وألنه معنى لو تلف المال قب. ولزمه إعادتها للساعي، فعلم أنه من شرطها كالحول

يتعلق الوجوب به كالحول، ودليلنا على أنه لو أتلفها هو ال بقصد الفرار أنه ال يضمن، أنه أتلفها 
  .)137(»قبل مجيء شرط وجوبها فال يضمن أصله قبل الحول

  .زكاة الحلي: المسألة الثانية
خالفا ألبي حنيفة وأحد قولى . الحلي المباح المتخذ للبس ال زكاة فيه«: قال القاضي

الشافعي؛ ألن المعتبر في وجوب الزكاة في األموال هو النماء دون غيره، فالزكاة تابعة له؛ ألنها 
منها ما تجب الزكاة في عينه، : تجب بوجوده وتسقط بعدمه، يبين ذلك أن األموال على ضريين

لزكاة في عينه كالعروض، ثم قد ثبت أن ما ال تجب في عينه الزكاة إذا قصد ومنها ما ال تجب ا
به الثمن وطلب الفضل وجبت الزكاة فيه، فوجب أن تكون ما في عينه الزكاة إذا عدل به عن 
طلب النماء أن يؤثر ذلك في سقوط الزكاة عنه، وال تحتاج أن تقول على وجه مباح؛ ألن التأثير 

ما نقوله، وهذا يمكن أن يستدل به على أنه من قياس العكس، ويمكن أن يكون  إذا ثبت لم يبق إال
ألنه ملك مقصود به االقتناء : استدالال مبتدأ هذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في المسألة، وقيل

كل ما لو : وترك الثمن على وجه مباح كعروض القيمة، وهذا تأثيره في الفروع دون األصل، وقيل
من نوع  لك الصغير لم يكن فيه زكاة، فكذلك إذا كان في ملك الكبير كالعروض، وهذاكان في م

  .)138(»-واهللا أعلم- . القياس المركب، وما قدمناه هو المعتمد
  .وجوب الكفارة والقضاء على متعمد الفطر :المسألة الثالثة

تجب الكفارة بكل فطر على وجه الهتك، من أكل وشرب، وغير ذلك : مسألة«: قال القاضي
ال كفارة إال في الجماع، لما روي أن رجال أفطر في : خالفا للشافعي في قوله. سوى الردة

إنه أفطر : �أن يكفر بعتق رقبة، وروي أن رجال قال لرسول اهللا  �رمضان، فأمره رسول اهللا 
، وهذا نقل للحكم بسببه، وألنه لو كان الحكم يختلف )عتق رقبةأ: (يوما في رمضان، فقال له

؛ وألنه )من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر: (الستفصل وسأل عما أفطر به، وقوله
أفطر نهار رمضان على وجه الهتك لحرمة الصوم، فوجب أن تلزمه الكفارة كالجماع؛ وٕان شئت 

                                           

  .)383ـ1/382( ، للقاضي عبد الوهاب،اإلشراف على نكت مسائل الخالف )137(
  .)401ـ1/400( ، للقاضي عبد الوهاب،اإلشراف على نكت مسائل الخالف )138(
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ة، وٕان كان غير محتاج إليه؛ ألن في العلة احترازا منه بغير مع اعتقاد وجوبه احترازا من الرد: قلت
هذا الوجه؛ وألنه نوع يقع به الفطر تارة بعذر وتارة بغير عذر فوجب إذا وقع مع العدم أن تجب 

في الصوم بحال المفطر ال بما يقع به الفطر  الكفارة كالجماع؛ وألن االعتبار في وجوب الكفارة
     .)139(»اعتبار باألصول كلها

                                           

  .)434ـ1/433( الوهاب،، للقاضي عبد اإلشراف على نكت مسائل الخالف )139(
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  المحاضرة العاشرة
  دراسة مسائل فقهية من كتاب االستذكار

قبل دراسة المسائل اآلتية، ينبغي التذكير بالخطوات العامة لدراسة مسألة فقهية في الخالف 
  .العالي
  .التحقق من وجود الخالف العالي في المسألة ـ 1
بيان اندراج النص الفقهي في المسألة المدروسة، هل يندرج في معرفة الخالف العالي أو في  ـ 2

