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...إىل من غرسوا حب اهللا وتوحيده يف فؤادي

...جناجي

...والدّي الكرميني أطال اهللا يف عمرمها وأمدمها بوافر من الصحة والعافية

 : إىل من هم للعني قرة إخويت

.سعاد: 

   .      ..أخوايت يف اهللا...يزوا بالوفاء

.. .إىل كل من وسعتهم خمّيليت ومل تسعهم مذّكريت

...                       

  ...مجيعا أهدي مثرة جهدي املتواضع

...                 راجية من ريب القبول وأن جيعله يف ميزان احلسنات

 طوايبية صربينة 

 

 

  داءـــــإه                              

إىل من غرسوا حب اهللا وتوحيده يف فؤادي     

جناجي إىل من باحلب غمروين وكان دعائهما سر 

والدّي الكرميني أطال اهللا يف عمرمها وأمدمها بوافر من الصحة والعافية

إىل من هم للعني قرة إخويت...إىل من أحببتهم وعشت معهم منذ طفوليت

: حممد، أمحد، أمني، وإىل أخيت احلبيبة        

يزوا بالوفاءباإلخاء ومت اإىل من حتلو ...أقدار اهللا إىل من مجعتين �م

إىل كل من وسعتهم خمّيليت ومل تسعهم مذّكريت   

.إىل كل من أحبنا يف اهللا وأحببناه فيه       

مجيعا أهدي مثرة جهدي املتواضعهلؤالء       

راجية من ريب القبول وأن جيعله يف ميزان احلسنات                
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والدّي الكرميني أطال اهللا يف عمرمها وأمدمها بوافر من الصحة والعافية            

إىل من أحببتهم وعشت معهم منذ طفوليت        

                     

إىل من مجعتين �م    
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  شكر وتقدیر                         

.]7:إبراهيم[ M B A @ L :إنطالقا من قوله تعاىل           

   ، هوجزيل عطائ ،وأشكره أن مّن علّي بفضله ،أمحد اهللا سبحانه وتعاىل محداً يليق جبالله

  .لعون على طاعته والتوفيق ملرضاتهوأسأله تعاىل ا ،هذا البحثعلى إمتام  وتوفيقه

   والتقدير قدم بأمسى عبارات الشكرواعرتافا باجلميل واالمتنان ألهل الفضل والعرفان، أت

                          على  الفاضل الدكتور حممد منصوري، الذي تكرم علينا بقبول إشرافه ستاذيأل

  .أن يعظم له األجر والثواب املوىل عّز وجلّ  سائلة املذكرة، هذه

  :خبالص الشكر إىل أساتذيت األفاضل أعضاء جلنة املناقشة كما أتوجه       

  مناقشة على تفضلهما بقبول  خالد ن زيانب الدكتور بلخري عثمان واألستاذ     

  .القيمة عليها فجزاهم اهللا عين خري اجلزاء مالحظا�ماوإبداء ة هذه املذكر       

  العلوم اإلسالميةوالشكر موصول إىل كل القائمني على قسم             

  . أساتذة، إداريني، ومكتبيني  :بكر بلقايد  جبامعة أيب                  

  . وإىل كل من ساهم من قريب أو بعيد يف إجناز هذه املذكرة                           

  .واحلمد هللا الذي تتم بنعمته الصاحلات                                          
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إّن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سّيئات أعمالنا، من يهده    

اهللا فهو املهتدي، ومن يضلل فلن جتد له وليًّا مرشدا، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد 

   .يوم الّدين، وعلى آله وصحبه ومن وااله إىل أّن حمّمداً عبده ورسوله 

  : أّما بعد

علم الفقه، فهو العلم الذي يتوصل به إىل  ة، وأجّلها قدراً، وأكثرها فائدة،فإّن من أعظم العلوم الشرعي   

  استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، إذ به يعرف احلالل من احلرام، وكفى به شرفا أن النيب 

رًا يـَُفقِّْهُه ِيف الدِّينِ «: لقد أثىن على املتفقه يف الّدين فقا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب [ »َمْن يُرِِد اللَُّه ِبِه َخيـْ

؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، )71:رقم(العلم، باب من يرد اهللا به خيرا يفقهه في الّدين، 

 )].1037:رقم(

ومن نعم اهللا عّز وجل ومننه العظيمة أن قّيض هلذا الّدين من خيدمه فسخر رجاال يف كل عصر، أولوه    

عنايًة فائقًة، وخّصوه جبهود مباركة، ومن أولئك األخيار، القاضي أبو بكر بن العريب، الذي يعّد أحد أبرز 

العه، وإملامه بالكثري من الفنون، فقد صنف أعالم املذهب املالكي، ملا وهبه اهللا من علم، ولسعة  أُفقه واطّ 

من أجودها، فهو من " القبس يف شرح موطّأ مالك بن أنس"موسوعات علمية بالغة األمهية، ويعترب كتابه 

أمتع شروح املوطأ، لذا أردت تسليط الضوء على دراسة جانب من جوانب هذا الكتاب، فجاء حبثي 

  : موسوما بـــــ

  . أنموذجا" - الحج باب - لإلمام أبي بكر بن العربي من خالل كتابه القبس االختيارات الفقهّية "

 إشكالية البحث:   

من سبقه من  تقليدب تفاإلمام ابن العريب أحد جهابذة الفقه املالكي، وممن بلغ رتبة االجتهاد فلم يك   

االختيارات يف خمتلف مجلة من توجيهات وتسديدات آلرائهم الفقهية انبثق عنها له  بل كانت األئمة،

  : تساؤال رئيسا وهووهذا األمر يطرح ابتداًء أبواب الفقه، 

 من كتابه القبس؟خرجة هي االختيارات الفقهية لإلمام ابن العريب يف أحكام احلج املست ما  

  : ويتفرع عن هذا اإلشكال أسئلة فرعية أخرى، وهي كاآليت   
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  ؟ةالفقهي اتماذا نعين باالختيار  

 هي املستندات واألصول اليت بىن عليها ابن العريب  ابن العريب الفقهي يف االختيار؟ وما هو منهج ما

  يف كتابه القبس؟ الفقهية اختياراته

 وما مدى التزام ابن العريب بأصول املذهب املالكي يف اختياراته الفقهّية؟  

 تربز أمهية هذا البحث يف النقاط اآلتية :أهمية البحث:  

 املرموقة اليت تبّوأها القاضي أبو بكر بن العريب املكانة  العلمّية.  

 أمهية كتاب القبس، والذي يعترب من أنفع ومن أحسن ما كتب من شروح املوطأ.  

  اختياري ألحكام احلج، ملا هلذه الفريضة من أمهية يف حياة كل مسلم، فهي إحدى الدعائم اخلمس

  . اليت بين عليها اإلسالم

  من شأ�ا حتديد آراء األئمة الفقهية بدقة، وما يتبع ذلك من معرفة دراسة االختيارات الفقهية

أسباب ومقاصد اختيارهم، وعدم تعصبهم للمذهب، كما أن دراستها تثري امللكة الفقهية لدى 

  .قارئال

  بن العريب تساعد يف معرفة منهجه يف االختيار، ومعرفة األصول ادراسة االختيارات الفقهية لإلمام

  . ها اختياراتهاليت بىن علي

 ترمي اإلجابة عن أسئلة إشكال البحث للوصول إىل مجلة من األهداف أمهها :أهداف البحث : 

 إبراز شخصية ابن العريب وبيان مكانته العلمية. 

   ومنهج ابن العريب فيه "القبس"كتاب الوقوف على توصيف . 

 بيان مفهوم االختيارات الفقهية وأهم ما يتعلق �ا.  

  دراسة منهج ابن العريب يف االختيار، ومعرفة املستندات واألصول اليت بىن عليها اختياراته يف خمتلف

 . ، وضرب أمثلة توضيحية لذلك"القبس"أبواب كتابه 

 مجع اختيارات ابن العريب يف كتاب احلج.  

  القبس"بيان اآلراء الفقهية اليت رددها ابن العريب كثرياً يف كتابه."  

  منها ما هو ذايت لقد كان وراء اختياري هلذا املوضوع مجلة من الدوافع :اختيار البحثأسباب ،

   :بيا�ا كاآليتو   ومنها ما هو موضوعي،

 قرتاح اللجنة العلمية هلذا املوضوعا .  
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  ًأمهية املوضوع، وقد أشرت إليها آنفا .  

 ندرة الدراسة حول هذا الشرح النفيس . 

  وطريقته يف االختيارالتعرف على فقه هذا اإلمام.  

  الرغبة يف الوقوف على األحكام الفقهية املتعلقة باحلج، ومعرفة ما اختاره اإلمام ابن العريب من مجلة

  . هذه األحكام

 الرغبة يف إحياء الرتاث الفقهي ألحد أبرز أعالم املذهب املالكي.  

 الدراسات السابقة:   

مل أقف على حبث �ذا العنوان، ذلك ويف حدود اطالعي  ،دراسات السابقة ملوضوع البحثفيما خيص ال   

هتمام الباحثني ا حظي به غريه من الكتب األخرى لإلمام ابن العريب من ا، مل حيظ مب"القبس"أن كتاب 

  ".أحكام القرآن"، وكذا "العارضة"و" املسالك"بدراسته، على غرار كل من 

  : ا إال رسالة واحدة وهي بعنوانلم أجد منه "القبس"فمن الدراسات المتعلقة بكتاب  

، للباحث حممد مهدي خلضر "المنهج االستداللي عند أبي بكر بن العربي من خالل كتابه القبس" -

الدكتور مسعود فلوسي، مذكرة قدمت لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلسالمية، وإشراف بن ناصر، 

: ، سنة- باتنة -خلضر جبامعة احلاجكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، ختصص الفقه وأصوله،  

بدأ الباحث دراسته هذه بفصل متهيدي برتمجة لإلمام ابن العريب مع التعريف بكتابه م، 2010/ه1431

، ومفهوم للمنهج االستداليل كمصطلح، مثّ تطرق إىل السمات العامة واخلاصة للمنهج "القبس"

االستداليل، وختم حبثه بطريقة االستدالل ومصادره عند ابن العريب، ولقد استفدت من هذه الرسالة كثريا 

املتعلق مبستندات ابن  ، إضافة إىل املبحث الثاين من الفصل األول"القبس"خاصة أثناء التعريف بكتاب 

  .العريب يف االختيار

 لعربي أو مما له عالقة بدراستي هذه ومن الدراسات المتعلقة بموضوع االختيارات البن ا 

  : ما يلي
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االختيارات الفقهية لإلمام أبي بكر بن العربي المالكي من خالل عارضة األحوذي بشرح جامع " -

الدكتور عبد الكرمي حامدي، ، للباحث بلقاسم زقرير، وإشراف "أنموذجا -قسم العبادات  -الترمذي 

جبامعة  كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية،  وأصوله،مت لنيل درجة املاجستري يف الفقه مذكرة قد

م، حتدث الباحث يف دراسته هذه بإجياز عن صورة ا�تمع 2010/ه1431: سنة، - باتنة - احلاج خلضر

نهجه يف تأليف العارضة، السياسي والعلمي لبيئة اإلمام ابن العريب، إضافة إىل سريته وآثاره العلمية، وكذا م

تمثيل هلا مبسائل الو  ،وفق القواعد األصوليةمعد الختيارات اإلمام وخصص فصلني لدراسة اختياراته، فصل 

تأصيل هلا مبسائل، وكانت بالفعل رسالة الو  ،وفق القواعد الفقهية الختياراته  فقهية متنوعة، وفصل آخر

الباحث يف هذه الدراسة مجع تمثيل لبعض مستندات ابن العريب يف االختيار، وقد المفيدة، استعنت �ا يف 

فيها  اليت وقعمن املسائل فاختيارات ابن العريب من قسم العبادات، وكان لكتاب احلج نصيب منها، 

احملرم املشرتكة بيننا، كل من مسألة حج الصيب، واحلج عن الشيخ الكبري، وما يقتل ، و االختيار البن العريب

     .ابن العريب يف تلك املسائل معرفة  اختيارهذه الرسالة حيث سهلت يل   ،الدوابمن 

المسائل الفقهية التي خالف فيها اإلمام أبو بكر بن العربي مشهور مذهب المالكية من خالل " -

للباحث أمني بداد،  ،"أنموذجا -كتاب الطّهارة والّصالة   - عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي 

كلية العلوم املاجستري، ختصص الفقه املقارن،  الدكتور نور الدين بومحزة، مذكرة قدمت لنيل شهادة وإشراف 

قسم الباحث موضوع حبثه  م،2015/ه1436: سنة، 01امعة اجلزائرجباإلسالمية قسم الشريعة والقانون، 

الفصل التمهيدي من الدراسة خصص للحديث عن حياة  فإىل مقدمة وفصل متهيدي وفصلني وخامتة، 

أما الفصل األول فهو عن ، "عارضة األحوذي"دراسة موجزة لكتاب مع اإلمام ابن العريب واإلمام الرتمذي، 

املسائل اليت خالف فيها ابن العريب مشهور مذهب املالكية يف باب الطهارة، وأما الفصل الثاين فهو يف 

، مل أطلع على هذه الرسالة كثريا مشهور مذهب املالكية يف باب الصالة اليت خالف فيهالفقهية املسائل ا

املسائل الفقهية اليت خالف يف هذه الرسالة استخرج الباحث  ذلك أن فرق الواضح بني الرسالتني،الباعتبار 

هارة والصالة، أما يف كل من باب الط" العارضة" فيها اإلمام ابن العريب مشهور املالكية من خالل كتابه

  . يف باب احلج" القبس"دراسيت فتتمثل يف مجع اختياراته من خالل كتابه 
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آراء ابن العربي واختياراته في علم الحديث وأثرها الفقهي من خالل كتابه المسالك في شرح " -

لنيل درجة مذكرة قدمت  مححامي خمتار، الدكتور للباحث بوفاتح الطيب، وإشراف ،"موطأ اإلمام مالك

 امعة وهران،جبكلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، ديث، ختصص الفقه وأصوله،  املاجستري يف فقه احل

م، بدأ الباحث دراسته بفصل أول تناول فيه التعريف باإلمام ابن العريب إضافة إىل 2014/ ه1435: سنة

تناول فيه اآلراء وهو اجلزء التطبيقي من الرسالة ، أما الفصل الثاين "املسالك"منهجه يف ختريج احلديث يف 

  .احلديثية البن العريب وأثرها الفقهي

ليس هلا عالقة مبوضوع حبثي ال من ناحية التعريف بابن العريب وال  ها،ويوجد دراسات أخرى استفدت من   

بيان األصول اليت وحماولة  ،وتقسيمه تنظيم العمل ، بل كان هلا الفضل يف"القبس"من ناحية التعريف بكتابه 

  .  ، فجزاهم اهللا خرياً على ما أفادوا وأجادوااعتمدها صاحب االختيار يف اختياراته وغري ذلك

 منهج البحث:  

  : اعتمدت يف هذه الرسالة على منهجني أساسني، دعت طبيعة املوضوع إىل إعماهلما، وبيا�ما فيما يأيت   

، وذلك بتتبع واستقراء املسائل الفقهية الواردة بأداة االستقراءمستعينة يف ذلك : المنهج التحليلي -أوال

  ياراختكان له فيها ، للوقوف على املسائل اليت  "القبس شرح موطأ مالك"يف باب احلج من خالل كتاب 

ها ابن العريب يف ابن العريب، وحتليلها وربطها بأقوال املذاهب واألئمة، وبأدلتها، مع بيان األصول اليت اعتمد

  .  اختياره

  . فهو خاص باجلانب النظري، وكان ذلك عند الرتمجة البن العريب :المنهج التاريخي - ثانيا

 منهجية البحث:   

  :المنهجية المتبعة في التوثيق 

 القرآنية الواردة يف البحث إىل مواضعها، ويكون ذلك يف املنت بالطريقة اآلتية عزو اآليات :  

   .، برواية ورش عن نافع]رقم اآلية:اسم السورة[

 واآلثار من موضعها، فإن كان يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بذلك، وإن كان  ختريج األحاديث

راوي احلديث هو اإلمام مالك أحبث عنه يف املوطأ، وإن كان يف غري ذلك عزوته إىل كتب السنة 
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مل يكن يف الصحيحني، إن  ما درجته األخرى، مكتفية يف ذلك مبصدرين منها أو أكثر، مع إيراد

  .وجدت

 مث عنوان املؤلَّف، مث رقم ذكر اسم املؤلف :توثيق املعلومات الواردة يف املنت باهلامش يكون كاآليت ،

ملة للكتاب، حىت ولو ذكر أول مرة، مع ذكرها  اجلزء إن وجد، مث الصفحة، دون ذكر البيانات الكا

  .إلثقال اهلوامشيف قائمة املصادر واملراجع جتنبا 

 ن تكرر ذكره، إأقتصر على اسم الشهرة للمؤلف  .  

 رتبت املراجع واملصادر الواردة يف اهلامش على حسب سنة الوفاة.    

 عند استعمال الكتاب يف موضعني متتاليني ال يفصل بينهما كتاب آخر، فإّنين أورد العبارة اآلتية :

  .مث الصفحة، مع بيان رقم اجلزء إن وجد، )المرجع نفسه(

 قائمة  املعلومات الواردة يف املنت باهلامش، ويفتوثيق رجع رسالة علمية أكادميية، فإن إذا كان امل

عنوان الرسالة، اسم الباحث واملشرف، نوع الدرجة العلمية، اسم : يكون كاآليتاملصادر واملراجع 

  .سنة املناقشةو مكا�ا، و  اجلامعة

  يف ثنايا الرسالة ترمجة خمتصرة مقتصرة يف غالب األحيان على االسم ترمجت لألعالم الواردة أمساؤهم

الكامل، والكنية واسم الشهرة، مع ذكر بعض مصنفاته، وسنة ميالده ووفاته، عدا الصحابة رضوان 

   .اهللا عليهم، وأئمة املذاهب الفقهية، ورواة احلديث، وكذا املعاصرين

 قمت بشرح بعض األلفاظ واملفردات الغريبة اليت جاءت يف البحث .  

 ترمجت بإجياز للبلدان الواردة أمساؤها يف املنت.  

 واليت رتبتها على حسب الرتتيب املصحفي  ،فهرس اآليات القرآنية( :ذيلت البحث بفهارس مفصلة

وفهرس املصطلحات، األماكن، والبلدان و ، ، واألعالم املرتجم هلمواآلثار هلا، أما فهرس األحاديث

  ).اً ألفبائي اً املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات، فقد رتبتها ترتيب قائمةو 

 :المنهجية المتبعة في دراسة المسائل 

  :اتبعت يف دراسة املسائل اليت اختار فيها ابن العريب، الطريقة التالية   

  الفقهاءاخلالف بني االتفاق و تصوير املسألة، وذلك بإبراز حمل.  

  دون " القبس" االقتصار على ما ذكره ابن العريب يفعرض أهم األقوال و األدلة يف املسألة، وعدم

  .   الرتجيح بينها
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 نسبة األقوال إىل أصحا�ا من مصادرها األصلية املعتمدة عندهم.  

  ،يوجد فسأحاول إبرازه، وإن ملبيان سبب اخلالف يف املسألة، وذلك باالستعانة بكتب أخرى 

مل يتطرق لسبب اخلالف القائم بني الفقهاء يف املسائل الفقهية يف كتابه  باعتبار أن ابن العريب

  ."القبس"

 أو ما ، ما اختاره ابن العريب سواء كان موافقا للمذهب املالكي، أو إلحدى املذاهب الفقهية نبيا

  . انفرد به هو

  واملسالك، والعارضة كأحكام القرآن،: للتأكيد على اختيارهاالستعانة بكتب أخرى للمؤلف. 

 خطة البحث : 

متهيد للموضوع اليت كانت عبارة عن و  ،قدمةوماد�ا العلمية البدء بــــماقتضت طبيعة هذه الدراسة    

وأمهية املوضوع، واألهداف املرجوة منه، وأسباب اختياره، واملنهج املتبع  ،إشكالية البحث: (اشتملت على

إىل فصل متهيدي، وفصلني، وبعد هذه املقدمة مت التطرق ، )جية، إضافة إىل الدراسات السابقةفيه واملنه

  .وخامتة

الفصل النظري ترمجة أيب بكر بن العريب مع التعريف بكتابه القبس، وهو : جاء بعنوان :فصل تمهيدي -

من هذه الدراسة، حيث اشتمل على مبحثني، ُعين املبحث األول برتمجة لإلمام ابن العريب، تعرضت فيه إىل 

حياته الذاتية والعلمية، أما املبحث الثاين جاء يف تعريف بكتاب القبس، من ناحية امسه ومدى صحة نسبته 

  .ج مؤلفه فيه وبيان أمهيتهإىل ابن العريب، وتاريخ تأليفه، وكذا التعرف على منه

َخصَّصته لالختيارات الفقهية ومنهج ابن العريب فيها، وجاء يف مبحثني، أوهلما يف  :الفصل األولبعده 

ت ابن العريب وألفاظه يف االختيارات االختيارات الفقهية وأهم ما يتعلق �ا، وثاين املبحثني ُخّصص ملستندا

 ،الفقهية تأسيس الختياراتهالوالتبعية اليت اعتمد عليها يف  ،األصلية ، وذلك من خالل تعداد األدلةالفقهية

وسأكتفي ببيان تعريف كل أصل، وضرب مناذج تدّل على أن مرتمجنا استدّل باألصل املدروس من خمتلف 

  .جانب األلفاظ الدالة على اختياره، إىل "القبس"أبواب 

ب احلج، وهو الفصل التطبيقي من هذه بااختيارات ابن العريب يف : والذي هو بعنوان :الفصل الثانيثم  

الدراسة، حيث اشتمل على ثالثة مباحث، أوهلا لدراسة اختياراته يف املسائل املتعلقة بشروط وجوب احلج 

، واحلج عن املعضوب، وضابط االستطاعة، الصيب والعبدحكم حج كل من : وأركانه، وهذه املسائل هي
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، ومباحاته وحكم السعي بني الصفا واملروة، وثانيها لدراسة اختياراته يف املسائل املتعلقة مبحظورات اإلحرام

من  وما يقتللوجهه،  وحكم سرتهلرأسه،  هحكم غسلو  ونكاحه، ،حكم تطيب احملرم: وهذه املسائل هي

عنون باملسائل املتفرقة من باب احلج، لعدم وجود الضابط لصيد، وثالثها أكله من اوما جيوز له الدواب، 

حكم العمرة، وأفضل النسك، واشرتاط العمد يف : وهذه املسائل هي حتت عنوان جامع املناسب لتقسيمها

  .قتل الصيد، ومب يتحقق اإلحصار، وحكم من أحصر بعدو

، كما التوصيات املقرتحة اليت تزيد يف خدمة املوضوعكذا ، و صل إليهاأهم النتائج املتو  بيانب :ختم البحثأو 

  .ذيلت الدراسة بفهارس سبق وأن أشرت إليها

بشريا، فما كان فيها من صواب فمن فضل اهللا  اجهدإال فإن هذه الرسالة ال تعدو أن تكون خري ويف األ   

وتوفيقه، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل مين هذا 

  ، ويلهمنا التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن احلمد هللا وتقصري خطأ ما كان فيه منيتجاوز عين العمل، و 

  . رب العاملني

  .طوايبية صربينة: الطالبة                                                                                 

               .م2019سبتمرب  22: املوافق لــــ/ ه 1440 حمرم 22 :تلمسان يف                            

  

 



  

  .ترمجة أبي بكر بن العربي مع التعريف بكتابه القبس

بكر بن العريب، أحد أعالم  ة القرن السادس اهلجري اإلمام أيب

املذهب املالكي، الذين أطبقت شهر�م العلمية اآلفاق ومكانتهم االجتهادية آباد الزمن، فقد ُحظي مبكانة 

  يف أغلب كتب الرتاجم، وهذا ما سأتناوله يف هذا الفصل من خالل ترمجة موجزة هلذا اإلمام تتضمن 

  :توضيح ذلك يف املبحثني اآلتيني

  . "القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس

   

                                 

   :متهيديل ـفص                                 

ترمجة أبي بكر بن العربي مع التعريف بكتابه القبس

ة القرن السادس اهلجري اإلمام أيبالبارزين يف بدايمن علماء األندلس 

املذهب املالكي، الذين أطبقت شهر�م العلمية اآلفاق ومكانتهم االجتهادية آباد الزمن، فقد ُحظي مبكانة 

يف أغلب كتب الرتاجم، وهذا ما سأتناوله يف هذا الفصل من خالل ترمجة موجزة هلذا اإلمام تتضمن 

توضيح ذلك يف املبحثني اآلتيني وسيأيت ،"القبس"كتابه دراسة وصفية ل حياته الذاتية والعلمية، وكذا

  .ترمجة أبي بكر بن العربي: 

القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس"التعريف بكتاب : املبحث الثاني

         

                               

                           

ترمجة أبي بكر بن العربي مع التعريف بكتابه القبس         

من علماء األندلس    

املذهب املالكي، الذين أطبقت شهر�م العلمية اآلفاق ومكانتهم االجتهادية آباد الزمن، فقد ُحظي مبكانة 

يف أغلب كتب الرتاجم، وهذا ما سأتناوله يف هذا الفصل من خالل ترمجة موجزة هلذا اإلمام تتضمن 

حياته الذاتية والعلمية، وكذا

: املبحث األول

املبحث الثاني

  



.                         

يعدُّ اإلمام ابن العريب من أبرز فحول املالكية، وأعالم الصالح والتقوى، هلذا حظي برتمجة واسعة يف 

تكمن أمهية هذا املبحث يف إبراز أهم اجلوانب اليت ميزت حياة ابن العريب 

 :ولاملبحث األ               

.يــبكر بن العرب رمجة أبيــت                       

يعدُّ اإلمام ابن العريب من أبرز فحول املالكية، وأعالم الصالح والتقوى، هلذا حظي برتمجة واسعة يف 

تكمن أمهية هذا املبحث يف إبراز أهم اجلوانب اليت ميزت حياة ابن العريب خمتلف كتب الرتاجم والتاريخ، و 

:يف املطلبني اآلتينيالذاتية والعلميَّة، وتفصيل ذلك 

    .حياة ابن العربي الذاتية :

ة: املطلب الثاني
ّ
    .حياة ابن العربي العلمي

  

 

 

                             

                     

يعدُّ اإلمام ابن العريب من أبرز فحول املالكية، وأعالم الصالح والتقوى، هلذا حظي برتمجة واسعة يف    

خمتلف كتب الرتاجم والتاريخ، و 

 الذاتية والعلميَّة، وتفصيل ذلك 

:املطلب األول  

 املطلب الثاني
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 حياة ابن العربي الذاتية :المطلب األول.   

أول ما نبتدئ به يف التعريف بابن العريب هو ذكر حلياته الذاتية، وذلك ببيان امسه ونسبه، باإلضافة إىل    

  . مولده ونشأته، وكذا املناصب اليت توالها واألعمال اليت قام �ا، مث خنتم هذا املطلب بوفاته

     :اسمه ونسبه - أوال

  عبد اهللا بن العريب  اهللا بن أمحد بن حممد بنهو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد    

  .)2(املالكي، املعروف بابن العريب، ويقال ابن املغريب ،شبيلياإل، )1(املعافري

آل ابن العريب، ولعله اقتصر على البيوت  -يف حديثه عن نسب بين معافر - )3(ومل يذكر اإلمام ابن حزم   

  .)4(رمبا جاءت بعد الشهرية لذلك العهد، وشهرة آل ابن العريب

  

  

  

  

                                  
بفتح امليم، والعني املهملة، وكسر الفاء والراء، هذه النسبة إىل املعافر بن يعفر بن مالك بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن : املعافري/ 1

عامتهم مبصر، الّسمعاين، األنساب، يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن يشجب بن يعرب بن قحطان، قبيل يُنسب إليه كثري، 

)11/382.(  
 أمحد املقري،؛ )105:ص( ،تاريخ قضاة األندلس النباهي،أبو احلسن  ؛)92:ص( ،بغية امللتمس الضيب،: ينظر ترمجة ابن العريب يف /2 

 ،نور الزكيةشجرة ؛ حممد خملوف، )6/232( ،شذرات الذهب؛ ابن العماد، )2/26(، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب

.)2/90( ،هدية العارفنيإمساعيل باشا البغدادي،  ؛)1/136(   
ه،456ه، وتويف سنة 384هو علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب الظاهري، أصله من الفرس، ولد أبو حممد بقرطبة سنة / 3  

أبو العباس بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء  :يف أصول الفقه، ينظر" اإلحكام ألصول األحكام"يف الفقه، و" احمللى: "من تصانيفه 

). 18/184(؛ مشس الدين الّذهيب، سري أعالم النبالء، )328-3/325(الزمان،    
  ).9:ص(سعيد أعراب، مع القاضي أيب بكر بن العريب، : ينظر/  4
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 : ونشأتهمولده  - ثانيا

شعبان، عام مثانية وستني وأربعمائة هجرية  22أطل ابن العريب على هذه الدنيا ليلة يوم اخلميس    

، يف أحضان أسرة كانت هلا حظوة لدى املعتمد )2(، مبدينة إشبيلية)1(م1076مارس  31ه املوافق لــ 468

    .)4(الطوائفيف عصر دول  )3(بن عباد

ولدت ليلة اخلميس لثمان : قرأت عليه بإشبيلية، وسألته عن مولده، فقال يل«: )5(قال عنه ابن بشكوال    

  .)6(»بقني من شعبان سنة مثان وستني وأربعمائة

ابن العريب يف أسرة مجعت بني علوم الدين وبني مناصب الدنيا، فكان أبوه من وجهاء وقد نشأ اإلمام    

إشبيلية، ومن أعيا�ا البارزين، وكان من أهل اآلداب الواسعة، والتفنن والرباعة، وإليه يرجع الفضل علماء 

فيما حصله أبو بكر من علوم ومعارف، وما �يأ له من لقاء األكابر وفطاحل املشايخ، وظل إىل جانبه 

، وكان جده ألمه أبو حفص )8(، ووصف بأنه كان عاملاً أديباً شاعراً ماهراً )7(يشد أزره ويؤنسه يف الوحدة

  ؛)9(عمر بن حسن اهلوزين

                                  
  ).11:ص( ،أيب بكر بن العريب؛ سعيد أعراب، مع القاضي )13:ص(أبو بكر بن العريب، العواصم من القواصم، : ينظر/ 1
عاصمة منطقة أندلوسيا، ومقاطعة إشبيلية يف جنوب إسبانيا، وتقع على ضفاف �ر الوادي الكبري، يبلغ عدد سكان مدينة إشبيلية / 2

  ar.wikipedia.org :، ينظرمما جيعلها رابع أكرب مدينة يف إسبانيا من حيث عدد السكان) 2011(نسمة  703.021حنو 

  ).1/195(، معجم البلدان، ياقوت احلموي شهاب الدين؛ 22:41: ، الساعة01/10/2019: الزيارة تاريخ
  هو حممد بن عبّاد بن إمساعيل أبو القاسم املعتمد بن املعتضد ملك األندلس، ولد مبدينة باجة سنة إحدى وثالثني وأربعمائة/ 3

: واهّتم به أمت اهتمام، وكان من أكرب ملوك الطوائف وأكثرهم بالداً، ينظرشبيلية فقام به أحسن قيام ويل امللك سنة إحدى وستني بإ 

  ).152-3/151(صالح الّدين الّصفدي، الوايف بالوافيات، 
  ).13:ص(أبو بكر بن العريب، العواصم من القواصم، / 4
  ).29:ص(ستأيت ترمجته يف تالميذه / 5
  ).3/63(املقري، أزهار الرياض يف أخبار عياض،  /6
لي وتفسريه شبيابن العريب املالكي اإل؛ مصطفى إبراهيم املشين، )115:ص(، القاضي أيب بكر بن العرّيب مع ، سعيد أعراب: ينظر /7

  . )16:ص(أحكام القرآن، 
  .)20/201(سري أعالم النبالء،  ،الذهيب: ينظر/ 8
املقري، نفح الطيب، : وم اجلمعة سنة ستني وأربعمائة، ينظرفقتله، وكان قتله ي ، وخدم املعتضداحلسيب العامل احملدث، سكن بإشبيلية / 9

)2/93.(  
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العامل  )2(وخاله أبو القاسم احلسن بن أيب حفص اهلوزين، )1(من كبار أئمة علماء األندلس وجمتهديهم 

أسرة معروفة بالعلم واملعرفة واجلاه ، وعليه فإّن ترعرع ابن العرّيب يف كنف )3(األديب، و الفقيه املشاور

والشرف، كان له األثر الواضح يف تشكل معامل شخصيته العلمية والثقافية، حىت غدا يف يد اإلسالم أمضى 

بعدما أجدبت من املعارف، وكساها َرْوَنَق نـُْبله، وسقاها رَّيق  )4(من الّنصل، سقى اهللا تعاىل به األندلس

  .)5(، وتعلم مبادئ الّلغة العربيةَوْبله، فحفظ القرآن الكرمي

القرآن ابن تسع سنني مث ثالثاً لضبط القرآن والعربية واحلساب، فبلغت  حذقت«: يقول ابن العريب    

وقد قرأت من األحرف حنواً من عشرة مبا يتعبها من إظهار، وإدغام وحنوه ومترنت يف العربية و  ،ست عشرة

  .)6(»... الشعر والّلغة

  :المناصب التي توالها ابن العرّبي و األعمال التي قام بها - ثالثا

  :الشورى لدى القضاةته تولي -1

مل يستطيع أحد أن خيلف ابن العريب يف صرامته ومواقفه البطولية، فكانت فتاواه جتوب أقطار األندلس   

ف املصلت يف شرقها وغر�ا، وكأ�ا الشهب الالمعة، تقذف مردة الشياطني من اخلصوم، وتقف كالسي

وقد أظهر أبو بكر بن العريب لدى توليته الشورى بني أيدي  وجوه احلاكمني، وبقي يفيت الناس أربعني سنة،

  .)7(القضاة كفاءة نادرة، دلت على تضلعه الواسع يف علوم الشريعة، وغرية ملتهبة على حقوق الضعفاء

  

                                  
  .)115:ص(القاضي أيب بكر بن العريب، مع سعيد أعراب، / 1
  ).28:ص(ستأيت ترمجته يف شيوخه / 2
  .)116:ص(القاضي أيب بكر بن العريب، مع ، سعيد أعراب/ 3
، هي إقليم )أيبرييا اإلسالميَّة(أو  )ةاإلسالميَّ  إسبانيا( اخلطاب الشعيب الغريب ُخصوصا والعريب واإلسالمي أحيانا باسم املعروفة أيضا يف/ 4

: الزيارة تاريخ،  ar.wikipedia.org :، ينظرديدا يف شبه اجلزيرة األيبرييةوحضارة إسالمية قروسطية قامت يف أوروبا الغربيَّة وحت

   ).1/262(شهاب الدين ياقوت احلموي، معجم البلدان،  ؛22:41: ، الساعة01/10/2019
  .)2/34(، بنفح الطياملقري،  :ينظر/ 5
  .)2/43(املرجع نفسه،  /6
  . )83-82: ص( ،مع القاضي أيب بكر بن العريبسعيد أعراب، ؛ )1/136( ،شجرة النور الزكّيةحممد خملوف، : ينظر/ 7
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  :واليته القضاء -2

ه، فنفع اهللا لصرامته، ونفوذ أحكامه 538ويل القاضي ابن العريب القضاء مّدة، أوهلا رجب من سنة   

والتزم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حىت أوذي يف ذلك بذهاب كتبه وماله، فأحسن الصرب على ذلك  

لمية ينتقد األوضاع الفاسدة وكان يف جمالسه الع، )1(كله، مث صرف من القضاء، وأقبل على نشر العلم وبثه

لني، وكان لتلك النداءات املتكررة، و اليت يعيشها ا�تمع األندلسي، وينحي بالالئمة على الوالة واملسؤ 

بتولية أيب بكر  مرسوماً  )3(عاصمة املرابطني، فأصدر علي بن يوسف بن تاشفني )2(صداها البعيد يف مراكش

  .)4()ه528(شبيلية سنة بن العريب قضاء ا

إن القاضي إذا ويل القضاء عامني نسي «: وخري من حيدثنا عن سريته يف القضاء هو نفسه فكان يقول   

  .)5(»... أكثر ما كان حيفظ فينبغي له أن يعزل وأن يتدارك نفسه

واستقضي ببلده، فنفع اهللا به أهلها لصرامته وشّدته، «: )6(ويضاف إىل ما تقدم قول القاضي عياض   

  .)7(»... ونفوذ أحكامه، وكانت له يف الظاملني َسورة موهوبة

  

    

                                  
  ).106:ص(نباهي، تاريخ قضاة األندلس، أبو احلسن /  1
، وتقع يف جنوب تسمى أيضا باملدينة احلمراء وعاصمة النخيل، هي ثالث أكرب مدن اململكة املغربية من ناحية الكثافة السكانية/  2

، تاريخ  ar.wikipedia.org: ، املدينة أسسها يوسف بن تاشفني، ينظر2016الوسط، بلغ عدد املدينة أكثر من مليون نسمة عام 

  ).5/94( ،معجم البلدان، ياقوت احلمويشهاب الدين ؛ 22:41: ، الساعة01/10/2019: الزيارة
ا، عايل ا عظيمً ملسلمني بالُعدوة واألندلس بعد أبيه، يكىن أبا احلسن، كان ملكً علي بن يوسف بن تاشفني بن ترجوت، هو أمري ا/  3

  .)45-4/44( ،اإلحاطة يف أخبار غرناطةلسان الّدين بن اخلطيب،  :ينظر اهلمة، رفيع القدر، تويف سنة سبع وثالثني ومخسمائة،
  .)84-83:ص(مع القاضي أيب بكر، ، سعيد أعراب: ينظر/  4
  .)94:ص( ،سمبغية امللت، الضيب/  5
  ). 29:ص(ستأيت ترمجته يف تالميذه /  6
  .)2/255(، بالديباج املذه ،ابن فرحون/  7
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   :التدريس والتأليف -3

لقد أمجع أصحاب الرتاجم و الطبقات أن ابن العرّيب قد تفرغ للتدريس والتأليف يف العلم ونشره بعد    

مستجمعا لكل ما يؤهله هلذه املهمة الصعبة من قدرات وطاقات وصرب، وجد انصرافه من القضاء، فكان 

واجتهاد، فقد اكتظت جمالسه برواد املعرفة، والتف عليه الطلبة من كل صوب، شهدوا له بأنه العامل املتّبحر 

  .)1(اجلامع ألنواع العلوم واملعارف، فقد قضي أربعني سنة يف اإلمالء والتدريس

وور فيه، وّمسع ودّرس الفقه واألصول، وجلس للوعظ والتفسري سكن بلّده وشُ «: اض عنهقال القاضي عي   

  .)2(»وُرحَل إليه للسماع، وصّنف يف غري فّن تصانيف مليحة كثرية حسنة مفيدة

  :إنفاق ماله في سبيل الخير -4

كان ابن العريب من أثرياء األندلس، وكان ينفق ماله يف سبيل اخلري، رفيقاً بالضعفاء، ورحيماً باألرامل    

واملساكني، اشتدت مسغبة يف بعض السنوات، فهام الناس على وجوههم من اجلوع والفاقة، فدعا ابن 

ينوبه من هؤالء البائسني اثنان أو أكثر،  العريب الوالة واألغنياء إىل املواساة، فلم جيد أذناً صاغية فقدر أن ما

  .)3(فضمهم إليه، وأنفق عليهم يف مجلة عياله

  .)5(»تسع حاله وكثر أفضاله ومدحته الشعراء وعلى إشبيلية سور أنشأه من مالها«: )4(يقول الذهّيب   

  

                                  
لي وتفسريه أحكام شبيبن العريب املالكي االمصطفى إبراهيم املشين، ا ؛)17:ص(، العواصم من القواصم أبو بكر بن العريب،: ينظر/  1

  .)27:ص(القرآن، 
  .)68:ص(الغنية،  ،عياضأبو الفضل /  2
  .)85:ص( ،مع القاضي أيب بكر بن العريب ،؛ سعيد أعراب)24:ص(القبس،  ،ابن العريب: ينظر/  3
اإلمام احلافظ مشس الّدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبد اهللا الرتكماين الفارقي، الدمشقي الشافعي املعروف /  4

عتدال يف نقد اال"ومن أحسنها ، "تاريخ اإلسالم"ا وسبعون وستمائة بدمشق، وصنف الكتب املفيدة، فمن أطوهلبالذهيب، ولد سنة ثالث 

  . )35-34:ص( ،ذيل تذكرة احلفاظأبو احملاسن احلسيين، : ، ينظر" الالرج
  .)4/1296(تذكرة احلفاظ، ، هيبالذّ /  5



                          ترجمة أبي بكر بن العربي مع التعريف بكتابه القبس: فصل تمهيدي

 

 
21 

  :وفـاته -رابعا

تويف منصرفه من مراكش، من الوجهة اليت توّجه منها مع أهل بلده إىل احلضرة، بعد دخول مدينة    

مبرحلة، ومحل  )1(إشبيلية، فحبسوه مبرّاكش حنو عام، مث سرحوه، فأدركته مّنيته بطريقه على مقربة من فاس

ودفن بباب احملروق وقربه هناك ، )3(، يف ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني ومخسمائة)2(مّيتا إىل مدينة فاس

، وكان )5( ، وقيل كانت يوم األحد السابع من ربيع األول سنة ثالث وأربعني ومخسمائة)4(معروف متربك به

 .) )6 ،عمره آنذاك مخس وسبعون سنة

 العلمية حياة ابن العربي :الثاني المطلب .  