  .فقه الخالف العالي
بيان نوع الخالف العالي، هل هو علم الخالف أو هو علم اختالف الفقهاء، وذلك من خالل  ـ 3

  .التحليل الوظيفي للنص
  .مالحظة خصائص كل نوع من نوعي الخالف العالي ـ 4
  .إذا كان مندرجا في الثاني نحاول المقارنة بخطوات الفقه المقارن، واستنتاج ما يمكن استنتاجه ـ 5
الجدلي . (استخالص اتجاه المؤلف من اتجاهات الخالف العالي الثالثة التي درسناها من قبل ـ 6

  ).أو األثري أو التعليلي
  .استنتاجات عامة ـ 7

  :السابقة على النماذج اآلتيةواآلن نحاول تطبيق الخطوات 
  .نكاح المحرم: المسألة األولى

حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي  :ذكر ابن عبد البر رحمه اهللا حديث الموطأ
بعث أبا رافع ورجال من األنصار فزوجاه ( ����عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، أن رسول اهللا 

  ).بالمدينة قبل أن يخرج ����، ورسول اهللا »ميمونة بنت الحارث
  :ثم أورد ابن عبد البر األحاديث واآلثار اآلتية

بعث أبا رافع  �أن رسول اهللا (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار  ـ
  .)بالمدينة قبل أن يخرج �مواله ورجال من األنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول اهللا 

ه بن وهب أن عمر بن عبيد اهللا أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان مالك عن نافع عن نبي ـ
يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير وأردت 

ال ينكح المحرم وال ( :�أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان يقوله قال رسول اهللا 
  .)يخطب
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مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة  ـ
  .وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه

ال ينكح المحرم وال يخطب على نفسه وال ( :مالك عن نافع أن عبد اهللا بن عمر كان يقول ـ
  .)على غيره

اهللا وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد  ـ
  .ال ينكح المحرم وال ينكح :المحرم فقالوا

  .قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه
حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب غير متصل وقد رواه مطر الوراق  :قال أبو عمر

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار  رواه حماد بن زيد عن مطر الوراق، فوصله
تزوج ميمونة وهو حالل وبنى بها وهو حالل وكنت الرسول  �أن رسول اهللا (عن أبي رافع 

  ).بينهما
واختلف في ذلك أهل السير ، ة فقد اختلفت فيه اآلثار المسندةميمون �فأما تزويج رسول اهللا 

تزوجها حالال أتت متواترة من طرق شتى عن أبي  �اهللا والعلم في األخبار أن اآلثار بأن رسول 
وهو  ،وعن يزيد بن األصم وهو بن أختها ،وعن سليمان بن يسار وهو موالها �رافع مولى النبي 

وجمهور علماء  ،بن شهاباقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن و 
  .لم ينكح ميمونة إال وهو حالل �المدينة يقولون إن رسول اهللا 

بن اوما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السالم نكح ميمونة وهو محرم إال 
وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة إال أن يكون متعارضا مع رواية غيره فيسقط  ،عباس

  .طلب الحجة من غير قصة ميمونةوتُ  ،االحتجاج بكالم الطائفتين
أنه نهى عن نكاح المحرم ( �ذلك كذلك فإن عثمان بن عفان قد روي عن النبي  وٕاذا كان

وال معارض له ألن حديث بن عباس في نكاح ميمونة قد عارضه  )وقال ال ينكح المحرم وال ينكح
  .في ذلك غيره

أخبرنا سعيد وعبد الوارث قاال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن 
يبة قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن أبي ش

قال يزيد كانت  ).تزوجها وهو حالل �أن رسول اهللا (األصم قال حدثتني ميمونة ابنة الحارث 
  .بن عباساخالتي وخالة 

عن  وروى حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن األصم
  ).بسرف وهما حالالن بعد ما رجعا من مكة �تزوجني رسول اهللا ( :ميمونة قالت
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 �أن النبي (وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني يزيد بن األصم 
  ).تزوج ميمونة حالال
وليس كما  ،قد نقل قوم حديث يزيد بن األصم مرسال لظاهر رواية الزهري :قال أبو عمر

  .ظهر إال رواية الزهري فحملت للتأويل
تزوج  �تزوجها حالال أن يخبر بأن رسول اهللا  �وجاز لمن أخبرته ميمونة أن النبي 

  ).تزوجها حالال �أن رسول اهللا (ميمونة حالال يحدث به هكذا وحده يقول حدثتني ميمونة 
ألنه  ،تزوج ميمونة وهو محرم �على أنهم يلزمهم مثله في حديث بن عباس أن رسول اهللا 

  .بن عباس من ميمونة بموضع يزيد بن األصم سواءاوموضع  ،ليس فيه أن ميمونة أخبرته
واختلف الفقهاء في نكاح المحرم فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث واألوزاعي ال ينكح 

أبي طالب وعبد اهللا  وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن. المحرم وال ينكح فإن فعل فالنكاح باطل
وبه قال أحمد بن ، بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد اهللا وسليمان بن يسار

ذهب فيه إلى حديث عثمان وقال روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت أنهم فرقوا  :قال أحمد. حنبل
  .بينهما

وهو قول ، رم وأن ينكحال بأس أن ينكح المح :وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري
  .القاسم بن محمد وٕابراهيم النخعي

ذكر عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه 
قال وأخبرني الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال يتزوج المحرم إن شاء اهللا . لم ير بنكاح المحرم بأسا

ال الثوري ال يلتفت إلى أهل المدينة حجة الكوفيين في جواز نكاح قال عبد الرزاق ق .ال بأس به
رواه عن بن عباس جماعة من . نكح ميمونة وهو محرم �المحرم حديث بن عباس أن رسول اهللا 

أصحابه منهم عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وجابر بن زيد أبو الشعثاء وعكرمة وسعيد بن 
  .جبير

بن ابن شهاب عن جابر بن زيد عن احديث  :ن دينار قالبن عيينة عن عمرو باوروى 
أن (حدثني يزيد بن األصم  :بن شهابافقال ، )نكح ميمونة وهو محرم �أن رسول اهللا (عباس 

باس كحفظ أعرابي بن عاتزوج ميمونة قال عمرو فقلت البن شهاب أتجعل حفظ  �رسول اهللا 
  !!يبول على فخذيه

قد ذكرنا حجة الحجازيين القائلين بأن نكاح المحرم ال يجوز لحديث عثمان  :قال أبو عمر
 ،وأن عمر بن الخطاب فرق بين من نكح وبين امرأته )أنه نهى عن نكاح المحرم( �عن النبي 

وذكرنا جماعة األئمة القائلين من أهل المدينة  ،والفرقة ال تكون في هذا إال عن بصيرة مستحكمة
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بن عباس في قصة قد خالفه فيها غيره بما قد تقدم ان في هذا حجة إال حديث وليس مع العراقيي
  .ذكره

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال 
ري عن ميمون بن زَ حدثنا عبد اهللا بن جعفر قال حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكريم الجَ 

 ؟ميمونة وهو محرم �أتزوج رسول اهللا  :صفية ابنة شيبة امرأة كبيرة فقلت لهامهران قال أتيت 
  .قالت ال واهللا لقد تزوجها وهما حالالن

بن اوأخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا 
بن عباس أن اي رباح عن سنجر قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا األوزاعي قال حدثنا عطاء بن أب

تزوج  ،بن عباس وٕان كانت خالتهاوهم  :تزوج ميمونة وهو محرم قال سعيد بن المسيب �النبي 
  .بعد ما حل �رسول اهللا 

  .قال أبو عمر أظن القائل قال سعيد عطاء أو األوزاعي
بن شهاب أنه افذكر موسى بن عقبة عن  ،�واختلف أهل السير في تزويج رسول اهللا 