خصص هذا املطلب حلياة ابن العريب العلمية، وذلك ببيان نشأته التعليمية، ورحالته يف طلب العلم، وأهم   

  : مشاخيه، وطلبته، وأبرز مؤلفاته، وكذا بيان قدره ومنزلته عند العلماء، وتوضيح ذلك فيما يلي

  : نشأته التعليمية ورحالته العلمية - أوال

  :نشأته التعليمية -1

ى حّب العلم، طموحاً إىل املعايل، وكان والده حريصاً على تكوينه كل احلرص، فعنه أخذ تعليمه شّب عل   

وارتباطه مبهام الدولة اختار له ثالثة معلمني أكفاء، أحدهم لضبط القرآن بأحرفه  ،األويل، ولكثرة أشغاله

  .)7(السبعة، والثاين للعربية، والثالث للرياضيات

                                  
، وأكثر من 2014نسمة وذلك حبسب تعداد عام  1,112,072هي ثاين أكرب مدن املغرب بعد الدار البيضاء بعدد سكان يبلغ /  1

 تاريخ  ar.wikipedia.org :ينظر ،على يد إدريس الثاين ،)ه182(مدينة فاس تأسست  ،ناطق ا�اورةاملليونني مع حساب امل

  .)4/230( ،معجم البلدان، ياقوت احلمويشهاب الدين ؛ 22:41: ، الساعة01/10/2019: الزيارة
  .)107-106(تاريخ قضاة األندلس، ، النباهي/  2
  .)29-2/28(، ، نفح الطيباملقري/  3
  .)1/137(شجرة النور الزكية،  ،حممد خملوف/  4
  .)1/261(جذوة االقتباس،  ي،بن القاضي املكناس أمحد/  5
  .)4/58(الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي،  ،الثعاليبحممد احلجوي : ينظر/  6
  .)11:ص(مع القاضي أيب بكر بن العريب،  ،سعيد أعراب/  7
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ُفَواِن الشَّباب «": قانون التأويل"يقول ابن العريب يف كتابه     وكان من حسن قضاء اهللا أين كنت يف ُعنـْ

ُمَعلماً لكتاب اهللا، حىتَّ حذقت القرآن يف العام ،  يـَْعان النَّشأة، رتَّب يل أيبوَريَّاِن اَحلَداثة، وعند رَ 

ط القرآن بأحرفه السَّبعة اليت مجعها اهللا فيه، والثَّاين لعلم التَّاسع، مث قرن يب ثالثًة من املعّلمني، أحدهم لضب

  .)1(»العربيَّة، والثَّالث للتَّدريب يف اُحلْسَبان

فلم يبلغ السادسة عشرة من عمره حىت أتقن القراءات العشر، ومجع فنوناً من العربية، ومتّرن على األدب    

مل أرحل من األندلس حىت «: ، وكان يقول)2(ؤه اخلارقوالشعر، وقد ساعده على ذلك موهبته النادرة، وذكا

  . )3(»أحكمت كتاب سيبويه

وقد سجل لنا ابن العريب قائمة بالكتب اليت درسها يف هذه املرحلة من حياته التعليمية، فذكر من كتب    

: الدواوين الشعرية، ومن )6(، واألصول البن السراج)5(، والكايف للنحاس)4(كتاب اجلمل للزجاجي: العربية

  .)9(املقابالت واجلرب و الفرائض، وما إىل ذلك: ، ويف احلساب)8(، ويف اللغة األمايل)7(أشعار الستة

                                  
  ).416- 415:ص(ابن العريب، قانون التأويل، /  1
  ).11:ص(سعيد أعراب، مع القاضي أيب بكر بن العريب، /  2
  .)93:ص(س، مبغية امللت ،الضّيب  / 3
، تويف "اجلمل الكربى"يف علم النحو، وصنف فيه كتاب  ّجاجي النحوي البغدادي، كان إماماً عبد الرمحن بن إسحاق الزَّ أبو القاسم /  4

  .)3/136( األعيان وأنباء أبناء الزمان، وفياتأبو العباس بن خلكان، : ينظر ،مثائةيف رجب سنة سبع وثالثني، وقيل تسع وثالثني وثال
شرح أبيات "و ،"رآنتفسري الق": له تصانيف كثرية منهااملصري النحوي،  يرادأمحد بن حممد بن إمساعيل املاس، أبو جعفر النحَّ /  5

  .)4/203(شذرات الذهب،  ،عمادالابن : ينظر، "سيبويه
األحد من ذي حممد بن السري أبو بكر املعروف بابن السراج النحوي، كان أحد العلماء املذكورين باألدب وعلم العربية، تويف يوم /  6

أبو بكر الزبيدي، : ، ينظر"خمتصر النحو"ويف " أصول النحو"كتابه يف :احلجة سنة ست عشرة وثالمثائة، له كتب يف النحو مفيدة منها

  ).3/145(؛ مجال الدين القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، )112:ص(طبقات النحوّيني واللغوّيني، 
سلمى،  ، وعنرتة، وطرفة، وزهري بن أىبالنابغة الذبياين: وعة واحدة، وهمرواية قدمية الشعراء الستة اجلاهلني جممجتعل : األشعار الستة/  7

األندلس،  إىل القايل يريد، ونقلها أبو عل، وابن دُ ، ورواها أبو حامت السجستاينيإن دواوينهم صنعها األصمع، قيساللقمة، وامرؤ وع

  ). 2/3(فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب، : الشَّْنَتَمرِي، ينظروأقدم شرح نعرفه، شرح األعلم 
إن كتب األمايل، اليت تكونت فيما يبدو عند احملدثني والفقهاء عن عادة إمالء موضوع أو موضوعات الدروس املتتابعة على /  8

  ).1/133(اد سزكني، تاريخ الرتاث العريب، فؤ : السامعني، كانت مألوفة أيضا عند اللغويني واألدباء، وكتب األمايل عديدة، ينظر
  ).12-11:ص(سعيد أعراب، مع القاضي أيب بكر بن العريب، : ينظر/  9



                          ترجمة أبي بكر بن العربي مع التعريف بكتابه القبس: فصل تمهيدي

 

 
23 

   :رحالته العلمية -2

مل يكد يبلغ السابعة عشرة من عمره، حىت قدر لدولة بين عباد أن تسقط، واستوىل املرابطون على    

إشبيلية، وصادروا أموال أمرائها ووزرائها، فلم يستطيع أبو بكر بن العريب احلياة يف هذا اجلو اخلانق، فرأى أن 

، )2(ول من سنة مخس ومثانني وأربعمائة، فخرج برفقة والده يوم األحد مستهل ربيع األ)1(يرحل إىل املشرق

  .  )3(وسنُّه إذ ذاك حنو سبعة عشر عاما

فكان أوَّل بلدة «: ، املدن اليت عربها ابن العريب وتزود منها، فقال"قانون التأويل"وقد جاء يف كتاب    

  ، أشهر ما عنده نسبه، وعنده رَِوايَة وَمَساِئل، َوَلَدْيه )5(فألفيت �ا أُمَّة رأسهم الشَّْعيبُّ  ،)4(دخلت َماَلقة

، فرأيت �ا رجاالٍت يف املسائل )7(إىل املرِيَّة )6(ِحشمة وله عند األمراء َقَدُم َجاٍه، مثَّ طََفْرُت من غرناطة

  .)8(»... والقراءات، وأدباء متوسطي املنزلة بني درجيت التَّقصري والكمال

  

  

                                  
  ).13-12:ص(، ضي أيب بكر بن العريبسعيد أعراب، مع القا/ 1
  ).3/856(صلة، الابن بشكوال، : ينظر/ 2
  ).106:ص(النباهي، تاريخ قضاة األندلس، / 3
وهي عاصمة مقاطعة مالقة يف  ،عاما واملدينة واقعة يف جنوب البالد 2770هي مدينة إسبانية قدمية بنيت من قبل الفينيقيني حوايل / 4

: ينظرحتيط �ا اجلبال، ، يناء إسباين بعد برشلونة، وهي أهم م)دل سول كوستا(وسيا، تطل على البحر املتوسط وتقع وسط منطقة أندل

ar.wikipedia.org  ،5/43(، معجم البلدان، ياقوت احلموي؛ 22:41: ، الساعة01/10/2019: الزيارة تاريخ.(  
النوازل، الفقيه احلافظ أبو املطرف عبد الرمحن بن القاسم الشعيب املالقي، ويل القضاء ببلده نيابًة، مثَّ استقالال، وكان عاملاً، بصرياً ب/ 5

نباهي، تاريخ قضاة : وجرت بينه وبني القاضي أيب بكر بن العريب، عند اجتيازه على مالقة، مناظرات يف ضروب من العلوم، ينظر

  ).107:ص(األندلس، 
 ههدَّرُ (، عند نقطة التقاء �ري جنوب إسبانيا، تقع مبحاذاة جبال سيريا نيفاداسيا لو هي مدينة وعاصمة مقاطعة غرناطة يف منطقة أند/ 6

  ar.wikipedia.org: ينظر نسمة، يعمل معظمهم يف قطاع الزراعة والسياحة،  240.099عدد سكا�ا حوايل يبلغ ، )َجلنْ وسَ 

   ).4/195(، معجم البلدان، ياقوت احلموي؛ 22:41: ، الساعة01/10/2019: الزيارة تاريخ
  ).5/119(، املرجع نفسه، ب شرق إسبانيا على البحر املتوسطوعاصمة مقاطعة أملرية، تقع يف جنو  لسيةمدينة إسبانية أند/ 7
  .)424- 423:ص(قانون التأويل،  ،ن العرّيب اب/ 8
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، وكان نزوهلما بفندق يعرف خبان السلطان، وتتلمذ القاضي ابن )1(أحبر مع والده إىل جبايةومن املريّة    

وقد قست عليهما  - طوراً بالرب وطوراً بالبحر -العريب على عدد كبري من علماء هذا البلد، مث تابعا سريمها 

  ،)3(صيات، وزارا سوسة، ولقيا �ا بعض الشخ)2(الطبيعة، واشتدت األنواء، ومرا يف طريقهما على بونة

  .)5(، فلقي �ا مجلة من فقهاء القريوان، فسمع عليهم يف القراءة و األدب وعلم الكالم)4(مث نزال املهدية 

  :المشرقفي  ابن العـــربي

  :)6(مـــصر - أ

ربيع أواخر يف ، وكان وصوهلما )8(، مث واصال سريمها إىل القاهرة)7(نزل ابن العريب ووالده باإلسكندرية   

جعلته يغري نظرته إليها، وحيول  مصر لذلك العهد ، ولكن الظروف اليت كانت تعيشها)ه485(الثاين سنة 

  .)9( اجتاهه إىل جهة أخرى

                                  
: على ساحل البحر بني إفريقية واملغرب، كانت قدميا ميناء فقط مث بنيت املدينة، وتسّمى الناصرية أيضاً باسم بانيها، ينظرمدينة / 1

  ).1/339(، معجم البلدان، ياقوت احلموي
، وهي تعترب من أهم مدن وهي إحدى مدن اجلزائر وعاصمة والية عنابة ،وتلقب جبوهرة الشرق اجلزائري وجوهرة املتوسط، عنابة أو بونة/ 2

 تاريخ،  ar.wikipedia.org: ينظر بونة، سمىكانت ت سابقان أهم مدن اجلزائر، وعاصمة والية عنابة، وهي تعترب م ،اجلزائر

  ).1/512(، ، معجم البلدانياقوت احلموي ؛22:41: ، الساعة01/10/2019: الزيارة
  ).3/282(صغرية بنواحي إفريقية، وهي بلدة باملغرب، املرجع نفسه، مدينة / 3
، معجم البلدان، ياقوت احلموي: مدينة بإفريقية منسوبة إىل املهدي، وبينها وبني القريوان مرحلتان، القريوان يف جنوبيها، ينظر/ 4

)5/230.(  
  ).15-14: ص(سعيد أعراب، مع القاضي أّيب بكر بن العرّيب، : ينظر/ 5
: الزيارة تاريخ،  ar.wikipedia.org: ينظر، ولديها امتداد آسيوي، افريقيإن قارة هي دولة عربية تقع يف الركن الشمايل الشرقي م/ 6

  ).5/137(، معجم البلدان، ياقوت احلموي ؛22:41: ، الساعة01/10/2019
بيض تقع على ساحل البحر األ، تعد العاصمة الثانية ملصر وقد كانت عاصمتها قدميا، وهي عاصمة حملافظة اإلسكندرية وأكرب مد�ا/ 7

  .)1/183(، املرجع نفسه: كم، ينظر  55املتوسط بطول حوايل 
عاصمة مجهورية مصر العربية وأكرب وأهم مد�ا على اإلطالق، وتعد أكرب مدينة عربية من حيث تعداد السكان واملساحة، وحتتل املركز / 8

  ).   4/301(املرجع نفسه،  :عشر عاملياً من حيث التعداد السكاين، ينظراً، والسابع يإفريقالثاين 
  ).18-17:ص(لقاضي أيب بكر بن العريب، سعيد أعراب، مع ا/ 9
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                                                                                               : )1(دســالق -ب

 ، وكانت البيئة صاحلة لثقافات إسالمية)2(وواصل اإلمام أبو بكر بن العريب رحلته مع أبيه فنزال ببيت املقدس

وملتقى للديانات والتيارات الفكرية واملذهبية، وكانت هناك مدارس للشافعية واحلنفية، يعقد �ا الشيوخ 

يطول مقامه �ا ثالثة أعوام أو تزيد، ويف هذا اجلو النقي جمالسهم ومناظرا�م، مما جعل أبا بكر يرحل إليها و 

الذي ال تكدر صفوه النزعات والعصبيات،كان ابن العريب يقضي جل أوقاته يف رحاب املسجد األقصى 

  .)3(يتملى من أنواره، ويظل �اره يف الدرس والتحصيل، ويبيت ليله يف التهجد والعبادة

                                                                              :)4(عسقالن -ت

  .)5(دخل مدينة عسقالن، وأقام �ا حنو ستة أشهر انغمر فيها مع رجال األدب   

   :)6(قــدمش -ث

 وقد أعجب �ا، مبا كان فيها من أسباب ،)هـــ489(كان وصوله إىل دمشق يف الشهور األوىل من سنة     

بلد ليس يف البالد مثلها، وإليه آوت مرمي، و�ا كان «: الرفاهة والنعيم، وقد أطال احلديث فيها فكان يقول

  .)7(»... آدم

                                  
، اسم للبيت املقدسهو و ، قدس أوارة جبل معروف: قال ابن دريدو وهو جبل عظيم بأرض جند،  ،القدس تنزه اهللا عز وجل: ل الليثقا/ 1

  ).4/311(معجم البلدان، ، ياقوت احلموي: ينظر
بيت املقدس، كذا ضبطه بفتح أوله، وسكون ثانيه، وختفيف الدال وكسرها، أي قيل ومن هذا  ألنه يتقّدس منه أي يتطّهر، القدس/ 2

  ).5/166(املرجع نفسه،  البيت املقّدس املطّهر الذي يتطهر به من الذنوب،
  ).20 -19:ص(العريب، سعيد أعراب، مع القاضي أيب بكر بن : ينظر/ 3
: ينظركم غرب القدس،   65، تقع اليوم يف اللواء اجلنويب اإلسرائيلي على بعد من أكرب وأقدم مدن فلسطني التارخيية/ 4

ar.wikipedia.org  ،4/122(، معجم البلدان، حلمويياقوت ا ؛22:41: ، الساعة01/10/2019: الزيارة تاريخ.(  
  ).29:ص(سعيد أعراب، مع القاضي أيب بكر بن العريب، : ينظر/ 5
قطع منذ أحد عشر ألف عام تاريخ غري منومركز حمافظة دمشق، وهي إحدى أقدم مدن العامل مع ، عاصمة اجلمهورية العربية السورية/ 6

، معجم البلدان، ياقوت احلموي ؛22:41: ، الساعة01/10/2019: الزيارة تاريخ،  ar.wikipedia.org :ينظر، تقريبا

)2/463 .(  
  ).31-30:ص(العريب،  سعيد أعراب، مع القاضي أيب بكر بن: ينظر/ 7
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  :)1( دادــبغ -ج

كانت يف ذلك الوقت من أكرب مراكز العلم يف العامل اإلسالمي، وكانت حمط رحال العلماء، يفدون إليها     

، جلب )النظامية(املدرسة اليت تنسب إليه واملعروفة بــــ  )2(من أقصى الشرق والغرب، أسس �ا نظام امللك

  . )3(ق اإلسالميإليها من شيوخ العلم وحفاظ احلديث، ما جعلها أكرب جامع يف الشر 

وكنت أحفظ بالعراق يف كل يوم سبع عشرة ورقة، وكان يقول عندي مسائل ألفيَّة، «: يقول ابن العريب   

  .)4(»درست يف كل يوم مسألة ألف مرة بعد أن حفظتها

اج العراقي، فلم يكد ينتهي الشهر الثالث من دخوله إىل بغداد، حىت رأيناه يرتبط مبواعد مع ركب احل   

   .)5(وجهه شطر احلجاز، ولعله لىب بذلك رغبة والده امللحة يف أداء فريضة احلجويويل 

  : )6(كةمـ -ح

ولقد كنت مبكة مقيماً يف ذي احلجة سنة تسع ومثانني وأربعمائة، وكنت أشرب «: ويف هذا الصدد يقول   

ماء زمزم كثرياً، وكلما شربته نويت به العلم واإلميان حىت فتح اهللا يل بركته يف املقدار الذي يسَّره يل من 

  . )7(»... العلم

                                  
، ما جيعلها أكرب مدينة يف 2016مليون نسمة يف عام  8.5عاصمة مجهورية العراق، ومركز حمافظة بغداد، بلغ عدد سكا�ا حوايل / 1

  ar.wikipedia.org: ينظرعامليا من حيث عدد السكان،  35وتأيت باملرتبة  وطن العريب بعد القاهرة،العراق، وثاين أكرب مدينة يف ال

  ).457-1/456(، معجم البلدان، ياقوت احلمويشهاب الدين  ؛22:41: ، الساعة01/10/2019: الزيارة تاريخ
إسحاق بن العباس امللقب نظام امللك، وكان من أوالد الدَّهاقني، واشتغل باحلديث والفقه، وهو أول من أبو علي احلسن بن علي بن / 2

  ).129 -2/128(أبو العباس بن خلكان، وفيات األعيان، : أنشأ املدارس فاقتدى به الناس، ينظر
  ).33:ص(سعيد أعراب، مع القاضي أيب بكر بن العرّيب، / 3
  ).93:ص(تمس، الضّيب، بغية املل/ 4
  ).35:ص(سعيد أعراب، مع القاضي أيب بكر بن العرّيب، / 5
اململكة العربية السعودية،  ة املسلمني يف صال�م، تقع غرباحلرام، والكعبة اليت تعد قبلسجد امل، �ا نيمسة لدى املسلهي مدينة مقد/ 6

 تاريخ،  ar.wikipedia.org: ومساها اهللا تعاىل أم القرى، ينظر ،نويب الغريبيلومرت يف االجتاه اجلك  400تبعد عن املدينة املنورة حوايل 

  ).182-5/181(البلدان، ، معجم ياقوت احلمويشهاب الدين  ؛22:41: ، الساعة01/10/2019: الزيارة
  ).3/98(ابن العريب، أحكام القرآن، / 7
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  :إشبـيلية - ذ

وطنهما بعد طول غياب عنه، فخرجا من دمشق   أزفت ساعة الرحيل، وآن أليب بكر ووالده أن يعودا إىل   

متوجهني إىل مصر، فلقيا �ا مجلة من العلماء، وباإلسكندرية تويف والده، فواصل ابنه طريق ) هـــ491(سنة

، فعاد إىل األندلس سنة ثالث وتسعني، وقدم بلده إشبيلية بعلم كثري مل يدخله أحد )1(العودة وحيدا

  .)2(قبله

بكر ابن العريب رحلة علمية من مبدئها إىل منتهاها، أتيح له خالهلا أن يلتقي بكبار  كانت رحلة أيب   

علماء العصر، فأخذ عنهم والزمهم، وتعرف على آراء الفرق واملذاهب املنتشرة يف البلدان اليت زارها، 

غريها، فكان واتسعت أفاق مداركه مبا شاهده من مظاهر احلضارة وأمناط احلياة االجتماعية يف املشرق و 

  .)3(لتلك الرحلة آثار بعيدة الغور يف شخصيته، السيما وأ�ا استغرقت عقدا ونيفا من عمره

  : شيـــــــوخـه وتالميذه - ثانيا

  :هـــــــوخـشي -1

اتصل القاضي أبو بكر بن العرّيب جبمهرة كثرية من شيوخ العلم وأهل الفضل، فكلما ارتقى تطلع إىل    

  : شيوخه الذين أخذ عنهم ومسع منهم، ومن أبرزهم األرقى، لذلك كثر

بكر بن  ووالد القاضي أب ،شبيليبن أحمد بن العرّبي المعافري اإل أبو محمد عبد اهللا بن محمد -

سنة  رحل للمشرق مع ابنه املذكور وأفاد واستفاد ومات باإلسكندرية ،عمدة الفاضل الفقيه العاملالعريب ال

  . )4()ه493(

                                  
  ).1/23(ابن العريب، الناسخ واملنسوخ يف القرآن، : ينظر/  1
  )3/856(ابن بشكوال، الصلة، /  2
  ).1/24(ابن العريب، الناسخ واملنسوخ، : ينظر/  3
  ).123-1/122(حممد خملوف، شجرة النور الزكية، : ينظر/  4
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خال أيب بكر بن العريب وأستاذه، كان  ،شبيليلحسن بن عمر بن الحسن الهوزني اإلالقاسم اأبو  -

فقيهاً، مشاوراً ببلده، عالياً يف روايته، ذاكراً لألخبار واحلكايات، حسن اإليراد هلا، رحل النَّاس إليه ومسعوا 

  .)1( اثنيت عشرة ومخسمائةوتويف يف ذي القعدة من سنة  منه، ولد سنة مخس وثالثني وأربعمائة،

ـ )ه520(وتويف سنة  ،)ه451(سنة  ولد ،دقةنْ بابن أيب وَ  يعرف ،يالفهري الطرطوشمحمد أبو بكر  -

  .)3(ابن العريب الفقه واألصولعنده ، وقد درس )2( باإلسكندرية

لقب حبجة اإلسالم،  ،الطُّوسي الشافعي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي -

ه مبدينة طوس، 450صاحب التصانيف، والذَّكاء املفرِط، برع يف الفقه، ومهر يف الكالم واجلدل، ولد سنة 

يف أصول الفقه " املستصفى"يف التصوف، و" بداية اهلداية: "وتويف سنة مخس ومخسمائة، من تصانيفه

  .)4(وغريها

  ، يكىن أبا عبد اهللا، أخذ عنه من أهل سرقسطة، محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهللا المقرئ -

ابن العريب القراءات، وذكر أنّه كان شيخا صاحلا وكان يقرئ الناس حباضرة إشبيلية، تويف بعد سنة 

  .)5(مخسمائة

  شيخ الشافعية، ،داود أبو الفتح المقدسي النابلسينصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن  -

  .)6( وغريها" التهذيب يف الفروع: "من تصانيفه ،)هـــ490(املتويف يف شهر احملرم سنة  

ولد سنة مثان عشرة وأربعمائة، من كبار  ،أبو عبد اهللا الحسين بن علي بن الحسين الطَّبري الشافعي -

  .)7(الشَّافعية، ويدعى بإمام احلرمني، تويف مبكَّة يف شعبان سنة مثان وتسعني وأربعمائة

                                  
  ).227-3/226(ابن بشكوال، الصلة، : ينظر/  1
  ).125-1/124(؛ حممد خملوف، شجرة النور الزكية، )211-2/210(صلة، الابن بشكوال، : ينظر/  2
  ).67:ص(عياض، الغنية، /  3
  ).22-6/18(؛ ابن العماد، شذرات الذهب، )323-19/322(الذهيب، سري أعالم النبالء،  :ينظر/  4
  ).3/821(بشكوال، الصلة، ابن : ينظر/  5
  ).2/490(إمساعيل باشا، هدية العارفني، : ينظر/  6
  ).204 -19/203(الذهيب، سري أعالم النبالء، : ينظر/  7
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،     )429(املعروف باملستظهري، الشافعي، ولد سنة  ،أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي -

  .)1("حلية العلماء يف مذاهب الفقهاء"و" الرتغيب يف الفروع: "، من تصانيفه)507(وتويف ببغداد سنة 

  :ذهــــالميــت -2

ذاع صيت القاضي أيب بكر بن العريب، واشتهر علمه وفضله بني أهل عصره، فقصده عدد كبري من     

  : طالب العلم ينهلون من معارفه، وفيما يلي التنويه لبعضهم

فقيه حمدث عارف أديب، ولد منتصف  ،بي القاضي أبو الفضلاليحص عياض بن موسى بن عياض -

اإلملاع إىل : "وتويف سنة أربع وأربعني ومخسمائة مبراكش، من تواليفهشعبان سنة ست وسبعني وأربعمائة، 

  .)2("تقييد السماع"و" معرفة أصول الرواية

أّلف مخسني  ،األنصاري اخلزرجي الغرناطي ،أبو القاسم خلف بن عبد الملك يعرف بابن بشكوال -

  .)3()هــ578(سنة  تويفوغريها، " ةالفوائد املنتخب: "فظ منهاالعلوم شاهدة له باحل تأليفاً يف أنواع من

، الفقيه األديب احلافظ، مسع من اهللا السهيلي الخثعمي المالقيالرحمن بن خطيب عبد أبو زيد عبد  -

شرح آية : "مبراكش، من تصانيفه املمتعة) 581( مبالقة، وتويف سنة) 508(ابن العريب والزمه، مولده سنة 

  .)4("، يف النوم اهللا عز وجل والنيبكتاب يف رؤيا "و" الوصية يف الفرائض

مجاعة  روى عن، اِإلمام املشاور الفقيه احلافظ ،د بن عبد اهللا بن الجد الفهري اإلشبيليبكر محمأبو  -

  .)5()ه589(وتويف سنة  )هـ499(مولده سنة ، منهم ابن العريب

  

  

                                  
  ).2/81(إمساعيل باشا، هدية العارفني، : ينظر/  1
  ).437:ص(الضيب، بغية امللتمس، /  2
  ).155-1/154(حممد خملوف، شجرة النور الزكية، : ينظر/  3
  ).1/156(املرجع نفسه، /  4
  ).1/159(املرجع نفسه، /  5
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ظار احلافظ العامل الن ،يعرف بابن الفخار ،أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم بن خلف األنصاري المالقي -

  .)1()ه 590(تويف مبراكش سنة  ،مسع من أيب بكر بن العريب وأكثر عنه ،احملدث

  :ه ومنزلته العلمّيةمصــنفاتـــ - ثالثا

  :ةمصنفاتـه العلميّ  -1

لإلمام أيب بكر ابن العرّيب تصانيف مشهورة، متنوعة تتناول خمتلف الفنون، فقد كتب يف التفسري، ويف     

الفقه وأصوله، واحلديث، واللغة وغريها، تنبئ بعلمه الغزير والدقة فيه، وقد اعتمدت يف ترتيب موضوعا�ا 

 : ، وفيما يلي عرض ألمهها"قانون التأويل"و" العواصم من القواصم"على حسب ما جاء يف كتاب 

  :وم القرآنـــــــعل - أ

نفح "قري يف نسبه إليه امل، )2(من أرفع كتب ابن العريب قدراً، وأنبهها ذكراً، وأقدمها نشراً  :أحكام القرآن -

  .الكتاب حمقق ومطبوع ومتداول، و )2/35:ص" (الطيب

  .والكتاب حمقق ومطبوع، )3(وهو خمتصر يف غاية احلسن واجلودة :األحكام الصغرى -

هو أعظم كتاب له، كان كثريا ما يفتخر به، ويشيد بأمهيته يف خمتلف   :أنوار الفجر في مجالس الذكر -

كتبه، ذكر أنه ألفه يف مدة عشرين عاما، وأن به مثانني ألف ورقة، ومل يصل إلينا منه فيما نعلم، وهو شبه 

  ).2/255" (الديباج"، وابن فرحون يف )2/35(" نفح الطيب"نسبه إليه املقري يف ، )4(مفقود

، وقد أمجع العلماء على )5(أملى ابن العرّيب هذا الكتاب سنة ثالث وثالثني ومخسمائة :قانون التأويل -

  . ، وهو حمقق ومطبوع)2/90" (هدية العارفني"صحة نسبته إليه، كما جاء يف كتاب 

                                  
  ).1/159(، حممد خملوف، شجرة النور الزكية: ينظر/  1
  ). 121:ص(ابن العريب، قانون التأويل، /  2
  ).123:ص(املرجع نفسه، /  3
  ).1/14(مالك، ؛ املسالك يف شرح موطأ )18-17:ص(ابن العريب، العواصم من القواصم، : ينظر/  4
  ).391:ص(قانون التأويل، : ابن العريب/  5
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، وأشار إليه ابن اخلري )18:ص" (العواصم من القواصم"ذكره ابن العريب يف كتابه  :الناسخ والمنسوخ -

  ).51:ص" (فهرست ما رواه عن شيوخه"يف 

  :ومهــالحديث وعل -ب

بين هذا الكتاب على أساس املسائل الفقهية فهو كتاب : المسالك في شرح موطأ اإلمام مالك -

ترتيب املسالك يف شرح موطأ "وّمساه " نفح الطيب"املقري يف ، نسبه إليه )1(حديث وفقه يف آن واحد

.، وهو مطبوع ومتداول)2/35" (مالك
  

وهو من ألطف شروح الرتمذي، امتاز على غريه بالدقة يف تعبري  :ذيفي شرح الترمعارضة األحوذي  -

" نان وعربة اليقظانمرآة اجل"يف كتاب ) العارضة(، وقد جاء معىن  ملصطلح )2(واإلجياز غري املخل باملعىن

.، وهو مطبوع ومتداول)3/214(
  

، أثبت نسبته )3()هـــــ532(أملى ابن العريب هذا الكتاب سنة  :القبس في شرح موطأ مالك بن أنس -

، وهو حمقق ومطبوع، وسيأيت احلديث )2/254(، وابن فرحون يف ديباجه )2/35(إليه املقري يف نفحه 

.عنه الحقا، فهو حمل الدراسة
  

      :أصول الدين أو علم الكالم -ت

  .، وهو حمقق ومطبوع)2/254" (الديباج املذهب"نسبه إليه ابن فرحون يف  :العواصم من القواصم -

الدواهي والنواهي يف "ولكن بزيادة يف عنوانه " هدية العارفني"ُنسب إليه يف كتاب  :الدواهي والنواهي -

  ).2/90" (الرّد على ابن حزم الظاهري

  

  

                                  
  ).24:ص(ابن العريب، العواصم من القواصم، /  1
  ).134- 133:ص(ابن العريب، قانون التأويل، /  2
  ).1/66(ابن العريب، القبس، /  3
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  :زهدـــكتب ال -ث

، ونسبه )176- 22:ص" (العواصم من القواصم"ذكره يف كتابه  :سراج المريدين في سبيل المهتدين -

  .، وهو خمطوط)2/984" (كشف الظّنون"إليه حاجي خليفة يف 

، وهو )2/35(، واملقري يف نفحه )2/254(نسبه إليه ابن فرحون يف الديباج  :سراج المهتدين -

  .خمطوط

  :هــالفق أصول -ج

يعترب هذا الكتاب من الكتب اليت أثرت يف مسرية أصول الفقه املالكي : المحصول في أصول الفقه -

، واملقري يف نفح الطيب )2/254" (الديباج"، أثبت نسبته إليه ابن فرحون يف )1(باملغرب اإلسالمي

  .، وهو مطبوع ومتداول)2/36(

  ).148-77:ص" (احملصول"ذكره يف كتابه  :التمحيص -

  :ــهالفق -ح

  ).2/35(أكد نسبته إليه املقري يف نفح الطيب : تبيين الصحيح في تعيين الذبيح -

  ).1/281" (أحكام القرآن"ذكره مؤلفه يف كتابه : يصخلخيص التلت -

  :الرحالت والسير - د

  .  ، يعترب مفقوداً إىل اآلن)153:ص(ذكره يف قانون التأويل  :ترتيب الرحلة للترغيب في الملة -

  .)2/36" (نفح الطيب"نسبه إليه املقري يف  :أعيان األعيان -

  

                                  
  ).137:ص(قانون التأويل، : ابن العريب/  1
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  :مكـانته العلّمية وثنــاء العلماء عليه -2

يعدُّ اإلمام ابن العريب أحد أبرز أعالم هذه األمة وأحبارها الذين اشتهروا وذاع صيتهم، ملا وهّبه اهللا من    

  :علم ومعرفة، جعلته حمل اهتمام وثناء كبار العلماء، شهدوا له بالفضل وعّلو قدره، وهذه خنبة من أقواهلم

فظ املستبحر، ختام علماء األندلس، وآخر أئمتها اإلمام العامل احلا «: فقال عنه تلميذه ابـن بشكوال   

وكان من أهل التفّنن يف العلوم، واالستبحار فيها، واجلمع هلا، متقدًما يف املعارف كلها، ... وحفاظها 

متكلًما يف أنواعها، نافًذا يف مجيعها، حريًصا على أدائها ونشرها، وثاقب الذهن يف متييز الصواب منها، 

ه آداب األخالق، مع حسن املعاشرة، ولني الكنف وكثرة االحتمال، وكرم النفس، وجيمع إىل ذلك كل

  .)1(»وحسن العهد، وثبات الوعد

وكان فهمًا نبيًال، فصيحًا حافظاً، أديبًا شاعراً، كثري اخلِري، مليَح «: ووصفه تلميذه القاضي عياض بقوله  

  .)2(»ا�لس

اشبيلية، بعلم كثري،مل يأت به أحد قبله ممن كانت له رحلة إىل  وقدم بلده «: قائال )3(وامتدحه ابن فرحون 

  .)4(»املشرق

  .)6(»كان متبحراً يف العلم، ثاقب الذهن، موطأ األكناف، كرمي الشمائل« :)5(وقال عنه اإلمام السيوطي

 

                                  
  ).3/856(ابن بشكوال، الصلة، : ينظر/  1
  ).68:ص(القاضي عياض، الغنية، /  2
   تويف يف ذي احلجة ،أحد شيوخ اِإلسالم وقدوة العلماء األعالم ،خ أيب احلسن علي بن فرحون املدينبن الشي سحاق إبراهيمإأبو /  3

  ).1/222(الزكية، حممد بن خملوف، شجرة النور : وغريها، ينظر" لديباج املذهبا" ،"تبصرة احلكام: "من تصانيفه ،)ــــه799(سنة 
  ).2/254:ص(ابن فرحون، الديباج، /  4
احلافظ جالل الّدين أبو الفضل عبد الرمحن الّسيوطي الشافعي، صاحب املؤلفات الفائقة النافعة، ولد بعد مغرب ليلة األحد مستهل /  5

  ).10/74(ابن العماد، شذرات الذهب، : رجب سنة تسع وأربعني ومثامنائة، ينظر
  ).468:ص(الّسيوطي، طبقات احلّفاظ، /  6



  ."القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس

كتاب القبس من أهم شروح املوطأ، وإن كان صغري احلجم خمتصرا، إال أنه حيوي فوائد مجة، وعليه 

أن االختيارات الفقهية باعتبار " 

  :  يةبكر بن العريب ستكون من هذا الكتاب، وينتظم ذلك من خالل املطالب اآلت

  .اسم الكتاب ومدى صحة نسبته إىل مصنفه

  

  .مع بيان أهميته

  : املبحث الثاني                                    

القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس" التعريف بكتاب

كتاب القبس من أهم شروح املوطأ، وإن كان صغري احلجم خمتصرا، إال أنه حيوي فوائد مجة، وعليه 

" القبس"فالكالم يف هذا املبحث يتضمن دراسة وصفية موجزة لكتاب 

بكر بن العريب ستكون من هذا الكتاب، وينتظم ذلك من خالل املطالب اآلت

اسم الكتاب ومدى صحة نسبته إىل مصنفه: املطلب األول

  . تاريخ تأليف الكتاب وطبعاته: املطلب الثاني

مع بيان أهميته القبس منهج ابن العربي يف: املطلب الثالث

  

  

  

                                

التعريف بكتاب     

كتاب القبس من أهم شروح املوطأ، وإن كان صغري احلجم خمتصرا، إال أنه حيوي فوائد مجة، وعليه   يُعدّ    

فالكالم يف هذا املبحث يتضمن دراسة وصفية موجزة لكتاب 

بكر بن العريب ستكون من هذا الكتاب، وينتظم ذلك من خالل املطالب اآلت لإلمام أيب

املطلب األول 

املطلب الثاني 

املطلب الثالث 
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 اسم الكتاب ومدى صحة نسبته إلى مصنفه :المطلب األول .  

يعترب كتاب القبس من أحسن ما كتب من شروح املوطأ، فقد كتب اهللا تعاىل له البقاء والقبول،    

  :    اآليتك امسه ونسبته إىل صاحبه، وذلك وللتعريف �ذا الكتاب ارتأيت البدء بذكر

  :اسم الكتاب - أوال

، وهو االسم الذي ّمساه به "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس"االسم احلقيقي هلذا املؤلَّف هو    

صاحبه واشتهر به يف مجيع النسخ املطبوعة واملتداولة، وقد ذكره ابن العريب وأشار إليه يف بعض املواضع، 

وخذوا «: ، ويف موضع أخر قال)1(»إزالة ظلمة اإلشكال فيه) القبس(وال حيتمل هذا «: وجاء ذلك يف قوله

قبس "، ومساه يف آخر الكتاب )2(»الوارد من نظائرها عليها من هذا القبس أمثلًة تكشف لكم كيفية عرض

  .)3("النور األعظم

وهو ما اشتهر به عند كافة املرتمجني البن العريب فلم يقع خالف حول تسميته، وعليه فإن االسم الذي 

  . ، ومل ترد له صيغ أخرى"القبس في شرح موطأ مالك بن أنس": أطلقه ابن العريب على كتابه هو

  :نسبته إلى المصنف - ثانيا

إنه بإثباتنا لعنوان الكتاب نكون قد قطعنا شوطاً يف حتقيق نسبته إىل املؤلف، ويزيد ذلك وضوحاً احلقائق    

  :اليت خنتصرها يف ما يلي

قانون "، ويثبت ذلك ما جاء يف كتاب )4(اسم ابن العريب على مجيع نسخ الكتاب املخطوطة وجود -  

  ).       132:ص" (التأويل

                                  
  ).1/91(ابن العريب، القبس، /  1
  ).2/809(املرجع نفسه، /  2
  ).3/1201(املرجع نفسه، /  3
  ).1/65(، املرجع نفسه/  4
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، ويظهر ذلك على "حممد عبد اهللا ولد كرمي"توثيق نسبة الكتاب إىل مؤلفه من خالل حمققه الدكتور -  

  .واجهة الكتاب

ن ومن هذه الشروح البعيدة ع«: مقدمة احملقق كافية على صحة نسبته البن العريب، اليت جاء فيها -  

  .)1(»أيدي عامة القراء، كتاب القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس للقاضي أيب بكر بن العريب املعافري

" املسالك يف شرح موطأ مالك: "نص عليه ابن العريب يف بعض كتبه، ومن ذلك على سبيل املثال -   

  شرح موطأ مالك وآخر كتاب قيد فيه علوم جليلة وفوائد خطرية، فهو كتاب القبس ل«: حيث قال فيه

  .)2(»ابن أنس

كل من تأليفه، فقد أثبت نسبته إليه  " القبس" أكد كل من ترجم البن العريب من أهل العلم، أن كتاب -  

  .)5("هدية العارفني" ا يف كتاب، وُنسب إليه أيض)4(، وابن فرحون يف الديباج)3(املقري يف نفحهمن 

  :ذكره العديد من العلماء يف مصنفا�م، مع نسبته إىل املؤلف، ومنهم -  

   ؛)9(يف تفسريه )8(اإلمام القرطيبو ، )7(يف الفتح )6(احلافظ ابن حجر العسقالين

  

                                  
  ).1/10(، ابن العريب، القبس/  1
  . )1/331(ابن العريب، املسالك يف شرح موطّأ مالك، /  2
  ).2/35(املقري، نفح الطيب، /  3
  ).2/254(ابن فرحون، الديباج املذهب، /  4
  ).2/90(إمساعيل باشا، هدية العارفني، /  5
الّدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن أمحد، الشهري بابن حجر، نسبة إىل آل حجر، العسقالين  شهاب/  6

األصل، املصري املولد، واملنشأ، والدار، والوفاة، الشافعي، ولد سنة ثالث وسبعني وسبعمائة، وتويف سنة اثنتني ومخسني ومثامنائة، من 

  ).397-9/395(ابن العماد، شذرات الذهب، : ، وغري ذلك، ينظر"إلصابة يف متييز الصحابةا"، "فتح الباري: "مصنفاته
  ).1/583(، و)1/346(ابن حجر العسقالين، فتح الباري، : ينظر/  7
من  ، )ه671(حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجى األندلسي، أبو عبد اهللا القرطيب، من أهل قرطبة، تويف سنة /  8

  ).5/322(خري الّدين الزركلي، األعالم، : ، ينظر"التذكار يف أفضل األذكار"و "اجلامع ألحكام القرآن: "كتبه
  ).9/56(أبو عبد اهللا القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، : ينظر/  9
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  .إىل غري ذلك )2(يف النشر )1(وكذلك ابن اجلزري

 تاريخ تأليف الكتاب وطبعاته :المطلب الثاني.  