واألول أصح إن شاء اهللا  .تزوجها وهو محرم :وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى ،تزوجها حالال
  .والحجة في ذلك حديث عثمان والحمد هللا

وأما قول مالك في الرجل المحرم أنه يراجع زوجته إن شاء إذا كانت في عدة منه فال خالف 
كاح ألنها زوجه ال يحل في رجعتها في ذلك بين أئمة الفقهاء باألمصار وليست المراجعة كالن

  .)140(»وكذلك أبناؤه وظهاره منها ،الصداق وال الولي وتلزمه نفقتها ويلحقها طالقه لو طلقها
  .التسمية على الذبيحةحكم  :المسألة الثانية

يا رسول اهللا إن ناسا  :فقيل له �مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول اهللا 
سموا اهللا : (�وال ندري هل سموا اهللا عليها أم ال فقال رسول اهللا  مانٍ حْ من أهل البادية يأتوننا بلُ 

  .قال مالك وذلك في أول اإلسالم). عليها ثم كلوها
رووه  ،لم ُيختَلف عن مالك في إرسال هذا الحديث وقد أسنده جماعة ثقات: عمرقال أبو 
  .روة عن أبيه عن عائشة وخرجه البخاري وغيره مسنداعن هشام بن ع

ورواه مرسال كما رواه مالك بن عيينة ويحيى ، )التمهيد(وقد ذكرنا الطرق عنهم بذلك في 
  .القطان وسعيد بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث عن هشام بن عروة عن أبيه لم يتجاوزوه

  اإلسالموفيه من الفقه أن التسمية على الذبيحة من سنن 

                                           

  .)120ـ4/116( االستذكار، البن عبد البر، )140(
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َوَال َتْأُكُلوا ِمما َلْم ُيْذَكِر ﴿ :وفيه دليل على أن هذا الحديث لم يكن إال بعد نزول قوله تعالى
  ؟لقوله فيه ال ندري هل سموا اهللا عليه أم ال ،]121:األنعام[ ﴾اْسُم اللِه َعَلْيهِ 

واألمر بالتسمية في  باللحمانوهذا الحديث كان بالمدينة وأهل باديتها كانوا الذين يأتون إليهم 
َوَال َتْأُكُلوا ِمما َلْم ُيْذَكِر اْسُم ﴿معنى قوله تعالى ) التمهيد(وقد بينا في ، وهي مكية ،سورة األنعام

  .وما للعلماء في ذلك وما األصل فيه ]121:األنعام[﴾ اللِه َعَلْيهِ 
فإن العلماء مجمعون على أن التسمية على األكل  )سموا اهللا عليها ثم كلوها(وأما قوله 

ألن الميتة واألطعمة ال تحتاج  ؛لما في ذلك من البركة وليس ذلك من شروط الذكاة ،مندوب إليها
ذلك ليعلمهم أن المسلم ال يظن به ترك التسمية على  �إلى التذكية وٕانما قال لهم رسول اهللا 

  .حمول على ذلك ما خفي أمره حتى يستبين فيه غيرهوأمره م ،وال يظن به إال الخير ،ذبيحته
ولو كانت فرضا ما  ،وفيما وصفنا دليل على أن التسمية على الذبيحة سنة مسنونة ال فريضة

ألن النسيان ال يسقط ما وجب عمله من الفرائض إال أنها عندي من مؤكدات  ،سقطت بالنسيان
عمر بن أبي سلمة  �وقد أمر رسول اهللا . السنن وهي آكد من التسمية على الوضوء وعلى األكل

  .فقال سم اهللا وكل
، عن يحيى بن سعيد، أن عبد اهللا بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي مالكـ وحدثني عن 

قد سميت، : ، فقال له الغالم»سم اهللا«: أمر غالما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها، قال له
واهللا ال أطعمها «: قد سميت اهللا، فقال له عبد اهللا بن عياش: ه، قال ل»سم اهللا ويحك«: فقال له

  .»أبدا
هذا حديث واضح في أن من ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل ذبيحته  :قال أبو عمر