التحقيق يف عنوان الكتاب ونسبته إىل صاحبه، ننتقل إىل سنة تأليفه وطبعاته وتبيان بعد أن تطرقنا إىل    

  :ذلك فيما يلي

  .تاريخ تأليفه - أوال

عندما كان مقيمًا �ا يف فرتة اعتزاله للقضاء وتركه  )4(، بقرطبة)3()هـــــ532(سنة  أملى هذا الكتاب يف   

   .)5(لبلده إشبيلية

أخربنا الشيخ الفقيه احلافظ احملّدث «": موسوعة شروح املوطأ"ويزيد ذلك وضوحا ما جاء يف كتاب    

مة أقضى الُقضاة، أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن يوسف بن ُحَبيش ،  اخلطيب العالَّ

ثنا اإلمام اخلطيب مجال الدين أقضى الُقضاة، أبو بكر حممد بن العرّيب  إمالء علينا من لفظه بداره  ،حدَّ

  .)6(»بقرطبة، حرسها اهللا، وحنن نكتب يف شهور سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة

  

  

                                  
هجرية، ونشأ �ا، تويف سنة  أبو اخلري حممد بن حممد بن علي بن يوسف اجلزري، ولد بدمشق الشام سنة إحدى ومخسني وسبعمائة/  1

ابن اجلزري، الّنشر يف القراءات : وغريها، ينظر" حتبري التيسري يف القراءات العشر"، "النشر يف القراءات العشر: "، من آثاره)ه833(

  ).6-1/4(العشر، 
  ).1/36(ابن اجلزري، الّنشر يف القراءات العشر، /  2
  ).1/66(ابن العرّيب، القبس، /  3
 وينسب إليها ،وهي حصينة بسور من حجارة، الرقعةوليس هلا يف املغرب شبيه يف كثرة األهل وسعة ، مدينة عظيمة باألندلس وهي/  4

  ).4/324(شهاب الدين الرومي، معجم البلدان، : ، ينظرمجاعة وافرة من أهل العلم
  ).1/66(ابن العريب، القبس، /  5
  ).1/293(املوطّأ، عبد السند حسن ميامة، موسوعة شروح /  6
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  :طبعات الكتاب - ثانيا

مل يطبع القبس غري طبعة واحدة نشرها الدكتور حممد عبد اهللا ولد كرمي، وهي رسالة دكتوراه قدمت إىل     

م، اعتمد فيها حمققها على ست 1992يف ثالثة جملدات سنة  كلية الشريعة جبامعة أم القرى، وقد نشرت

  .)1(نسخ خطية

ورقة، وأصلها يف ) 178(تشتمل على الكتاب كامال عدا كتاب التفسري وتقع يف  :النسخة األولى -

وخطها نسخ مجيل جداً سطراً،  32وعدد األسطر يف الصفحة ، )1115(مكتبة نور عثمانية برتكيا رقم 

  .)2()هــــــ872(فيها األخطاء، وقد نسخت هذه النسخة سنة إال أ�ا تكثر 

وتاريخ نسخها  ،نسخة مكتبة احلرم املدين، وتقع يف مائيت ورقة وخطها مغريب مجيل: النسخة الثانية -

  .)3(سطراً  29، وعدد األسطر)هـــــــ1300(

، 377مجيل، وعدد الصفحات ، وخطها مغريب 25نسخة اخلزانة العامة بالرباط رقم ج :النسخة الثالثة -

  . )4(، وناسخها جمهول)هــــــ1300(سطراً وتاريخ نسخها  25وعدد األسطر 

، وكتب عليها ملك حممد عبد احلي 1916نسخة باخلزانة العامة بالرباط ورقمها ك  :النسخة الرابعة -

  .)5(ورقة 287الكّتاين، وعدد أوراق هذه النسخة 

، وعدد 344، وعدد أوراقها 8009النسخة التونسية وهي يف املكتبة الوطنية برقم  :النسخة الخامسة -

  .)6(سطراً  22األسطر 

                                  
  ).1/151(، عبد السند حسن ميامة، موسوعة شروح املوطّأ/  1
  ).1/67(؛ ابن العريب، القبس، )1/195( عبد السند حسن ميامة، موسوعة شروح املوطّأ،: ينظر/  2
  ).1/67(ابن العريب، القبس، /  3
  ).1/67(املرجع نفسه، /  4
  ).68-1/67( ،املرجع نفسه/  5
  ).1/68(نفسه، املرجع /  6
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، وخطها مغريب مجيل كتبت سنة 427نسخة املكتبة الوطنية باجلزائر حتت رقم  :النسخة السادسة -

  .)1(سطراً  25، وعدد األسطر فيها )هـــــــ636(

 ي في القبس مع بيان أهميتهمنهج ابن العربّ  :المطلب الثالث.  

  :منهج ابن العربي في القبس - أوال

الكتاب عبارة عن إمالء أماله ابن العرّيب بداره بقرطبة سنة اثنتني وثالثني ومخسمائة، وقد جعل إمالءه    

، وإمنا ترك بعض األبواب اليت مل "املوطأ"، فلم يقم بشرح مجيع أحاديث "موطأ اإلمام مالك"هذا قبًسا من 

وأحيانًا يدمج  " املوطأ"يف أبواب كتب  ختدم غرضه، أو اليت أغىن شرح غريها عن شرحها، وكذلك قدم وأخر

، كما أنه زاد  "املوطأ"أكثر من باب داخل باب واحد، وأحيانًا أخرى يزيد تراجم ألبواب غري موجودة يف   

، وجعله نكًتا يف هذا اإلمالء، "قانون التأويل"، اصطفاه من كتابه "للموطأ"كتاب التفسري على شرحه 

  .)2(ري من مجلة أبواب التصنيفتكميًال للكتاب إذ كتاب التفس

وأيًضا فإنّه شرح بعض األبواب على روايات للبخاري ومسلم وأيب داود والرتمذي والنسائي إن مل يكن    

ملالك رواية مرفوعة يف الباب، ويستأنس بأقوال اإلمام خالل الشرح ليتوصل للمسائل الفقهية املتناولة يف 

وجاء  .)3(مفتتح كتابه إىل منهج حمدد يلتزمه كما يفعل أكثر املصنفنيالباب نفسه، وابن العريب مل يشر يف 

فالقبس عبارة عن حملات دالة على املراد، جعله مؤلّفه إمالء «": املسالك يف شرح موطأ مالك"يف كتاب 

وال ، ومجًعا ملا فيها من األحاديث واآلثار، فهو مل يُعن بشرح كل األحاديث واآلثار وأق"املوطأ"على أبواب 

يأيت إىل الباب الذي تعدّدت فيه الروايات، فإذا كان املآل فيها ، بل كان  ،"املوطأ"مالك الواردة يف 

  . )4(»واحًدا، شرح منها حديثا واحدا، وكأنَّه بذلك شرح مجيع الباب، فهو أشبه بالتفسري املوضوعي للموطأ

  : وقد أمكن حتديد صورة عامة ملا اتبعه ابن العريب يف دراسة كتاب مالك، تندرج حتت أمور مخسة   

                                  
  ).1/68( ،ابن العريب، القبس/  1
  ).1/148(عبد السند حسن ميامة، موسوعة شروح املوطأ، /  2
  ).1/149(، املرجع نفسه/  3
  ).1/266(ابن العريب، املسالك، /  4
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، "املوطأ"إظهار القواعد األصولية اليت استظهرها مالك سواء من القرآن أو من أحاديث : األمر األول -

  .)1("موطئه"واليت على أساسها رتب مالك أبواب 

  .)2(اللغوية لأللفاظ الغريبة واملبهمة ورصد الفوائد اللغوية يف أغلب األحاديثاملعاجلة  :األمر الثاني -

املعاجلة احلديثية من حيث املنت والسند يف أغلب املواضع والتنبيه على أوهام وقعت يف  :األمر الثالث -

وهم وتنبيه «له قو : ، ومن ذلك مثال)3(، وحل إشكاالت املتون اليت تبدو متعارضة، ودفع الشبه عنها"املوطأ"

  .)4(»وقع يف املوطأ

اإلشارة إىل االختالفات يف املسائل الفقهية مع عدم تعصبه ملذهبه، فرمبا خالف مالًكا  :األمر الرابع -

  .)5(نفسه، كما خيالف غريه، وأحيانا يرجح مذهًبا غري مذهبه

النكت والفوائد اليت يراها هو باعتباره فقيها، فرمبا التفت خاطره إىل فوائد مل يسبقه  :األمر الخامس -

  .)6(إليها أحد من الفقهاء قبله، كاإلشارة إىل كثري من النكت واملسائل األصولية املنتثرة يف ثنايا الكتاب

  :أهمية الكتاب - ثانيا

يُعّد هذا الكتاب من أهم شروح املوطّأ، فقد أبان فيه ابن العرّيب عن علم مالك ومكانته ومكانة كتابه    

املسالك يف "، وأشار إىل أمهيته كذلك يف كتابه )7(املوطّأ الذي وصفه بأنه أول كتاب أّلف يف شرائع اإلسالم

  .)8(»د خطريةكتاب قّيد فيه علوم جليلة وفوائ«: فقال عنه" شرح موطأ مالك

                                  
  ).1/149(عبد السند حسن ميامة، موسوعة شروح املوطأ، / 1
  ).1/149(املرجع نفسه، / 2
  ).1/149(املرجع نفسه، / 3
  ).3/1009(، و)1/118(ابن العريب، القبس، / 4
  ).1/150(عبد السند حسن ميامة، موسوعة شروح املوطأ، : ينظر/ 5
  ).1/150(املرجع نفسه، / 6
  ).1/71(ابن العريب، القبس، / 7
  ).1/331(ابن العريب، املسالك، / 8
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، واعترب كتبهم ليست باملفيدة للطّالب، وبالتايل "املوطأ"كما أنه انتقد بعض املؤلفني و الشارحني لكتاب     

  . )4(، وابن مزين)3(والبوين ،)2(ومن هؤالء القنازعي ،)1(ال يلتفت وال يعول عليها

مجلة من األحكام اليت استنبطها ابن ، بأنه اشتمل على "موسوعة شروح املوطأ"وقد جاء يف مقدمة كتاب   

، وعلى فوائد غزيرة من فنون خمتلفة، كاحلديث والفقه واللغة "املوطأ"العريب من خالل تعليقه على 

  .)5(واألصول

كما تظهر أمهية كتاب القبس وقيمته العلمية من خالل اهتمام العلماء به جبعله مرجعا هلم، فقد أحيل     

ف العلوم والفنون، كالتفسري واحلديث والفقه وأصوله، فمن الذين نقلوا منه يف عليه يف عدة كتب من خمتل

، ومن شراح احلديث احلافظ ابن حجر )8(يف تفسريمها )7(والشيخ الطاهر بن عاشور) 6(التفسري اإلمام الثعالّيب 

  .)10(واإلمام السيوطي يف تنوير احلوالك ،)9(يف الفتح

                                  
  ).1/331(، ابن العريب، املسالك/ 1
، له 413، وتويف سنة 341بن هارون بن عبد الرمحن األنصاري املعروف بالقنازعي القرطيب، مولده سنة أبو املطرف عبد الرمحن / 2

  ).112- 1/111(حممد خملوف، شجرة النور الزكية، : ، ينظر"اختصار كتاب ابن سالم يف تفسري القرآن"و" تفسري على املوطأ"
األندلس رحل منها، ودخل القريوان وطلب العلم �ا، مث استقر ببونة من بالد مروان بن حممد األسدي أبو عبد امللك البوين، أصله من / 3

  ). 461:ص(الضيب، بغية امللتمس، : ، مات قبل األربعني وأربعمائة، ينظر"كتاب كبري شرح فيه املوطأ"إفريقية، وله 
صله من طليطلة، تويف سنة تسع ومخسني ومائتني، حيي بن زكريا بن إبراهيم بن مزين، موىل رملة بنت عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، أ/ 4

  ).2/361(ابن فرحون، الديباج املذهب، : ، ينظر"تفسري املوطأ: "وقيل سنة ستني، من تآليفه
  ).9:ص(عبد السند حسن ميامة،  موسوعة شروح املوطأ، / 5
الدنيا وأهلها، ولد عام ست أو سبع ومثانني وسبعمائة،  عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب اجلزائري، من أولياء اهللا املعرضني عن/ 6

كتفسريه اجلواهر احلسان يف غاية : "وتويف سنة مخس وسبعني ومثامنائة، فعمره حنو تسعني سنة ،وقيل ثالث وتسعون، وأما تآليفه فكثرية

  ).260-257:ص(أمحد بابا التنبكيت، نيل االبتهاج بتطريز الّديباج، : ، ينظر"احلسن
، )هـــــ1296(مد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور، اإلمام الضليع يف العلوم الشرعية واللغوية واألدبية والتارخيية، ولد سنة حم/ 7

حممد حمفوظ، : ، ينظر"مقاصد الشريعة اإلسالمية"و" التحرير والتنوير يف تفسري القرآن الكرمي: "، من آثاره العلمية)م1973(وتويف سنة 

  ).307-3/304(جم املؤلفني التونسيني، ترا
، )1/633(؛ الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، )2/352(، )1/108(عبد الرمحن الثعاليب، تفسري الثعاليب، : ينظر/ 8

  ). 28/183(، و)28/29(
  ).1/583(، )1/346(بن حجر العسقالين، فتح الباري، ا: ينظر/ 9

  ).1/37(، تنوير احلوالك، جالل الدين السيوطي: ينظر/ 10
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يف كتابه  )3(ومن األصوليني بدر الدين الزركشي، )2(لإلمام القرايف )1(أما يف الفقه جند كتاب الذخرية   

     .وغريهم ،)4(البحر احمليط

فقد كان موضوع  ،"القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس"إضافة إىل عناية واهتمام الباحثني بدراسة كتاب   

  :ولعل من أبرزها أو يف حدود ما اطلعت عليه ،حبث يف بعض الرسائل العلمية

حممد مهدي خلضر بن للباحث  ،"المنهج االستداللي عند أبي بكر بن العربي من خالل كتابه القبس"-

بكلية العلوم االجتماعية والعلوم  ،وهي مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،مسعود فلوسي شرافوإ ،ناصر

  ).م2010-2009(سنة  ،-باتنة  -جامعة احلاج خلضر ،اإلسالمية

منرية عبد اهللا  ، للباحثة"ابن العربي ومنهجه في كتابه القبس شرح موطأ مالك بن أنسأبو بكر " -

وهذا ما توفر ذكره من بيانات يف هذه الرسالة اليت ال يتجاوز عدد  ،إشراف سعد احلميدو  ،العسكر

  .   -واهللا أعلم  -يف حدود ما وجدته  ،صفحة 35صفحا�ا 

  :وفي ختام هذا الفصل نقول   

حملة عن احلياة الذاتية والعلمية إلمام ابن العريب أحد أعالم املذهب املالكي يف املغرب العريب، وإمام هذه    

يف احلديث، وهو كتاب  حد أهم الكتب اليت ألفها أل كذا دراسة وصفية موجزةعصره وفقيه زمانه، و 

ن نكون وفقنا يف الكشف ولو سائلني املوىل تبارك وتعاىل أ ، الذي قصد فيه اإلجياز واالختصار،"القبس"

  . بيسري من جوانب شخصيته وكذا من شرحه النفيس

  

                                  
  ).1/232(، )1/178(شهاب الدين القرايف، الذخرية، : ينظر/  1
، ألف )م684(شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس القرايف الصنهاجي املصري اإلمام العالمة، تويف يف مجادى اآلخرة من سنة /  2

  ).189-1/188(حممد خملوف، شجرة النور الزكية، : ، ينظر"الذخرية"و " التنقيح يف أصول الفقه: "التآليف البديعة البارعة منها
حممد بن عبد اهللا بن �ادر بدر الدين أبو عبد اهللا املصري الزركشّي الشافعي، مولده سنة مخس وأربعني وسبعمائة، وتويف سنة أربع /  3

مشس الدين الداوودي، : ، ينظر"الربهان يف علوم القرآن"، "البحر يف األصول: "وتسعني وسبعمائة، له تصانيف كثرية يف عدة فنون، منها

  ).163-2/162(طبقات املفّسرين، 
  ).5/225(، )3/56(بدر الدين الزركشي، البحر احمليط، : ينظر/  4



      .ابن العربي فيها

  إن دراسة االختيارات الفقهية تتيح لنا الوقوف على أقوال العلماء، والتعرف على أسباب اختالفهم، 

يف هذا الفصل يتضمن مفهومها وأهم ما يتعلق �ا، باعتبارها 

الفقهية،  هختياراتاملصطلح األهم الذي يتمحور حوله البحث، وكذا بيان منهج ابن العريب يف تأسيس ال

  . مفهوم االختيارات الفقهية وعالقتها بالرتجيح

  . ات الفقهيةمستندات ابن العربي وألفاظه يف االختيار

   

   :ولالفـــــــــصل األ                            

ابن العربي فيهامنهج  االختيارات الفقهية و

إن دراسة االختيارات الفقهية تتيح لنا الوقوف على أقوال العلماء، والتعرف على أسباب اختالفهم، 

يف هذا الفصل يتضمن مفهومها وأهم ما يتعلق �ا، باعتبارها  وبالتايل حتديد آرائهم الفقهية، وعليه فالكالم

املصطلح األهم الذي يتمحور حوله البحث، وكذا بيان منهج ابن العريب يف تأسيس ال

     :وينتظم ذلك يف املبحثني اآلتني

مفهوم االختيارات الفقهية وعالقتها بالرتجيح :املبحث األول

مستندات ابن العربي وألفاظه يف االختيار :املبحث الثاني

  

  

  

  

                            

االختيارات الفقهية و             

إن دراسة االختيارات الفقهية تتيح لنا الوقوف على أقوال العلماء، والتعرف على أسباب اختالفهم،    

وبالتايل حتديد آرائهم الفقهية، وعليه فالكالم

املصطلح األهم الذي يتمحور حوله البحث، وكذا بيان منهج ابن العريب يف تأسيس ال

وينتظم ذلك يف املبحثني اآلتني

املبحث األول 

املبحث الثاني 

          



 

  .مفهوم االختيارات الفقهية وعالقتها بالرتجيح

وأقصد  ،املصطلحات القريبة منهاناول يف هذا املبحث مفهوم االختيارات الفقهية، والتمييز بينها وبني 

  الوقوف على مدى أمهيتها، ويأيت 

  ..تعريف الرتجيح وعالقته باالختيار

.  

  :املبحث األول                             

مفهوم االختيارات الفقهية وعالقتها بالرتجيح

ناول يف هذا املبحث مفهوم االختيارات الفقهية، والتمييز بينها وبني 

الوقوف على مدى أمهيتها، ويأيت مع التعرف على أهم الشروط اليت تضبطها، و هنا مصطلح الرتجيح، 

  :ذلك يف ثالثة مطالب

   .تعريف االختيارات الفقهية: املطلب األول

تعريف الرتجيح وعالقته باالختيار :املطلب الثاني

.شروط االختيار الفقهي وأهميته :املطلب الثالث

 

 

                             

مفهوم االختيارات الفقهية وعالقتها بالرتجيح              

ناول يف هذا املبحث مفهوم االختيارات الفقهية، والتمييز بينها وبني نت   

هنا مصطلح الرتجيح، 

ذلك يف ثالثة مطالب

املطلب األول  

املطلب الثاني  

املطلب الثالث  
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 تعريف االختيارات الفقهية :المطلب األول.  

" االختيار"خصص هذا املطلب يف بيان معىن االختيار الفقهي باعتباره مركب وصفي يرتكب من كلمة    

    :، وليتضح معناه البد من التعريف مبفردات هذا املركب، وذلك من خالل الفروع اآلتية"الفقه"و

  .تعريف االختيار :الفرع األول

  :، تطلق على معان كثرية يف اللغة وهي)والياء والراء اخلاء(مشتق من اخلري، فمادة  :لغةختيار اال - أوال

خالف الشر، ألنَّ كل أحد : اخلاء والياء والراء أصله العطف وامليل، مث حيمل عليه، فاخلري: اإلطالق األول

  .)1(مييل إليه ويعطف على صاحبه

  :ومنه قوله تعاىل ، يقال خّريه بني الشيئني)2(االنتقاء واالصطفاء وكذلك التخّري : نياإلطالق الثا

M ²± ° ¯ ® ¬ «L ]155:األعراف[.  

اإلرادة مع مالحظة ما للطرف اآلخر، كأن املختار ينظر إىل الطرفني ومييل إىل أحدمها  :ثالثاإلطالق ال

  .)3(واملريد ينظر إىل الطرف الذي يريده

على بعض، والشيء على فضل بعضها : بني األشياء) خّري : (يأيت مبعىن التفضيل، يقال :رابعاإلطالق ال

 .)4(فضله عليه: غريه

العطف وامليل، واالنتقاء واالصطفاء، : ومن خالل ما سبق يتبني أن معىن االختيار يف اللغة يدور حول   

  .وكذا اإلرادة مع املالحظة

  

                                  
  ).2/232(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، /  1
  ).2/1300(ابن منظور، لسان العرب، : ينظر/  2
  ).62:ص(املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب الكفوي، الكليات معجم يف /  3
  ).264:ص(جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، /  4
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   :االختيار اصطالحا - ثانيا

  : هناك عدة تعريفات لالختيار وفيما يلي بيان لبعض منها   

  .)1(»امليل إىل ما يراد ويرتضى«: عرف بأنه -

  . ممّا يؤخذ على هذا التعريف أنه جعل االختيار مبعىن الرضا، وربطه باإلرادة   

  .)2(»ترجيح الشيء وختصيصه وتقدميه على غريه«: وعرف أيضا بأنه -

  . )3(»ترجيح أحد األمرين أو األمور على اآلخر«: أو أنه -

وهذين التعريفني فيهما نظر، كون أن تعريف االختيار بالرتجيح ال يستقيم خاصة إن عرفنا أن معىن    

  . الرتجيح أخص من االختيار، وسيتضح هذا جليا عند الوقوف على معىن الرتجيح

ه ولعل أخر التعريفني مها األقرب للمعىن اللغوي أي أن االختيار يأيت مبعىن ترجيح الشيء على غري    

  .وختصيصه وتقدميه

  .تعريف الفقه :الفرع الثاني

  :له عدة معان :الفقه لغة - أوال

M Æ  :قال اهللا عزَّ وجلَّ . )4(أويت فالن فقها يف الدين، أي فهما فيه: يقال، الفهم :المعنى األول

 È ÇL ]5(أي ليكونوا علماء به، وفقهه اهللا .]122:التوبة(.  

.  )6(فقهت احلديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه: إدراك الشيء والعلم به، تقول :المعنى الثاني

  . )7(أفقهته أي بينت له: البيان، تقول :المعنى الثالث

     

                                  
  ).69:ص(زكريا بن حممد األنصاري، احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، /  1
  ).1/119(حممد صابر التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، /  2
  ).1/44(العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، عبد النيب األمحد نكري، دستور /  3
  ).5/3450(ابن منظور، لسان العرب، : ينظر/  4
  ).5/3450(املرجع نفسه، /  5
  ).4/442(ابن فارس، مقاييس اللغة، /  6
  ).3/334(اخلليل بن أمحد الفراهيدي، العني، : ينظر/  7
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  .)1(وقد غلب الفقه على علم الدين لسادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم

  :الفقه اصطالحا - ثانيا

  : عرف بتعاريف عدة نقف على أمهها   

  .)2(»معرفة األحكام الشرعية«: عرفه ابن العريب بقوله -

اإلصابة والوقوف على املعىن اخلفي الذي يتعلق به احلكم، وهو علم مستنبط «:بأنه )3(اجلرجاين وعرفه -

  . )4(»بالرأي واالجتهاد وحيتاج فيه إىل النظر والتأمل

العلم باألحكام الشرعّية «: الذي رجحه وأمجع عليه أغلب علماء األصول يتمثل يف أنه إال أن التعريف   

  .)5(»العملية املكتسبة من أدلتها التَّفصيلية

  .)6(وهذا التعريف جامع مانع وواضح وقد شرح من قبل علماء األصول

    .كمصطلح  ةالفقهي تعريف االختيارات :الفرع الثالث

 ،تطرقنا إىل تعريف كل من االختيار والفقه، بقي لنا التعريف باالختيارات الفقهية كمركب وصفي مابعد   

  :    كاآليتاملفهوم مل يتطرقوا إليه نادراً   عند بعض املعاصرين، باعتبار أن هذا تعريفها جاءو 

تكون هذه املخالفة اجتهاد يؤدي إىل موافقة أو خمالفة اإلمام الذي ينتسب ا�تهد إىل مذهبه، وقد  -

باختيار مذهب إمام آخر، أو تكون باختيار القول املخرّج يف املذهب على القول املنصوص، وقد تكون 

  .)7( برتجيح القول الذي جعله اإلمام مرجوًحا من القولني يف املسألة

 

                                  
  ).5/3450(ابن منظور، لسان العرب، /  1
  ).21:ص(العريب، احملصول يف أصول الفقه، ابن /  2
له حنو  ،)هـــ816(، وتويف سنة )هــ740( علي بن حممد بن علي، املعروف بالشريف اجلرجاين، من كبار العلماء بالعربية، ولد سنة/  3

  ).5/7(خري الدين الزركلي، األعالم، : ، ينظر"حتقيق الكليات"و" التعريفات"مخسني مصنفا، منها 
  ).142-141:ص(اجلرجاين، التعريفات، /  4
  ).238:ص(؛ هيثم هالل، معجم مصطلح األصول، )4:ص(حممد حيي بن الطالب، إيصال السالك يف أصول اإلمام مالك، : ينظر/  5
مد ؛ معراج املنهاج شرح منهاج الوصول إىل علم األصول، مشس الدين حم)5- 4:ص(حممد حيي بن الطالب، إيصال السالك، : ينظر/  6

  ).40-1/39(بن يوسف اجلزري، 
  ).20:ص(حممود النجريي، االختيار الفقهي وإشكالية جتديد الفقه اإلسالمي، /  7
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واطالعه على أصوهلم عبارة عن نظر الفقيه يف آراء الفقهاء السابقني وا�تهدين املتقدمني، «: وقيل هي -

وقواعدهم وأحكام املسائل عند كل منهم ودليله، مث خيتار من بني هذه اآلراء ما يؤيد اجتهاده، ويرى قوة 

وهو أسلوب كما يبدو قريب من االجتهاد، ولذلك كان موضوع اختالف بني  ،دليله من النص أو النظر

ملحقة بفقه اإلمام ومذهبه، ألن الصاحب مل  املتأخرين من الفقهاء فمنهم من اعترب اختيارات األصحاب

خيرتها إال وهي موافقة ألصول إمامه وقواعد مذهبه، ومنهم من اعتربها خارجة عن املذهب وتنسب 

  .)1(»لصاحبها خاصة

  :إال أن التعريف املستعمل يف لسان األصوليني والفقهاء هو   

ائل املختلف فيها، وذهاب الفقيه إىل قول من اجتهاد الفقيه يف معرفة احلكم الشرعي الصحيح يف املس -

  .)2(أقوال األئمة أصحاب املذاهب

وعلى هذا فاالختيار هو نوع اجتهاد، ألنه قبول قول ورفض غريه حبجة شرعية، وهو ليس استخراًجا    

للحكم، ألن األحكام تكون حاضرة استنبطها الفقهاء السابقون وليس انتقاء من كثرة، ولكنه ترجيح من 

  .)3(خالف

 تعريف الترجيح وعالقته باالختيار :المطلب الثاني.  

من أجل توضيح العالقة بني االختيار والرتجيح، البد من بيان املعىن اللغوي واالصطالحي لرتجيح، وهذا    

  : ما سأتناوله يف هذا املطلب من خالل الفروع اآلتية

  .تعريف الترجيح لغة :الفرع األول

، ورجح الشَّيء بيده َرزَنَُه )4(، فالراء واجليم واحلاء أصل واحد، يدل على رزانة وزيادة)رجح(من مادة    

  . )5(ونظر ما ثِقله، وأرجح امليزان أي أَثـَْقله حىتَّ مال، وأَْرَجْحُت لفالن وَرجَّحت ترجيحاً إذا أعطيته راجحاً 

                                  
الدكتور جمدي  وإشرافإيسوفو إيشعو،  من اجلنايات مجعا ودراسة، للباحثاختيارات اإلمام ابن املاجشون الفقهية يف باب احلدود /  1

، )م2012/هــــــ1433: (مصلح إمساعيل شلش، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري، قسم الفقه وأصوله، جامعة املدينة العاملية، سنة

  ).34:ص(
  ).21:ص(حممود النجريي، االختيار الفقهي وإشكالية جتديد الفقه اإلسالمي، /  2
  ).21:ص(املرجع نفسه، /  3
  ).2/489(مقاييس اللغة، ابن فارس، /  4
  ).194:ص(؛ صاحل العلي أمينة الشيخ سليمان، املعجم الصايف يف اللغة العربية، )3/1586(ابن منظور، لسان العرب، : ينظر/  5
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  .)1(ويأيت كذلك مبعىن التمثيل والتغليب

  .تعريف الترجيح اصطالحا :الثانيالفرع 

  :عرف بتعاريف عدة نقتصر على أمهها   

  . )3(»بيان مزية أحد الدليلني على اآلخر«: بأنه )2(عرفه الباجي -

ومعىن ذلك أن يستدل املستدل بدليل فيعارضه السائل مبثل دليله، فيلزم املستدل أن يرجح دليله على ما    

ومعىن الرتجيح أن يتبني له يف علته مزية يف وجه من الوجوه يقتضي عارضه به املستدل ليصح تعلقه به، 

  .)4( التعلق �ا دون دليل املعارضة

جيح يف اللغة عبارة عن وفاء أحد املتقابلني من أي معىن كانا وبأي وجه الرت «: بقوله ابن العريب وعرفه -

  .)5(»توازنا، وذلك يف الشريعة عبارة عن وفاء أحد الظنني على اآلخر

  .)7(»اقرتان األمارة مبا تقوى به على معارضها«: بأنه )6(وعرفه ابن احلاجب -

ويالحظ على هذا التعريف أنه جعل االقرتان جنسا يف التعريف، وهو وصف للدليل، كما أنه عرب    

  .)8(وال بني القطعي والظينن الرتجيح ال جيري بني القطعيات باألمارة أي بالدليل الظين، أل

  

  

                                  
  ).83:ص(هيثم هالل، معجم مصطلح األصول، /  1
، له تصانيف مشهورة )هـ474(تويف سنة أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي، أصله من بطليوس، /  2

أبو الفضل عياض، ترتيب املدارك وتقريب املسالك، : ، ينظر"إحكام الفصول يف أحكام األصول"و "املنتقى يف شرح املوطأ: "جليلة منها

)8/117-127.(  
  ).79:ص(أبو الوليد الباجي، احلدود يف األصول، /  3
  ).79:ص(املرجع نفسه، /  4
  ).149:ص(العريب، احملصول يف أصول الفقه، ابن /  5
املولد، املقرئ  سنائيُّ األصل، اإل ويينُّ الدُّ  رديّ بن احلاجب الكُ  ونس العالمة مجال الدين أبو عمروي كر بنب أيبعثمان بن عمر بن /  6

، صنَّف يف الفقه خمتصرا،  ويف األصول خمتصرا، ويف النحو )هـ646(، وتويف سنة )ه570(ولد سنة  األصويل، ، النحوي،املالكيّ 

  ). 14/551(الذهيب، تاريخ اإلسالم، : ُمقدمتني، وكل ُمصنَّفاته يف غاية اُحلسن، ينظر
  ).393:ص(ابن احلاجب، شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل، /  7
جي: ينظر/  8   ).281/282(ح عند األصوليني وأثرمها يف الفقه اإلسالمي، حممد إبراهيم حممد احلفناوي، التَّعارض والرتَّ
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  . )3(قبله، أي أنه أكثر ا�تهدين ترجيحاً ألقوال من )2(بالرتجيح البن يونس )1(ويشري خليل -

أّن العالقة بينهما عموم وخصوص، ذلك أن الرتجيح  رتجيحللاللغوي واالصطالحي  تعريفاليتبني من    

   .)4(يطلق يف اللغة على امليالن والتقوية، بينما هو خاص عند األصوليني ببيان قوة أحد الدليلني

  .حالترجيالفرق بين االختيار و  :الفرع الثالث

  : وفيما يلي إجالء الفرق بينهما ، ويظن أ�ما مبعىن واحد،االختيار والرتجيحكل من يتداخل مصطلح     

، وأن الرتجيح هو تقوية أحد )5(مما سبق ذكره يتبني أن االختيار هو اجتهاد ملعرفة الصواب أو األقرب إليه 

ألنه ال يصح الرتجيح بني  "طريقني"الطريقني على اآلخر ليعلم األقوى فيعمل به ويطرح اآلخر، وإمنا قلنا 

أمرين إال بعد تكامل كو�ما طريقني، لو انفرد كل واحد منهما فإنّه ال يصح ترجيح الطريق على ما ليس 

األكثرون اتَّفقوا على جواز « :، وأضاف إىل ذلك فقال"احملصول"يف  )6(بطريق، وهذا ما ذهب إليه الرازي

  .)7(»يلزم التخيري أو التوقف: التعارضالتمسُّك بالرتجيح وأنكره بعضهم، وقال عند 

إن الرتجيح مقدمة لالختيار، ألن الرتجيح معناه االجتهاد حىت يصل إىل : وعلى هذا ميكن أن نقول  

  .)8(الراجح، وإذا كانت األدلة ال ميكن أن تستوي من كل وجه، فالبد من مرّجح يُعتمد عليه

  

                                  
املختصر يف فروع الفقه : "، من تصانيفه)هـ767(خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب املالكي، املعروف باجلندي، تويف سنة /  1

  ).1/680(عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني، : وغريها، ينظر" شرح ابن احلاجب"، "املالكي
، ألف  )451(بكر حممد بن عبد اهللا بن يونس التميمي الصقلي، أحد العلماء وأئمة الرتجيح األخيار، تويف يف ربيع األول سنة أبو /  2

  ).1/111(حممد خملوف، شجرة النور الزكّية، : كتابا يف الفرائض ، وكتابا حافال للمدونة، ينظر
  ).174:ص(مرمي حممد صاحل الظفريي، مصطلحات املذاهب الفقهية، /  3
  ).285:ص(حممد إبراهيم حممد احلفناوي، الّتعارض والّرتجيح، /  4
  ).35:ص(حممود النجريي، االختيار الفقهي، /  5
، ولد سنة أربع وأربعني ومخسمائة ،اين األصلتَ سْ ربَِ الطَّ  ،رشياهللا حممد بن عمر بن حسني القُ  اإلمام فخر الدين الرازي العالمة أبو عبد/  6

  ). 41-7/40(ابن العماد، شذرات الذهب، : غريها، ينظرو  "املنتخب"و "احملصول" :ست وستمائة، من تصانيفهوتويف سنة 
  ).5/397(فخر الّدين الرازي، احملصول يف علم أصول الفقه، /  7
  ).36:ص(حممود النجريي، االختيار الفقهي، /  8
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وخيتص به جمتهد  ،ألن الرتجيح قد يكون بني أقوال اإلماموأن أهل االختيار أعلى من أهل الرتجيح،     

املذهب، فإن اختار القول املرجوح من القولني اللذين رجح اإلمام أحدمها، رفعه هذا ليصري من أهل 

  .)1(االختيار

ومن خالل النظر يف تعريف االختيار والرتجيح، جند أن لفظ االختيار أعم من الرتجيح، فبينهما عموم    

  ص، فكل ترجيح اختيار، وليس العكس، ذلك أن الرتجيح هو تقوية أحد الطرفني على اآلخر، وخصو 

والبد أن يكون ألحدمها مزية على اآلخر ليطرح، ويسلم األول، وهذا موافق لتعريف الباجي، بينما االختيار 

  . س ومستنداتويكون ذلك وفق أسيكون بذهاب الفقيه إىل قول من أقوال األئمة أو امليل إىل أحدها 

 شروط االختيار الفقهي وأهميته :المطلب الثالث.  

الكالم يف هذا املطلب يتضمن بيان أهم الشروط اليت تضبط عمل االختيار الفقهي، وكذا الوقوف على    

  :مدى أمهيته، وتوضيح ذلك فيما يأيت

  .االختيار الفقهي شروط :الفرع األول

االختيار الفقهي جيب أن يقوم به أهله، من احلائزين االجتهاد يف أي مرتبة من مراتبه، وال جيوز من    

مقلد، ال حجة معه فإن مل تكن عنده مقدرة على االجتهاد والنظر يف األدلة لالستنباط منها، ومتييز 

، حىت يبلغ درجة جمتهد صحيحها من سقيمها، فأوىل به أن يقف أوال عند دراسة مذهبه الذي درج عليه

مذهب، يقوم بالتخريج على أقوال إمامه، فليس كل من اشتغل بدراسة املذاهب الفقهية قادر على 

  :االجتهاد وال مؤهل لالختيار، فمن األسس اليت  تضبط عمل االختيار الفقهي ما يلي

بل االختيار جيب ا وأوهاها خيتار من املذاهب أضعفهأن يقوم دليل على االختيار فال خيتار هلوى، وال  -1

، أو القياس، أو غريها من األصول أن يقوم على بينة وعن دليل من الكتاب، أو السنة، أو اإلمجاع

  .   )2(الفقهية

  

  

                                  
  ).36:ص(، حممود النجريي، االختيار الفقهي/  1
  ).52:ص(، نفسهاملرجع /  2
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أال يتبع شواذ املسائل، وغرائب الفقه، واملسائل املفرتضة بعيدة الوقوع، وال يأخذ بأشد األقوال، بل  -2

وحسن القصد وخشية اهللا، فال خيتار إلرضاء حاكم وال شهوة بشر وال يكون  يكون هاديه دائًما التوسط، 

فهؤالء . كاملفتني الذين يبحثون عن مقاصد احلكام ال عن مقاصد األحكام قبل أن يفتوا حىت يراعوها

خيتارون للحكام ال للحق، ولقد رأى الناس من بعض املفتني أنه يتتبع مواضع التسامح بالنسبة للحاكم 

ه، ومواضع التشدد بالنسبة للناس، فيختار لنفسه من املذاهب أيسر اآلراء وخيتار لغريه آراء مذهبه ولنفس

  .  )1(الذي يتبعه، ولو بلغ غاية الشدة

أن يقوم االختيار على حتقيق مقاصد الشريعة، وهي تشييد املصاحل العامة لألمة وإقامة العدل واملساواة،  -3

 حياة الناس، ورفع احلرج عنهم، واختيار ما يكونون معه أقرب إىل الصالح ومراعاة العرف الصحيح، وتيسري

فكل ما كان الناس معه أقرب إىل الصالح وأبعد من الفساد فهو من الشرع، وإن مل . وأبعده عن الفساد

  .)2(ينص عليه بدليل خاص

  .أهمية االختيار الفقهي :الفرع الثاني

لدكتور حممود النجريي، وكذا اإلطالع على بعض الدراسات " االختيار الفقهي"من خالل التتبع لكتاب    

  : السابقة اليت اعتنت مبوضوع االختيارات الفقهية، يظهر أن هلا أمهية بالغة، ميكن اختصارها كاآليت

يراه موافقا لألصول فهو حمتاج  حنتاج إىل االختيار، ألن الفقيه كما خيتار من األقوال يف املذاهب ما -1

ألن خيتار من األقوال املعاصرة يف املسائل املستحدثة ما يكون موافقا أيضا لألصول فاالختيار يشمل 

  .)3(املسائل املعروفة واملسائل املتجددة

تقتصر  لالختيار الفقهي أمهية بالغة يف الدراسة الفقهية املقارنة، اليت ال ختتصُّ مبذهب دوَن مذهب وال -2

فهو مبثابة الطريق إلدراك احلكم الشرعي من خالل معرفة أّي  آراء فريق من املسلمني دون فريق، على

  .)4(األقوال أقرب إىل احلقيقة، وأدعى للمصلحة، وأسلم ُعقًبا، وأحقُّ اتباًعا

                                  
  ).53-52:ص(، حممود النجريي، االختيار الفقهي/  1
  ).53:ص(، املرجع نفسه/  2
  ).84:ص(، املرجع نفسه/  3
  ).84:ص(املرجع نفسه، /  4



                                     االختيارات الفقهية ومنهج ابن العربي فيها: الفصل األول

 

 
53 

  . )1(تنقية املذاهب وتصفيتها مما نسب إليها من أقوال ضعيفة أو شاذة وغري ذلك -3

االختيار اجتهاد واالجتهاد طريق إىل التجديد، ألنه حبث يف األدلة واألصول واملوازنة بينها يف املذاهب  -4

املختلفة، وحبث يف املقاصد واحلكم والغايات الشرعية، والرتجيح يف مواضع اخلالف والتعارض وتلّمس أدلة 

  .)2(لف، والرد على املعارضاتجديدة يف املسألة، وبيان وجه القوة يف املوافق، والضعف يف املخا

أو مذهب، وعليه  االختيار الفقهي يسمح لصاحبه بالبحث يف املسائل الفقهية دون أن يتعصب لرأي -5

فهو يساهم يف نبذ التعصب املذهيب، ألنه يعمي عن احلق، والنزاهة العلمية تقتضي األخذ خبالف املذهب 

  .)3(إن كان هو الصواب

 

                                  
وسيلة خلفي، وإشراف األستاذة نصرية خليل،  دراسة حتليلية مقارنة، للباحثة –قسم املعامالت املالية  -اختيارات ابن احلبيب الفقهية /  1

سنة ، 1قسم الشريعة والقانون، جامعة اجلزائر  )خروبة( مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، ختصص فقه مقارن، بكلية العلوم اإلسالمية

  ).129:ص(، )م2013/ه1434(
  ).85:ص(حممود النجريي، االختيار الفقهي، /  2
  ).59:ص(املرجع نفسه، /  3



.ات الفقهية

أن تعرضنا إىل املراد من االختيارات الفقهية، والفرق بينها وبني ما هو قريب من معناها، أجد من 

  خالل كتابه التأسيس الختياراته الفقهية من 

ذلك وتفصيله من خالل ، إضافة إىل األلفاظ اليت استخدمها يف اختياراته وصرح �ا، وبيان 

  . األدلة األصلية

  .  األدلة التبعية

  .  ابن العربي ختيارااأللفاظ واملصطلحات الدالة على 

                            

 

:املبحث الثاني  

ات الفقهيةمستندات  ابن العـــربي وألفاظه يف االختيار

أن تعرضنا إىل املراد من االختيارات الفقهية، والفرق بينها وبني ما هو قريب من معناها، أجد من 

التأسيس الختياراته الفقهية من  الضروري تبيان األدلة اليت استند إليها ابن العريب يف

، إضافة إىل األلفاظ اليت استخدمها يف اختياراته وصرح �ا، وبيان 

       :  

األدلة األصليةإىل استناد ابن العربي : املطلب األول

األدلة التبعيةإىل استناد ابن العربي : املطلب الثاني

األلفاظ واملصطلحات الدالة على : املطلب الثالث

                             

مستندات  ابن العـــربي وألفاظه يف االختيار         

أن تعرضنا إىل املراد من االختيارات الفقهية، والفرق بينها وبني ما هو قريب من معناها، أجد من  بعد   

الضروري تبيان األدلة اليت استند إليها ابن العريب يف

، إضافة إىل األلفاظ اليت استخدمها يف اختياراته وصرح �ا، وبيان "القبس"

:       املطالب التالية

املطلب األول 

املطلب الثاني 

املطلب الثالث 
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 األدلة األصلية إلىاستناد ابن العربي  :المطلب األول.  