أال ترى أن في خبره هذا أراد أن يذبحها فقال له سم اهللا فأمره بذلك من قبل أن يذبحها  .تلك
ألنه كان يجيبه  ،معاندته وعلمِ  ألنه كان بموضع ال يخفى عنه ذلك لقربهوراجعه بما لم يصدقه 

بقوله قد سميت وال يسمي ولو قال في موضع قوله قد سميت باسم اهللا اكتفى بذلك منه فاعتقد أنه 
  .عمدا ترك التسمية عليها فلم يستحل أكلها

وأما ، الذبيحة عامدا وٕالى هذا ذهب جماعة من أهل العلم فيمن ترك التسمية على الصيد أو
فقال  اختالف العلماء فيمن ترك التسمية على الذبيحة أو على اإلرسال على الصيد عامدا أو ناسيا

 ،مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي إن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة وال الصيد
  . عن أحمد بن حنبل وبه قال إسحاق بن راهويه ورواية، كلتوٕان نسي التسمية في ذلك أُ 
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من تعمد ترك التسمية مع علمه بما أمره اهللا به فيها فقد استباح بغير ما  :وقال بعض هؤالء
وهذا ليس بشيء ألن هذا إنما ، فصار في معنى قوله وٕانه لفسق فلم تؤكل ذبيحته ،أذن اهللا له فيه

  ...ممن ال يؤمن باهللا ،عز وجلقيل في ذبيحة من ذبح لغير اهللا 
. تؤكل الذبيحة والصيد في الوجهين جميعا تعمد في ذلك أو نسيه :الشافعي وأصحابه وقال
بن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد وعكرمة وعطاء اوهو قول 

  .وأبي رافع وطاوس وٕابراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة
بن عمر ال ممن نسي التسمية على الصيد أو الذبيحة إال عنه أنه ال يؤك يو وال أعلم أحدا رُ 

  .بن سيريناوالشعبي و 
. وقد أجمعوا في ذبيحة الكتابي أنها تؤكل وٕان لم يسم اهللا عليها إذا لم يسم عليها غير اهللا

وفي ذلك بيان أن ذبيحة المسلم حالل . وأجمعوا أن المجوسي والوثني لو سمى اهللا لم تؤكل ذبيحته
بن أبي ليلى او  - بن سلمة اشقيق  -وروي عن بن عباس وأبى وائل ، حال ألنه ذبح بدينهعلى كل 

  .أنهم قالوا في ذلك إذا ذبحت بدينك فال يضرك
واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال لما كان المجوسي لو سمى اهللا تعالى لم تنفع تسميته 

وهو ، امدا ال يضره ألن المراعاة لدينهكان المسلم إذا ترك التسمية ع ،ألن المراعاة لدينه ،شيئا
  .معنى قولهم إنما ذبحت بدينك

قال ، وعلى هذين القولين جمهور العلماء بتأويل القرآن، وقد روي عن الحسن مثل قول مالك
بن جريج قلت لعطاء لو أن ذابحا ذبح ذبيحته لم يذكر عليها اسم اهللا أيأكلها قال نعم سبحان اهللا ا

قال عطاء كل مسلم صغير أو كبير امرأة أو صبية ذبح فكل من ! ؟اسم اهللا أو كل من ذبح يذكر
  .ذبيحته وال تأكل من ذبيحة مجوسي
. من ترك التسمية عامدا أو ناسيا لم تؤكل ذبيحته وال صيده :وقال أبو ثور وداود بن علي

ونافعا وي عن أحد من السلف ممن يختلف عنه فيه إال محمد بن سيرين وهذا قول ال نعلمه رُ 
وهذان يلزمهما أن يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خالف قولهما وباهللا ، بن عمرامولى 
  .)141(»التوفيق

  .مسألة القضاء في الضوالّ  :المسألة الثالثة
  .)265ـ7/254(االستذكار 

                                           

  ).251ـ5/248( االستذكار، البن عبد البر، )141(
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 أن ثابت بن(مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار «: ابن عبد البرّ  عمرقال أبو 
األنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن الضحاك 