واستند إليها يف بناء اختياراته  ،نتطرق يف هذا املطلب إىل عرض األدلة األصلية اليت اعتمدها ابن العريب   

  وبيان ذلك ، "القبس"تمثيل له من كتابالكل أصل و بتعريف الالفقهية، وسأكتفي يف ذلك بالوقوف على 

  :فيما يلي

  : القرآن الكريم - أوال

إنَّ الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة، وعمدة امللة «: يف مكانة القرآن الكرمي )1(قال اإلمام الشاطيب   

  .)2(»... جناة بغريه اهللا سواه، والوينبوع احلكمة، وآية الرسالة، ونور األبصار والبصائر، وأنه ال طريق إىل 

  :وفيما يأيت بيان ملعىن القرآن يف اللغة وعند األصوليني: مفهومه -1

مبعىن مجعته، أو قرأت الكتاب قراءة و قرآنًا ) قرأت الشيء قرآنًا(القرآن يف األصل مصدر  :لغةالقرآن  - أ

  .)3(مبعىن تلوته

وِقراءًة وقرآنا فهو مقروء، ومعىن قرأت القرآن لفظت به جمموعا، أي ألقيته، وهو وقـَرَأَُه يـَْقَرُؤُه ويـَْقُرُؤُه قـَْرءاً 

    .)4(مصدر كالغفران والكفران

أي  .]17:القيامة[ MÔ Ó Ò Ñ L  :وّمسي قرآناً ألنُّه جيمع السُّور فيضمها، وقوله تعاىل

  .)5(مجعه وقراءته

                                  
تويف يف الثامن ، اً فقيه اً مفسر  اً ليكان أصو ، اإلمام العالمة،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهري بالشاطيب/  1

أمحد بابا التنبكيت، نيل اإلبتهاج بتطريز : ، ينظر"يف أصول الفقه املوافقات": منها ألَّف تآليف نفيسةمن شعبان سنة تسعني وسبعمائة، 

  ).50-48:ص(الّديباج، 
  ).4/144(أبو إسحاق إبراهيم الشاطيب، املوافقات، /  2
  ).720:ص(، أبو البقاء الكفوي، الكلّيات/  3
  ).5/3563(ابن منظور، لسان العرب، : ينظر/  4
  ).5/3563(، املرجع نفسه/  5
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  :اصطالحا -ب

القرآن الكرمي أعرف من أن يعرَّف، ومع هذا فقد اعتىن األصوليون بتعريفه، فذكروا له عدة تعريفات،    

  :ومن هذه التعاريف

وهو أصل األدلة وأقواها، ونعين به القرآن العظيم، املكتوب بني دفيت املصحف، املنقول الكتاب العزيز،  -

  .)1( إلينا نقال متواتراً بالقراءة املشهورة

   :استناد ابن العربي إلى القرآن الكريم -2

حيتل القرآن الكرمي املكانة األوىل واملقام األسىن عند اإلمام ابن العريب، وهلذا كان يقدمه على مجيع األدلة    

  : فهو أصلها، وسأنتقي فيما يلي بعض الشواهد الدالّة على استناده إليه

القول بوجوب مسح مجيع الرأس يف الوضوء وأكد اختياره اختار ابن العريب  ،"حد مسح الرأس"مسألة  -

  :واستند يف ذلك لقوله تعاىل ،)2(»والصحيح منها واحد وهو وجوب تعميمه«: هذا بقوله

M  ) (L ]إىل قوله استند وكذلك فوجب غسل اجلميع بظاهر القرآن، . ]6:المائدة

  .)3(فوجب مسح مجيع الرأس بظاهر القرآن أيضاً  .]6:المائدة[ M. - L  :تعاىل

  

  

  

  

  

                                  
  ).114:ص(القاسم بن جزي الكليب، تقريب الوصول إىل علم األصول، أبو /  1
  ).1/121(ابن العريب، القبس، /  2
  ).1/122(، املرجع نفسه/  3
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+  M :، اختار القول بالوجوب استنادًا لقوله تعاىل"إدخال المرفقين في غسل اليدين"ويف مسألة  -

, L ]وما فهم أحد مقطع املسألة إال القاضي أبو حممَّد «: وما يؤكد اختياره قوله .]6:المائدة

حد للمرتوك من اليدين ال املغسول منهما  M , + L   :قوله تعاىلإن : فإنه قال) 1(عبد الوهاب

  .)2(»وبذلك تدخل املرافق يف الغسل

: اختار القول بوجوب الزكاة يف مال الصّيب وما يؤكد ذلك قوله، "الصبيانمال  زكاة"ويف مسألة  -

وإن كان صبياً، فإن قيل هي عبادة وال يتعّلق  ذ منه الزكاة كما يؤخذ منه العشرفحيث ما وجد املال تؤخ«

، وأساس )3(»وإن كانت عبادة جتوز فيها النيابة فإن تعذر إعطاء الصيب ناب عنه وليُّه: بالصيب تكليف، قلنا

  :وإىل ما قاله اهللا تعاىل لرسوله  .]19:الذاريات[ Mi h g L: اختياره قوله تعاىل

Mm l k j L ]103:التوبة[.  

  :السنة النبوية - ثانيا

   :مهامفهو  -1

  :ومنه قوله تعاىل. )4(بالضم وفتح النون املشددة تأيت مبعىن الطريقة حسنة كانت أو سيئة :لغةالسنة  - أ

MÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å L ]62:األحزاب[. 

                                  
وتويف سنة ثالثني  ، مولده سنة اثنتني وستني وثلثمائة، أحد أئمة املذهب عبد الوهاب بن نصر البغدادي املالكي، القاضي أبو حممَّد/  1

: يف مسائل اخلالف، ينظر" األدلة"، وكتاب "املعونة"كتاب : ألف يف املذهب، واخلالف، واألصول تآليف كثرية مفيدة منهاوأربعمائة، 

  ).29-2/26(ابن فرحون، الديباج املذهب، 
  ).1/121(، ابن العريب، القبس/  2
  ).2/465(املرجع نفسه، /  3
  ).1/979(التهانوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، /  4
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ْسَالِم ُسنًَّة َحَسَنًة، فـََلُه َأْجرَُها، «:  وقول رسول اهللا    َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِ�َا بـَْعَدُه، ِمْن َغْريِ َأْن َمْن َسنَّ ِيف اْإلِ

ْسَالِم ُسنًَّة َسيَِّئًة، َكاَن َعَلْيِه ِوْزرَُها َوِوْزُر َمْن َعمِ  َل ِ�َا ِمْن بـَْعِدِه، يـَنـُْقَص ِمْن ُأُجورِِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسنَّ ِيف اْإلِ

  .)1(»ِمْن َغْريِ َأْن يـَنـُْقَص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشْيءٌ 

  :  هي السنة يف اصطالح األصوليني :الحااصط -ب

  . )2(غري القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير مما خيص األحكام التشريعية ،ما صدر عن النيب  -

  :استناد ابن العربي إلى السنة -2

تعّد السنة النبوية املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي بعد القرآن الكرمي، وهلذا كانت من أكثر ما يعتمد    

عليه ابن العريب يف االختيار، خاصة وهو احملدث احلافظ، وسأذكر فيما يلي بعض املواطن اليت اختار فيها 

 :  استنادا على ما ثبت من السنة

  ، اختار ابن العريب القول بالتوقيت، ومستنده يف ذلك "الخفينالتوقيت في المسح على "مسألة  -

ويتبني اختياره بوضوح من ، )3(»ولَيالِيِهنَّ واملِقيُم يوماً َولَْيلةً  ميسح املسافر ثالثة أيَّامٍ «: ما ثبت عن النيب 

 طالببن أيب يف حديث علّي  فألجل هذا قلنا إن الصحيح جواز املسح مؤقتاً على ما«: خالل قوله

«)4(.  

، اختار فيها أن الكلب طاهر، وأن اإلناء الذي ولغ  فيه يغسل تعبداً "حكم سؤر الكلب"ويف مسألة  -

ِإَذا َوَلَغ الَكْلُب ِيف ِإنَاِء «، و )5(»ِإَذا َشِرَب الَكْلُب ِيف ِإنَاِء َأَحدُِكمْ «: ال جناسة واستند يف ذلك إىل حديث

  .)6(»َأَحدكم

                                  
  ).1017:رقم(أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة وأ�ا حجاب من النار، / 1
  ).1/392(، تعريفات مصطلحات علم أصول الفقهعبد الكرمي بن علي النملة، الشامل يف حدود و / 2
َثالثَة أَيّاٍم  َجَعَل رسول اهللا «: ، بلفظ)276:رقم(أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املسح على اخلفني، / 3

  . »ولََيالِيَـُهّن لِْلُمَساِفر، ويـَْوماً ولَْيلًة لِْلُمِقيم
  ).1/160(، ابن العريب، القبس/ 4
؛ ومسلم يف )172:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا، / 5

  ).279:رقم(باب حكم ولوغ الكلب، صحيحه، كتاب الطهارة، 
  ).279:رقم(أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، / 6
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والصحيح أنه للعبادة ألنه عدده وأدخل فيه الرتاب وال يدخل العدد وال الرتاب «: اختياره قولهوما يؤكد    

  .، وعليه فإن غسل النجاسة ال يكون فيه عدد، وال شأن لرتاب فيه)1(»يف إزالة النجاسة

عن  ثبت، اختار القول بأنه سنة مؤكدة، وحجته يف ذلك ما "حكم الغسل يوم الجمعة"ويف مسألة  -

وغريها من  ،)2(»لُ ضَ فْ أَ  لُ سْ غُ الْ فَ  لَ سَ تَ اغْ  نْ مَ وَ  تْ مَ عُ ا ونَـ هَ بِ فَ  احَ رَ  مثَّ  ةِ عَ مُ اجلُ  مَ وْ يَـ  أَ ضَّ وَ تَـ  نْ مَ « :ه قالأنَّ   لنيبا

فاغرتت �ذه األلفاظ طائفة مقصرة وظنوا أن «: األحاديث اليت استند إليها، وما يثبت صحة اختياره قوله

  .)3(»بظاهر هذه األحاديث وليس كذلك إمنا هو سنة مؤكدةالغسل يوم اجلمعة فريضة 

  :اعــمــاإلج - ثالثا

  :هتعريف -1

  :يطلق اإلمجاع يف اللغة على معنيني اثنني :لغة - أ

  .)4(أي متفق عليه: ذا أمر جممع عليهه: االتفاق، يقال :المعنى الثاني

  .)5(َأْمجَْعُت اخلُروج، وَأْمجَْعت َعَلْيه: العزم على األمر واإلحكام عليه، تـَُقول :المعنى األول

  .]71:يونس[ M 7 6 5L: ومنه قوله تعاىل   

   :اصطالحا -ب

  :اإلمجاع يف اصطالح األصوليني فقد عرف بعدة تعريفات منها أما   

شرتاك إما يف القول أو ونعين باالتفاق، االاتفاق أهل احلل والعقد من هذه األمة على أمر من األمور،  -

االعتقاد، وبأهل احلل والعقد، ا�تهدين يف األحكام الشرعية، وبأمر من األمور، الشرعيات الفعل أو 

  .)6(والعقليات والعرفيات

                                  
  ).1/156(ابن العريب، القبس، /  1
؛ والرتمذي يف اجلامع الكبري، كتاب )354:رقم(أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الطهارة، باب الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة، /  2

وم اجلمعة، ؛ والنسائي يف سننه، كتاب اجلمعة، باب الرخصة يف ترك الغسل ي)497:رقم(معة، باب يف الوضوء يوم اجلمعة، اجل

  .»حديث صحيح«: األلباين؛ قال عنه )1380:رقم(
  ).1/264(ابن العريب، القبس، /  3
  ).20/463(حممد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، /  4
  ).20/464(املرجع نفسه، /  5
  ).1/114(القرايف، الذخرية، /  6
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  :إلجماعاستناد ابن العربي إلى ا -2

، ومن أمثلة القرآن الكرمي والسنة النبوية اإلمجاع هو الدليل الثالث من األدلة الشرعية املتفق عليها، بعد   

  :استناد ابن العريب إىل هذا األصل ما يلي

، اختار القول بوجوب الغسل من التقاء اخلتانني، وحجته انعقاد اإلمجاع على "التقاء الختانين"مسألة  -

املاء الدافق  وكان قد وقع بني املهاجرين واألنصار خالف يف اقتصار الغسل على خروج«: ذلك، حيث قال

م أال جيب وكان احلكم يف ذلك صدر اإلسال ،حىت وقع السؤال عن ذلك والبحث فتبني عندهم فيه احلق

فمن  ،)1(»وسنة ولكن تبني بعد ذلك أن التقاء اخلتانني موجب للغسل قرآناً ... الغسل إال على من أمىن

ِإَذا «: السنة قول عائشة من  وأما .]6:المائدة[ MF E D L: قوله تعاىلالقرآن 

 النيبأن  ،، فبينت )2(»فَاْغَتَسْلَنا ،اْلتَـَقى اْخلَِتانَاِن فـََقْد َوَجَب اْلُغْسُل، فـََعْلُتُه أَنَا َوَرُسوُل اللَِّه 

،فوقع «: وما يؤكد صحة استناده على اإلمجاع قوله، )3(كان يغتسل بالتقاء اخلتانني دون إراقة املاء

  .)4(»بني أحد من املسلمني وارتفع اخلالف واستقر احلكم يف الدين، وال أعلم يف ذلك خالفاً االتفاق 

: القول بعدم توليتهما، وأكد على ذلك بقوله، اختار ، "تولية األعمى واألصم القضاء"ويف مسألة   -

وأقول إن ذلك إمجاع وذلك على اإلطالق إال يف  منهم ال جيوز أن يكون قاضياً  والذي عندي أن أحداً «

وهلذا قال العلماء بأمجعهم إنه ال جيوز قبول شهادة الفرع مع ...األوقات اليسرية والقصص املخصوصة

القدرة على شهود األصل ملا يف ذلك من زيادة النظر على القاضي يف العدالة وملا يف ذلك من زيادة 

هذا القدر يف رسم القضاء فالذي يفوت بالصمم والعمى أعظم من ذلك  األعذار على املطلوب فإذا روعي

   .)5(»وقد درج اإلسالم على أنه ما وليهم من القضاة أعمى وال أصم

  

                                  
  ).1/167(ابن العريب، القبس، : ينظر/  1
ِإَذا َجاَوَز «: ، بلفظ)108:رقم(أخرجه الرتمذي يف اجلامع الكبري، كتاب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى اخلتانان وجب الغسل، /  2

؛ )608:رقم(؛ وابن ماجه يف سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف وجوب الغسل إذا التقى اخلتانان، »... اْخلَِتاُن اْخلَِتاَن َوَجَب اْلُغْسلُ 

  ).  1/121(إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، : ، ينظر»حديث صحيح«: ال عنه األلباينق
  ).1/168(ابن العريب، القبس، /  3
  ).1/169(، املرجع نفسه/  4
  ).3/879(، املرجع نفسه/  5
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  :اســـالقي -رابعا

  :هفـــــتعري -1

  :غةـــلالقياس  - أ

على تقدير  والسني أصل واحد يدلُّ  ،والواو ،القاف) قوس(«): مقاييس اللغة(يف اللغة كما جاء يف هو     

: ل ياء فيقاللَ وتقلب الواو لبعض العِ .. .، واملعىن يف مجيعه واحده ياءً شيء بشيء، مث يصرف فتقلب واوُ 

قايست : تقول. ومنه القياس، وهو تقدير الشيء بالشيء، واملقدار مقياس. بيين وبينه قيس رمح، أي قدره

  .)1(»األمرين مقايسة وقياسا

ره على ه إذا قدَّ سَ يَّ وقَـ  ،اسهتَ واقْـ  ،وقياساً  يء يقيسه قيساً قاس الشَّ «": لسان العرب"يف  )2(ابن منظور ويقول

  .)3(»ثالهمِ 

، »قست النعل بالنعل«: وبالتايل ميكن القول أن القياس يف اللغة يأيت مبعىن التقدير والتسوية، وذلك حنو   

  .)4(إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن رد الشيء إىل نظريه

  :من بينهااختلف األصوليون يف تعريف القياس وعرَّفوه بتعريفات خمتلفة  :اصطالحاالقياس  -ب

عنهما بأمر جامع و نفيه أ هلما، ثبات حكمإمحل معلوم على معلوم يف «: بأنه )5(الباقالينعرفه أبو بكر  -

  .)6(»ا عنهماو نفيهمبينهما من إثبات حكم أو صفة هلا أ

                                  
  ).5/40(ابن فارس، مقاييس اللغة، /  1
مبصر وقيل بطرابلس، ) هــ630(، ولد يف حمرم سنة صارينبن حبقة بن منظور األأيب القاسم حممد بن مكرم بن علي بن أمحد بن /  2

عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني، : ، ينظر"لسان العرب"، "خبار والتهاينغاين يف األخمتار األ": من آثاره الكثرية، )هــ711(وتويف سنة 

)3/731 .(  
  ).5/3793(ابن منظور، لسان العرب، /  3
  ).152:ص(التعريفات،  اجلرجاين،/  4
أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر الباقالين البصري املالكي األصويل، شيخ السنة ولسان األمة، تويف  يف ذي القعدة سنة /  5

، "اإلرشاد يف أصول الفقه"، و"شرح اللمع" و" كتاب اإلبانة: "، صنف التصانيف الكثرية الشهرية يف علم الكالم وغريه، منها)هــ403(

  ).93-1/92(حممد خملوف، شجرة النور الزكّية، : ينظر؛ )21-5/20(اد، شذرات الذهب، ابن العم: ينظر
  ).3/231(علي بن حممَّد اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، /  6
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يه نف إثبات حكم أو وم يفللى معوم عمعل محل«: ابن العريب الذي عرف القياس بأنه حنا حنوهوقد  - 

   .)1(»اات صفة أو نفيهإثبب

هو إحلاق صورة جمهولة احلكم بصورة «: حيث قال )2(وإىل قريب من هذا ذهب الشريف التلمساين -

  .)3(»معلومة احلكم، ألجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك احلكم

معناه مشاركة أحد  ،)حمل معلوم على معلوم(: فقوله :هذا وسأقتصر على حتليل تعريف الباقالين   

ألنه رمبا كانت صورة احملمول واحملمول عليه عدمية،  ،وإمنا أطلق لفظ املعلوماملعلومني لآلخر يف حكمه، 

فإمنا ذكره ، )إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما(: هلما، وقولهورمبا كانت وجودية، فلفظ املعلوم يكون شامال 

ه قد ألن محل الفرع على األصل قد بان أن معناه التشريك يف احلكم، وحكم األصل وهو احملمول علي

باجلامع بني األصل  ألن القياس ال يتم إال ،)بناء على جامع بينهما(: ويف قوله ،وقد يكون نفياً  يكون إثباتاً 

 ألن اجلامع بني األصل والفرع قد يكون تارة حكما شرعياً  ،)من إثبات حكم أوصفة لهما(: وقولهوالفرع، 

، كما لو قال يف حقيقياً  وقد يكون وصفاً نزير، ،كما لو قال يف حترمي بيع الكلب جنس، فال جيوز بيعه كاخل

ن احلكم أو الصفة قد يكون ألن اجلامع م، )أو نفيه عنهما(: النبيذ مسكر، فكان حراماً، كاخلمر، وقوله

  .)4(، وقد يكون نفياً إثباتاً 

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  ).124:ص(ابن العريب، احملصول يف أصول الفقه ، /  1
مولده سنة ، كان من أعالم العلماء واألئمة الفضالء،  لتلمساينأبو عبد اهللا حممد بن أمحد العلويين الشريف احلسين املعروف بالشريف ا/  2

  ).1/234(حممد خملوف، شجرة النور الزكية، : ، ينظر)ــــــه771(وتويف يف ذي احلجة سنة ، )ــــه710(
  ).652:ص(الشريف التلمساين، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، /  3
  ).233-3/231(األحكام، اآلمدي، اإلحكام يف أصول /  4
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  :لقياساستناد ابن العربي إلى ا -2

، ومن املواطن اليت جلأ إليها إىل القياس، اختياراته الفقهيةالقياس مصدرا من مصادر ابن العريب يف يعترب    

   : ما يلي

حتية املسجد للداخل ، اختار فيها القول برتك "حكم صالة ركعتين للداخل أثناء الخطبة" مسألة -

ولعدم متكن املصلي من توفيق بني االستماع والقراءة  ،واإلمام خيطب لعدم االنشغال عن اخلطبة ألمهيتها

ألن يف صالته انشغاال عن  ،وهو الصحيح ، ذلك مكروه وقال مالك«: وما يؤكد ذلك ما جاء يف قوله

ِإذا قـُْلَت ِلصاِحِبَك يـَْوَم اجلُُْمَعة «: يف الصحيح ،وقد أورد ابن العريب حديث النيب ، )1(»خطبة اإلمام

فإذا منعه حبرمة اخلطبة عن األمر باملعروف «: وعلق عليه فقال. )2(»َخيُْطُب أَْنِصْت فـََقْد َلَغْوتَ َواإلَماُم 

، ويتبني من ذلك كله )3(»والنهي عن املنكر وهو فرض فأوىل وأحرى أن مينعه عن حتية املسجد وهي فضل

سنة على األمر باملعروف والنهي س يف هذه املسألة، حيث قاس حتية املسجد اليت هي أنه استند على القيا

  .جبامع بينهما وهو االنشغال عن خطبة اإلمام ،عن املنكر الذي هو فرض

أن العلة يف ذلك ، ويف مسألة قتل أعداء اهللا عز وجل، اختلف العلماء يف علة القتل، فاختار  -

. ]5:التوبة[ M} | L: الكفر، وقد تفرع عنها مسألة أخرى، وذلك أن اهللا تعاىل قال

   .)4(، وهو أجري راهب يف صومعته"حكم العسيف"ولعمومها اختلف الفقهاء يف 

، ، من القول بقتلهماوأما املفند والعسيف ففر مالك «: إال أن ابن العريب اختار القول بقتله لقوله   

على ، ومستنده يف ذلك القياس )5(»والذي عندي أ�م يقتلون ألن علة القتل الكفر وهي موجودة فيهم

  .املقاتل، فيستحق العسيف القتل كما استحقه املقاتل وعلة القتل هي الكفر فيأخذ حكمه

                                  
  ).1/351(ابن العريب، القبس، /  1
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب )934:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب اإلنصات يوم اجلمعة واإلمام خيطب، /  2

  ). 851:رقم(اجلمعة، باب يف اإلنصات يوم اجلمعة يف اخلطبة، 
  ).1/351(ابن العريب، القبس، /  3
  ).2/591(املرجع نفسه،  / 4
  ).2/591(املرجع نفسه، /  5
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اختار فيها القول بقتل املمسك مع القاتل، وأكد  ،"إذا أمسك رجل رجال آلخر يريد قتله"وكذا مسألة  -

مالك هذا النظر وأعطاه قسطه من الكمال فقال إنه يقتل املمسك على القاتل مع   وقد وىف«: ذلك بقوله

وأما املعىن فهو بضد «: وما يؤكد اختياره أيضا رده على ما احتج به أبو حنيفة والشافعي فقال. )1(»القاتل

أمسكه لسبع ، ومستنده يف ذلك القياس على من )2(»أو كالمها قاتل ما قالوا، املمسك هو القاتل حقيقةً 

والدليل عليه إمجاعنا على أنه لو أمسكه على سبع فأكله لزمه القود فإن «:  - رمحه اهللا  -فأكله فقال 

ألن فعل السبع جبار قلنا وفعله هو معترب أال ترى أ�ما يشرتكان يف الدية وهو البدل اجلابر، كذلك : قيل

  .)3(»جيب أن يشرتكا يف القصاص وهو العوض الزاجر

 ةألدلــــــــة التبـعيإلى ااستناد ابن العربي  :لب الثانيالمط.  

نتناول يف هذا املطلب األدلة الشرعية املختلف فيها، اليت اعتمدها ابن العريب يف اختياراته الفقهية، وذلك   

من خالل مناذج تثبت استناده إىل تلك املصادر األصولية واستخدامه هلا يف اختياراته، مع التعريف باألصل 

  :املدروس، وبيان ذلك فيما يلي

  :قول الصحابي - أوال

  :هفتعري -1

استصحب الشيء، الزمه، وصاحب فالنًا ُمصاحبة، : مشتق من الصحبة، يقال :الصحابي لغة - أ

، وهي وإن كانت تعم القليل والكثري، لكن العرف خصصها ملن كثرت مالزمته وطالت )4(رافقه: وصحاباً 

  .)5(صحبته

  .)6(صاحبه، عاشره: ويأيت مبعىن املعاشرة، يقال

  

  

                                  
  ).3/986(ابن العريب، القبس، /  1
  ).3/986(املرجع نفسه، /  2
  ).3/986(املرجع نفسه، /  3
  ).207:ص(يب، القاموس الفقهي لغة واصطالحا، جسعدي أبو /  4
  ).558:ص(، أبو البقاء الكفوي، الكليات/  5
  ).4/2400( ابن منظور، لسان العرب،/  6
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  :اصطالحاالصحابي  -ب

: ، وقيلوطالت صحبته معه، وإن مل يرو عنه  ،العرف من رأى النيب هو يف «: عرفه اجلرجاين بأنه -

  .)1(»وإن مل تطل

  .)2(»، مؤمناً به، ومات على اإلسالممن َلِقَي النيب «: وقد عرفه علماء األصول بأنه -

  :المراد بقول الصحابي 

طويال، وأخذ عنه العلم، واختص به اختصاص الصاحب ، وآمن به، والزمه زمنا هو من لقي النيب    

  .)3(باملصحوب حىت صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفا

  :قول الصحابياستناد ابن العربي إلى  -2

  : سأسوق بعض األمثلة من اختيارات ابن العريب اليت بناها على قول الصحايب، وتوضيح ذلك فيما   

اختار القول برتك الوضوء مما مست النار وحجته يف ذلك ما عمل ، "الوضوء مما مست النار"مسألة  -

ترك الوضوء مما مست : يف هذا الباب، بأصل بديع فقال ، وقد جاء مالك«: به اخللفاء، حيث قال

مسألة من  وهي ،النار، مث أدخل اختالف األحاديث، مث أدخل عمل اخللفاء برتك الوضوء مما مست النار

  .)4(»، فما عمل �ا اخللفاء أرجح ت األحاديث عن النيبفأصول الفقه إذا اختل

  القول الذي ذهب إليه ، ، اختار "كفارة اليمين فيمن نذر أن ينحر ولده"ويف مسألة أخرى  -

ِإينِّ َنَذْرُت «: إىل عبد اهللا بن عباس فقالت لهامرأة أتت ، أن عبد اهللا بن عباس وذلك فيما روى مالك 

  .)5(»كفِّرِي َعْن َميِيِنكِ : ره، فقال ابن عباساحلديث إىل آخ ...َوَلِديَأْن َأْحنََر 

     

                                  
  ).113:ص(اجلرجاين، التعريفات، /  1
؛ حممَّد بن أمحد الفتوحي، )140:ص(أمحد بن حجر العسقالين، نُزهة النَّظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، : ينظر/  2

  ).2/465(شرح الكوكب املنري، 
  ).351:ص( مصطفى ديب البغا، أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي،/  3
  ).147-1/146(ابن العريب، القبس، /  4
، )752:رقم(مالك بن أنس، موطأ اإلمام مالك برواية حممد بن احلسن الشيباين، كتاب الفرائض، باب من حلف أو نذر يف معصية، /  5

  ).27:ص(ن، األمايل والقراءة، احلسن وحممد بن علي بن عفا: ؛ إسناده صحيح، ينظر»... ِإّين نََذْرُت أَْن َأْحنََر اْبين«: بلفظ
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فلما اعرتض السائل على ابن «: وما يؤكد اختياره رده على من عارض عبد اهللا بن عباس حيث قال   

وهذا مما  ،كما إن الظهار معصية وجتب فيها الكفارة: عباس بأ�ا معصية فكيف يلزمه فيه كفارة، قال له

الظهار أصال للكفارة يف كل معصية، وإمنا  وذلك أن ابن عباس مل يرد أن جيعل ،جيب أن تفقهوه دستوراً 

   .)1(»يف الظهار أراد أن ميهد يف نفس السائل الفتوى مبا ورد من األثر يف ذبح الولد على ما ورد أيضاً 

  :أهل المدينة عمل - ثانيا

  :تعريفه -1

  روى القاضي عياض قول اإلمام مالك ملا سئل عن قصده باألمر ا�تمع عليه، واألمر عندنا، وببلدنا قد  -

، أهل الفقه والعلم مل خيتلفوا فيهفهو ما اجتمع عليه من قول  "األمر المجتمع عليه"ما كان فيه «: فقال

كذلك ما ، و وعرفه اجلاهل والعامل ،فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به األحكام "األمر عندنا"وما قلت 

وأما ما مل أمسعه  ،، فهو شيء استحسنه يف قول العلماء"بعض أهل العلم"وما قلت فيه  "ببلدنا"قلت فيه 

حىت ال خيرج  ،حىت وقع ذلك موضع احلق أو قريب منه ،منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته

 ،واألئمة الراشدين ، ، من لدن رسول اهللا"به عندنا األمر المعمول"عن مذهب أهل املدينة وآرائهم، و

  .)2(»مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت إىل غريهم

  :مفهوم أهل المدينة عند المعاصرين

ما اتفق عليه العلماء والفضالء باملدينة كلهم أو «: عرفه الدكتور عبد الرمحن بن عبد اهللا الشعالن بأنه -

وأطال  ،وبني حمرتزاته ،وقد شرح التعريف، )3(»أكان سنده نقًال أم اجتهاداً أكثرهم يف زمن خمصوص سواء 

  . يف ذلك

  :عمل أهل المدينةاستناد ابن العربي إلى  -2

عمل أهل املدينة من األصول اليت تفرَّد �ا املالكيَّة دون سائر فُقهاء األمصار، ومن أمثلة استناد ابن    

  :العريب إىل عمل أهل املدينة يف اختياراته الفقهية، نذكر

                                  
  ).666-2/665(ابن العريب، القبس، /  1
  ).2/74(، اض، ترتيب املداركالقاضي عي / 2
  ).2/1042(عبد الرمحن بن عبد اهللا الشعالن، أصول فقه اإلمام مالك، /  3
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أن عمل أهل املدينة «: ما كان عليه أهل املدينة حيث قال، اختار  ،"صفة اآلذان واإلقامة"مسألة  -

فرتجح على غريه، وكذلك  ذان تسع عشرة كلمة نقال متواتراً طريقه النقل أصل ال يزعزع وقد نقلت اآلفيما 

  .)1(»نقلت اإلقامة فرادى حىت اإلقامة منها، فكان هذا النقل املتواتر مرجحاً 

صالة  وأما التكبري يف«: ، فقد اختار رواية أهل املدينة، فقال"عدد تكبيرات صالة العيدين"ويف مسـألة  -

ل عليه، لكن يرتجح وليس فيه حديث صحيح يعوَّ  كثرياً  العيد قبل القراءة فاختلف فيه العلماء اختالفاً 

عدد التكبري فيه باألصل الذي مهدناه لكم من نقل أهل املدينة للعبادات  ، على غريه يف مذهب مالك

  .)2(»وهيئا�ا

  :المــصلحـــة - ثالثا

  :هاتعريف -1

  :لغةالمصلحة  - أ

أي : )يف األمر مصلحة: (، وهو ضد الفساد، ويقالالصالح ومعىن، فهي مصدر مبعىن كاملنفعة وزناً    

  .)3(خري

الصَّالح ضد الفساد، واإلصالح نقيض اإلفساد، واملصلحة واحدة «": لسان العرب"وقال صاحب    

  .)4(»املصاحل، واالستصالح نقيض االستفساد، وأصلح الشَّيء بعد فساده أَقامهُ 

  :اصطالحاالمصلحة  -ب

وهو يف كل معىن قام به قانون الشريعة، وحصلت به املنفعة العامة يف «: عرفها اإلمام ابن العريب بقوله -

  .)5(»اخلليقة

  

                                  
  ).1/203(ابن العريب، القبس، /  1
  ).373-1/372(املرجع نفسه، /  2
  ).3/300(عبد املنعم، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية، حممود عبد الرمحن /  3
  ).4/2479(ابن منظور، لسان العرب، : ينظر/  4
  ).2/779(ابن العريب، القبس، /  5
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 فع منه دائمًا أو غالبًا للجمهورأي الن ،وصف للفعل حيصل به الصالح«: وهي عند اإلمام ابن عاشور -

  .)1(»آلحادلأو 

جعل املصلحة  ابن العربي، إال أن مؤدية إىل حفظ مقاصد الشَّارعكالمها جعل املصلحة مبعىن النفع،     

عامة ال خاصة، حبيث ينسحب نفعها على عامة الناس، وال تكون خاصة باألفراد، عكس ما اشتمل عليه 

  .  م النَّاس أو خبصوصهمحيث جعل املصلحة مبعىن املنفعة، سواء  أكانت متعّلقة بُعمو  ابن عاشورتعريف 

  :المصلحةاستناد ابن العربي إلى  -2

أكثر ابن العريب من االختيار وفق املصلحة، وسنذكر بعض األمثلة الدالة على اعتبار املصلحة أصل يف    

  :بناء اختياراته الفقهية، ومن ذلك

املسألة من املصاحل اليت انفرد �ا هذه «: ، قال فيها ابن العريب مبينا على اختياره"طالق المريض"مسألة  -

ث، وخالفه مالك، دون سائر العلماء، فإنه رد طالق املريض عليه �مة له يف أن يكون قصد الفرار من املريا

  .)2(»ألن املصلحة أصل وقطع احلقوق ال ميكن منها بالظنون ،سائر الفقهاء واحلق له

بيع السلم أن يكون املَسلم فيه موصوف يف الذمة ال يف ، اشرتط الفقهاء يف "السَّلم في المعين"مسألة  -

، وعلل ذلك بقوله)3(شيء املعنيَّ  ألن التعيني إمنا «: ، إال أّن ابن العريب اختار القول جبواز السَّلم يف املعنيَّ

وع يف أخذه رُ لشُّ نب والرطب والم يف اللَّ وأما السَّ ... لم خمافة املزابنة والغرر لئال يتعذر عند احمللامتنع يف السَّ 

نب ألن املرء حيتاج إىل أخذ اللَّ  ،ة على قاعدة املصلحةوهي مبنيَّ  ،ة اجتمع عليها أهل املدينةفهي مسألة مدنيَّ 

عر قد خيتلف عليه السّ  قد قد ال حيضره وأنَّ ألن النَّ  ،يوم ابتداءً  أن يأخذ كلَ  قُّ ويشُ ، ياومةطب مُ والرَّ 

ا اشرتكا يف احلاجة ف له فلمَّ ال يتصرَّ  الذي عنده عروض ألنَّ  ،قدإىل النَّ نب حيتاج خل واللَّ وصاحب النَّ 

  .)4(»جات واملصاحلحلاعلى العرايا وغريها من أصول ا ص هلما يف هذه املعاملة قياساً خّ رُ 

  .وعليه فإن اختيار ابن العريب مبين وفق املصلحة املرتتبة لكل من البائع واملشرتي  

                                  
  ).278:ص(الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، /  1
  ).2/749(ابن العريب، القبس، /  2
  ).3/832(، املرجع نفسه/  3
  ).2/832(نفسه، املرجع /  4
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، اختلف فيها الفقهاء هل يقدم األب على أهله أل�م يستحقون بسببه أو يقدم "حضانة الولد"مسألة  -

  األهل عليه أل�م أرفق به ؟

استند يف ذلك إىل املصلحة، ابن العريب القول بتقدمي األب على أهله يف حضانة الولد، و فيها اختار    

فإن استقل بالكفاية وإال نقله إىل والصحيح أن األب يقدم ألنه أنظر له يرى حاله معه، «: قولهوذلك يف 

  .)1(»من يرى من أبداله أو غريهم

    :االستحسان -خامسا

  :تعريفه -1

  :لغةاالستحسان  - أ

  . )2(ضد القبح ونقيضه، وحسنت الشيء حتسيناً، زيَّنته، وأحسنت إليه وبه: من احلسن

  :بتعاريف كثرية منها عرف :اصطالحااالستحسان  -ب

خُّص مبعارضته ما يـَُعارضه يف «: بأنه عرفه ابن العريب - إيثار ترك ما يقتضيه الدَّليل على طريق االستثناء والرتَّ

  .)3(»بعض مقتضياته

  .  معناه أن االستحسان إّمنا هو ترك جزئي للدليل ال ترك كلي، وذلك من باب الرتَّخص واعتبار املصلحة   

  .)4(»لعمل بأقوى الدَّليلنياالستحسان عندنا وعند احلنفية هو ا«: وقال أيضا -

  . ومقتضى هذا التعريف أن يتعارض دليالن فيأخذ ا�تهد بأصحهما وأقوامها   

     .)5(»هو األخُذ مبصلحة جزئيَّة يف ُمقابل دليل كّلي«: وعرفه الشاطيب بقوله -

  

   

                                  
  ).3/955(، ابن العريب، القبس/  1
  ).2/877(ابن منظور، لسان العرب، : ينظر/  2
  ).132:ص(ابن العريب، احملصول، /  3
  ).2/278(ابن العريب، أحكام القرآن، /  4
  ).5/194(الشاطيب، املوافقات، /  5
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إىل جمرد ذوقه  ومقتضاه الرجوع إىل تقدمي االستدالل املرسل على القياس، فإن من استحسن مل يرجع  

سائل اليت وتشهيه، وإمنا رجع إىل ما علم من قصد الشارع يف اجلملة يف أمثال تلك األشياء املفروضة، كامل

، إال أن ذلك األمر يؤدي إىل فوت مصلحة من جهة أخرى، أو جلب مفسدة  اً يقتضي القياس فيها أمر 

  .)1(كذلك

  :استناد ابن العربي إلى االستحسان -2

  : ومن بني املسائل اليت أفاد �ا ابن العريب عمله باالستحسان ما يلي   

 ، مجعت األمة على أ�م ال جيعل هلم التصرف فيها قبل القسمة، قد أ"ثبوت الغنيمة للغانمين "مسألة  -

إال أن ابن العريب استثىن من ذلك ما تدعوا احلاجة إليه وكان اختياره بناءا على االستحسان باملصلحة حيث 

على املصلحة فإن املسلمني يدخلون بالد العدو فتطرأ احلاجة وتعرض الفاقة فلو وإمنا املعول يف ذلك «: قال

يف احلال، ولو منع الناس األكل منها  يف القضية وخرماً  قسمت الغنيمة قبل التحصيل لكان ذلك فساداً 

حىت تقع املقاسم ألضر ذلك �م فجوز األكل باملعروف وهذا من دالئل املصلحة وأحكامها اليت انفرد �ا 

  .)«)2مالك، 

   :العـــــــرف -رابعا

  :تعريفه -1

  :لغةالعرف  - أ

متصال بعضه ببعض، واآلخر على العني والراء والفاء أصالن صحيحان، يدل أحدمها على تتابع الشيء    

وهذا أمر  ،فالن فالنا عرفانا ومعرفة عرف: تقول ،واألصل اآلخر املعرفة والعرفان ،السكون والطمأنينة

  .)3(معروف

  

  

                                  
  ).5/194(، الشاطيب، املوافقات/  1
  ).606-2/605(ابن العريب، القبس، /  2
  ).4/281(ابن فارس، مقاييس اللغة، /  3
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  :وردت للعرف تعاريف اصطالحية منها ما يلي :اصطالحاالعرف  -ب

وهو حجة أيضا لكنه أسرع إىل الفهم، ا استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول م -

  .)1(وكذا العادة وهي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى

وعرَّفه ابن عطية -
  .)3(»كل ما عرفته النفوس مما ال تردُّه الّشريعة«: فقال )2(

، صعباً  تْ نَ وَّ ، وهَ جهالً  تْ عَ فَـ رَ ، وَ أكسبت علماً  تْ رَ العادة إذا جَ  إنّ «: يقول ابن العريب يف هذا الصدد -

  .)4(»)والعادة رفالعُ (وهي أصل من أصول مالك 

  :استناد ابن العربي إلى العرف -2

  العريب يف اختياراته، ومن املواطن اليت استند فيها إىل العرف  العرف من األصول اليت اعتمدها ابن يعدُّ    

  :ما يلي

ومن أعظم مسائل «: ومن املسائل اليت احتكم فيها ابن العريب إىل العرف مسألة العهدة، حيث قال -

وهي «: ، وأكد على اختياره بقوله)5(»العرف والعادة مسألة العهدة وقد انفرد �ا مالك دون سائر الفقهاء

وقت البيع يف كل آفٍة تطرأ أن تكون السلعة بعد قبض املشرتي يف ضمان البائع حىت متضي ثالثة أيام من 

وعول علماؤنا رمحة اهللا عليهم على  ،على املبيع ما عدا اجلنون واجلذام والربص فإنه يقضى فيها بعهدة السنة

  .)6(»أن هاتني العهدتني إمنا يقضى �ما ملن شرطهما أو حيث تكون العادة جارية �ما

اجلائحة يف الثمار فهي مسألة  وأما«: يقول فيهاويف مسألة أخرى حممولة على العرف عند ابن العريب،  -

انفرد �ا مالك دون سائر فقهاء األمصار وهي مسألة تنبين عليها القاعدة اخلامسة يف العرف وعلى القاعدة 

  . )7(»العاشرة يف املقاصد واملصاحل

                                  
  ).125:ص(اجلرجاين، التعريفات، /  1
م إحدى ومثانني مولده يف عا، أديب حنوي شاعرحافظ حمدث  فقيه ،بن عطيةبن غالب بن متام عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن /  2