  ).إنه قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر أرسله حيث وجدته :فقال له ثابت ،فه ثالث مراتيعرّ 
ـ مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسّيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسند ظهره 

  ).خذ ضالة فهو ضالمن أ: (إلى الكعبة
كانت ضوال اإلبل في زمان عمر بن الخطاب إبال : (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول -

مؤبلة، تناتج ال يمسها أحد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء 
  ).صاحبها أعطي ثمنها

روى هذا الخبر سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسّيب : قال أبو عمر
كانت ضوال اإلبل في زمن عمر بن الخطاب تناتج همال ال يعرض لها أحد، فلما كان : (قال

  ).عثمان وضع عليها ميسم الصدقة
لمالك عن بن شهاب لم يتجاوز به ابن شهاب ولم يذكر سعيد بن ) الموطأ(وهو في 

  .ب، وسياقة مالك له عن ابن شهاب أتم معنى وأحسن لفظاالمسيّ 
إذا كان اإلمام عدال أخذت اإلبل : عن مالك وابن القاسم وأشهب) المدونة(في : قال أبو عمر

  .ا إلى المكان الذي وجدها فيهودفعت إليه ليعرفها، فإن جاء صاحبها وٕاال رده
إن لم يأت ربها : وقال أشهب. هذا رأي على ما روي عن عمر في ذلك: قال ابن القاسم

وٕان كان اإلمام غير عدل لم تؤخذ ضالة اإلبل : قالوا. باعها وأمسك ثمنها على ما جاء عن عثمان
  . وتركت في مكانها

ع يخاف عليها فهي بمنزلة الشاة، وٕان كان إن كانت بموض: وأما ضالة البقر فقال ابن القاسم
  .ال يخاف عليها فهي بمنزلة البعير

إن كان لها من أنفسها منعة في المرعى : وقال أشهب. وروى ابن وهب عن مالك مثل ذلك
  .كاإلبل فهي كاإلبل وٕان لم تكن فهي كالغنم

واإلبل والبقر تدفع عن ليس البقر واإلبل كالغنم؛ ألن الغنم ال تدفع عن نفسها : وقال الشافعي
أنفسها وتردان المياه وٕان تباعدت وتعيشان في المرعى والمشرب بال راع، فليس ألحد أن يعرض 

  .لواحدة منها
والخيل والبغال والحمير كالبعير؛ ألن كلها قوي ممتنع من صغار السباع بعيد األثر في : قال

  .عةاألرض كالظبي واألرنب والطير المنعتة باالحتيال والسر 
  .جاء النص في اإلبل، والبقر قياسا عليها: وقال في موضع آخر
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اإلبل إلى قول عمر بن الخطاب إن البعير  ذهب مالك والشافعي في ضوالّ : قال أبو عمر
  .بن سعداوبه قال األوزاعي والليث . ال يؤخذ ويترك حيث وجد

سواء  :نيفة وأصحابهوقال أبو ح، وأما الكوفيون فلم يقولوا بما روي عن عمر في الضوال
فه وينفق كانت اللقطة بعيرا أو شاة أو بقرة أو حمارا أو بغال أو فرسا يأخذ ذلك الواجد له ويعرّ 

فإن جاء صاحبه فاستحقه كان متبرعا بما أنفق إال أن يكون أنفق بأمر القاضي فيكون ما  ،عليه
وٕاال بيعت له وأخذ نفقته من فإن جاء صاحبها دفع ذلك إليه  ،أنفق على الضالة دينا في رقبتها

فإن رأى القاضي قبل مجيء صاحبها األمر ببيعها لما رآه في ذلك من الصالح لصاحبها  ،ثمنها
وٕان كان غالما أجره القاضي وأنفق عليه من أجرته وأن  ،أمر ببيعها ويحفظ ثمنها على صاحبها

  .ذلك في الدابة أيضا فعله
وقد  ،ه أخذه وتعريفه وأال يتركه فيكون سببا لضياعهومن وجد بعيرا ضاال فاألفضل ل :قالوا

  .)142(»ذكرنا حجتهم في ذلك فيما تقدم والحمد هللا كثيرا
  

    