  ).389:ص(الضيب، بغية امللتمس، : وقيل سنة إحدى وأربعني، ينظر عام اثنتني وأربعني ومخسمائة وأربعمائة، وتويف
   ).2/491(أبو حممد عبد احلق بن عطية، احملرر الوجيز، /  3
  ).6/97(ابن العريب، املسالك، /  4
  ).2/788(ابن العريب، القبس، /  5
  ).2/789(املرجع نفسه، /  6
  ).2/813(املرجع نفسه، /  7
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مبلك  اً البائع يف املبيع ملكشرتى منزلة فنقول من حكم عقد البيع أن يتنزل امل«: وأكد على اختياره بقوله   

وإذا اشرتى الثمرة بعد بدو صالحها من صاحبها فذلك حممول على حال البائع  ،حبال ومنفعًة مبنفعةٍ  وحاالً 

حبال وال جيوز أن يقال إن عليه أن  مبلك وحاالً  وهو أن يقبضها ملكاً  ،فيها وعلى عرف الناس يف العمل �ا

 يكن حاله كذلك فيها وألن املقصود واملعتاد واملصلحة ال تقتضي ذلك فيها جيدها مجلة ألن البائع هلا ملا مل

فإذا نزلت اجلائحة عليها من غري تفريط من املشرتي يف اقتضائها مصيبة نزلت قبل القبض فال كالم ألحٍد 

  .)1(»من املخالفني عليها

  :عـــــسّد الذرائ - سادسا

  :فهاتعري -1

   :لغة - أ

سدَّه يُسدُّه سد�ا فانسدَّ واستدَّ وسدَّده، أي أصلحه وأوثقه، : اخللل وَرْدم الثـَّْلِم، يقالإغالق : الَسدُّ  -

  .)2(اجلبل واحلاجز: والسَّدُّ والسُّدُّ 

وتأيت مبعىن السبب ، )3(تأيت مبعىن الوسيلة، وقد تذرع فالن بذريعة، أي توسَّل، واجلمع الذرائع: الذَّرائع -

  .)4(فالن ذريعيت إليك، أي سبيب وُوْصليت الذي أتسبب به إليك: ذلك اَجلَمل، يقالإىل الشيء، وأصله من 

  : أما تعريف سّد الّذرائع كمركب إضايف :اصطالحا -ب

فعل جائٍز يف ذاته ُموقع يف حمذور أو  الفقه، وهو كل من أصول الذَّرائع أصل«: عرفها ابن العريب فقال -

  .)5(»حمظُوٍر لعاقبته

                                  
  ).2/813(ابن العريب، القبس، /  1
  ).3/1968(ابن منظور، لسان العرب، /  2
  ).3/1498(املرجع نفسه، /  3
  ).3/1498(، املرجع نفسه/  4
  ).4/162(، العريب، املسالكابن /  5
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  .)1(»هي مسألة اليت ظاهرها اإلباحة ويُتوصل �ا إىل فعل احملظور«: وعرفها اإلمام الباجي بقوله -

  :الذرائع استناد ابن العربي إلى سدّ  -2

ومن األمثلة اليت ، اختياراته الفقهيةابن العريب يعدُّ أصل سّد الّذرائع من أجّل األصول اليت بىن عليها    

  : نذكر منهااستند فيها وجرى عليها يف إعمال أصل سّد الّذرائع، 

اعة ، اختار فيها ابن العريب القول مبنع صالة اجلم"الصالة في مسجد واحد بجماعة مرتين" مسألة -

يصلى يف مسجد واحد جبماعة  ، عن الفقهاء بأن ال رد مالكانف«: مرتني يف املسجد، حيث قال

ومجع  ،رعت يف الصالة لتأليف القلوبا شُ اجلماعة إمنّ  وذلك أنّ  ،وذلك أصل من أصول الدين، مرتني

ولو طرق فيها إىل التبعيض  ،وصالح ذات البني والتشاور يف أمور اإلسالم، فال تكون إال واحدة ،الكلمة

البدع والنفاق إىل االنفراد ل أهل وتوصَّ  ،وافرتقت الكلمة، وتنافرت القلوب ،والتثنية ألفسد هذا النظام

بآرائهم الداخلة على أهل اإلسالم يف دينهم، ولذلك منعنا من بنيان مسجد آخر يقصد به تفريق الكلمة 

  .)2(»وتشتيت اجلامعة

فقد استند اإلمام ابن العريب يف هذه املسألة إىل مبدأ سد ذريعة االفرتاق واالختالف والتشتيت اليت تنتج    

  . عن تكرار صالة اجلماعة

اجلماعة إذا قتلوا الواحد قتلوا به  إن«: ، يقول ابن العريب معلًال اختياره"قتل الجماعة بالواحد"مسألة  -

غرضهم يف التشفي وتسقط  ماعة على األعداء، فيبلغوا فيهملقاعدة الدماء لئال يستعني األعداء باجل حفظاً 

لقاعدة األموال  يقطعوا مجيعهم حفظاً  عنهم عقوبة القصاص وهذا املعىن يقتضي أن اجلماعة إذا سرقوا حرزاً 

  .)3(»لئال يستعني الفسقة على أخذ األموال باالشرتاك رجاء سقوط القطع

إن مقصد حفظ الّنفس البشرية من أمسى مقاصد الشريعة اإلسالمية، فقتل اجلماعة بالواحد من شأنه    

  .حتقيق األمن يف ا�تمع

  

                                  
  ).314:ص(أبو الوليد الباجي، اإلشارة يف معرفة األصول، /  1
  ).205-1/204(ابن العريب، القبس، /  2
  ).3/1030( املرجع نفسه،/  3
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  :قبلنا شرع من - سابعا

  :تعريفه -1

ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع اليت كانوا مكلفني �ا، على أ�ا شرع اهللا عز وجل هلم، وما بينه هلم  -

  .)1(رسلهم عليهم الصالة والسالم

  .) )2ما جاء به الرسل من الشرائع إىل األمم اليت أرسلوا إليها قبل مبعث النيب  -

حىت  ،، إذا ورد يف القرآن أو يف حديث صحيح عن النيب شرع من قبلنا شرع لنا«: بن العريبيقول ا -

  .)3(»ينسخ

  :شرع من قبلنااستناد ابن العربي إلى  -2

   :ه إليه نذكراستناد ضع، ومن موااعتباره دليال من األدلة الشرعيةشرع من قبلنا بإىل استند ابن العريب    

بالضمان من قبل األرباب ملا أفسدته املواشي ، اختار ابن العريب القول "ما أفسدت الماشية"مسألة  -

وذلك أن ناقة للرباء بن ، )4(»وما قلناه أصح حلديث الرباء«: بالليل خبالف ما أفسدته بالنهار، حيث قال

حفظها بالنهار وعلى أهل  األموال على أهل فقضى رسول اهللا «عازب دخلت حائط رجل فأفسدته 

: وقد قال علماؤنا رمحة اهللا عليهم إن قول اهللا تعاىل«: كما قال أيضا،)5(»املواشي حفظها بالليل

Ml k j i h g L ]إن قضاء سليمان الذي   :قالوا .]78:األنبیاء

يف حديث الرباء أن على أهل احلوائط   ووقع له التصويب كان على مثل قضاء النيب ،كان فيه التفهيم

  .)6(»افهو ضامن على أهله ملواشي بالليلوأمنا أفسدت ا ،حفظها بالنهار

                                  
  ).532:ص(مصطفى الديب البغا، أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي، /  1
  ).26/17(ة، املوسوعة الفقهيّ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، /  2
  ).7/60(ابن العريب، املسالك، /  3
  ).3/934(ابن العريب، القبس، /  4
؛ وابن ماجه يف سننه، كتاب األحكام، باب )3569:رقم(تـُْفِسد زرع قوم، أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب البيوع، باب املواشي /  5

فـََقَضى أَنَّ ِحْفَظ اْألَْمَواِل َعَلى أَْهِلَها بِالنـََّهاِر، َوَعَلى أَْهِل اْلَمَواِشي َما َأَصاَبْت «: ، بلفظ)2332:رقم(احلكم فيما أفسدت املواشي، 

  .»َمَواِشيِهْم بِاللَّْيل
  ).3/934(العريب، القبس، ابن /  6
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  . يف ناقة الرباء فاألصل الذي استند إليه ابن العريب يف هذه املسألة هو شرع من قبلنا مبا حكم به نبينا    

، اختار القول بوجوب القصاص بني الذكر واألنثى، واستند يف ذلك لقوله "قتل الذكر باألنثى"مسألة  -

  .]45:المائدة[ M ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~L: تعاىل

  .)1(شرع من قبلنا شرٌع لنابأن : أفادتقال بأ�ا حيث 

  :االستصحاب - ثامنا

  :تعريفه -1

  :يأيت االستصحاب يف اللغة مبعان عّدة منها :لغةاالستصحاب  - أ

: استصحبت فالنا أو الكتاب يف سفري، إذا جعلته مصاحبا لك، وقوهلم: املصاحبة، فيقال :المعنى األول

  .)2(استصحبت ما كان يف املاضي، يعين جعلته مصاحبا إىل احلال

  .)3(املالزمة، واستصحبه، دعاه إىل الصُّحبة والزمه، وكل ما الزم شيئا فقد استصحبه :المعنى الثاني

  : عرف بتعريفات متعددة منها :اصطالحا -ب

اعتقاد كون الشَّيء يف املاضي أو احلاضر يوجب ظن ثبوته يف احلال أو «: عرفه الَقرايف بأنه -

  .)4(»االستقبال

بقاء األمر واحلال واالستقبال على ما كان عليه يف املاضي، «: بأنه" تقريب الوصول"كتاب وجاء يف   -

  .)5(»على ما كان حىت يدل الدليل على خالف ذلك األصل بقاء ما كان على«: وهو قوهلم

  

  

  

                                  
  ).3/988( ابن العريب، القبس،/  1
  ).24:ص(هيثم هالل، معجم مصطلح األصول، /  2
  ).3/186(حممد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، /  3
  ).351:ص(القرايف، شرح تنقيح الفصول، /  4
  ).146:ص(أبو القاسم بن اجلزي، تقريب الوصول إىل علم األصول، /  5
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  :استناد ابن العربي إلى االستصحاب -2

   :، ومن ذلكيعّد االستصحاب من األصول اليت بىن عليها ابن العريب اختياراته   

، اليت اختار فيها ابن العريب القول بعدم وجو�ا، مستندا يف ذلك إىل الرباءة األصلية، "األضحية"مسألة  -

َمْن رََأى ِمْنُكْم ِهَالَل « ، شعبة بن احلجاج عن مالك بن أنس تعلق من نفى الوجوب حبديث يرويهوقد 

َي َفالَ َحيِْلْق َشْعراً َوَال  فعلق األضحية باإلرادة  ،)1(»يـَُقلَِّمنَّ ِظْفراً َحىتَّ يـَْنَحَر َأْضِحَيَتهُ ِذي احلِْجَِّة َوأَرَاَد َأْن ُيَضحِّ

، وما يؤكد )2(يف الذمة، واألصل براءة الذمة وفراغ الساحة ق �ا أل�ا ثبتت قسراً واالختيار والواجبات ال تعلّ 

ا مجاعٌة من الصحابة مع فالذي يتحّصل من هذا كله أ�ا سّنة مؤكَّدة إذ ترَكه«: صحة اختياره أيضا قوله

ولو كانت واجبة ملا تركها أحد  ،تهار فعلها وتعلق قلوب اخللق �االقدرة عليها مع عموم حاهلا واش

  .)3(»منهم

 ابن العربي ختياروالمصطلحات الدالة على الفاظ األ :المطلب الثالث.   

أن ألفاظ االختيار عند ابن العريب قد اختلفت بني الصريح  جند" القبس"بالتتبع واالستقراء يف كتاب    

  :  ح، فمن بني أهم األلفاظ اليت استخدمها ابن العريب يف اختياراته ما يليوغري الصري

  :ألفاظ االختيار المصرح بها - أوال

  :من بني األلفاظ اليت صرح �ا ابن العريب يف اختياراته ما يلي   

ة ضرورة فإمنا تكون حبال صالة اخلوف إمنا هي صال«: ويتضح ذلك يف قوله ):االختيار(لفظ  -1

  .)4(»وهذا الذي أختارألنه إمنا قصد اإلمكان ،  ، ولذلك اختلفت صالة النيبالضرورة

  

  

  

                                  
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب األضاحي، باب �ي من دخل عليه عشر ذي احلجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو /  1

  . »إَذا رَأَيـُْتْم ِهالَل ِذي اِحلّجِة، َوأَرَاَد َأَحدُُكْم أَْن ُيَضّحَي، فـَْلُيْمِسْك َعْن َشْعرِِه َوأَْظَفارِهِ «: ، بلفظ)1977:رقم(أظفاره شيئا، 
  ).2/639(ابن العريب، القبس، /  2
  ).2/641(املرجع نفسه، /  3
  ).1/378( ،املرجع نفسه/  4
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القول الذي قوي دليله، وهو يقابل األصح ونقول عن القولني هذا صحيح، هو  :)الصحيح(لفظ  -2

يكون كل واحد من القولني صحيحاً، وأدلة كل واحد منهما قوية إال أن األصح حيث (والثاين أصح منه 

   لى القرب فليست وأما الصالة ع« :، ويتضح ذلك يف قوله)1()مرجح على اآلخر بوجه من وجوه الرتجيح

  .)2(»قول سائر العلماء من الصحيحوهو ،  مبشروعة عند مالك

  .)3(»أصٌل واجلمعة بدل رأن الظه والذي يصح«: كما يف قوله  :)والذي يصح(لفظ  -3

ال يؤكل ألن : أكل حلم اآلدمي عند الضرورة إذا وجده ميتاً، فقالوا«: وذلك يف قوله :)أصح(لفظ  -4

  .)4(»صحّ أعندي إنه يؤكل، واألول : حرمته ميتاً كحرمته حياً، ومنهم من قال

يف إناء فيه ماء تغّري بطول املكث حىت وتتصور هذه املسألة «: كما يف قوله: )وبه أقول(لفظ  -5

امللقي، من زيد  ال يتحرى فيهما ويرتكهما، وقال أبو): ح(و) ش(به بعد ذلك بإناء بول فقال أجن، مث اشت

  . )5(»وبه أقول، يتحرى فيهما وهو الذي تقتضيه أصولنا )ش( أصحاب

والذي ، هل غسله للنظافة أو للعبادة واختلف علماؤنا«: ومن ذلك قوله :)والذي عندي(لفظ  -6

يف ذلك أن الزكاة اسم  والذي عندي«: ، كما قال)6(»أنه تعبُّد ونظافة، كالعدة عبادة وبراءة للرحم عندي

  .)7(»تلفنيخمل على النماء والطهارة مبعنيِني ِ مشرتك يقا

ألن  وهو الحقبل هي على الرتتيب : وقال ابن حبيب من علمائنا«: كما يف قوله:)الحق( لفظ -7

   .)8(»أوىف حديث أيب ُهَريـَْرة حتتمل التخيري وحتتمل التفصيل فال يرد الظاهر مبحتمل

                                  
  ).205:ص( مرمي حممد صاحل الظفريي، مصطلحات املذاهب الفقهية،/  1
  ).2/447(ابن العريب، القبس، /  2
  ).1/86(املرجع نفسه، /  3
  ).2/628(، املرجع نفسه/  4
  ).1/135(، املرجع نفسه/  5
  ).2/437(املرجع نفسه، /  6
  ).2/451(املرجع نفسه، /  7
  ).2/499(املرجع نفسه، /  8
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ما كثر : (، وقيل)ما قوي دليله: (تعددت األقوال يف تعريف معىن املشهور، فقيل :)المشهور(لفظ  -8

إن مكة تدخل لغري إحرام : وإن قلنا على الرواية األخرى«: ، ومن أمثلة ذلك عند ابن العريب قوله)1()قائله

فإن نوى حجاً أو عمرة لزمه اإلحرام ودخل هو حاجاً، وإن  ،ن ينوي هو صالًة أو حجاً أو عمرةفال خيلو أ

، وهو مني حممولة على العرفإن الي: نوى الصالة دخل مصلياً، وإن أطلق اللفظ ومل تكن له نية، فإن قلنا

  .)2(»لزمه أن يدخلها حاجاً أو معتمراً ألن ذلك هو العرف المشهور

  :ألفاظ االختيار غير المصرح بها -ثانيا

  : عبارات كثرية ومتنوعة ومن ذلك االختيار وهو يرد أدلة املخالفنيأثناء لقد استعمل ابن العريب    

 ضعيف ال أصلوهذا أيضًا «: وقوله ،)4(»ساقط وهذا قول«: ، وقوله أيضا)3(»ضعيف وهذا«: قوله

 وقوله ،)7(»عند التأمل وهذا بيِّن«: قوله، وكذلك )6(»هلا رواية ضعيفة ال أصلوهي «: ، وقوله)5(»له

له ألنه ال  ال معنىوهو قول «: كما قال أيضا،)9(»غلط بّينوهذا «: وقوله، )8(»ال يصحوهذا « :أيضا

  .من األلفاظ اليت تفيد معىن االختيار، إىل غري ذلك )10(»دليَل يف الشرع عليه

  

  

  

  

                                  
  ).62:ص(إبراهيم بن فرحون، كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب، /  1
  ).2/663(ابن العريب، القبس، /  2
  ).1/76(، املرجع نفسه/  3
  ).1/117(املرجع نفسه، /  4
  ).1/137(املرجع نفسه، /  5
  ).1/185(املرجع نفسه، /  6
  ).1/394(املرجع نفسه، /  7
  ).2/427(، املرجع نفسها/  8
  ).2/789(املرجع نفسه، /  9

  ).3/1105(املرجع نفسه، /  10
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  :الفصل نقول يف ختام هذاو 

إّن االختيار نتيجة توصَّل إليها العامل بطريق االجتهاد، واملقصود منه يف هذه الدراسة ما اختاره ابن العريب    

لنفسه، ويكون ذلك باستناده إىل دليل قوي، وختطئة ما عداه، ذلك أنه مل يشذ عن غريه من األصوليني يف 

عن األصول اليت انفرد �ا املالكية فيما ذهب االستناد على مجلة من األصول وأدلة األحكام، كما مل يشذ 

  .   الفقهية، إضافة إىل األلفاظ اليت استعملها يف عملية االختيار هإليه من اختيارات

 



 

  .احلج

 ،"القبس"إملام نظري مبحاور البحث ممّا سلف تقدميه من التعريف بابن العريب، والتعريف بكتابه 

عليها ابن العريب  وبعد حتديد مصطلح االختيار الذي قام البحث عليه، وتبيان املستندات واألصول اليت بىن

وينتظم ذلك من خالل احلج،  بابيف 

  

   

:الفصل الثاني  

احلج باب اختيارات ابن العربي يف         

إملام نظري مبحاور البحث ممّا سلف تقدميه من التعريف بابن العريب، والتعريف بكتابه 

وبعد حتديد مصطلح االختيار الذي قام البحث عليه، وتبيان املستندات واألصول اليت بىن

يف الفقهية ه دراسة اختياراتلاختياراته، يأيت هذا الفصل تطبيقاً عملّياً، 

  .  شروط وجوب احلج وأركانه: املبحث األول

  .ومباحاته حمظورات اإلحرام: املبحث الثاني

  . مسائل متفرقة من كتاب احلج: الثالث

 

 

         

إملام نظري مبحاور البحث ممّا سلف تقدميه من التعريف بابن العريب، والتعريف بكتابه  بعد   

وبعد حتديد مصطلح االختيار الذي قام البحث عليه، وتبيان املستندات واألصول اليت بىن

اختياراته، يأيت هذا الفصل تطبيقاً عملّياً، 

   :املباحث التالية

املبحث األول 

املبحث الثاني 

الثالث املبحث



 

               

   له خالف فيه بني الفقهاء أن مما ال

  البلوغ والعقل، واحلرية واالستطاعة، فال جيب على 

أركانه بني جممع عليه وخمتلف  صيب وال على عبد وال عاجز، فلو وقع منهما، هل يصح ذلك أم ال؟ أما

  :   اإلحرام والوقوف والطواف والسعي، وهذا ما سأتناوله يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية

                              

:املبـحث األول  

          .هـــروط وجوب احلج وأركانــش               

مما الاحلج من أّجل العبادات اليت يتقرب �ا العبد إىل اهللا عز وجل، و 

البلوغ والعقل، واحلرية واالستطاعة، فال جيب على : هي شروط وأركان لصحة وقوعه، فشروط وجوبه

صيب وال على عبد وال عاجز، فلو وقع منهما، هل يصح ذلك أم ال؟ أما

اإلحرام والوقوف والطواف والسعي، وهذا ما سأتناوله يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية

  .حكم حج الصبي: املطلب األول

  .حكم حج العبد: املطلب الثاني

  .ضابط االستطاعة :املطلب الثالث

  .حكم احلج عن املعضوب: املطلب الرابع

   .حكم السعي بني الصفا واملروة :املطلب اخلامس

                               

               

احلج من أّجل العبادات اليت يتقرب �ا العبد إىل اهللا عز وجل، و    

شروط وأركان لصحة وقوعه، فشروط وجوبه

صيب وال على عبد وال عاجز، فلو وقع منهما، هل يصح ذلك أم ال؟ أما

اإلحرام والوقوف والطواف والسعي، وهذا ما سأتناوله يف هذا املبحث من خالل املطالب التالية: وهي

املطلب األول 

املطلب الثاني 

املطلب الثالث 

املطلب الرابع 

املطلب اخلامس 
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  بيحكم حّج الصّ  :ولاألالمطلب.  

  :تصوير المسألة - أوال

  أمجع الفقهاء على أن البلوغ شرط وجوب يف احلج، فال جيب احلج على الصيب، إال أ�م اختلفوا فيما    

حج هل يصح منه العتبار احلج عبادة يصح التنفل �ا، فصحت منه أم أّن حجه غري منعقد فال يصح إذا 

  منه؟ 

  :أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

  :  اختلف الفقهاء يف حكم حج الصيب على قولني   

.)3(واحلنابلة، )2(، والشافعية)1(أّن حجه صحيح ويثاب عليه، وهو قول املالكية :القول األول  

  : ــــواستدلوا ب

  ؟ ِهلََذا َحجٌّ ، أَ يَا َرُسوَل اهللاِ : َصِبي�ا َهلَا، فـََقاَلتْ  َرفـََعِت اْمرَأَةٌ « :قَالَ رضي اهللا عنهما  بن عبَّاس،حديث ا -

  .)4( »، َوَلِك َأْجرٌ نـََعمْ : قَالَ 

  .)5(»َوأَنَا اْبُن َسْبِع ِسِننيَ ، ُحجَّ ِيب َمَع َرُسوِل اللَِّه «: اليد، قز السَّائب بن يحديث  -

   :وجه الداللة من الحديثين

الصيب وينعقد سواء كان مميزا أم ال حيث فعل وليه عنه ما يفعل احلاج وإىل  حجّ  أنه يصحُّ احلديث دليل  -

 .)6(ه ال جيزيه عن حجة اإلسالمهذا ذهب اجلمهور ولكنَّ 

  

                                  
  ).1/353(؛ أبو القاسم بن اجلالب، التفريع، )1/400(، املدونة الكربى، سحنون بن سعيد التنوخي: ينظر/  1
    ). 25-7/24(أبو زكريا الّنووي، ا�موع، /  2
  ).5/7(موفق الدين بن قدامة، املغين، /  3
  ).1336:رقم(باب صحة حج الصيب وأجر من حج به، أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، /  4
  ).1858:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب حج الصبيان، /  5
  ).4/207(األمري الصَّنعاين، سبل السالم، /  6
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  .)1(يكتب للصيب ثواب ما يعمله من الطاعات كالصالة والصوم والزكاة وغري ذلك من الطاعات -

   :ومن المعقول

البلوغ واحلرية، وليس بشرط للصحة،  جزاء، وهوشرط للوجوب واإل ومنها ما هو«: )2(يقول ابن قدامة -

  .)3(»فلو حج الصيب والعبد صح حجهما، ومل جيزئهما عن حجة اإلسالم

  . )4(حج الصيب، إن وقع منه، وهو قول احلنفيةعدم صحة  :القول الثاني

  :بـــــواستدلوا 

ْسَالمِ «: ، قالحديث رسول اهللا  -  َا َصِيبٍّ َحجَّ َعْشَر ِحَجٍج، ُمثَّ بـََلَغ فـََعَلْيِه َحجَُّة اْإلِ   .)5(»أَميُّ

   :وجه الداللة

فعليه حجة  ،احلج حىت لو حجا، مث بلغ الصيبه فال يلزم، ألنه ال خطاب عليهحج على الصيب، ال  -

  .)6(اإلسالم، وما فعله الصيب قبل البلوغ يكون تطوعاً 

  :سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

  : سبب الخالف -1

أخذ فيه حبديث ابن عباس املشهور، حج الصيب معارضة األثر يف ذلك لألصول، وذلك أن من أجاز    

األصل هو أن العبادة ال تصح من غري عاقل، وينبغي أن ال خيتلف يف صحة  ومن منع ذلك متسك بأن

  .)7(وقوعه ممن يصح وقوع الصالة منه

                                  
  ).7/39(النووي، ا�موع، /  1
، وتويف سنة )هــــ541(مقدام بن نصر املقدسي احلنبلي، ولد سنة موفق الّدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة بن /  2

  ).172-22/165(الذهيب، سري أعالم النبالء، : وغريها، ينظر" العمدة"و" الكايف" ،"املغين: "، من تصانيفه)هـــــ620(
  ). 5/7(ابن قدامة، املغين،  / 3
  ). 3/44( عالء الدين الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،/  4
  ).3930:رقم(أخرجه الزيلعي يف نصب الراية، كتاب احلج، /  5
  ).3/44(الكاساين، بدائع الصنائع، /  6
  ).1/319(أبو الوليد بن رشد، بداية ا�تهد و�اية املقتصد، /  7
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  :اختيار اإلمام ابن العربي -2

احلج عبادة تصح من الصيب، موافقا بذلك قول اإلمام مالك، اختار ابن العريب القول األول القائل بأن    

جَّ أو ُحجَّ به كتب اهللا تعاىل له األجر من فضله، ولوليه األجر زيادة من أما إن الصيب إذا حَ «: حيث قال

يَا : َهلَا فـََقاَلتْ  )2(اْمرَأًة َرفَعْت إلَْيِه َمْوُلودًا يف ِحمَفَّةٍ  أنَّ «: ، واستند يف ذلك ملا ثبت عن النيب )1(»رمحته

  .)3(»نَعْم َوَلِك أْجرٌ : َرُسوَل اهللا أِهلَذا ِحجُّ؟ قَالَ 

إن اهللا حبكمته البالغة، وإرادته النافذة، ألزم اخللق االبتالء، وجعله عالمة « :"العارضة"ومبثل هذا قال يف    

على السعادة، والشقاء، وخفف عنهم األصر بأن أخر عنهم األمر، والنهي حىت تنبعث هلم القوة، وتكمل 

بعقله،  له أشرط املعرفة، ويف أثناء ذلك وهبه من فضله أن جعله من مستحقي الثواب وأهله، ومل يدرك ذلك

، وهو ابن فرفعت له امرأة صبيا هلا فقالت أهلذا حج قال هلا نعم ولك أجر، وحج السائب مع النيب 

أعوام تسعة، وحج ابن عباس دون احللم، وهو تعاىل يكتب النوع األول، والثاين، والثالث يف مجلة احلاج 

  .)4(»ويثيبهم عليه، ويشرفهم فضال من اهللا ونعمة، واهللا عليم حكيم

فإذا حّج بالصيب إن استطاع أن يليب ويطوف، ويرمي، ويسعى، ويقوم مبناسك احلج فعال «: وقال أيضا   

  .)5(»... علمها، وإن مل يكن يف ذلك احلج، ُرمي عنه، وطيف به

 حكم حج العبد :ثانيالمطلب ال.                                   

  :تصوير المسألة - أوال

  احلج، باعتبار أن احلرية من شروط اليت جيب توفرها يف املكّلف أمجعت األمة على أن العبد ال يلزمه    

لكي يكون مطالبا بأداء احلج، إال أ�م اختلفوا فيما إذا حج، هل يصح منه بإذن سيده أو بغري إذنه، أم ال 

  يصح؟   

                                  
  ).2/541(ابن العريب، القبس، /  1
  ). 41:ص(اُجليب، شرح غريب ألفاظ املدونة، : بكسر امليم يريد �ا اهلودج مأخوذ من حففت بالرجل إذا رفقت به، ينظر/  2
  ).82:ص(سبق خترجيه يف /  3
  ).4/154(ابن العريب، عارضة األحوذي، /  4
  ).4/154(املرجع نفسه، /  5
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  :أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

   :اء يف حكم حج العبد على قولنياختلف الفقه   

، )2(، والشافعية)1(يصح منه احلج، سواء كان بإذن سيده أو بغري إذنه، وبه قال املالكية :القول األول

  .)3(واحلنابلة

   :واستدلوا بـــــ

  :المعقول

ليس للعبد أن حيرم باحلج أو العمرة بغري إذن سيده، وذلك لتعلق حق سيده الواجبة عليه بفعل ما ليس  -

بواجب عليه، فإن فعل انعقد إحرامه صحيحا ألنه عبادة تتعلق بالبدن فصحت من العبد بغري إذن سيده،  

  .)4( كالصالة، لكن اإلمتام يف احلج موقوف على إذن سيده

نه من أل، ويصح منهج ألن منافعه مستحقة ملواله ويف إجياب احلج عليه إضرار باملوىل، احلجيب عليه  ال -

  .)5(أهل العبادة فصح منه احلج كاحلر

داود، ونقل مذهبه ، و )6(احلنفيةإذا أحرم العبد بغري إذن سيده ال ينعقد إحرامه وبه قال  :القول الثاني

  .)8("ا�موع"يف  )7(النووي

                                  
  ).354-1/353(أبو القاسم بن جالب البصري، التفريع، /  1
  ).7/40(النووي، ا�موع،  / 2
  ).2/199(منصور البهويت، كّشاف القناع، /  3
  ).1/224(عبد الوهاب البغدادي، التلقني يف الفقه املالكي، /  4
  ).7/40(النووي، ا�موع، /  5
  ).3/45(الكاساين، بدائع الصنائع، /  6
، وتويف سنة ست سنة إحدى وثالثني وستمائة بنوى ولدأبو زكريا،  حميي الّدين مةم العالاالشيخ اإلم ووي،الن ريبن شرف بن مىي حي/  7

تاج الدين : ، ينظر"املنهاج"و" اإلرشاد"، "شرح املهذب: "وسبعني وستمائة، وصنف يف العمر اليسري التصانيف الكثرية النافعة منها

  ).398- 8/395(الّسبكي، طبقات الشافعية الكربى، 
  ).7/40(ا�موع، النووي، /  8
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  :ــوا بــــواستدل

َا َعْبٍد َحجَّ، َوَلْو َعْشَر ِحَجٍج، ُمثَّ أُْعِتَق فـََعَلْيِه َحجَُّة اْإلِ «: ، قالحديث رسول اهللا  -    .)1(»ْسَالمِ أَميُّ

  :وجه الداللة

فيكون ما  ،وسواء أذن له املوىل باحلج أو ال، باإلذن فال يكون مالكاً  ألنه مملوك ،ال ملك للعبدو ال حج  -

احلديث ال يفصل بني اإلذن، وعدم اإلذن، فال يقع حجه عن حجة و ، تطوعاً ال الرق حج يف ح

   .)2(اإلسالم

  :اختيار ابن العربيسبب الخالف و  - ثالثا

  :سبب الخالف -1

السبب يف اختالفهم ذلك أن منافع العبد مستحقة لسيده، فمن رأى أن حجه ال يصح إال بإذن سيده،     

ال يؤدى إال باملال والنفس يف مدة طويلة، ويف ذلك ضرر باملوىل بفوات ماله وتعطيل كثري من  ن احلجأل

منافعه، وحق العبد مقدم على حق اهللا رفقاً بالعباد ومصلحة هلم، ومن رأى أن حجه يصح سواء كان بإذن 

     .   سيده أو بغري إذنه، ألنه من أهل العبادة فصح منه احلج، واهللا أعلم

   :ختيار ابن العربيا -2

ابن العريب يف مسألة حج العبد، أنه ال يصح منه بغري إذن سيده، ذلك أن فيه ضرر باملوىل، اختار    

ع فهو فأما احلرية فال خالف فيها ألن العبد مملوك لسيده مستغرق املناف«: وتعطيل ملنافعه، حيث قال

والسفر مينعه  ،وال قطع به عن االنتفاع ،سيدما مل يكن يف ذلك تعطيل لل يدخل يف خطاب الشرائع كلها

  .)3(»منه ويسقط منفعته فيه فال جيوز له السفر إال بإذنه فسقطت االستطاعة فسقط اخلطاب

  

                                  
  ).3930:رقم(أخرجه الزيلعي يف نصب الراية، كتاب احلج، /  1
  ).3/45(الكاساين، بدائع الصنائع، : ينظر/  2
  ).2/541(ابن العريب، القبس، /  3
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 ضابط االستطاعة :المطلب الثالث.  

   :تصوير المسألة - أوال

ال خالف بني الفقهاء يف اشرتاط االستطاعة يف وجوب احلج، إال أ�م اختلفوا يف تفسريها، فمنهم من    

قال أ�ا على حال املستطيع من صحة البدن واملال والقدرة، ومنهم من قال أ�ا الزاد والراحلة، وتفصيل 

  :ذلك كله وتبيينه فيما يلي

  :أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

  :اختلف الفقهاء يف معىن االستطاعة املوجبة للحج على قولني   

  .)3()2(ابن حبيب خبالف )1(االستطاعة معتربة حبال املستطيع، وهذا هو مشهور املالكية :القول األول

  :ـــبـــواستدلوا 

يقتضي أن كل أحدا على .  ]97:آل عمران[    M¥ ¤ £ ¢ L :أن ظاهر قوله تعاىل -

 ة القصر ال تعترب الراحلة يف حقهويؤكده أن من كان دون مساف، فإن االستطاعة القدرةحسب حاله 

فليسا مقصودين  ،وكذلك الزاد قد يستغين عنه من قربت داره ،فلو كانت شرطا يف العبادة لعمت ،إمجاعا

  .)4(ألنفسهما بل للقدرة على الوصول وإذا تيسر املقصود بدون وسيلة معينة سقط اعتبارها

ن السبيل يف اللغة هي الطريق، واالستطاعة ما يكسب أ«: البن العريب "أحكام القرآن"وجاء يف كتاب  -

سلوكها، وهي صحة البدن ووجود القوت ملن يقدر على املشي، ومن مل يقدر على املشي فالركوب زيادة 

  .)5(»على صحة البدن ووجود القوت

                                  
  ).2/317(؛ حممد أيب زيد القريواين، النوادر والزيادات، )2/199(حممد الزرقاين، شرح الزرقاين على موطأ، /  1
عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جامهة بن عبَّاس بن مرداس السُّلمي، يكىن أبا مروان، تويف رمحه اهللا سنة مثان وثالثني /  2

   :ينظر ، وغري ذلك من كتبه املشهورة،"تفسري املوطأ"، "غريب احلديث"، "الواضحة: "ومائتني، وهو ابن أربع وستني سنة، ومن مؤلفاته

  ).  315-1/312(بن الفرضي، تاريخ العلماء والّرواة للعلم باألندلس، أبو الوليد 
  ).161:ص(عبد امللك بن حبيب، الواضحة، /  3
  ).3/177(شهاب الدين القرايف، الذخرية، /  4
  ).1/377(ابن العريب، أحكام القرآن، /  5
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  .)3(، وأمحد)2(، والشافعي)1(حلة، وبه قال أبو حنيفةاالستطاعة هي توفر الزاد والرا :القول الثاني

  : واستدلوا بــــــــ

الزَّاُد : يَا َرُسوَل اللَِّه َما يُوِجُب احلَْجَّ؟ قَالَ «: فـََقالَ  َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ  اءَ جَ : ابن عمر قال عن -

   .)4(»َوالرَّاِحَلةُ 

  :وجه الداللة

  .)5(كاجلهاد  ،بعيدة فاشرتاط لوجو�ا الزاد والراحلةأ�ا عبادة تتعلق بقطع مسافة  -

  :سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

  :سبب الخالف -1

  ،أثر عنه والسبب يف هذا اخلالف معارضة األثر الوارد يف تفسري االستطاعة لعموم لفظها، وذلك أنه ورد   

فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك  .»ةُ لَ احِ الرَّ وَ  ادُ الزَّ : ؟ فقالا االستطاعةل مَ ئِ أنه سُ «: عليه الصالة والسالم

على كل مكلف، ومحله مالك على من ال يستطيع املشي وال له قوة على االكتساب يف طريقه، وإمنا اعتقد 

الشافعي هذا الرأي ألن من مذهبه إذا ورد الكتاب جممال، فوردت السنة بتفسري ذلك ا�مل أن ليس ينبغي 

  .)6(التفسري العدول عن ذلك

  

  

                                  
    ).3/45(الكاساين، بدائع الصنائع، /  1
  ).7/53(النووي، ا�موع، /  2
  ).7-5/6(ابن قدامة، املغين، /  3
، وابن ماجه يف سننه، كتاب )813:رقم(أخرجه الرتمذي يف اجلامع الكبري، كتاب احلج، باب ما جاء يف إجياب احلج بالزَّاد والرَّاحلة، /  4

  ).4/160(إرواء الغليل، : ، ينظر»ضعيف«: ؛ قال عنه األلباين)2896:رقم(املناسك، باب ما يوجب احلج، 
  ).5/9(ابن قدامة، املغين، /  5
  ).1/319(ابن رشد، بداية ا�تهد و�اية املقتصد، /  6
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  :اختيار ابن العربي -2

، يف كون االستطاعة معتربة حبال املستطيع، اختار ابن العريب يف هذه املسألة، مشهور املذهب املالكي   

وأما االستطاعة فهي عندنا على حال املستطيع من صحة بدنه وكثرة جلده، وقال أكثر علماء «: حيث قال

  .)1(»والراحلة، ورووا يف ذلك أثراً ضعيفاً ال يلتفت إليهاالستطاعة الزاد : األمصار

والصحيح يف االستطاعة، لغة وعقًال، أ�ا صفة املستطيع كيف ما تصرفت «: وأكد على اختياره فقال   

  .)3(»ال حج عليه )2(وجوهها، وقد بينا ذلك يف مسائل اخلالف ولذلك قلنا إن من بلغ معضوباً 

االستطاعة موجودة بالطبع، وهو القدرة فكل من قدر على الوصول حبوله «: "العارضة"ومبثل هذا قال يف 

وقوته اللذين جعلهما اهللا يف ذاته فهو قادر ومطيق مستطيع، ومن مل يقدر على ذلك حبوله وقوته، لكن 

عله مبنزلة قدر حبيلته، وهي حتصيل األسباب باملال، لزمه ذلك ألنه مطيق بوجه من اإلطاقة اعترب الشرع، وج

  .)4(»القدرة القائمة بالذات يف عبادة الشرع كلها من طهارة والصالة وشبهها فكذلك يف احلج

 معضوبحكم الحج عن ال :المطلب الرابع.  

   :تصوير المسألة - أوال

باعتبار أّن احلج حج عليه، من مرض أو شيخوخة ال على أن من بلغ معضوبًا  فقهاءال ال خالف بني   

فيما إذا لزمه  إمنا فرضه اهللا على املستطيع إمجاعاً، واملريُض واملعضوب ال استطاعَة هلما، إال أ�م اختلفوا 

  إحجاج غريه عنه، فهل جيوز أن حيج القادر عن العاجز؟

  

                                  
  ).2/542(ابن العريب، القبس، /  1
َعَضَبْته الزَّمانة تـَْعِضُبه َعْضباً، إذا أقعدته عن : املخبول الزمن الذي ال حراك به، يقال: وهو الضعيف، ويف كالم العرب: املعضوب/  2

  ).4/2982(ابن منظور، لسان العرب، : العضب الشلل والعرج واخلبل، ينظر: وقيل احلركة وأزمنته،
  ).2/542(ابن العريب، القبس، /  3
  ).4/28(ابن العريب، عارضة األحوذي، /  4
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  : أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

  : اختلف الفقهاء يف حكم النيابة يف احلج عن العاجز على قولني   

  .)3(، واحلنابلة)2(، والشافعية)1(صحة النيابة يف احلج عن املعضوب، وبه قال احلنفية :القول األول

  :بــــــواستدلوا 

  .]97:آل عمران[ M  ¦¥ ¤ £ ¢L: قوله تعاىل -

   :وجه الداللة

ومل جيز أن خيص من  هذا الذي يوجبه لفظ اآلية ضرورة ،مبال أو جسم كان هذا عموما لكل استطاعة -

وليس هذا من احلرج الذي ، انوا مستطيعني الركوب ومعهم سعةإذا ك ،ذلك مقعد، وال أعمى، وال أعرج

 ،بنص القرآن إمنا نزلت يف اجلهاد فإن هذه اآلية وأيضا ،نه ال حرج فيه عليهمأل ،مأسقطه اهللا تعاىل عنه

ا احلج وأم، لك حرج ظاهر على األعرج واألعمىوكل ذ ،تاج فيه إىل الشد والتحفظ واجلريوهو الذي حي

  .)4(وبقي من ال مال له، وال قوة جسم إال أنه جيد من حيج عنه ،فليس فيه شيء من ذلك أصال

، يا رسول اهللا« :قالت ،ة الوداععام حجَّ  )5(جاءت امرأة من خثعم: اس رضي اهللا عنهما قالعن ابن عبَّ  - 

 لْ هَ فَـ  ،ةلَ احِ ى الرَّ لَ عَ  يَ وِ تَ سْ يَ  أنْ  يعُ طِ تَ سْ ال يَ  ،رياً بِ كَ خًا  يْ أيب شَ  تْ كَ َر دْ أَ  ،يف احلج هِ ادِ بَ ى عِ لَ اهللا عَ  ةَ يضَ رِ فَ  نَّ إِ 

  .)6(»نعم :؟ قالهُ نْ عَ  جَّ حُ أَ  أنْ  هُ نْ ي عَ ضِ قْ يَـ 

                                  
  ). 4/153(مشس الدين السرخسي، املبسوط، /  1
  ).7/26(؛ احلسني بن مسعود البغوي، شرح السنة، )7/76(النووي، ا�موع، /  2
  ).5/19(ابن قدامة، املغين، /  3
  ).7/56(ابن حزم، احمللى، /  4
نسبة خلثعم بن أمنار بن أراش، من كهالن، من قحطان، جَد جاهلي، كانت منازل بنيه  يف سروات اليمن واحلجاز، ضمهم يف /  5

  ).  2/302(الزركلي، األعالم، : ، ينظر"ذو اخللصة"اجلاهلية 
؛ وأخرجه مسلم يف )1854:رقم(يف صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب احلج عمن ال يستطيع الثبوت على الراحلة، أخرجه البخاري /  6

  ).1334:رقم(صحيحه، كتاب احلج، باب احلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنومها، أو للموت، 
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   :وجه الداللة

ميتًا وأنه ليس كالصالة والصيام، وسائر األعمال البدنية اليت ال بيان جواز حج اإلنسان عن غريه حياً و  -

  .)1(جتري فيها النيابة، ودليل على وجوب احلج على املعضوب الزمن، إذا وجد من يبذل له طاعته من ولده

  .)3(البن احلبيب خالفا ،)2(عدم صحة النيابة عند العجز، وبه قال املالكية :القول الثاني

  : ـــــــواستدلوا ب

  .]97:آل عمران[ M  ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |L :قوله تعاىل -

    :وجه الداللة

معناه أن حيجوا البيت، فأخرب عن صفة التكليف وهو أن يفعله بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خالف  - 

على إحجاج البيت، وإذا مل جيب اإلحجاج، واألصل عدم دليل يدل : ومل يقل اهللا تعاىل، )4(هذه الصفة

  .)5(مشروعيته، فيكون فعله عبثاً فيكره

 ،يا رسول اهللا« :قالت ،ة الوداعجاءت امرأة من خثعم عام حجَّ : اس رضي اهللا عنهما قالعن ابن عبَّ  - 

ي ضِ قْ يَـ  لْ هَ فَـ  ،ةلَ احِ ى الرَّ لَ عَ  يَ وِ تَ سْ يَ  أنْ  يعُ طِ تَ سْ ال يَ  ،رياً بِ كَ خاً  يْ أيب شَ  تْ كَ َر دْ يف احلج أَ  هِ ادِ بَ ى عِ لَ اهللا عَ  ةَ يضَ رِ فَ  نَّ إِ 

   .)6(»نعم: ؟ قالهُ نْ عَ  جَّ حُ أَ  أنْ  هُ نْ عَ 

  : وجه الداللة

خاص �ا ال جيوز أن يتعدى إىل غريها، وكان أبوها ممن ال يستطيع، فلم يكن عليه  حديث اخلثعمية -

  .)7(اجلواب احلج، فكانت ابنته خمصوصة بذلك

                                  
  ).172-2/171(أبو سليمان محد اخلطايب، معامل السُّنن، /  1
  ).1/317(املعونة، عبد الوهاب، /  2
  ).3/468(أبو الوليد الباجي، املنتقى شرح موطأ مالك، /  3
  ).1/317(عبد الوهاب، املعونة، /  4
  ).194-3/193(شهاب الدين القرايف، الذخرية، /  5
  ). 90:ص(تقدم خترجيه يف /  6
  ).2/199(حممد الزرقاين، شرح الزرقاين، /  7
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  : واختيار ابن العربي سبب الخالف -ثالثا

  : سبب الخالف -1

وسبب اخلالف يف هذا معارضة القياس لألثر، وذلك أن القياس يقتضي أن العبادات ال ينوب فيها أحد    

ث األثر املعارض هلذا، فحدي وأما، عن أحد، فإنه ال يصلي أحد عن أحد باتفاق، وال يزكي أحد عن أحد

فريضة اهللا يف احلج  ،يا رسول اهللا«: لرسول اهللا  :امرأة من خثعم قالتأن «: ، وفيهورابن عباس املشه

وذلك يف » نعم: عباده أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال على

  .)1(حجة الوداع

  :اختيار ابن العربي -2

للحديث الذي ويتضح ذلك من خالل رده  ،القول بسقوط احلج عن املعضوب ، اختار ابن العريب   

  :ال حجة يف هذا احلديث من أربعة أوجه :استند إليه الشافعية حيث قال

ديث إذا خالف قواطع إنه خرب واحد خيالف األدلة القطعية يف سقوط التكليف عن العاجز، واحل :أحدها

  .أو ُردَّ إن مل ميكن تأويله لاألدلة تؤوّ 

  .جعل الوجوب على الويل وكلُّنا ال نقول به، النيب يلزمه إن حيج من ماله و ): ش(قال  :ثانيها

وال يلزم الويل قضاء ديون وليه كذلك ال يلزمه احلج ، »دْينٌ  ِت َلْو َكاَن َعَلى أبِيكِ أرَأيْ «: إنه قال :ثالثها

  .عنه

وال خالف بني العلماء أن دين اآلدمي أحق من دين اهللا  ،)2(»َدْيُن اهللا أَحقُّ أْن يـُْقَضىفَ : قَالَ « :رابعها

   .)3(لفقره ويؤخر حق اهللا تعاىل لغناهفيقدم حق العبد  ،عاىل هو الغين واخللق هم الفقراءألن اهللا ت

  

  

                                  
  ).1/320(املقتصد،  ابن رشد، بداية ا�تهد و�اية/  1
فاقض، اهللا فهو أحق «: ، بلفظ)6699:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األميان والنذور، باب من مات وعليه نذر، /  2

  .»فدين اهللا أحق«: ، بلفظ)2639:رقم(؛ والنسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، تشبيه قضاء احلج بقضاء الدين، »بالقضاء
  ).2/543(القبس، ابن العريب، /  3
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وبالتايل فإن ابن العريب ال يرى احلديث الذي استدل به أصحاب القول األول يف لزوم احلج عن    

فائدته تركه ألنه ال : فما فائدة احلديث؟ قلنا: فإن قيل«: املعضوب لسقوط التكليف عن العاجز حيث قال

على الرب باآلباء يف  ومن قدر على تأويله بفضل علمه فليقل إنه خرج خمرج احلث ،بظاهره يصح أن يقال

  .)1(»وصلة أهل ودهم ،والصدقة عنهم بعد مو�م ،قضاء ديو�م عند عجزهم

وإنـََّها َلْو َتَكلََّمْت  ،ْفتِلَتْت نَفُسهااِإنَّ أمَّي «: وقد استند ابن العريب أيضا حلديث سعد، قال للنيب    

  . )2(»َتَصدََّقتْ 

وما يفهم من كالم ابن العريب أنه أجاز النيابة يف احلج بني االبن واألب ملا بينهما من صلة، وذلك من    

وهذا أصل متفق عليه خارج «: "العارضة"باب االستحسان، ورفقا من اهللا تعاىل بعباده، ومبثل هذا قال يف 

فقا من اهللا يف استدراك ما فرط للمرء عن القاعدة املعهدة يف الشريعة يف أنه ليس لإلنسان إال ما سعى ر 

ومجلة األمر وتفصيله أن الشافعي يقول مع غريه أن املقصود الذي له املال يلزمه أن حيج عنه، وليس ... بولد

يف هذا احلديث وأمثاله دليل على ذلك، إمنا فيه احلض على بر اآلباء وصلة القرابة، بإهداء احلسنات إليهم 

  . -واهللا أعلم – )3(»هذا ظاهر لفظه وباطنه

 ةالسعي بين الصفا والمرو حكم  :المطلب الخامس.  

  .تصوير المسألة - أوال

للحج أركان أساسية ال يصح إال بكماهلا، وال يتم إال بتمامها، وأ�ا مىت سقط منها ركن فسد، ومن    

أّن الفقهاء  من شعائر اهللا، إال هعلى أنّ  نصَّ  القرآن الكرمي هذه األركان السعي بني الصفا واملروة، و رغم أن

  .يف حكم السعي بينهمااختلفوا 

  . أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

  :الفقهاء يف حكم السعي بني الصفا واملروة على ثالثة أقوالاختلف    

                                  
  ).544-2/543( ابن العريب، القبس،/  1
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، باب )1388:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، باب موت الفجأة البغتة، /  2

  ).1004:رقم(وصول ثواب الصدقة عن امليت إليه، 
  ).4/158(ابن العريب، عارضة األحوذي، /  3
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، )1(يةأّن السعي بني الصفا واملروة ركن من أركان احلج، ال يتم إال به، وبه قال املالك :القول األول

  .)3(، واحلنابلة)2(والشافعية

   :بــــــواستدلوا 

M  b a ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U: قوله تعاىل -

 gf e d cL ]158:البقرة[.  

   :وجه الداللة

سخيمة احلرج اليت كانت يف صدور املسلمني منها قبل اإلسالم  أدت اآلية إباحة الطواف بينهما، وسلّ  -

 ،أي من معامل احلج ومناسكه . M U  [Z Y X W VL: تعاىل فقولهوبعده، 

فمن جاء البيت حاجا أو معتمرا فال جيد يف نفسه شيئا من  ،ه، ال من مواضع الكفر، وموضوعاتهومشروعات

  . )4( الطواف �ما

    .)5(»اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي«: سعى وقال، أن الرسول  -

   :وجه الداللة

  .  )6(أنه مكتوب علينا، واملكتوب ركن وفرض، والركن ال يتم ألحد حج وال عمرة إال به -

  

  

                                  
  ).1/329(الوهاب، املعونة، عبد /  1
  ). 8/104(النووي، ا�موع، /  2
  ).239-5/238(ابن قدامة، املغين، /  3
  ).1/71(ابن العريب، أحكام القرآن، /  4
؛ )7022:رقم(؛ واحلاكم يف املستدرك، كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم، )27912:رقم(أخرجه أمحد يف مسنده، /  5

: ؛ قال عنه األلباين)9366:رقم(نه الكربى، كتاب احلج، باب وجوب الطواف بني الصفا واملروة وأن غريه ال جيزي عنه، والبيهقي يف سن

  ).269-4/268(إرواء الغليل، : ، ينظر»صحيح«
  ).5/239(؛ ابن قدامة، املغين، )1/329(عبد الوهاب، املعونة، : ينظر/  6
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أّن السعي بني الصفا واملروة واجب من واجبات احلج جيرب بالدم، وبه قال أبو حنيفة  :القول الثاني

  .)3(، ورواية عن أمحد)2(، ورواية عن مالك)1(وأصحابه

   :ـبـــــواستدلوا 

 M gf e d c b a ` _ ^ ] \ L: اهللا تعاىل قوله -

  .]158:البقرة[

  :داللةوجه ال

على أن ما ال يتصل بالبيت من الطواف يكون تبعا ملا هو متصل بالبيت، وال تبلغ درجة التبع  دليل - 

فكان السعي مع الطواف بالبيت نظري الوقوف باملشعر  ،درجة األصل فتثبت فيه صفة الوجوب ال الركنية

    .)4( احلرام مع الوقوف بعرفة، وذلك واجب ال ركن فهذا مثله

  .)5(»فـََلَعْمرِي، َما َأَمتَّ اهللاُ َحجَّ َمْن ملَْ َيُطْف بـَْنيَ الصََّفا َواْلَمْرَوِة « :قالت حديث عائشة  -

  : وجه الداللة

وصفت احلج بدونه بالنقصان ال بالفساد، وفوت الواجب  أل�ا ،، وليس بفرضواجب إشارة إىل أنهفيه  -

  .)6(ت الفرض فيوجب الفساد، والبطالنهو الذي يوجب النقصان، فأما فو 

  .)7(هي رواية عن أمحدة، و بني الصفا واملروة سنّ  السعي أنّ  :القول الثالث

  : واستدلوا بـــــــ

                                  
  ).3/498(ابن حجر العسقالين، فتح الباري، ؛ )3/81(الكاساين، بدائع الصنائع، /  1
  ).4/118(احلطّاب الرعيين، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، /  2
  ).4/58(عالء الّدين املرداوي، اإلنصاف، /  3
  ).4/51(السرخسي، املبسوط، /  4
  ).1277:رقم(احلج إال به، أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب بيان أن السعي بني الصفا واملروة ركن ال يصح /  5
  ).3/83(الكاساين، بدائع الصنائع، /  6
  ).4/58(عالء الّدين املرداوي، اإلنصاف، /  7
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 .]158:البقرة[ M gf e d c b aL :قوله تعاىل - 

  :وجه الداللة

  : دليل على عدم وجوبه، فإنَّ هذا رتبة املباح، وإّمنا ثبت سنيته بقوله عن فاعله نفي احلرج - 

M [Z Y XL ]1(]158:البقرة(.  

، وهذا إن مل يكن قرآنا فال )ُجَناَح َعَلْيِه أْن ال َيطَّوََّف ِ�َِما َال فَ : (دأّن يف مصحف ُأَيبّ وابن مسعو  روي -

ما يرويانه عن النيب    .  ) )2ينحطُّ عن رتبة اخلرب، أل�َّ

  :سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

  :سبب الخالف -1

مع ما  ا،املستدل � الكرمية عارضة ظاهر نص اآليةسألة، وماختالفهم يف فهم النصوص الواردة يف امل   

ا دّل لفظها على ثبت عن النيب  ، من قول وفعل، ذلك أن من قال بركنية السعي اعترب أن اآلية الكرمية إمنَّ

ومن قال بوجوبه  دم وجوبه،عرفع اجلناح عّمن يطوف �ما، وليست داللة على وجوب السعي، وال على 

ل بسنيته ذلك أن اهللا نفى احلرج عّمن مل يسع بني يرى أن اآلية تثبت صفة الوجوب ال الركنية، ومن قا

   .الصفا واملروة، واهللا أعلم

  :اختيار ابن العربي -2

 :قالالقول األول القائل بأن السعي ركن من أركان احلج ال يصح إال به، حيث اختار ابن العريب    

  : من القرآن الكرمي لقوله تعاىل على ركنيتهواستدل ، )3(»عظيم وله يف احلج منزلة كبريةالسعي ركن «

  

                                  
  ).5/239(ابن قدامة، املغين، /  1
  ).5/239(املرجع نفسه، /  2
  ).2/545(ابن العريب، القبس، /  3



                                           في كتاب الحج اختيارات ابن العربي :الفصل الثاني

 

 
97 

M Z Y X W V U L ]أنزهلا «: ووضح وجه الداللة منها،  فقال. ]158:البقرة

َسأَْلُت َعاِئَشَة  :وةعن الزهري، قَال عر : ومن السنة النبوية. )1(»اً على من كان ميتنع من السعياهللا تعاىل رد

، أَرَأَْيِت قـَْوَل اللَِّه تـََعاَىل «: فـَُقْلُت َهلَا :M ^ ] \ [Z Y X W V U

gf e d c b a ` _ L ]ْن الَ اللَِّه َما َعَلى َأَحٍد ُجَناٌح أَ  ، فـَوَ ]158:البقرة

الَ : َعَلْيِه، َكاَنتْ بِْئَس َما قـُْلَت يَا اْبَن ُأْخِيت، ِإنَّ َهِذِه َلْو َكاَنْت َكَما َأوَّْلتَـَها : ْرَوِة، قَاَلتْ َيطُوَف بِالصََّفا َوامل

َناَة الطَّاِغَيِة، الَِّيت  وَن ِلمَ ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َال يـََتَطوََّف ِ�َِما، َوَلِكنـََّها أُْنزَِلْت ِيف األَْنَصاِر، َكانُوا قـَْبَل َأْن ُيْسِلُموا يُِهلُّ 

ْرَوِة، فـََلمَّا َأْسَلُموا، َسأَُلوا َرُسوَل َأْن َيطُوَف بِالصََّفا َوامل َشلَِّل، َفَكاَن َمْن أََهلَّ يـََتَحرَّجُ انُوا يـَْعُبُدونـََها ِعْنَد املكَ 

ْرَوِة، َفأَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَىل  يَا َرُسوَل اللَِّه، إِنَّا ُكنَّا نـََتَحرَّجُ : َعْن َذِلَك، قَاُلوا، اللَِّه 
َ
  : َأْن َنطُوَف بـَْنيَ الصََّفا َوامل

M  [Z Y X W V UL ...«)2(.  

، بدقة األلفاظ، ذلك أنه مل يفهم أحد هذه املسألة فهم وقد أشار ابن العريب إىل معرفة عائشة    

ال جناح عليك أن تفعل  : رالرجل آلخأنه إذا قال «: ، وقد بني الداللة من اآلية الكرمية فقالعائشة 

، ومل يكن يف الشريعة حرج يف الطواف بني الصفا واملروة، وكيف يكون كذا، فمقتضاه رفع احلرج يف الفعل

فيه حرج وهو من شعائر اهللا؟ وإمنا كان احلرج يف قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بني الصفا 

اِإلسالم كرهوا أن يدخلوا البقعة اليت كانوا يكفرون فيها أو يفعلون الفعل الذي  واملروة لألصنام، فلما جاء 

كانوا يشركون به فرفع اهللا تعاىل ذلك اجلناح عن قلو�م وأمرهم بالطواف، وأخربهم أنه من الشعائر كما  

ن األصنام وصار كانوا يطوفون بالبيت يف اجلاهلية لألصنام اليت كانت فيه، مث جاء اِإلسالم وطّهر البيت م

   .)3(»وةف هللا وحده، وكذلك الصفا واملر الطوا

 .و�ذا يكون ابن العريب قد وافق مشهور املذهب يف القول بركنية السعي بني الصفا واملروة   

                                  
  ).2/545(، ابن العريب، القبس/  1
؛ ومسلم يف صحيحه، )1643:رقم(كتاب احلج، باب وجوب الصفا واملروة وجعل من شعائر اهللا، أخرجه البخاري يف صحيحه،  /  2

  ).1277:رقم(ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب بيان أن السعي بني الصفا واملروة ركن ال يصح احلج إال به، 
  ).2/546(ابن العريب، القبس، /  3



  .ومبـاحـاتــه

، وهو الركن األول من أركان احلج، وله 

  جمموعة من األحكام ينبغي معرفتها، وهذا ما سأتناوله يف هذا املبحث من خالل تبيان ما جيب على 

  احملرم أن حيذره وهو متلّبس باإلحرام، وكذا ما ُرّخص له يف فعله ممّا يظن أنّه ممنوع عليه، وينتظم ذلك يف 

                           

  : املبحث الثاني                              

ومبـاحـاتــه رامــورات اإلحــــحمظ                       

، وهو الركن األول من أركان احلج، وله اإلحرام هو نية الدخول يف احلج أو العمرة، أو فيهما معاً 

جمموعة من األحكام ينبغي معرفتها، وهذا ما سأتناوله يف هذا املبحث من خالل تبيان ما جيب على 

احملرم أن حيذره وهو متلّبس باإلحرام، وكذا ما ُرّخص له يف فعله ممّا يظن أنّه ممنوع عليه، وينتظم ذلك يف 

  .حكم تطيب احملرم: 

  .حكم نكاح احملرم: املطلب الثاني

  .حكم غسل احملرم لرأسه: املطلب الثالث

  .حكم سرت احملرم لوجهه: املطلب الرابع

  .ما يقتل احملرم من الدواب: الطلب اخلامس

  .ما جيوز للمحرم أكله من الصيد: املطلب السادس

                         

                  

  

                              

                       

اإلحرام هو نية الدخول يف احلج أو العمرة، أو فيهما معاً     

جمموعة من األحكام ينبغي معرفتها، وهذا ما سأتناوله يف هذا املبحث من خالل تبيان ما جيب على 

احملرم أن حيذره وهو متلّبس باإلحرام، وكذا ما ُرّخص له يف فعله ممّا يظن أنّه ممنوع عليه، وينتظم ذلك يف 

  :املطالب التالية

  

: املطلب األول

املطلب الثاني

املطلب الثالث

املطلب الرابع

الطلب اخلامس

املطلب السادس

 



                                           اختيارات ابن العربي في كتاب الحج: فصل الثانيال

 

 

99 

 تطيب المحرمحكم  :المطلب األول.   

  :تصوير المسألة - أوال

قوم  فأجاز ذلك، هبعدعليه من أثر يف بدنه ملا يبقى  اختلف الفقهاء يف حكم التطيب عند إرادة اإلحرام   

  . كرهه آخرونو 

  :في المسألة وأدلتهمأقوال الفقهاء  - ثانيا

  : الطيب وبقاء أثره عند اإلحرام على قولني دوام اختلف الفقهاء يف   

ال جيوز التطيب عند إرادة اإلحرام، واملنع من استدامة الطيب للمحرم، وبه قال مالك  :القول األول

  .)1(والزهري ومجاعة من الصحابة و التابعني

  :واستدلوا بــــــــ

َنَما : ِحَني يُوَحى إِلَْيِه، قَالَ ، أَِرِين النَِّيبَّ :  َأنَّ يـَْعَلى قَاَل لُِعَمرَ ن أُميَّة، بن يـَْعلى بحديث َصْفَوان  - فـَبَـيـْ

َرَم يَا َرُسوَل اِهللا، َكْيَف تـََرى ِيف َرُجٍل َأحْ : بِاْجلِْعرَانَِة، َوَمَعُه نـََفٌر ِمْن َأْصَحاِبِه، َجاَءُه َرُجٌل، فـََقالَ ، النَِّيبُّ 

، ِإَىل يـَْعَلى، َفَجاَء  َءُه الَوْحُي، َفَأَشاَر ُعَمرُ َساَعًة، َفَجا، ِبُعْمَرٍة َوُهَو ُمَتَضمٌِّخ ِبِطيٍب، َفَسَكَت النَِّيبُّ 

ُحمَْمرُّ الَوْجِه، َوُهَو يَِغطُّ، ُمثَّ  ،ثـَْوٌب َقْد أُِظلَّ ِبِه، َفَأْدَخَل رَْأَسُه، فَِإَذا َرُسوُل اِهللا ، يـَْعَلى، َوَعَلى َرُسوِل اِهللا 

اْغِسِل الطِّيَب الَِّذي ِبَك َثَالَث َمرَّاٍت، «: أَْيَن الَِّذي َسَأَل َعِن الُعْمَرِة؟ َفُأِيتَ ِبَرُجٍل، فـََقالَ : ُسرَِّي َعْنُه، فـََقالَ 

  .)2(»َحجَِّتكَ َكَما َتْصَنُع ِيف   َواْنزِْع َعْنَك اجلُبََّة، َواْصَنْع ِيف ُعْمَرِتكَ 

   :وجه الداللة

  .  )3(املنع من استعمال الطيب عند اإلحرام، إذا كان طيب تبقى له رائحة بعد اإلحرام - 

                                  
  ).2/153(حممد الزرقاين، شرح الزرقاين، /  1
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، )1536(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب غسل اخللوق ثالث مرات من الثياب، /  2

  ).1180(باب ما يباح للمحرم حبج أو عمرة وما ال يباح وبيان حترمي الطيب عليه، 
  ).3/333(الباجي، املنتقى، : ينظر/  3
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: فـََقالَ ، ِبِه أَثـَُر ُصْفَرةٍ  َوَعَلى اَألْعرَاِيبِّ َقِميصٌ  ،َوُهَو ِحبُنَـْنيٍ ، َأنَّ أَْعرَابِي�ا َجاَء ِإَىل َرُسوِل اللَِّه ما رواه مالك  -

انـْزَْع َقِميَصَك، َواْغِسْل «: ؟ فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ْيَف تَْأُمُرِين َأْن َأْصَنعَ ، َفكَ ، ِإينِّ أَْهَلْلُت ِبُعْمَرةٍ يَا َرُسوَل اللَّهِ 

  .)1(»تـَْفَعُل ِيف َحجِّكَ  ِمثل َما، َوافـَْعْل ِيف ُعْمَرِتَك َهِذِه الصُّْفَرَة َعْنكَ 

   :وجه الداللة

أ�ا كانت صفرة يقصد  ،»وبه أثر صفرة« :قولهأن الطيب كله حمرم على احلاج واملعتمر بعد إحرامه، ف - 

   .)2(وقد �ى رسول اهللا احملرم عن لباس ثوب مسه ورس أو زعفران ،وهو طيب معمول من الزعفران ،خلوق

  : من المعقولو 

معىن  ه جيعله يفقبله مبا يبقى رحيُ  طيبُ الوطء، كان التّ  يدعوه إىل يب يف اإلحرام لئالَّ نع من الطّ مُ  أنّه ملا -

دم هو االستمتاع برحيه، فكره له ذلك مع ع يبُ الغرض الذي يراد له الطّ  ألنّ  ،املتطيب حال اإلحرام

  .)3(هالضرورة إلي

  .  )6(، وأمحد)5(، والشافعي)4(، وإليه ذهب أبو حنيفةعند اإلحرامإباحة التطيب : القول الثاني

  :ـــــبـــواستدلوا 

ْحرَ ، َرُسوَل اللَِّه  بُ ُكْنُت أُطَيّ «:  حديث عائشة - ِه قـَْبَل َأْن َيطُوَف اِمِه ِحَني ُحيْرُِم، َوِحلِلّ ِإلِ

  .)7(»بِاْلبَـْيتِ 

  

  

                                  
  ).426:رقم(اية حممد بن احلسن الشيباين، كتاب احلج، باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب، أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ رو /  1
  ).2/254(ابن عبد الرب، التمهيد، : ينظر/  2
  ).2/347(عبد الوهاب، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، /  3
  ).4/123(السرخسي، املبسوط، /  4
  ).7/228(النووي، ا�موع، /  5
  ).5/77(قدامة، املغين، ابن /  6
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب الطيب )1539:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب الطيب عند اإلحرام، /  7

  ).1189:رقم(للمحرم عند اإلحرام، 
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  .)2(»َوُهَو ُحمْرِمٌ  ،ِيف َمَفارِِق َرُسوِل اللَِّه  بِ الطّي )1(ِإَىل َوبِيصِ  َكَأينِّ أَْنظُرُ «: وقالت أيضا  -

َما ُأِحبُّ َأْن : َسأَْلُت َعاِئَشَة، َفذََكْرُت َهلَا قـَْوَل اْبِن ُعَمرَ  :ْنَتِشِر، َعْن أَبِيِه، قَالَ امل َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن ُحمَمَِّد ْبنِ  -

، ُمثَّ طَاَف ِيف ِنَسائِِه، ُمثَّ َأْصَبَح أَنَا طَيَّْبُت َرُسوَل اِهللا «: ُأْصِبَح ُحمْرًِما أَْنَضُخ ِطيًبا، فـََقاَلْت َعاِئَشةُ 

  .)3(»ُحمْرًِما

   :من األحاديث وجه الداللة

وأنه ال يضر بقاء لونه ورائحته وإمنا  ،وجواز استدامته بعد اإلحرام ،استحباب التطيب عند إرادة اإلحرام - 

  .)4(حيرم ابتداؤه يف اإلحرام

  :الخالف واختيار ابن العربيسبب  - ثالثا

   :سبب الخالف -1

، وهناك من ، مع حديث عائشة الرسول  تعارض قوللعل سبب االختالف بني الفقهاء    

  .،  واهللا أعلماعترب أن التطيب لإلحرام من خصائص النيب 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  ).5/146(الربيق، وقد وبص الشيء يبُص وبيصاً، ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، /  1
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب الطيب )1538:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب الطيب عند اإلحرام، /  2

  ).1190:رقم(للمحرم عند اإلحرام، 
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب )270:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الغسل، باب من تطيب مث اغتسل وبقي أثر الطيب، /  3

  ).1192:رقم(ج، باب الطيب للمحرم عند اإلحرام، احل
  ).3/398(ابن حجر العسقالين، فتح الباري، /  4
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  :اختيار ابن العربي -2

، حيث أجاب عن حديث ، إىل كون التطيب لإلحرام من خصائص النيب ذهب ابن العريب    

: ، بأنه)1(»، ُمثَّ طَاَف ِيف ِنَسائِِه، ُمثَّ َأْصَبَح ُحمْرًِماأَنَا طَيَّْبُت َرُسوَل اِهللا «: عندما قالت ،عائشة 

لة من سائر ، مبا روي عنه من اآلثار، وقامت عليه األدوذلك أن النيب  ر،يف النظ قول حسن قوي«

قلبه خصَّه بكل واحدة منها فلما أدخل اهللا تعاىل حبها يف ، )2()ُحبََّب إَيلَّ ِمْن دنـَْياُكُم َثَالثٌ (األخبار 

سقاط الصداق يف بإو  وأما النكاح فأفرده بالزيادة يف العدد ،فأما الصالة فأفرده فيها بقيام الليل ،بفرضه

والشهود، وخصَّه بالطيب وهو حمرم ليكمل له املتاع مبا حيب يف كل ، وباالستغناء عن الويل املوهوبة

  .)3(»حال

ويتبني من هذا أن أظهر األقوال عند ابن العريب هو القول األول القائل بعدم جواز التطيب عند إرادة    

،                )4(»الصُّْفَرَة َعْنكَ انـْزَْع َقِميَصَك، َواْغِسْل َهِذِه «: ، لألعرايباإلحرام، واستند يف ذلك إىل قول الرسول 

فتعارض ها هنا على هذا الوجه قوله وفعله فوجب الرجوع إىل قوله ألنه قال يف «: وأكد على اختياره بقوله

  .)5(»حالة فعله

ليس يف شيء من طرق حديث عائشة أن عني : قال ابن العريب«": فتح الباري"ومبثل هذا جاء يف كتاب    

  .)6(»الطيب بقيت

  

  

  

  

                                  
  ).101:ص(سبق خترجيه يف /  1
وأمحد  ؛»حسن صحيح«: ، علق عليه األلباين بقوله)3939:رقم(أخرجه النسائي يف سننه، كتاب عشرة النساء، باب ُحب النساء، /  2

نـَْيا  َب ِإَيلَّ ُحبّ «: ، بلفظ)12318:رقم(يف مسنده،    .»َعْيِين ِيف الصََّالةِ  الّنَساُء، َوالطّيُب، َوُجِعَل قـُرَّةِمَن الدُّ
  ).553-2/552(ابن العريب، القبس، /  3
  ).100:ص(سبق خترجيه يف /  4
  ).2/554(ابن العريب، القبس، /  5
  ).3/399(الباري، ابن حجر العسقالين، فتح /  6
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 نكاح المحرمحكم  :المطلب الثاني.  

   :تصوير المسألة - أوال

املقصود بنكاح احملرم هنا هو العقد دون الوطء وما يتبعه، باعتباره من حمّرمات اإلحرام باإلمجاع،    

   هل يصح منه أو ال يصح؟  لمحرمعقد نكاح ليف واالختالف بني الفقهاء واقع 

   :ة وأدلتهمالمسألأقوال الفقهاء في  - ثانيا

  :اختلف الفقهاء يف نكاح احملرم على قولني   

  .)2(والثوري )1(يصح نكاح احملرم، وبه قال أبو حنيفة :القول األول

  :واستدلوا بــــــ

  .)3(»تـََزوََّج َمْيُمونََة َوُهَو ُحمْرِمٌ ، َأنَّ النَِّيبَّ «: قال اعن ابن عبَّاس، رضي اهللا عنهم -

   :وجه الداللة

  . دليل على جواز نكاح احملرم، ألنه لو كان حراماً ملا فعله  - 

واحملرم غري ممنوع عن مباشرة املعاوضات كالشراء وحنوه، ولو جعل عقد النكاح ، النكاح عقد معاوضةأنَّ  -

عقد مبنزلة ما هو املقصود به، وهو الوطء لكان تأثريه يف إجياب اجلزاء أو إفساد اإلحرام به ال يف بطالن 

  .)4(توضيحه أن بعد اإلحرام يبقى النكاح بينه وبني امرأته صحيحا ،النكاح

، واجلمهور من الصحابة فمن )7(، وأمحد)6(، والشافعي)5(ال يصح نكاح احملرم، به قال مالك :القول الثاني

  .)8(بعدهم

                                  
  ).4/191(السرخسي، املبسوط، /  1
  ).7/302(النووي، ا�موع، /  2
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب حترمي )1837:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب تزويج احملرم، /  3

  ).1410:رقم(نكاح احملرم وكراهة خطبته، 
  ).4/191(السرخسي، املبسوط، /  4
  ).2/184(حممد الزرقاين، شرح الزرقاين، /  5
  ).7/302(النووي، ا�موع، /  6
  ).5/162(ابن قدامة، املغين، /  7
  ). 2/184(حممد الزرقاين، شرح الزرقاين،  ؛)7/302(؛ النووي، ا�موع، )3/408(الباجي، املنتقى، : ينظر/  8
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  :واستدلوا بــــــ

  .)1(»اْلُمْحرُِم، َوَال يـُْنَكُح، َوَال َخيُْطبُ َال يـَْنِكُح «: ، قالعثمان بن عفَّان، أنَّ حديث  -

   :وجه الداللة

نكاح  املنع من عقد وإذا اقتضى ،ويقتضي منع احملرم من عقده لغريه ،يقتضي منع عقد النكاح للمحرم - 

  .)2(ألن النهي يقتضي فساد املنهي عنه ،احملرم اقتضى فساده إن عقد

فوجب أن يكون حمظورا على احملرم كوطء  ،تصري به املرأة فراشاأن عقد النكاح معىن ومن جهة القياس  -

  .)3(فوجب أن مينع عقد النكاح كالعدة ،األمة، ودليل آخر أن هذه عبادة متنع الوطء والطيب

  :سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

  : سبب الخالف -1

بن عفان أنه ختالف اآلثار يف ذلك فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان ا والسبب يف اختالفهم   

 واحلديث املعارض هلذا حديث ابن، »َال يـَْنِكُح اْلُمْحرُِم، َوَال يـُْنَكُح، َوَال َخيُْطبُ «: قال رسول اهللا : قال

، عن أيب رافع وسليمان بن يسار ضته آثار كثريةإال أنه عار ، »تـََزوََّج َمْيُمونََة َوُهَو ُحمْرِمٌ ، َأنَّ النَِّيبَّ « :عباس

، و�ذا يكون سبب اخلالف حديثان )4(من طرق شىترويت وعن يزيد بن األصم رضي اهللا عنهما، وقد 

فيه احملرم من أن يـَْنكح أو يـُْنكح أو خيطب، والثاين فيه أنَه تزوج ميمونة  صحيحان أحدمها �ى النيب 

  .وهو حمرم

  

  

  

  

  

                                  
  ).1409:رقم(حترمي نكاح احملرم وكراهة خطبته، أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب /  1
  ).3/408(الباجي، املنتقى، /  2
  ).3/408(املرجع نفسه، /  3
  ).1/331(ابن رشد، بداية ا�تهد، /  4
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  :ابن العربياختيار  -2

القول ببطالن نكاح احملرم، ويتنب من خالل كالمه أن االختالف واقع بني ،  اختار ابن العريب   

، حمرما مل يكن هلم فيه دليل، ألنه حممول ،  ولو ثبت أنّه تزوجها نكاح النيب  الفقهاء الختالفهم يف

وقد بينا يف مسائل اخلالف أن لو ثبت نكاح «: ، وقد صرح بذلك فقالعلى أنه من خصوصيات النيب 

  . )1(»، وهو حمرم اختصاصه مبا ال يشاركه غريه فيه من األحكام وخصوصاً يف النكاحالنيب 

عقد النكاح معىن تصري به املرأة  أنَ  جهة القياس من ودليلنا«: حيث قال" املسالك"ومبثل هذا اختار يف    

وذلك أن هذه عبادة متنع الوطء  ودليل آخر، ن حمظورا على احملرم كوطئه األمةأن يكو  فراشا، فوجب

   .)2(»كالعدة  والطيب، فوجب أن متنع عقد النكاح

 رأسهلغسل المحرم حكم  :المطلب الثالث.  

  .تصوير المسألة - أوال

وقد أمجعوا على أّن للمحرم ، بإمجاع أهل العلم، يسن ملن أراد اإلحرام أن يغتسل مبا ثبت عن النيب    

  غسل رأسه من اجلنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك، فهل جيوز للمحرم غسل رأسه من غري موجب أو ال ؟

  .أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

  :اختلف الفقهاء يف غسل احملرم لرأسه على قولني   

، )4(، والشافعية)3(جيوز للمحرم غسل رأسه بال كراهة، وهو حمرم، وبه قال احلنفية :القول األول

  . )5(واحلنابلة

   :ـواستدلوا بـــــــ

  

  

                                  
  ).2/566(ابن العريب، القبس، /  1
  ).4/349(ابن العريب، املسالك، /  2
  ).4/101(السرخسي، املبسوط، /  3
  ).7/255( البغوي، شرح السنة،/  4
  ).5/117(ابن قدامة، املغين،  / 5
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أَْرَسَلِين َعْبُد اللَِّه ْبُن الَعبَّاِس ِإَىل َأِيب أَيُّوَب األَْنَصارِيِّ، فـََوَجْدتُُه « :، قال عبد اللَّه بن حنني حديث -

بـَْنيَ الَقْرنـَْنيِ يـَْغَتِسُل 
أَنَا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُحنَـْنيٍ، : َمْن َهَذا؟ فـَُقْلتُ : ، َوُهَو ُيْستَـُر بِثـَْوٍب، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، فـََقالَ )1(

َو ُحمْرٌِم؟ فـََوَضَع أَبُو يـَْغِسُل رَْأَسُه َوهُ ، أَْرَسَلِين إِلَْيَك َعْبُد اللَِّه ْبُن الَعبَّاِس، َأْسأَُلَك َكْيَف َكاَن َرُسوُل اللَِّه 

ْنَساٍن َيُصبُّ َعَلْيهِ : أَيُّوَب َيَدُه َعَلى الثـَّْوِب، َفطَْأطََأُه َحىتَّ َبَدا ِيل رَْأُسُه، ُمثَّ قَالَ  اْصُبْب، َفَصبَّ َعَلى رَْأِسِه، : ِإلِ

َما َوأَْدبـََر، َوقَالَ  ُمثَّ َحرََّك رَْأَسُه بَِيَدْيِه َفأَقـَْبلَ 
  .)2(»يـَْفَعلُ ، َذا رَأَيـُْتُه َهكَ : ِ�ِ

  : وجه الداللة

جواز غسل احملرم وتشريبه شعره باملاء ودلكه بيده إذا أمن تناثره، واستدل به القرطيب على وجوب الدلك  -

  . )3(يف الغسل، ألن الغسل لو كان يتم بدونه لكان احملرم أحق بأن جيوز له تركه

   :وفي الحديث فوائد منها 

جواز حتريك اليد على الرأس حال الغسل للمحرم إذا مل يؤد إىل نتف الشعر، وأن غسل البدن كان مقرر  -

اجلواز عنده يف اإلحرام، إذا مل يسأل عنه، وإمنا سأل عن كيفية غسل الرأس، وحيتمل أن يكون ذلك لكونه 

  .)4(االنتتاف: موضع اإلشكال يف املسألة، ألن حتريك اليد على ما الشعر عليه، خياف منه

  .)6(، خالفا ألشهب)5(يكره للمحرم أن يغسل رأسه، وهو قول املالكية :القول الثاني

  : واستدلوا بـــــــ

  .)7(»االْحِتالمِ   ِمن يـَْغِسُل رَْأَسُه َوُهَو ُحمْرٌِم ِإالَّ َال  انَ كَ «: رنافع، أنَّ ابن عم عنمالك، ما رواه  -

  

                                  
  ).4/52(مها قرنا البئر املبنيَّان على جانبيها، فإن كانتا من خشب فهما ُزْرنُوقان، ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، /  1
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب )1840:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب االغتسال للمحرم، /  2

  ). 1205:رقم(جواز غسل احملرم بدنه ورأسه، 
  ).4/57(ابن حجر العسقالين، فتح الباري، /  3
  ).2/1043(عالء الدين بن العطار، العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام، /  4
  ). 3/317(الباجي، املنتقى، /  5
أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري املصري، انتهت إليه رئاسة مصر بعد موت ابن القاسم، روى عن الليث /  6

  ). هـــ204(، وتويف مبصر سنة )هــ140(والفضيل بن عياض، ومالك، وبه تفقه، مولده سنة 
  ).419:رقم(موطئه برواية حممد بن احلسن الشيباين، كتاب احلج، باب احملرم يغسل رأسه ويغتسل، أخرجه مالك يف /  7
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   :وجه الداللة

  .دّل احلديث على أن احملرم ال يغسل رأسه من غري موجب •

وقد كره مالك غمر احملرم رأسه يف املاء، وعللت الكراهة بأنه يف حتريك يده عليه يف غسله أو يف غمسه،  -

  . )1(قد يقتل بعض الدواب أو يسقط بعض الشعر

  .)2(سخأن احملرم ممنوع من قتل القمل، ونتف الشعر، وإلقاء التفث وهو الو  -

  .)3(»ال أكره للمحرم غمس رأسه يف املاء«: كان أشهب يقول  -

  : سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

  :سبب الخالف -1

  يف اختالفهم هو كيفية غسل الرأس، ألن حتريك اليد على الرأس حال الغسل للمحرم،  السبب   

خياف منه االنتتاف، ذلك أن من أجاز للمحرم غسل رأسه، أن يكون ذلك برفق ألن الرفق ال يسقط به 

  الشعر، ومن كره ذلك ملظنة سقوطه، ولعل االغتسال جائز يف أصله ، ومكروه ملظنة سقوط الشعر، 

  . واهللا أعلم

  :اختيار ابن العربي -2

اختار ابن العريب القول جبواز غسل احملرم لرأسه برفق من غري معاجلة شعر الرأس إال إذا اغتسل من    

فأما احملرم فيجوز أن يغتسل تربدًا لكن ال «: حيث قالموافقا بذلك ما ذهب إليه أشهب، اجلنابة، 

وكره «: إليه مالك بقوله ، وما يؤكد اختياره رده على ما ذهب)5(»رأسه إال إذا اغتسل من اجلنابة )4(يضغث

، أن ينغمس يف املاء لئال يقتل املاء القمل، وليس املاء بقاتل هلا مبجرد االغتسال، نعم وال مالك 

  .)6(»بالتحريك للشعر

                                  
  ).2/145(حممد الزرقاين، شرح الزرقاين، /  1
  ).1/329(ابن رشد، بداية ا�تهد، /  2
  ).11/20(ابن عبد الرب، االستذكار، /  3
  ).3/90(النهاية يف غريب احلديث واألثر، معاجلة شعر الرأس باليد عند الغسل، ابن األثر، /  4
  ).2/549(ابن العريب، القبس، /  5
  ).2/549(املرجع نفسه، /  6
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 ستر المحرم لوجههحكم  :المطلب الرابع.   