                                           

  ).251ـ5/248( االستذكار، البن عبد البر، )142(
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  المحاضرة الحادية عشرة واألخيرة
  دراسة مسائل فقهية من كتاب بداية المجتهد

المسائل اآلتية، ينبغي التذكير بالخطوات العامة لدراسة مسألة فقهية في الخالف  دراسةقبل 
  .العالي
  .التحقق من وجود الخالف العالي في المسألة ـ 1
بيان اندراج النص الفقهي في المسألة المدروسة، هل يندرج في معرفة الخالف العالي أو في  ـ 2

  .فقه الخالف العالي
بيان نوع الخالف العالي، هل هو علم الخالف أو هو علم اختالف الفقهاء، وذلك من خالل  ـ 3

  .التحليل الوظيفي للنص
  .مالحظة خصائص كل نوع من نوعي الخالف العالي ـ 4
  .إذا كان مندرجا في الثاني نحاول المقارنة بخطوات الفقه المقارن، واستنتاج ما يمكن استنتاجه ـ 5
الجدلي . (تجاه المؤلف من اتجاهات الخالف العالي الثالثة التي درسناها من قبلاستخالص ا ـ 6

  ).أو األثري أو التعليلي
  .استنتاجات عامة ـ 7

  :الخطوات السابقة على النماذج اآلتية تطبيقوالمطلوب 
  في نوع الُخلع هل هو طالق أو فسخ؟: المسألة األولى

فجمهور العلماء على أنه طالق، وبه قال مالك، : وأما نوع الخلع«: قال ابن رشد رحمه اهللا
هو فسخ، وبه قال أحمد، وداود ومن : وقال الشافعي. وأبو حنيفة سوى بين الطالق والفسخ

وقد روي عن الشافعي أنه كناية، فإن أراد به الطالق كان طالقا وٕاال كان . الصحابة ابن عباس
  .إنه طالق: فسخا، وقد قيل عنه في قوله الجديد

هل يعتد به في التطليقات أم ال؟ وجمهور من رأى أنه طالق يجعله بائنا، ألنه : فائدة الفرقو 
إن لم يكن بلفظ : وقال أبو ثور. لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن الفتدائها معنى

عله واحتج من ج. الطالق لم يكن له عليها رجعة، وٕان كان بلفظ الطالق كان له عليها الرجعة
طالقا بأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره، 

ذكر في  -تبارك وتعالى  -واحتج من لم يره طالقا بأن اهللا . وهذا راجع إلى االختيار فليس بفسخ
َفِإْن َطلَقَها َفَال ﴿: ثم ذكر االفتداء، ثم قال ،]229:البقرة[ ﴾الطَالُق َمرَتانِ ﴿: كتابه الطالق فقال

فلو كان االفتداء طالقا لكان الطالق الذي ] . 230:البقرة[ ﴾َتِحل َلُه ِمْن َبْعُد َحتى َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَرهُ 
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على وعند هؤالء أن الفسوخ تقع بالتراضي، قياسا . ال تحل له فيه إال بعد زوج هو الطالق الرابع
وعند المخالف أن اآلية إنما تضمنت حكم االقتداء على أنه شيء . اإلقالة: أعني ،وخ البيعفس

هل اقتران العوض بهذه : فسبب الخالف. يلحق جميع أنواع الطالق ال أنه شيء غير الطالق
  ؟)143(»جهاالفرقة يخرجها من نوع فرقة الطالق إلى نوع الفسخ أم ليس يخر 

  .ا في الذمةفي تصارف م: المسألة الثانية
واختلفوا في الرجلين يكون ألحدهما على صاحبه دنانير، ولآلخر «: قال ابن رشد رحمه اهللا

. ذلك جائز إذا كانا قد حال معا: وهي في الذمة؟ فقال مالك عليه دراهم، هل يجوز أن يتصارفاها
ال يجوز ذلك حال أو لم : وقال الشافعي، والليث. يجوز في الحال وفي غير الحال: وقال أبو حنيفة