  :تصوير المسألة - أوال

، احملرم عن لبس العمائم أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع من ختمري رأسه واألصل فيه �ي النيب    

  يف ختمري احملرم لوجهه، هل له كشفه أو ال؟ وااختلفوالربانس، إال أ�م 

  :أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

  .)2(، ومالك)1(ال جيوز للمحرم سرت وجهه، وبه قال أبو حنيفة :األول القول

  : واستدلوا بــــــ

   : َقَصْتُه رَاِحَلُتُه َوُهَو ُحمْرٌِم َفَماَت فقال رسول اللَّه َأن َرُجالً َأوْ  حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، -

  .)3(»رَْأَسهُ و  َوالَ ُختَمُِّروا َوْجَههُ «

   :وجه الداللة

  . )4(يتعلق اإلحرام بالوجه كتعلقه بالرأس فال جيوز  للمحرم سرته -

  .)5(ومن جهة املعىن أن هذا شخص يتعلق به حكم اإلحرام، فلزمه كشف وجهه -

  .)6(جواز سرت احملرم لوجهه، وبه قال الشافعي وأصحابه :ثانيالقول ال

   :ـواستدلوا بـــــ

انُوا كَ   َكمَوَمْرَوان بن احل ثَاِبتٍ  أنَّ عثمان بن عفَّان وَزْيد بن« :يهبعن أ عبد الرَّمحن بن القاسم حديث -

  .)7(»ُروَن ُوُجوَهُهْم َوُهْم ُحرُمٌ ُخيَمّ 

  

                                  
  ).4/127(، )4/7(السرخسي، املبسوط، /  1
  ).3/228(القرايف، الذخرية، /  2
  . »صحيح«: األلباين عنهقال ، )2714:رقم(أخرجه النسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، باب ختمري احملرم وجهه ورأسه، /  3
  ).3/329(الباجي، املنتقى، : ينظر/  4
  ).3/329(الباجي، املنتقى، /  5
  ).7/280(ا�موع، النووي، /  6
  ).9088:رقم(أخرجه البيهقي يف سننه الكربى، كتاب احلج، باب ال يغطي احملرم رأسه وله أن يغطي وجهه، /  7
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   :وجه الداللة

  . )1(دلت السنة على أن للمحرم ختمري وجهه -

  : اختيار ابن العربي - ثالثا

وأما «: ابن العريب القول األول القائل بعدم جواز تغطية احملرم لوجهه، ويتضح ذلك من خالل قوله اختار   

.    )2(»؟وجهه و مستور دائماً فكيف أن يسرتختمري احملرم وجهه فالعمدة فيه إنه مأمور بكشف رأسه الذي ه

  .العريب قد وافق مذهب إمامهوحجته يف ذلك أن اإلحرام يتعلق بالوجه كتعلقه بالرأس، و�ذا يكون ابن 

ودليلنا من جهة املعىن أّن هذا شخص يتعلق به حكم اإلحرام، فيلزمه  «": املسالك"ومبثل هذا قال يف    

    .)3(»كشف وجهه

 ما يقتل المحرم من الدواب :المطلب الخامس .  

   :تصوير المسألة - أوال

فيما يقتل احملرم من الدواب يف احلل  الفقهاء على ما ثبت من خرب النيب عليه الصالة والسالم، أمجع   

 َمخٌْس فـََواِسقُ «: قَالَ   واحلرم، وقد أورده ابن العريب يف معرض شرحه هلذه املسألة، ذلك أنَّ َرُسوَل اهللا

  .حلاق غريها �اإال أ�م اختلفوا يف إ  ،)4(»يـُْقتَـْلَن ِيف احلِْلِّ َواحلََْرمِ 

  :أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

  : الفقهاء يف ما يقتل احملرم من الدواب على ثالثة أقوالاختلف    

                                  
  ).4/17(البيهقي، معرفة السنن واآلثار، /  1
  ).2/551(ابن العريب، القبس، /  2
  ).4/295(ابن العريب، املسالك، /  3
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، )1829:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل احملرم من الدواب، /  4

  ). 1198:رقم(باب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلّل واحلرم، 
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، إال أ�م أحلقوا �ا ما ابتدئ بالعدوان واألذى، ومن ذلك الذئب على اخلمساقتصروا  :القول األول

  . )1(ملشاركته للكلب يف الكلبية، وبه قال احلنيفة

  :ـواستدلوا بــــ

  .)2(»َوالَكْلُب الَعُقورُ  ..، َواحلدأَةُ الُغرَابُ : ، يـُْقتَـْلَن ِيف احلِْلِّ َواحلََْرمِ َمخٌْس فـََواِسقُ «: قَالَ   أنَّ َرُسوَل اهللا -

   :وجه الداللة

مأكول وغري مأكول، فأما املأكول فال حيل للمحرم اصطياده، وغري املأكول : أن صيد الّرب نوعان -

نوع يكون مؤذيا طبعا مبتدئا باألذى غالبا، ونوع ال يبتدئ باألذى غالبا، فأما الذي يبتدئ : فنوعان

والفهد، ألن دفع األذى باألذى غالبا فللمحرم أن يقتله وال شيء عليه، وذلك حنو األسد والذئب، والنمر 

من غري سبب موجب لألذى، واجب فضال عن اإلباحة، وهلذا أباح رسول اهللا قتل اخلمس الفواسق 

  .  )3(للمحرم يف احلل واحلرم

، من قتل اخلمس، وأحلقوا �ا كل ما يعدو ويفرتس على ما ثبت يف خرب النيب  أمجعوا: القول الثاني

، يف قتل احلدأة )5(، وخالفه ابن القاسم)4(للمحرم قتلها، وبه قال املالكيةوخييف، أما صغارها فال ينبغي 

  . )6(والغراب

  :ـواستدلوا بــــ

                                  
  ).10/259(بدر الدين العيين، عمدة القاري، /  1
  ).109:ص(سبق خترجيه يف /  2
  ).233- 3/232(الكاساين، بدائع الصنائع، /  3
  ). 454-3/449(؛ الباجي، املنتقى، )12/26(؛ ابن عبد الرب، االستذكار، )1/449(مالك بن أنس، املدونة الكربى، : ينظر/  4
سنة وتفقه به، وبنظرائه، أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن القاسم الُعتقي املصري، أثبت الناس يف مالك وأعلمهم بأقواله، صحبه عشرين /  5

حممد خملوف، شجرة النور : مولده سنة ثالث وثالثني أو مثان وعشرين ومائة، ومات مبصر يف صفر سنة إحدى وتسعني ومائة، ينظر

  ).1/58(الزكية، 
  ).315-3/314(القرايف، الذخرية، /  6
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ألن الكلب  وكل ما يعقر اإلنسان ،ينطلق على األسد والنمريف احلديث، ) الكلب العقور(أن لفظ  -

بت منه يف الذئب وهذه الصفة يف األسد والنمر أبني وأث ،والعقور مأخوذ من العقر ،مأخوذ من التكلب

  .)1(وغريه من الكالب

فجاز للمحرم أن  ،من جهة القياس أن هذا حيوان يلحق الضرر من جهته بالعدوان واالفرتاس غالباو  -

  .)2(يبتدئه بالقتل كالذئب والكلب العقور

إال السبع، وهو املتولد بني الذئب والضبع،  حيوان حيرم أكله فإنه مباح للمحرم قتله،كل  :القول الثالث

  .)3(وبه قال الشافعية

  :واستدلوا بـــــــ

أحدمها ما ليس يف أصله مأكوال، والثاين ما أحد أصليه : ما ليس مأكوال من الدواب والطيور ضربان -

  .   )4(مأكوال، فاألول ال حيرم التعرض له باإلحرام، فيجوز للمحرم قتله وال جزاء عليه

  :سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

  :سبب الخالف -1

فهناك  خلمسة اليت نصت السنة على جواز قتلها للمحرم،سبب اختالفهم هو إحلاق أصناف أخرى با   

  .من فرق بني من بدأ باإلذاية أو مل يبدأ، وبني صغريها وكبريها، فحني مل يفرق آخرون

  

  

                                  
  ).3/449(الباجي، املنتقى، /  1
  ).3/450(املرجع نفسه، /  2
  ).338- 7/336(ا�موع،  النووي،/  3
  ).7/336(املرجع نفسه، /  4
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  :اختيار ابن العربي -2

أورد ابن العريب أقوال الفقهاء يف املسألة، أبان على اختياره فلم يقتصر بدوره على األصناف بعدما    

، عليها يف اخلمس املذكورة يف احلديث، وإمنا أحلق �ا أمثاهلا والعلة يف ذلك الفسق، اليت نبَّه النيب 

يفرق فيمن بدأ باإلذاية أو من قد اختار القول بقتل اجلميع يف احلل واحلرم، ومل ، احلديث، و�ذا يكون 

ف من ال ذاية خبالإن من يبتدئ اإل: من قال وال وجه لقول«: مل يبدأ، صغريها كان أو كبريها، حيث قال

  دئ لوجود فسقه الذي صرَّح يبت مل اية يف طبعه فواجب قتله ابتدأ أوذألن من كانت اإل ،يبتديها

أال ترى أن احلريب يقتل ابتدأ بالقتال «: الكافر احلريب فقال، وحجته يف ذلك القياس على )1(»به ،النيب 

  .)2(»فيه أو ال الستعداده لذلك ووجود سببه

أما صغار أوالدها اليت ال تعدو وال تفرتس، فقد ذهب ابن العريب إىل إباحة احملرم لقتلها ويتضح ذلك من    

إن : ن بعض علمائنا حيث يقولوأعجب م«: ، حيث قال)ابن القاسم وأشهب(خالل معارضته لكل من 

ذاية جبلَّته وينتظر به صغار ما يقتل كباره من هذه الفواسق ال يقتل ألنه مل يؤِذ بعد، وكيف تكون اإل

 MÑ Ð Ï Î Í L: ، واستدل يف ذلك ملا نص اهللا تعاىل به يف كتابه الكرمي)3(»وجودها؟

ومل توجد بعد منه فتنة فهذا ، الغالم ، تل اخلضروقد ق«: وبشرع من قبلنا حيث قال .]27:نوح[

  .  )4(»أوىل

، ومما سبق ذكره يتبني أن ابن العريب قد اعتمد يف )6("العارضة"و )5("املسالك"ومبثل هذا قال يف كل من    

هذه املسألة على عدة أصول من القرآن ومن السنة والقياس وغريها، ليؤكد على اختياره الذي انفرد به دون 

  .قهاءغريه من الف

 

                                  
  ).2/568(ابن العريب، القبس، /  1
  ).569-2/568(املرجع نفسه، /  2
  ).2/569(املرجع نفسه، /  3
  ).2/569(املرجع نفسه، /  4
  ).372-4/369(ابن العريب، املسالك، /  5
  ).68-4/63(ابن العريب، العارضة، /  6
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 ما يجوز للمحرم أكله من الصيد :المطلب السادس.   

  :تصوير المسألة - أوال

حيرم على احملرم بإمجاع أهل العلم األكل من الصيد الذي قتله، أو صاده، وأمجعوا على جواز األكل من    

  .  الصيد إذا مل يصطد ألجله، إال أ�م اختلفوا فيما إذا أكل ما صيد له

  :الفقهاء في المسألة وأدلتهمأقوال  - ثانيا

  : اختلف الفقهاء فيما جيوز للمحرم أكله من الصيد على قولني   

جواز أكل احملرم حلم الصيد إذا مل يكن منه داللة أو إعانة عليه أو إشارة إليه، فإن صاده  :القول األول

  .)3(، واحلنابلة)2(والشَّافعّية، )1(أو صيد ألجله بإذنه أم بغري إذنه حرم، وبه قال املالكّية

   :واستدلوا بــــــ

، َحىتَّ ِإَذا َكاَن بِبَـْعِض َطرِيِق َمكََّة، َختَلََّف َمَع َأْصَحاٍب أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل اللَِّه : َأِيب قـََتاَدَة  حديث -

ُر ُحمْرٍِم، فـَرََأى ِمحَارًا َوْحِشي�ا،  َفأَبـَْوا،  ُه َأْن يـَُناِوُلوُه َسْوطَهُ فَاْستَـَوى َعَلى فـََرِسِه، َفَسَأَل َأْصَحابَ َلُه ُحمْرِِمَني، َوُهَو َغيـْ

، َوَأَىب بـَْعٌض، فـََلمَّا فـََقتَـَلُه، َفَأَكَل ِمْنُه بـَْعُض َأْصَحاِب النَِّيبِّ  َفَأَخَذُه ُمثَّ َشدَّ َعَلى اِحلَمارِ  ،َفَسَأَهلُْم ُرْحمَُه َفأَبـَْوا

َا ِهَي طُْعَمٌة َأْطَعَمُكُموَها اللَّهُ «: َسأَلُوُه َعْن َذِلَك، قَالَ ، وَل اللَِّه أَْدرَُكوا َرسُ    .)4(»ِإمنَّ

ملَْ َتِصيُدوُه أَْو  َلُكْم َحَالٌل، َما َصْيُد اْلبَـرّ «: يـَُقولُ ، مسَِْعُت َرُسوَل اللَِّه : جابر بن عبد اللَّه قالحديث  -

  .)5(»ُيَصْد َلُكمْ 

                                  
  ).2/187(شرح الزرقاين، حممد الزرقاين، /  1
  ).320- 7/316(النووي، ا�موع، /  2
  ).5/135(ابن قدامة، املغين، /  3
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب )2914:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، باب ما قيل يف الرماح، /  4

  ).1196:رقم(حترمي الصيد للمحرم، 
؛ والرتمذي يف اجلامع الكبري، كتاب احلج، باب ما )1851:رقم(سننه، كتاب احلج، باب حلم الصيد للمحرم، أخرجه أبو داود يف /  5

؛ والنسائي يف سننه، كتاب مناسك احلج، باب إذا أشار احملرم إىل الصيد فقتله احلالل، )846:رقم(جاء يف أكل الصيد للمحرم، 

  .»ضعيف«: ، بتعليق األلباين)2827:رقم(
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   :من الحديثينوجه الداللة 

  .)1(وصاده احلالل ،إذا مل يصده أنَّ حلم الصيد حالل أكله للمحرم - 

أن ما صاده احلالل للمحرم أو من أجله فال جيوز له أكله، وما مل يصد له وال من أجله فال بأس  -  

  . )2(للمحرم بأكله

قتله بداللة أو إعارة آلة، حيرم على احملرم أكل صيد صاده هو، أو أعان على اصطياده، أو أعان على  -

  .   )3(سواء دل عليه داللة ظاهرة أو خفية

  .  )4(أنَّ احملرم إذا أعان احلالل على الصَّيد مبا قلَّ أو َكثـَُر فقد فعل ما ال جيوز له وهذا إمجاع من العلماء -

  .)5(جواز أكل احملرم ما صيد ألجله، وبه قال احلنفية :القول الثاني

  :ـــواستدلوا بـــ

، َحىتَّ ِإَذا َكاَن بِبَـْعِض َطرِيِق َمكََّة، َختَلََّف َمَع أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل اللَِّه : قال ظاهر حديث أيب قتادة  -

ُر ُحمْرٍِم، فـَرََأى ِمحَارًا َوْحِشي�ا، فَاْستَـَوى َعَلى فـََرِسِه، َفَسَأَل  ُه َأْن يـَُناِولُوُه َأْصَحابَ َأْصَحاٍب َلُه ُحمْرِِمَني، َوُهَو َغيـْ

، َوَأَىب فـََقتَـَلُه، َفَأَكَل ِمْنُه بـَْعُض َأْصَحاِب النَِّيبِّ  َفَأَخَذُه ُمثَّ َشدَّ َعَلى اِحلَمارِ  ،َفَسَأَهلُْم ُرْحمَُه فَأَبـَْواَفأَبـَْوا،  َسْوطَهُ 

َا ِهَي طُْعَمٌة َأْطَعَمُكُموَها اللَّهُ «: ، قَالَ َسأَُلوُه َعْن َذِلكَ ، بـَْعٌض، فـََلمَّا أَْدرَُكوا َرُسوَل اللَِّه    .)6(»ِإمنَّ

َها؟ «: قال رسول اهللا : قال األَْنَصاري  َأِيب قـََتاَدةَ عن  - َها، َأْو َأَشاَر إِلَيـْ ِمْنُكْم َأَحٌد أََمَرُه َأْن َحيِْمَل َعَليـْ

  .)7(»َفُكُلوا َما بَِقَي ِمْن حلَِْمَها: َال، قَالَ : قَاُلوا

  

  

                                  
  ).11/272(عبد الرب، االستذكار، ابن /  1
  ).11/277(املرجع نفسه، /  2
  ).7/320(النووي، ا�موع، /  3
  ).11/278(ابن عبد الرب، االستذكار، /  4
  ).3/254(بدائع الصنائع، /  5
  ).113:ص(سبق خترجيه يف /  6
؛ ومسلم يف )1824:رقم(لكي يصطاده احلالل،  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب ال يشري احملرم إىل الّصيد/  7

  ).1196:رقم(صحيحه، كتاب احلج، باب حترمي الصيد للمحرم، 
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  : وجه الداللة

أبا قتادة ملا صاد  جواز أكل احملرم من الصيد الذي اصطاده حالل مريًدا به ألجل احملرم، وذلك ألن -

وإمنا أراد به أن يكون له وألصحابه الذين كانوا معه، وهذا ، راد به أن يكون لنفسه خاصةأصيده مل يكن 

ذلك الصيد له وألصحابه ومل حيرمه على أصحابه أباح ، معلوم من حديثه بال ريب، مث إن رسول اهللا 

  .)1(ألجل إرادته أن يكون هلم معه، أي مع نفسه

  .)2(يدل على أنه إمنا يباح للمحرم ذلك بشرط أن ال تكون منه إشارة وال داللة وال إعانة -

   :سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

   :سبب الخالف -1

اآلثار، فمن ذهب إىل جواز أكل احملرم ما صيد ألجله مل تكن منه إعانة،   تعارضيرجع اختالفهم إىل   

، »... اَن بِبَـْعِض َطرِيِق َمكَّةَ ، َحىتَّ ِإَذا كَ أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل اللَِّه «، استند إىل ما رواه أيب قتادة 

ُهمْ ، َخرََج َحاج�ا، َفَخَرُجوا َمَعهُ ، َأنَّ َرُسوَل اِهللا  «: وأيضا ، ومن ذهب إىل عدم »... َفَصَرَف طَائَِفًة ِمنـْ

  .  اجلواز استند إىل ما رواه جابر

  :اختيار ابن العربي -2

القول األول القائل جبواز أكل احملرم حلم الصيد ما مل يكن صاده أو صيد ألجله واستند اختار ابن العريب    

: وعند تفسريه هلذه اآلية قال. ]95:المائدة[ M  ³² ± ° ¯ ®L: يف ذلك لقوله تعاىل

 االمتناع من أكله واملراد به ال تصيدوه فحرَّم سبب األكل ونبَّه فيه على حترمي األكل، فاقتضى ظاهر اآلية«

َوَقْد أْهَدى لَُه «: ن جثامة، للصعب بالنيب  هقالاستند أيضا إىل ما و . )3(»نصها حترمي صيده واقتضى

  .)4(»نا ُحُرمٌ أَعَلْيَك إالَّ  نُرّدهُ ِمحَاراً َوْحِشّياً إنا ملَْ 

                                  
  ).335-9/334(بدر الدين العيين، خنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار، /  1
  ).9/335(املرجع نفسه، /  2
  ).2/566(ابن العريب، القبس، /  3
؛ ومسلم يف )1825:رقم(جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم محارا وحشيا حيا مل يقبل،  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب/  4

  ).1193:رقم(صحيحه، كتاب احلج، باب حترمي الصيد للمحرم، 
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وحيتمل أن يكون احلمار حيّاً  ،ذلك حترمي ما صيد من أجل احملرم فاقتضى«: عليه بقوله، وعلق     

أوىل، واألول أظهر  ، من قبوله ألنه لو قبله كان يلزمه إرساله فرأى إبقاءه على ُمْلك صاحبهفامتنع النيب 

ما مل يصد من وحديث أيب قتادة نّص يف أن يأكل احملرم «: على اختياره بقوله، وأكد )1(»يف التأويلني

 .)2(»أجله

                                  
  ).2/566(ابن العريب، القبس، /  1
  ).2/566(املرجع نفسه، /  2



  . اب احلج

  من كتاب احلج، البد للمحرم من معرفتها 

يكون على بصرية بأمر مناسكه، تعذر مجعها حتت عنوان جامع لعدم وجود الضابط املناسب 

لتقسيمها، ومن مجلة املسائل اليت اختار فيها ابن العريب، واليت وفقنا اهللا تعاىل جلمعها يف هذا املبحث    

                           

                          

  : املبحث الثالث                           

اب احلجـــتمسائــل متفرقـــــة من ك    

من كتاب احلج، البد للمحرم من معرفتها  نتناول يف هذا املبحث مجلة من األحكام واألحوال املتفرقة

يكون على بصرية بأمر مناسكه، تعذر مجعها حتت عنوان جامع لعدم وجود الضابط املناسب 

لتقسيمها، ومن مجلة املسائل اليت اختار فيها ابن العريب، واليت وفقنا اهللا تعاىل جلمعها يف هذا املبحث    

  .حكم العمرة :املطلب األول

  .أفضل النسك :املطلب الثاني

  .اشرتاط العمد يف قتل الصيد: الثالث

  ..مب يتحقق اإلحصار :رابع

  . بعدو حكم من أحصر :امس

                         

  

                          

                           

                    

نتناول يف هذا املبحث مجلة من األحكام واألحوال املتفرقة   

يكون على بصرية بأمر مناسكه، تعذر مجعها حتت عنوان جامع لعدم وجود الضابط املناسب  حىت

لتقسيمها، ومن مجلة املسائل اليت اختار فيها ابن العريب، واليت وفقنا اهللا تعاىل جلمعها يف هذا املبحث    

  : هي كاآليت

املطلب األول 

املطلب الثاني 

الثالث املطلب 

رابعاملطلب ال 

امساملطلب اخل 
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 حكم العمرة :المطلب األول.   

      :تصوير المسألة - أوال

يف حكمها، أواجبة هي  وااختلفالعمرة مشروعة بالقرآن الكرمي، والسنة املطهرة، وبإمجاع الفقهاء إال أ�م    

  أم مندوبة؟

   :المسألة وأدلتهم أقوال الفقهاء في - ثانيا

  :اختلف الفقهاء يف حكم العمرة على قولني   

  .)3(خبالف ابن احلبيب ،)2(يةالكامل، و )1(وبه قال احلنفية سنة مؤكدة، �اأ :األولالقول 

  :واستدلوا بــــــــ

  .]97:آل عمران[ M ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | L: قوله تعاىل -

  :وجه الداللة

   .)4(إ�ا فريضة فقد زادا على النص: اسم احلج ال يقع على العمرة، فمن قالمل يذكر العمرة، ألن مطلق  - 

  .]196:البقرة[ M ¦¥ ¤ £ ¢L: قوله تعاىل -

  

  

  

                                  
  ).3/303(الكاساين، بدائع الصنائع، /  1
  ).1/352(ابن اجلالب البصري، التفريع، /  2
  ).3/373(القرايف، الذخرية، /  3
  ).3/303(الكاساين، بدائع الصنائع، /  4



                                           اختيارات ابن العربي في كتاب الحج: ثانيالفصل ال

 

 

119 

  :وجه الداللة

على فرضية العمرة، أل�ا قرئت برفع العمرة والعمرة هللا، وأنه كالم تام بنفسه غري معطوف ال داللة فيها  - 

تعاىل أن العمرة هللا رداً لزعم الكفرة، أل�م كانوا جيعلون العمرة لألصنام على ما  على األمر باحلج، أخرب اهللا 

  .  )1(كانت عباد�م من اإلشراك

  .)2(»َوَأْن تـَْعَتِمُروا ُهَو أَْفَضلُ  ،َال «: َأَواِجَبٌة ِهَي؟ قَالَ  ُسِئَل َعِن الُعْمَرةِ ، َجاِبٍر، َأنَّ النَِّيبَّ عن  حديث -

   :وجه الداللة

   .على أ�ا غري واجبة ، نصه -

  . )4(، وأمحد)3(وجوب العمرة، وبه قال مجاعة من الصحابة والتابعني، والثوري، والشافعي :ثانيالقول ال

   :ـواستدلوا بـــــــ

  .]196:البقرة[ M ¦¥ ¤ £ ¢L: قوله تعاىل -

   :وجه الداللة

  .)5(أمر بإمتام احلجدليل على وجوب العمرة، ألن اهللا تعاىل أمر بإمتامها كما  - 

ْسَالِم، فـََقالَ  يلجرب  سؤال يف، النَِّيبِّ  حديث ابن عمر عن - ْسَالُم َأْن َتْشَهَد َأْن َال إِلََه اإلِ « :ِإيَّاُه َعِن اْإلِ

  .)6(»َوَحتُجَّ َوتـَْعَتِمَر، َوتـَْغَتِسَل ِمَن اْجلََنابَةِ ِإالَّ اللَُّه، َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه، َوَأْن تُِقيَم الصََّالَة، َوتـُْؤِيتَ الزََّكاَة، 

                                  
  ).3/303(الكاساين، بدائع الصنائع، /  1
  ). 931:رقم(أخرجه الرتمذي يف اجلامع الكبري، كتاب احلج، باب ما جاء يف العمرة أواجبة هي أم ال؟ ، /  2
  ).7/15(؛ البغوي، شرح السنة، )7/11(النووي، ا�موع، : ينظر/  3
  ).5/13(ابن قدامة، املغين، /  4
  ).3/267(القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، /  5
؛ وابن خزمية يف صحيحه، كتاب )2708:رقم(، أخرجه الدار قطين يف سننه، كتاب احلج، باب فرض احلج وكم مرة حج النيب /  6

  ).3065:رقم(املناسك، باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأ�ا من اإلسالم كاحلج سواء ال أ�ا تطوع غري فريضة، 
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  :وجه الداللة

  .أن العمرة واجبة، فهي من بني مباين اإلسالم ودعائمه - 

  :سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

   :سبب الخالف -1

  للوجوب أم ال؟هل هو  .     M ¦¥ ¤ £ ¢L: يرجع اختالفهم يف األمر الوارد يف قوله تعاىل   

تعارض اآلثار يف هذا الباب، وتردد األمر بالتمام بني أن يقتضي الوجوب أم ال ويرجع اختالفهم أيضا ل

  .)1(يقتضيه

   :اختيار ابن العربي -2

أما األثر  ،الصحيح ما قلناه من األثر والنظرو «: القول بعدم وجوب العمرة، حيث قالاختار ابن العريب    

  .)2(»ومل يذكر العمرة .]97:آل عمران[ M ¡ � ~ } |L: فقول اهللا تعاىل

 فذكر احلج«: ، وقال فيه)3(»ُبِينَ اِإلْسَالُم َعَلى َمخْسٍ  «: واستند الختياره أيضا بقول النيب    

 :فأما قوله تعاىل«: وما يؤكد اختياره رده على ما احتج به أصحاب القول الثاين حيث قال، )4(»خاصة

M ¡ � ~ } |L    . 5(»فليس يقتضي لزوم الفعل ابتداء وإمنا فيه متامه بعد فعله(.  

  

                                  
  ).1/323(ابن رشد، بداية ا�تهد و�اية املقتصد، /  1
  ).2/540(ابن العريب، القبس، /  2
؛  ومسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب بيان أركان )8:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب دعاؤكم إميانكم، /  3

  ).16:رقم(اإلسالم ودعائمه العظام، 
  ).541-2/540(ابن العريب، القبس، /  4
  ).2/541(، املرجع نفسه/  5
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وأما حديث جربيل فقد رواه العامل وليس فيه وتعتمر فال تقبل «: علق على حديث جربيل قائالكما    

و�ذا يكون ابن العريب قد وافق مشهور املذهب املالكي يف  .)1(»هذه الزيادة ألن احلديث مطلقاً أشهر منها

  .   القول بسنية العمرة

 أفضل النسك :المطلب الثاني.   

   :تصوير المسألة - أوال

، ))4(، التمتع)3(، الِقران)2(اإلفراد: (اتفق الفقهاء على جواز اإلحرام للحج بأي األنساك الثالثة شاء وهي   

  .أيها األفضلإال أ�م اختلفوا يف 

  :أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

     :اختلف الفقهاء يف أي أنواع النسك يف احلج أفضل؟ على ثالثة أقوال   

   . )6(، وهو أحد قويل الشافعي)5(اإلفراد هو أفضل النسك الثالثة، وبه قال مالك :القول األول

   :واستدلوا بـــــــ

  

  

                                  
  ).2/541(، ابن العريب، القبس/  1
هو اإلحرام باحلج فقط، فإذا أمت أعماله اعتمر، أي هو تقدمي احلج على العمرة، حممود عبد الرمحن عبد املنعم، معجم املصطلحات /  2

  ).1/246(واأللفاظ الفقهية، 
  ).  3/79(العمرة واحلج، املرجع نفسه، هو اجلمع بني العمرة واحلّج بإحرام واحد يف سفرة واحدة، أو هو اإلحرام بنية /  3
مأخوذ من املتعة، وهو من ضم العمرة إىل احلج، أو من أحرم باحلج بعد ما أمت ركن عمرته، و�ذا خيرج القران واإلفراد، ويشري إىل أن /  4

  ).211-3/210(اإلحالل من العمرة البد أن يكون يف أشهر احلج بركن من أركان العمرة، املرجع نفسه، 
  ).2/167(؛ حممد الزرقاين، شرح الزرقاين، )1/394(، املدونة الكربى، سحنون/  5
  ).7/142(النووي، ا�موع، /  6
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ا قالتأ، حديث عائشة رضي اهللا عنها - َعاَم َحجَِّة الَوَداِع، َفِمنَّا َمْن أََهلَّ ، َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه « :�َّ

  .)1(»بِاَحلجِّ ، َوأََهلَّ َرُسوُل اللَِّه ، نَّا َمْن أََهلَّ بِاَحلجِّ ِبُعْمَرٍة، َوِمنَّا َمْن أََهلَّ ِحبَجٍَّة َوُعْمَرٍة، َومِ 

  .)2(وثبت عن ابن عباس حنوه -

   :وجه الداللة

  .  )3(، وأعلمهم مبا كان عليه، أفرد احلج، السيما أن عائشة أقعد فيه تصريح بأن النيب  - 

، ينهى عن القران، واتفقت األمة على عدم ، ينهى عن التمتع، وعثمان بن عفان كان عمر  -

  .)4(فيهالنهي عن اإلفراد فهو جممع عليه، وغريه خمتلف 

  .)5(القران هو أفضل النسك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه :القول الثاني

  : واستدلوا بـــــــ

َباَرِك، َوُقلْ  َصلّ « :فقال له )6(جاءه جربيل ، ملا نزل العقيقما ثبت عن النيب  -
ُ
ُعْمرًَة : ِيف َهَذا الَواِدي امل

  .)7(»ِيف َحجَّةٍ 

  

  

  

                                  
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، )1562:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب التمتع واإلقران واإلفراد باحلج، /  1

  ).1211:رقم(احلج والتمتع والقران،  باب بيان وجوه اإلحرام وأنه جيوز إفراد
  ).2/556(ابن العريب، القبس، /  2
  ).3/356(الباجي، املنتقى، : ينظر/  3
  ).3/285(القرايف، الذخرية، /  4
  ).4/25(السرخسي، املبسوط، /  5
  ).2/557(ابن العريب، القبس، /  6
  ).1534:رقم(، »العقيق واد مبارك«: أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب قول النيب /  7
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   :وجه الداللة

، كان قارنا، ألن يف القران معىن الوصل والتتابع يف العبادة، وهو أفضل من إفراد كل دليل على أنه  -

   . )1(واحد منهما

  . )3(، وهو أحد قويل الشافعي)2(التمتع هو أفضل أنواع النسك، وبه قال أمحد :القول الثالث

  :ـــــاستدلوا بـو 

  .)4(»َلِو اْستَـْقبَـْلُت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدبـَْرتُ «: قَالَ إنه  ،النَِّيبَّ عن مبا ثبت  -

  : وجه الداللة

، متىن ما يكون به متمتعًا لو وقع، وإمنا يتمىن استدل به على أن التمتع أفضل، ووجه ذلك أن النيب  - 

  .)5(األفضل مما حصل

   :سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

   :سبب الخالف -1

، ملا عقد اإلحرام جعل يليب تارة باحلج، وتارة بالعمرة، وتارة �ما مجيعا لعله ووجه االختالف أن النيب    

  .)6(أن يبني له واحد منهما، وهو يف ذلك يقصد احلج ويطلب كيفية العمل

                                  
  ).4/26(السرخسي، املبسوط، : ينظر/  1
  ).5/82(ابن قدامة، املغين، /  2
  ).7/142(النووي، ا�موع، /  3
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، )1651:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب تقضي احلائض املناسك كلها، /  4

  ).1218:مرق(، باب حجة النيب 
  ).2/92(تقي الدين ابن دقيق، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، /  5
  ).4/37(ابن العريب، العارضة، /  6
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، من ذلك، والسبب يف اختالفهم اختالفهم فيما فعل رسول اهللا «": بداية ا�تهد"جاء يف  هذا ومبثل   

  . )1(، أنه كان مفردا، وروى أنه متتع، وروى عنه أنه كان قارناوذلك أنه روى عنه 

  : اختيار ابن العربي -2

أورد ابن العريب يف معرض شرحه هلذه املسـألة األحاديث املستند إليها من كل فريق، فقد أطال احلديث    

َمتَتََّع «: تعليقه على من احتج حبديث وذلك من خالل اره،ياختل مناقشته هلا ليتضح فيما بعد فيها من خال

واملراد بقوله متتع مجع بني احلج «: ، بقوله)2(» ...َوأَْهَدى ،بِالُعْمَرِة ِإَىل اَحلجِّ  ِيف َحجَِّة الَوَداع، َرُسوُل اللَِّه 

وهو متاع ومل يرد به املتعة املطلقة ألنه قد متنّاها، ولو كان فيها ما متناها، وأما التمين فال حجة فيه  ،والعمرة

     .)3(»ألنه إمنا متّىن املتعة رفقاً بأمته وتطييباً لنفوسهم حني أمرهم �ا

ا املعاين اليت وأم«: أما ما ذهب إليه مالك والشافعي يف كون اإلفراد أفضل، علق عليه ابن العريب قائال   

  .)4(»، يسقطها ، والشافعي ففعل النيب تعلَّق �ا مالك

ومع أن األصل يف هذه املسألة يف أي صفات اإلحرام أفضل؟ إال أن ما تطرق إليه ابن العريب من أقوال    

، كان قارنًا يف حجه أن النيب  ، وقد بني ء وأدلتهم، ومناقشته هلا، كان يف صفة إحرامه الفقها

  .)5(»وإسقاط االعرتاضات عليه، واحلق أحق أن يتبع ،وقد كان قارناً فوجب امتثال فعله«: حيث قال

  

  

  

  

     

                                  
  ). 1/335(ابن رشد، بداية ا�تهد، /  1
؛ ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب وجوب )1691:رقم(أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج، باب من ساق البدن معه، /  2

  ).1227:رقم(الدم على املتمتع، 
  ).2/559(ابن العريب، القبس، /  3
  ).2/559(املرجع نفسه، /  4
  ).560-2/559(املرجع نفسه، /  5
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  ولعل ابن العريب قد اختار القول بأن اإلفراد أفضل صفات اإلحرام، واستند يف ذلك لقول عمر    

: اهللا أمر باإلمتام فقال ن نأخذ بكتاب اهللا فإنَّ إوقد قال عمر بن اخلطاب «: بن اخلطاب حيث قال

M ¦¥ ¤ £ ¢L ]ة رسول اهللا نَّ سُ نأخذ بِ  نْ إِ و  .]196:البقرة،  بني مجع فإن رسول اهللا

بينهما أن تذهب مرتبتهما يف الدين وختفى مكانتهما  ، أن مجع الناس دائماً  فخشى عمر احلج والعمرة

  . )1(» بالتفرقة بينهما ليكون ذلك أبني هلما إن شاء اهللاعمر  فأمر ،على املسلمني

 اشتراط العمد في قتل الصيد :المطلب الثالث.  

   :تصوير المسألة - أوال

، ألن اهللا سبحانه وتعاىل خصَّه بالذكر يف  على وجوب اجلزاء يف حق احملرم إذا صاد متعمدا مجع الفقهاءأ   

كتابه الكرمي، إال أ�م اختلفوا يف حكم قتل الصيد يف حق املخطئ، وهو الذي يقصد شيئاً فيصيُب صيداً، 

املتعمد دون املخطئ،  هل منع اهللا تعاىل من الصيد يف حق: و�ذا يكون اإلشكال يف هذه املسألة كالتايل

    أم أن املخطئ كالعامد سواء بسواء؟ 

   :أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

  : اختلف الفقهاء يف قتل الصيد يف حق املخطئ على قولني   

، )2(املخطئ كالعامد سواء بسواء، أي مل يشرتطوا العمد يف الصيد، وبه قال احلنفية :القول األول

  .)5(يف إحدى روايتيه وبه قال أمحد ،)4(، والشافعية)3(واملالكية

   :ـــواستدلوا بــ

  .]95:المائدة[ M¸ ¶ µ ´ L: قوله تعاىل -

  

                                  
  ).2/560(ابن العريب، القبس، /  1
  ).4/96(السرخسي، املبسوط، /  2
  ).2/249(؛ احلبيب بن طاهر، الفقه املالكي وأدلته، )3/324(القرايف، الذخرية، /  3
  ).7/316(النووي، ا�موع، /  4
  ).5/396(ابن قدامة، املغين، /  5
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   :وجه الداللة

خرج على الغالب، فُأحلق به النادُر، كسائر أصول الشريعة، كما مل يُرد به  ))متعّمداً ((: أن قوله سبحانه - 

التجاوز عن اخلطأ، وإمنا أراد ليبني أنه ليس كابن آدم الذي مل جيعل يف قتله متعّمداً كفارًة ، وأنَّ الصيد فيه  

  .)1(كفَّارة، ومل يُرد به إسقاَط اجلزاء يف قتل اخلطأ

      .)2(»ِيف الضَُّبِع ُيِصيُبُه اْلُمْحرُِم، َكْبًشا، َوَجَعَلُه ِمَن الصَّْيدِ ، َرُسوُل اللَِّه  َجَعلَ «: ، قالحديث جابر  -

  .)3(»ِصيُبُه اْلُمْحرُِم، َمثَُنهُ ِيف بـَْيِض النـََّعاِم، يُ : ، قَالَ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه «: قال حديث أيب هريرة  -

   :وجه الداللة

  .)4(مل يفرق بني العمد واخلطأ، فاستوى عمده وخطؤه ، أن النيب -

القياس على الغرم، فإّن األموال تضمن عند اإلتالف يف اخلطأ والنسيان، وجيب اجلزاء سواء قتله احملرم  -

مباشرة أو تسبب يف قتله كتعريض الصيد للتلف بنتف ريشه أو جرحه أو تعطيله أو نصب شركا له فمات 

  . )5(أو مبطاردته فسقط فمات

، أما املخطئ فال شيء عليه، أي اشرتطوا العمد، وبه قال املنع من الصيد يف حق املتعمد :القول الثاني

  .  )6(ابن عباس، وسعيد بن ُجبري، وابن منذر، وأمحد بن حنبل يف أشهر روايته، وهو قول داود

   :واستدلوا بــــــ

                                  
  ).8/192(؛ القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، )2/178(ابن العريب، أحكام القرآن، : ينظر/  1
، »صحيح اإلسناد«: ؛ قال عنه األلباين)3085:رقم(أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب املناسك، باب جزاء الصيد بصيد احملرم، /  2

  ).4/243(إرواء الغليل، : ينظر
: ، ينظر»ضعيف جداً «: ؛ قال عنه األلباين)3086:رقم(أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب املناسك، باب جزاء الصيد بصيد احملرم، /  3

  ).4/216(إرواء الغليل، 
  ).5/397(ابن قدامة، املغين، /  4
  ).2/249(لّته، احلبيب بن طاهر، الفقه املالكي وأد/  5
  ).5/397(ابن قدامة، املغين، /  6
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  .]95:المائدة[ M¸ ¶ µ ´ L: قوله تعاىل -

   :وجه الداللة

ِذمته، فال يشغلها إال بدليل، وألنَّه حمظور لإلحرام ال أنّه ال جزاء على اخلاطئ، ألنَّ األصل براءة  - 

  .)1(يفسده، فيجب التَّفريق بني خطئه وَعْمده

وصف مناسب للحكم، فوجب أن يكون ) متعمداً ( . M¸ ¶ µ ´ L: يف قوله تعاىل  -

 األوصاف اليت علقت �ا األحكام إذا تبني مناسبتها هلا صارت علة موجبة، يوجد احلكم ألنّ  ،معترباً 

¶ M: فاآلية نص يف املوضوع مؤيدة بقوله تعاىل مل يكن للوصف فائدة بوجودها وينتفي بانتفائها، وإال

 ¾½ ¼ » º ¹ ¸L ]2(]286:البقرة(.  