  .يحال
أنه غائب بغائب، وٕاذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى أن ال يجوز : وحجة من لم يجزه

  .غائب بغائب
حلول األجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز، وٕانما اشترط أن يكونا حالين فأقام : وأما مالك

وبقول الشافعي قال ابن وهب، وابن كنانة من أصحاب . معا، لئال يكون ذلك من بيع الدين بالدين
  .مالك

وقريب من هذا اختالفهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه أحدهما إلى 
ثل أن يستقرضاه في المجلس فتقابضاه قبل االفتراق، فأجاز ذلك الشافعي، صاحبه قبل االفتراق، م

إذا كان أحدهما : أعني(وأبو حنيفة، وكرهه ابن القاسم من الطرفين، واستخفه من الطرف الواحد 
  .ال يجوز ذلك إال أن يكون من طرف واحد: وقال زفر) . هو المستقرض فقط

هل يأخذ فيها إذا : له على الرجل دراهم إلى أجل ومن هذا الباب اختالفهم في الرجل يكون
حل األجل ذهبا أو بالعكس؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل االفتراق، وبه قال أبو 
حنيفة، إال أنه أجاز ذلك وٕان لم يحل األجل، ولم يجز ذلك جماعة من العلماء، وسواء أكان األجل 

  .وابن مسعود حاال أو لم يكن، وهو قول ابن عباس،
كنت أبيع اإلبل بالبقيع، أبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، (: حديث ابن عمر قال: وحجة من أجاز ذلك

ال بأس بذلك إذا كان بسعر : " فقال �وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فسألت عن ذلك رسول اهللا 
  .خرجه أبو داود) يومه

  .)144(»وال تبيعوا منها غائبا بناجز«: وغيرهما جاء في حديث أبي سعيد، : وحجة من لم يجزه
                                           

  .)3/91( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد )143(
  .)216ـ3/215( ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد )144(
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  ؟هل يرث المسلم الكافر أو المرتد :المسألة الثالثة
المسلم المرتد،  واختلفوا في ميراث المسلم الكافر، وفي ميراث«: قال ابن رشد رحمه اهللا

فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء األمصار إلى أنه ال يرث المسلم الكافر بهذا 
األثر الثابت، وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين 

وز لنا أن ننكح نساءهم كما يج: وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر، وشبهوا ذلك بنسائهم، فقالوا
وليس : وال يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك اإلرث، ورووا في ذلك حديثا مسندا، قال أبو عمر

  .بالقوي عند الجمهور، وشبهوه أيضا بالقصاص في الدماء التي ال تتكافأ
ه وأما مال المرتد إذا قتل أو مات، فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمين وال يرث

وقال أبو حنيفة، والثوري، وجمهور . قرابته، وبه قال مالك والشافعي وهو قول زيد من الصحابة
الكوفيين وكثير من البصريين يرثه ورثته من المسلمين وهو قول ابن مسعود من الصحابة وعلي 

  .رضي اهللا عنهما
وقياسهم في وعمدة الفريق األول عموم الحديث، وعمدة الحنفية تخصيص العموم بالقياس، 

باإلسالم والقرابة، والمسلمون بسبب : ألنهم يدلون بسببين; ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين 
واحد، وهو اإلسالم، وربما أكدوا بما يبقى لما له حكم اإلسالم بدليل أنه ال يؤخذ في الحال حتى 

أن يكون لماله حرمة يموت فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه، وذلك ال يكون إال ب
  .إسالمية، ولذلك لم يجز أن يقر على االرتداد، بخالف الكافر

يؤخذ بقضاء الصالة إذا تاب من الردة في أيام الردة، والطائفة األخرى : وقال الشافعي وغيره
يوقف ماله؛ ألن له حرمة إسالمية، وٕانما وقف رجاء أن يعود إلى اإلسالم، وأن استيجاب : تقول

  .لماله ليس على طريق اإلرث المسلمين
  .)145(»ماله للمسلمين عندما يرتد، وأظن أن أشهب ممن يقول بذلك: وشذت طائفة فقالت

  .واهللا ولي التوفيق
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