   :سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

   :الخالفسبب  -1

إضافة إىل االستناد على .  M¸ ¶ µ ´ L: تعارض األقوال يف فهم اآلية الكرمية      

 قياس قتل الصيد خطأ على قتل اآلدمي خطأ، وأن كل شيء جيب الغرمالقياس يف هذه املسألة ذلك ب

   .بإتالفه فالعمد واخلطأ فيه سواء

   :اختيار ابن العربي -2

القائل بعدم اشرتاط العمد يف القتل، وأن املخطئ كالعامد سواء بسواء، اختار ابن العريب القول األول    

مثله، اجلواب  ئ، وأنتم قد جعلتم املخطفإن قيل إمنا منع اهللا تعاىل من الصيد يف حق املتعمد: حيث قال

  :عنه من ثالثة أوجه

                                  
  ).5/397(، ابن قدامة، املغين/  1
  ).197-7/196(حممد بن صاحل العثيمني، الّشرح املمتع على زاد املستقنع، /  2
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بل مل  أنا نقول إمنا ذكر اهللا تعاىل املتعمد ألنه األغلب، فأما اخلطأ فال يقع يف قتل الصيد إال نادراً  :أحدها

  .نسمعه وإمنا تكلم يف تصوير مسألة

  .حال من القاتل مفعولة القتل ليس املقتول إن قوله متعمداً  :الثاني

  . )1(سواء فالصيد مثله ت خطؤها وعمدهاإن أفعال احلج كلها من ارتكاب احملظورا :الثالث

أن  والذي يتحقق من اآلية . M¸ ¶ µ ´ L «": أحكام القرآن"ومبثل هذا جاء يف    

جلزاء ألن ذلك يكفي لقتله ناسيا إلحرامه، أو جاهال بتحرميه، فعليه ا قتل الصيد منكم متعمداً  عناها منم

  .)2(»الكتفاء املعىن معه لوصف التعمد، فتعلق احلكم به

 بم يتحقق اإلحصار :رابعال لمطلبا.  

   :تصوير المسألة - أوال

، واألصل يف )3(س أو باملرضبْ املضّي يف أفعال احلّج سواء كان بالَعُدّو أو باحلَ  عناحلصر يأيت مبعىن املنع    

̈  © M ®¬ « ª: هذه املسألة قوله تعاىل §L ]اختلف فيها  فقد .]196:البقرة

  .الفقهاء اختالفا كثرياً حول ما تتضمنه فيما إذا كان احملصر هنا مبرض أو بعدو

  :أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

  : ثالثة أقوالعلى يف تعيني املانع هنا اختلف الفقهاء    

  .)6(والشافعية، )5(وأشهب  ،)4(مالك ، وبه قالأن اإلحصار يتحقق بالعدو: القول األول

                                  
  ).2/567(، ابن العريب، القبس/  1
  ).2/179( ابن العريب، أحكام القرآن،/  2
  ).13:ص(اجلرجاين، التعريفات، /  3
  ).12/82(ابن عبد الرب، االستذكار، /  4
  ).3/474(الباجي، املنتقى، /  5
  ).8/283(النووي، ا�موع، /  6
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   :واستدلوا بـــــــ

واحلبس البد له من حابس، واملنع البد له من مانع  ،ومنعتم أي حبستم M ¨L: أن معىن قوله -

وميتنع وصف املرض بكونه حابسا ومانعا، ألن احلبس واملنع فعل، وإضافة الفعل إىل املرض حمال عقال، ألن 

وحابسا ومانعا؟ أما وصف العدو بأنه حابس ومانع  املرض عرض ال يبقى زمانني فكيف يكون فاعال

   .  )1(فوصف حقيقي، ومحل الكالم على حقيقته أوىل من محله على جمازه

وهذا ممن «: قال . M®¬ « ª © ¨ § L: واحتج أشهب ومن تابعه بقوله تعاىل -

  .)2(»أحصر بعدو

 كان احملصرفلو  «: قالوا .]196:البقرة[ MÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ L: قوله تعاىل -

M Ë Ê É: واحتجوا أيضا بقوله سبحانه، ا كان لذكر املرض بعد ذلك فائدةمبرض ملهو احملصر 

 Ï Î Í ÌL ]3(»وهذه حجة ظاهرة. ]196:البقرة(.  

  . )4(، عن البيتأنَّ اآلية نزلت باحلديبية حني صد املشركون النيب  -

 وسائر )6(، وابن القاسم)5(أهل اللغة وحمصليها أن اإلحصار يتحقق باملرض، وبه قال أكثر :القول الثاني

  .)7(أصحاب مالك

   :ـــــواستدلوا بــ

                                  
  ).8/285(املرجع نفسه، /  1
  ).3/474(الباجي، املنتقى، /  2
  ).1/354(ابن رشد، بداية ا�تهد، /  3
  ).8/285(النووي، ا�موع، : ينظر/  4
  ).1/170(ابن العريب، أحكام القرآن، /  5
  ).1/513(أبو بكر بن حسن الكشناوي، أسهل املدارك،  /  6
  ).3/474(الباجي، املنتقى، /  7
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 يف العدو، وإمنا أحصر: صر هو من أحصر، وال يقالأن احملوذلك  ،اآلية إمنا وردت يف احملصر باملرض أن -

صنف حمصر، : صنفان ألن املرض ،إمنا ذكر املرض بعد ذلك: قالواو  ،حصره العدو، وأحصره املرض: يقال

  .)1(معناه من املرض .]196:البقرة[ MÊ É L: معىن قوله: وقالوا ،وصنف غري حمصر

  .)2(فإْن ُحصرمت: أن هذا إحصار مرض، ولو كان عدّوا لقال -

  أن لفظ اإلحصار يفيد احلبس واملنع سواء كان بسبب العدو أو بسبب املرض، وبه قال :القول الثالث

  .)3(أبو حنيفة وأصحابه 

  : واستدلوا بــــــ

̈  © M ®¬ « ª  :عموم قوله تعاىل - §L. واملنع كما يكون  ،واإلحصار هو املنع

إذ احلكم يتبع اللفظ ال  عموم اللفظ عندنا ال خبصوص السببمن العدو يكون من املرض وغريه، والعربة ب

  .)4(السبب

ألنه إذا زال  ،من زوال املرض أن األمن كما يكون من العدو يكون .   MÊ É L: قوله تعاىل -

  . )5(أو أمن زيادة املرض ،مرض اإلنسان أمن املوت منه

  

  

  

 

                                  
  ).355-2/354(ابن رشد، بداية ا�تهد، /  1
  ).2/432(أبو زيد القريواين، الّنوادر والزيادات، /  2
  ).3/185(الكاساين، بدائع الصنائع، /  3
  ).3/186(، املرجع نفسه/  4
  ).3/186(، املرجع نفسه/  5
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   :سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

   :سبب الخالف -1

M Ì Ë Ê É :إىل قوله M ®¬ « ª ©  ̈§L :تعاىل فاألصل فيه قوله   

ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í L .  أن يكون باملرض، أو  الفقهاء يف تفسري اإلحصار،اختلف فقد

   .بالعدو، أو مها مبعىن واحد، ويرجع سبب اختالفهم أيضا إىل الفائدة من ذكر املرض

   :اختيار ابن العربي - ثانيا

الذي  :القول األول القائل بأن اإلحصار يتحقق بالعدو، وأكد على ذلك فقالاختار ابن العريب    

  :يكشف القناع يف ذلك ثالثة أمور
  .أن اآلية نزلت يف احلديبية وشأ�ا وكان حبس عدو ومل يكن حبس مرض :أحدها 

  .)1(وهذا يدل على أن السابق كان حبس خوف    MÊ É L :أنه قال تعاىل :وثانيها 

ج حبس العدو من ذلك بفعل النيب أن األصل فيمن أحرم بقصد البيت فال حيله إال البيت خر  :ثالثهاو  

 ،وقد عضد ذلك بعض علمائنا باالتفاق على أن الضال ال يدخل يف ، وبقي سائر ذلك على أصله

  .)2(اآلية، فإذا مل يكن الضالل عذر فاملرض مثله وهذا لباب املسألة

  يكون قد وافق ما ذهب إليه اإلمام مالك، وأشهب، وأكد على ذلك يف كتابه ، وباختياره    

منعتم بالعدّو خاصة، قاله ابن عمر، وابن عباس، وأنس، والشافعي، وهو «: حيث قال "القرآن أحكام"

  . )3(»اختيار علمائنا

    

                                  
  ).2/570(ابن العريب، القبس، /  1
  ).2/570(، املرجع نفسه/  2
  ). 1/170(ابن العريب، أحكام القرآن، /  3
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ما حكاه ابن العريب من أنه اختيار علمائنا فلم يقل به إال «: وقد علق القرطيب على قول ابن العريب قائال   

  .  )1(»صار إمنا هو املرضاإلح: أشهب وحده، وخالفه سائُر أصحاب مالك يف هذا وقالوا

 حكم من أحصر بعدو :خامسالمطلب ال.   

  :تصوير المسألة - أوال

وغريها من املوانع اليت متنع احملرم  عرفنا فيما سبق أن احلصر هو املنع من النسك، بسبب عدو، أو مرض،   

غري أن احلديث يف هذه املسألة يتمحور حول من أحصر بعدو، فقد اختلف الفقهاء يف  من إمتام ما أحرم،

   .حكمه

  : أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم - ثانيا

    : اختلف الفقهاء يف حكم من أحصر بعدو على ثالثة أقوال   

  .)2(قضاء، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه عليهعدو، أحصر ب من :ولالقول األ

  :ـــــواستدلوا بــ

   .]196:البقرة[  M¦¥ ¤ £ ¢ L: قوله تعاىل -

ذلك يقتضي اإلجياب بالدخول، وملا وجب بالدخول صار مبنزلة حجة اإلسالم والنذر، فيلزمه القضاء و    

أو غري معذور ألن ما قد وجب ال يسقطه العذر، فلما اتفقوا  ،فيه باخلروج منه قبل إمتامه سواء كان معذوراً 

  .)3(على وجوب القضاء باإلفساد وجب عليه مثله باإلحصار

  

                                  
  ).3/273(القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، /  1
  ).348-1/347(أبو بكر أمحد الرازي، أحكام القرآن، /  2
  ).1/348(الرازي، أحكام القرآن، /  3
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أن ال  ابن القاسم، ووافقه )1(، وبه قال مالكمن أحصر بعدو، فال هدي وال قضاء عليه :القول الثاني

  . )2(هدي عليه

   :واستدلوا بــــــ

على اهللا القضاء  فلم يوجب .]196:البقرة[     M ®¬ « ª © ¨ §L: قوله تعاىل -

  .)3(من أحصر، واآلية حممولة على من كان مستصحبا معه هديا وقت اإلحرام

ال هدي عليه ألجل حتلله، ألنه مأذون له فيه غري منسوب إىل تفريط وال إدخال نقص، فلم يلزمه فيه  -

هدي اعتبارًا به إذا أكمل حجه، وألنه ملا خفف بإجازة التحلل من إحرام قد عقده، كان بأن خيفف عنه 

فعل املناسك بيد غالبة فلم  وال قضاء عليه ملا حتلل منه، ألنه ممنوع عن الوصول إىل من إجياب هدي أوىل،

  .  )4(يلزمه قضاء

   .)5(»إنَّ الذي عليه اهلدي من أحصر مبرٍض فإنه يتحلَّل بالعمرة ويـُْهِدي«: قال ابن القاسم -

، ووافقه أشهب بإجياب )6(عليه هدي وال قضاء عليه، وبه قال الشافعي من أحصر بعدو، :القول الثالث

  .)7(اهلدي عليه

   :بـــــــواستدلوا 

                                  
  ). 1/355(؛ ابن رشد، بداية اا�تهد، )4/389(؛ ابن العريب، املسالك، )1/384(عبد الوهاب، املعونة، : ينظر/  1
  ).1/171(؛ ابن العريب، أحكام القرآن، )432-2/431(القريواين، النوادر والزيادات، /  2
  ).2/110(الّصادق عبد الرمحن الغرياين، مدونة الفقه املالكي وأدلته، /  3
  ).1/384(عبد الوهاب، املعونة، /  4
  ).1/171(ابن العريب، أحكام القرآن، /  5
  ).3/399(الّشافعي، األم، /  6
  ). 1/355(؛ ابن رشد، بداية ا�تهد، )2/432(أبو زيد القريواين، النوادر والزيادات، /  7
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¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © M ² ± ° ¯ ®¬ « ª: قوله تعاىل -

¶µ  ́ ³ L ]ظاهر اآلية أن أمر اهللا عز وجل إياهم أال حيلقوا حىت يبلغ اهلدي . ]196:البقرة

  . )1(حمله، وأمره من كان به أذى من رأسه بفدية مساها

عمرة  ، مث اعتمر رسول اهللا ،ون بأمسائهمعام احلديبية رجال يعرف ،قد كان مع رسول اهللا  هأن -

رسول ولو لزمهم القضاء ألمرهم  ،وختلف بعضهم باحلديبية من غري ضرورة يف نفس وال مال علمته ،ةالقضيَّ 

  .) )2 وما ختلفوا عن أمر رسول اهللا ،نهال يتخلفوا عإن شاء اهللا تعاىل أ ،اهللا 

هدي، وهو دم شاة يذحبه حيث أحصر، مث ه يتحلل، وعليه أن احملرم إذا أحصر عن احلج بعدو، أنَّ  -

ل ملن معه هدي حىت يذحبه، ومن جعل احللق حلُّ عام احلديبية، وال جيعل التَّ  ، حيلق، كما فعل رسول اهللا

   .)3(، فحىت حيلقسكاً نُ 

   :سبب الخالف واختيار ابن العربي - ثالثا

   :سبب الخالف -1

يقض؟ وهل يثبت القضاء بالقياس؟ أم ال؟ وذلك أن أو مل ، بب اخلالف هو هل قضى رسول اهللا فس   

وأما من أوجب عليه اهلدي فبناء على أن ، ضاء جيب بأمر ثان غري أمر األداءمجهور العلماء على أن الق

،  وقد احتج هؤالء بنحر النيب ، احملصر بالعدو، أو على أ�ا عامة ألن اهلدي فيها نصاآلية وردت يف 

لل، وإمنا  وأجاب الفريق اآلخر أن ذلك اهلدي مل يكن هدي حت ،يبية حني أحصرواه اهلدي عام احلدوأصحاب

  .)4(ي عليه إال أن يقوم الدليلوحجة هؤالء أن األصل هو أن ال هد، كان هديا سيق ابتداء

  

  

  

                                  
  ).3/399(الشافعي، األم، /  1
  ).3/399(املرجع نفسه، /  2
  ).7/285(السّنة، البغوي، شرح /  3
  ).1/356(ابن رشد، بداية ا�تهد، /  4
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   :اختيار ابن العربي -2

 ذهب إليه وهو ما ، بعدو وال قضاء على من أحصراختار ابن العريب القول الثاين القائل بأن ال هدي    

فأما من صده املشركون عن حجه فأجره قائم وحجه «: وأشهب، ويتضح ذلك من خالل قولهمالك 

، حني صده العدو، أهدى وقضى والنيب «: حيث قال ، وحجته يف ذلك ما ثبت عن النيب ،)1(»تام

بأصل  القضاء فلم يفعله أيضاً وأما ، جة فيه ألنه مل يوجهه بنفس الصيدفأما اهلدي فكان معه ابتداء فال ح

وجوب استقر يف ذمته وإمنا كان ليظهر صدقه فيما أخرب به من دخول البيت والطواف والسعي فيه، وليبلغ 

  .)2(»أمله من إخزاء املشركني

و�ذا نكون قد أمتمنا دراسة املسائل اليت اختار فيها ابن العريب يف كتاب احلج، وبتمامه نكون قد أمتمنا    

  . دراسة اجلانب التطبيقي من هذه املذكرة

                                  
  ).2/571(ابن العريب، القبس، /  1
  ).571-2/570(املرجع نفسه، /  2
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احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، وصلى اهللا على سيدنا حممد رسول اهللا،    

  .وآله وصحبه ومن وااله

لقد كشفت لنا هذه الدراسة جوانب من شخصية فذة يف الفقه املالكي، وهو القاضي أبو بكر بن    

، الذي حوى أيضا معامل شخصيته العلمية، "القبس"العريب، ومكنتنا من النظر ولو بقليل يف ُمؤلَّفه النفيس 

  :العلمية، تعدادها فيما يلي وإّن من أهم ما ميكن أن نسجله يف هذا املقام جمموعة من النتائج والتوصيات

 أهم النتائج المتوصل إليها من خالل البحث:  

يعد أحد أساطني املذهب املالكي، ملا اجتمع فيه من صفات  ابن العريب له مكانة علمية كبرية، إذ - 1

جعل له عند العلماء والطلبة وعامة الناس منزلة رفيعة، وقدرا عظيما، فانتشر بذلك علمه، وذاع  غزيروعلم 

  . صيته

ألَّفه من أجود مؤلفات ابن العريب اليت تدل على وفور عقله، وكثرة حتصيله، فقد " القبس"يعترب كتاب  -2

  .خدمة للمذهب

   .طريق االجتهادب نتيجة توصَّل إليها العامل الفقهي إّن االختيار -3

  .املختار قد يوافق مذهب صاحب االختيار وقد خيالفهالفقهي الرأي  - 4

، فاالختيار أعم من الرتجيح، فكل ترجيح اختيار، وليس بني االختيار والرتجيح عموم وخصوص - 5

   .  العكس

ومكانته بني  ب االختيار،إن لدراسة اختيارات األئمة الفقهية خاصة تتمثل يف بيان مزية جهود صاح -6

  .العلماء

من خالل دراسة هذا املوضوع تبني أن هناك جمموعة من األسس واملستندات اليت كان يعتمد عليها  -7

، وهي يف مجلتها مل خترج عن األصول اليت وضعها "القبس"اإلمام ابن العريب يف اختياراته الفقهية يف كتابه 

  .ملالكية يف اختياراته الفقهيةاإلمام مالك، وسار عليها أصحابه فيما بعد، وبالتايل مل يشذ عن األصول ا
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   .ال خيتار إىل الرأي املستند إىل دليل قوي، بغض النظر عن قائله -7

منهجا متميزا بىن عليه اختياراته من خالل دراسيت الختيارات اإلمام ابن العريب تبني يل أن هلذا الفقيه  -8

  :وآرائه الفقهية، ومن معامل ذلك

  االجتهاد اليت تؤهله للنظر يف النصوص الشرعية واستنباط األحكام الفقهية أنه قد امتلك أدوات

  .منها

  العلم ومذاهبهمأهل أنه قد اعتىن بنقل أقوال . 

  . يظهر من خالل عرض املسائل ونقل األقوال أن ابن العريب ملم بفقه املذاهب األربعة -9

من إيراد خالف األحناف والشافعية، وهي أهم املذاهب " القبس"إكثار اإلمام ابن العريب يف كتابه  -10

  .اليت رددها يف كتابه

كثريا ما كانت اختيارات ابن العريب موافقة للمذهب املالكي، وخمالفة لغريه من املذاهب سواء كان   -11

حكم حج الصيب، ضابط : يف املسائل التاليةاملذهب احلنفي، أو الشافعي، أو احلنبلي، ويظهر ذلك 

االستطاعة، حكم احلج عن املعضوب، ما جيوز للمحرم أكله من الصيد وغريها، بينما خالف املشهور من 

  . املذهب املالكي يف مسألة حكم غسل احملرم لرأسه، ومب يتحقق اإلحصار

أي أن ابن العريب فقيه جمتهد يعتمد هذه االختيارات الفقهية تدل على شخصيته العلمية املستقلة،  -12

يف اختياراته على الدليل، وليس جمرد مقلد ملن سبقه من الفقهاء، وإن كان ينتسب إىل املذهب املالكي، 

فهو غري متعصب له، ويظهر ذلك يف مسألة ما يقتل احملرم من الدواب، واليت انفرد �ا دون غريه من 

  .الفقهاء

م ابن العريب صدى يف أوساط الفقهاء، حيث اهتم بآرائه الفقهية يف شرحه لقد كان الختيارات اإلما -13

  .البن حجر العسقالين "فتح الباري"لإلمام القرطيب، و "تفسري القرآن"كتاب النفيس، وهذا يظهر جلّيا يف  

من خالل دراسيت هلذا املوضوع تبني يل أّن الفقه اإلسالمي غين بثروته الضخمة، وما حواه من  -14

  .قوال واآلراءاأل
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 أهم التوصيات العلمية:   

االهتمام بدراسة علمية أكادميية لكتاب القبس لإلمام أيب بكر بن العريب الذي يعترب مصدر مهم  -1

  .خاصة يف الفقه املالكي، وذلك بدراسة أبوابه من جوانب متعددة فقهية وحديثية وغري ذلك

  .تقرير كتاب القبس كمقرر دراسي واجب لكل طلبة العلوم الشرعية -2

  .العناية بدراسة اختيارات العلماء واالستفادة منه -3

  . أوصي بأن تقام حصص دراسية حول شخصية اإلمام أيب بكر بن العريب وأثره يف خدمة الفقه املالكي -4

اغتها ضمن حماور خمتلفة املواضيع يف تكثيف الدراسات والبحوث حول مصنفات ابن العريب، وصي -5

  .خمتلف جماالت الفقه واألصول واحلديث

  .االهتمام بإحياء الرتاث الفقهي اإلسالمي لالستفادة من جهود فقهائنا -6

هذا ما يسره اهللا تعاىل يل يف هذه الرسالة، فما وفقت فيه فمن توفيق اهللا تعاىل ومنه وكرمه، وما كان فيه    

  .سي ومن الشيطانمن خطأ فمن نف

ويف اخلتام أسأل اهللا تعاىل املغفرة والتوفيق والقبول، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم 

  .  على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  .املستعان وهو ويلُّ التوفيقواهللا                                                                            

   

  

  

  
 



:الفهــــارس العـــــامة                      :

 .فهرس اآليات القرآنية

 .فهرس األحاديث واآلثار

 .فهرس األعالم

 .فهرس األماكن والبلدان

 .فهرس املصطلحات

 .املصادر واملراجع

  .فهرس املوضوعات

  

  

  

  

  

                         

 فهرس اآليات القرآنية

 فهرس األحاديث واآلثار

 فهرس األعالم

 فهرس األماكن والبلدان

 فهرس املصطلحات

 املصادر واملراجع قائمـــة

 فهرس املوضوعات

  

  

  

 



 
141 

  : ةـــات القرآنيــــهرس اآليـــف                                      
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  :ارـــــاديث واآلثــــهرس األحــــف                                

  الصفحة     ثــر         ديث أو اآلــرف الحــط 

  60  »، فَاْغَتَسْلَناِإَذا اْلتَـَقى اْخلَِتانَاِن فـََقْد َوَجَب اْلُغْسُل، فـََعْلُتُه أَنَا َوَرُسوُل اللَِّه «

  58  »ِإَذا َشِرَب الَكْلُب ِيف ِإنَاِء َأَحدُِكمْ «

َماُم َخيُْطبُ  يـَْوَم اجلُُْمَعةِ : ا قـُْلَت ِلَصاِحِبكَ ِإذَ «   63  »فـََقْد َلَغْوتَ  أَْنِصتْ  ،َواْإلِ

  58  »ِإَذا َوَلَغ اْلَكْلُب ِيف ِإنَاِء َأَحدُِكمْ «

  106   »َسهُ يـَْغِسُل رَأْ ، أَْرَسَلِين إِلَْيَك َعْبُد اللَِّه ْبُن الَعبَّاِس، َأْسأَُلَك َكْيَف َكاَن َرُسوُل اللَِّه «

  94  »، فَِإنَّ اللََّه َكَتَب َعَلْيُكُم السَّْعيَ اْسَعْوا«

ِيتَ ْسَالُم َأْن َتْشَهَد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه، َوَأْن تُِقيَم الصََّالَة، َوتـُؤْ اإلِ «

   »َتِسَل ِمَن اْجلََنابَةِ َوتـَْعَتِمَر، َوتـَغْ  الزََّكاَة، َوَحتُجَّ اْلبَـْيتَ 

119  

اْغِسِل الطِّيَب الَِّذي ِبَك َثَالَث َمـرَّاٍت، َوانْـزِْع َعْنـَك اجلُبَّـَة، َواْصـَنْع ِيف ُعْمَرتِـَك َكَمـا َتْصـَنُع ِيف «

  »َحجَِّتكَ 

99  

  84-82  »نـََعْم َوَلِك َأْجرٌ : الَ يَا َرُسوَل اللَِّه، َأِهلََذا َحجٌّ؟ قَ : اْمرَأًَة َرفـََعْت َصِبي�ا َهلَا، فـََقاَلتْ «

  104-103  »َوُهَو ُحمْرِمٌ  تـََزوََّج َمْيُمونَةَ ، َأنَّ النَِّيبَّ «

َتَتلْت نـَْفَسَها«   93  »َوأَنـََّها َلْو َتَكلََّمْت َتَصدََّقتْ ، إنَّ أُمِّي افـْ

  126  »رُِم، َمثَُنهُ ِيف بـَْيِض النـََّعاِم، ُيِصيُبُه اْلُمحْ : ، قَالَ  َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ «

  102-101  »، ُمثَّ طَاَف ِيف ِنَسائِِه، ُمثَّ َأْصَبَح ُحمْرًِماأَنَا طَيَّْبُت َرُسوَل اللَِّه «

  115  »ِإنَّا ملَْ نـَُردَُّه َعَلْيَك ِإالَّ أَنَّا ُحُرمٌ «

  100  »َما تـَْفَعُل ِيف َحجِّكَ  انـْزَْع َقِميَصَك َواْغِسْل َهِذِه الصُّْفَرَة َعْنَك َوافـَْعْل ِيف ُعْمَرِتكَ «

َا ِهَي طُْعَمٌة َأْطَعَمُكُموَها اللَّهُ «   114-113  »ِإمنَّ

  65  »َال تـَْنَحرِي ابـَْنِك، وََكفِّرِي َعْن َميِيِنكِ : ِإينِّ َنَذْرُت َأْن َأْحنََر اْبِين، فـََقاَل اْبُن َعبَّاسٍ «

َا َصِيبٍّ « ْسَالمِ ، ُمثَّ بَـ َحجَّ َعْشَر ِحَججٍ  أَميُّ   83  »َلَغ فـََعَلْيِه َحجَُّة اْإلِ
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ْسَالمِ « َا َعْبٍد َحجَّ، َوَلْو َعْشَر ِحَجٍج، ُمثَّ أُْعِتَق فـََعَلْيِه َحجَُّة اْإلِ   86  »أَميُّ

  120  »ُبِينَ اِإلْسَالُم َعَلى َمخْسٍ «

ِه َأْن الَ الَ ُجَناَح َعَليْ : تَـَها َعَلْيِه، َكاَنتْ بِْئَس َما قـُْلَت يَا اْبَن ُأْخِيت، ِإنَّ َهِذِه َلْو َكاَنْت َكَما َأوَّلْ «

   »يـََتَطوََّف ِ�َِما

97  

ِيف َحجَِّة الَوَداِع، بِالُعْمَرِة ِإَىل اَحلجِّ َوأَْهَدى، َفَساَق َمَعُه اهلَْدَي ِمْن ِذي ، َمتَتََّع َرُسوُل اِهللا «

َفةِ    »احلَُليـْ

124  

َلًة لِْلُمِقيمِ  َثَالثَةَ ، َجَعَل َرُسوُل اِهللا «   58  »أَيَّاٍم َولََيالِيَـُهنَّ لِْلُمَساِفِر، َويـَْوًما َولَيـْ

  126  »ًشا، َوَجَعَلُه ِمَن الصَّْيدِ ِيف الضَُّبِع ُيِصيُبُه اْلُمْحرُِم، َكبْ ، َجَعَل َرُسوُل اللَِّه «

  102  »ُكْم َثالثدُّنـَْيا ِمَن  ُحبَِّب ِإَيلَّ «

  82  »َوأَنَا اْبُن َسْبِع ِسِننيَ ، اللَِّه ُحجَّ ِيب َمَع َرُسوِل «

َعاَم َحجَِّة الَوَداِع، َفِمنَّا َمْن أََهلَّ ِبُعْمَرٍة، َوِمنَّا َمْن َأَهلَّ ِحبَجٍَّة ، َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه «

  »َوُعْمَرةٍ 

122  

  110-109  »ِيف احلِْلِّ َواحلََْرمِ  ، يـُْقتَـْلنَ َمخٌْس فـََواِسقُ «

  122  »لِّ ِيف َهَذا اْلَواِدي اْلُمَباَرِك َوُقْل ُعْمَرٌة ِيف ِحجَّةٍ صَ «

  113  »َصْيُد اْلبَـرِّ َلُكْم َحَالٌل، َما ملَْ َتِصيُدوُه َأْو ُيَصْد َلُكمْ «

  92  »َفَدْيُن اهللا أَحق أْن يـُْقَضى«

َظَها َهاِر، َوَعَلى أَْهِل اْلَمَواِشي ِحفْ َعَلى أَْهِل اْألَْمَواِل ِحْفَظَها بِالنـَّ  ،فـََقَضى َرُسوُل اللَِّه «

  »بِاللَّْيلِ 

74  

  95  »، َواْلَمْرَوةِ ْن ملَْ َيُطْف بـَْنيَ الصََّفا، مَ ا َأَمتَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َحجَّ فـََلَعْمرِي مَ «

  106  »اَن َال يـَْغِسُل رَْأَسُه َوُهَو ُحمْرٌِم، ِإالَّ ِمِن اْحِتَالمٍ كَ «

  101  »َوُهَو ُحمْرِمٌ ، ْنظُُر ِإَىل َوبِيِص الطِّيِب ِيف َمَفارِِق َرُسوِل اللَِّه َكَأينِّ أَ «

  100  »ِإلْحرَاِمِه ِحَني ُحيْرُِم، َوِحلِلِِّه قـَْبَل َأْن َيطُوَف بِاْلبَـْيتِ ، ُكْنُت أُطَيُِّب َرُسوَل اِهللا «

  123  »َلِو اْستَـْقبَـْلُت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدبـَْرتُ «

  104  »َال يـَْنِكُح اْلُمْحرُِم َوَال يـُْنِكُح َوالَ َخيُْطبُ «
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  119  »َال، َوَأْن تـَْعَتِمُروا ُهَو أَْفَضلُ «

  59  »َمْن تـََوضََّأ يـَْوَم اُجلُمَعِة فَِبَها َونِْعَمْت، َوَمْن اْغَتَسَل فَالُغْسُل أَْفَضلُ «

َحىتَّ  ظُْفرًا يَقلمن َشَعرًا، َوَال  لقَفَال حيَْ ، اَد َأْن ُيَضحِّيَ أَرَ وَ َمْن رََأى ِمْنُكْم ِهَالَل ِذي احلِْجَِّة، «

  »نحر أضحيتهي

76  

  58   »ْجُر َمْن َعِمَل ِ�َا بـَْعَدهُ ، َوأَ َحَسَنًة، فـََلُه َأْجرَُها َمْن َسنَّ ِيف اِإلْسَالِم ُسنَّةً «

َها، َأْو َأَشارَ « َها ِمْنُكْم َأَحٌد أََمَرُه َأْن َحيِْمَل َعَليـْ َفُكُلوا َما بَِقَي ِمْن : َال، قَالَ : قَاُلوا ،إِلَيـْ

  »حلَِْمَها

114  

رًا يـَُفقِّْهُه ِيف الدِّينِ «   06  »َمْن يُرِِد اللَُّه ِبِه َخيـْ

  108  »َوَال ُختَمُِّروا َوْجَهُه َورَْأَسهُ «

أَْدرََكْت َأِيب َشْيًخا َكِبريًا َال َيْسَتِطيُع َأْن  يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َفرِيَضَة اللَِّه َعَلى ِعَباِدِه ِيف اَحلجِّ «

  »َيْسَتِوَي َعَلى الرَّاِحَلةِ 

       90  

  88  »الزَّاُد َوالرَّاِحَلةُ : َما يُوِجُب احلَْجَّ؟ قَالَ  يَا َرُسوَل اللَّهِ «
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  :ـالماألعـــــــــــرس ـــــهــف                                     

م ـالعل  الصفحة 

  55 إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الشاطيب

  37 أبو اخلري حممد بن يوسف اجلزري

  28 أبو الفتح املقدسي النابلسي

  28  أبو القاسم احلسن بن عمر بن احلسن اهلوزين اإلشبيلي

  29  أبو القاسم بن بشكوال

  22  أبو القاسم عبد الرمحن الّزجاجي

  23  رمحن بن القاسم الشعيبأبو املطرف عبد ال

  49  أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي

  50  أبو بكر بن يونس التميمي الصقلي

  61  أبو بكر حممد الباقالين

  28  أبو بكر حممد الفهري الطرطوشي

  29  أبو بكر حممد بن أمحد الشاشي

  29  أبو بكر حممد بن اجلد الفهري اإلشبيلي

  22  أبو جعفر النحاس

  28  مد الغزايل الطوسي الشافعي أبو حا

  17 أبو حفص عمر بن حسن اهلوزين

  29 أبو زيد عبد الرمحن السهيلي اخلثعمي املالقي

  28  أبو عبد اهللا الطربي الشافعي

  36  أبو عبد اهللا القرطيب
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  110  أبو عبد اهللا عبد الرمحن بن القاسم العتقي

  30  املالقي أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن خلف األنصاري

  106  أبو عمر أشهب

  27  أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن العريب املعافري اإلشبيلي

  42  بدر الّدين الزركشي

  49  ابن احلاجب املالكي

  36  ابن حجر العسقالين

  16  ابن حزم

  90  خثعم

  50  خليل بن إسحاق

  22  ابن السراج النحوي

  62  الشريف التلمساين

  47  رجاينالشريف اجل

  20  مشس الّدين الذهيب  

  42  شهاب الّدين بن إدريس القرايف

  71  عبد احلق بن غالب بن عطية

  41  عبد الرمحن الثعاليب اجلزائري

  87  عبد امللك بن حبيب

  19  علي بن يوسف بن تاشفني

  29  عياض بن موسى بن عياض اليحصيب

  50  فخر الّدين الرازي

  33  ابن فرحون 
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  41  القرطيب القنازعي

  41  حممد الطاهر بن عاشور

  28  حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا املقرئ

  61  حممد بن منظور األنصاري

  41  مروان بن حممد األسدي البوين

 17 املعتمد بن عباد

 83  موفق الّدين بن قدامة املقدسي

 26  الوزير نظام امللك

 41 حيي بن زكريا بن مزين

 85  حيي بن شرف النووي
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  : نــاكـــدان واألمــــــهرس البلـــف                           

  لصفحةا  البلـــــــــــد   

  24  اإلسكندرية

  18  األندلس

  17  إشبيلية

  24  جباية

  26  بغداد

  24  بونة

  25  بيت املقدس

  25  دمشق

  24  سوسة

  25  عسقالن

  23  ناطةغر 

  21  فاس

  24  القاهرة

  25  القدس

  37  قرطبة

  23  مالقة

  19  مراكش

  23  املريّة

  24  مصر

  26  مكة
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  24    املهدية

                          

   :ــاتــصطلحـــــالم هرســـــف                           

 الصفحــة  المصطلحـــات  

  22  أشعار الستة

  121  اإلفراد

  121  التمتع

  128  احلصر

  77  الصحيح

  107  الضغث

  121  القران

  106  القرنني

  22  كتب األمايل

  84  احملفة

  78  املشهور

  89  املعضوب

  101  وبيص
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   :عـــــادر والمراجــــالمصقائمة                             

  .القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع                        

                                 األلف  

 إبراهيم بن علي بن فرحون:  

محزة أبو فارس وعبد السالم الشريف، دار : كشف النقاب احلاجب من مصطلح ابن احلاجب، حتقيق - 1 

   ).م1990(، 1، ط)لبنان -بريوت(الغرب اإلسالمي 

، )القاهرة(ألمحدي أبو الّنور، دار الرتاث حممَّد ا: حتقيقالّديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب،  - 2 

   .دط، دت

، 1، ط)اململكة العربّية الّسعوديّة(أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، املوافقات، دار ابن عفَّان  - 3 

  ). م1997-ه1417(

  الكلّيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويّة،  أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، - 4 

  ).م1998-ه1419(، 2، ط)لبنان- بريوت(مؤسسة الرسالة 

عبد السالم حممَّد هارون، دار الفكر، : أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريَّا، معجم مقاييس اللغة، حتقيق - 5 

  ).  م1979-ه1399(دط، 

حياء الرتاث جلنة إ: أبو احلسن بن عبد اهللا بن احلسن النباهي األندلسي، تاريخ قضاة األندلس، حتقيق - 6 

  ).م1983- ه1403(، 5، ط)بريوت(العريب، دار اآلفاق اجلديدة 

  ).م1998-ه1419(، 1صحيح مسلم، دار املغين، ط أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري، - 7 

  أبو اخلري حممَّد بن حممَّد الدمشقي بن اجلزري، النشر يف القراءات العشر، دار الكتب العلمية  - 8 

  ).م1998-ه1418(، 1، ط)نلبنا-بريوت(

  أبو العباس مشس الّدين أمحد بن أيب بكر بن خلكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  - 9 

  ). بريوت(إحسان عباس، دط، دار صادر: حتقيق

  حسني بن سامل الّدمهاين، : أبو القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن اجلالب البصري، الّتفريع، حتقيق - 10 

  ).م1987-ه1408(، 1، ط)لبنان- بريوت(ب اإلسالمي دار الغر 
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حممد علي : أبو القاسم حممَّد بن أمحد بن جزري املالكي، تقريب الوصول إىل علم األصول، حتقيق - 11 

  ).م1990-ه1410(، 1فركوس، دار الرتاث اإلسالمي، ط

  ).لبنان-بريوت(لعلمية أبو احملاسن احلسيين الدمشقي، ذيل تذكرة احلفاظ الذهيب، دار الكتب ا - 12 

 أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي:  

حممَّد علي فركوس، املكتبة املكّية، دار البشائر اإلسالمّية، دط، : اإلشارة يف معرفة األصول، حتقيق - 13 

  .دت

  ، 1، ط)لبنان-بريوت(نزيد محاد، مؤسسة الرعيين : احلدود يف األصول، حتقيق - 14 

  ).1973-ه1392(

، )لبنان-بريوت(حممَّد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية : املنتقى شرح موطأ مالك، حتقيق - 15 

  ).م1999-ه1420(، 1ط

تاريخ علماء والّرواة للعلم باألندلس،  ،)ابن الفرضي(أبو الوليد عبد اهللا بن حممد بن يوسف األزدي  - 16 

  ).م1988- ه1408(، 2مطبعة املدين، ط

، 6الوليد حممَّد بن أمحد بن رشد القرطيب، بداية ا�تهد و�اية املقتصد، دار املعرفة، ط أبو - 17 

  ). م1982-ه1402(

 أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي :  

، 3، ط)لبنان- بريوت(حممَّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : الّسنن الكربى، حتقيق - 18 

  ).م2003-ه1424(

، 1، ط)لبنان-بريوت(سّيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية : لسنن واآلثار، حتقيقمعرفة ا - 19 

  ).  م1991-ه1412(

، 2، ط)لبنان -بريوت(أبو بكر بن حسن الكشناوي، أسهل املدارك شرح إرشاد السالك، دار الفكر  - 20 

  . دت

 أبو بكر حممَّد بن احلسن الزّبيدي األندلسي :  

  ).م1987-ه1407(،  2بد الكرمي العزباوي، مطبعة حكومة الكويت، طع: تاج العروس، حتقيق - 21 

  ).م1983-ه1403(، 2عبد الكرمي العزباوي، مطبعة حكومة الكويت، ط: تاج العروس، حتقيق   
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  ).1119(، 2، ط)مصر(حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف : طبقات النحويني واللغويني، حتقيق - 22 

بن خري بن عمر بن خليفة األموي اإلشبيلي، فهرست ما رواه عن شيوخه، مطبعة أبو بكر حممَّد  - 23 

  ).م1997- ه1417(، 3قومش، ط

 أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن العريب:  

  ).م2003- ه1424(، 3، ط)لبنان-بريوت(أحكام القرآن، دار الكتب العلمية  - 24 

، 1، ط)لبنان-بريوت(ر الكتب العلمية أمحد فريد املزيدي، دا: أحكام القرآن الصغرى، حتقيق - 25 

  ). م2006-ه1427(

  .، دط، دت)لبنان-بريوت(عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي، دار الكتب العلمية  - 26 

حمب الّدين اخلطيب وزاد يف حتقيقه مركز الّسنة للبحث العلمي، الدار : العواصم من القواصم، حتقيق - 27 

  ).ه1412(، 6، ط)ه1405(، 1، ط)القاهرة(الّسلفية 

، مؤسسة علوم القرآن )جّدة(حممَّد السليماين، دار القبلة للثقافية اإلسالمية : قانون التأويل، حتقيق - 28 

  ).م1986- ه1406(، 1، ط)بريوت(

- بريوت(حممَّد عبد اهللا ولد كرمي، دار الغرب اإلسالمي : القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، حتقيق - 29 

  ).1992(، 1، ط)لبنان

  ).م1999-ه1420(، 1احملصول يف أصول الفقه، دار البيارق، ط - 30 

  ).م2007-ه1428(، 1، ط)بريوت(املسالك يف شرح موطأ مالك، دار الغرب اإلسالمي  - 31 

  .، دط، دت)مصر-بورسعيد(الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي، مكتبة الثقافية الدينية  - 32 

شعيب األرنؤؤط وحممَّد كامل : السنن، حتقيق عث األزدي السجستاين،أبو داود سليمان بن األش - 33 

  ). م2009- ه1430(، 1قروبللي، دار الرسالة العاملية، ط

حممد جنيب املطيعي، مكتبة : أبو زكريّا حمي الّدين بن شرف النووي، ا�موع شرح  املهذب، حتقيق - 34 

  .، دط، دت)اململكة العربية الّسعودية-جدة(اإلرشاد 

، )القاهرة(أبو سعد عبد الكرمي بن حممَّد بن منصور التميمي الّسمعاين، األنساب، مكتبة ابن تيمية  - 35 

  ).م1984-ه1405(، 1ط
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  .، دت1، ط)الرياض(أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي، السنن، مكتبة املعارف  - 36 

- ه1417(، 1الصحيحني، دار احلرمني، ط أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري، املستدرك على - 37 

  ).م1997

  .أبو عبد اهللا احلطاب الرعيين، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، دار عامل الكتب، دط، دت - 38 

عبد اهللا بن عبد : أبو عبد اهللا حممَّد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق - 39 

، 1، ط)لبنان- بريوت(عرقسوسي، وعياث احلارج أمحد، مؤسسة الرسالة  احملسن الرتكي وحممَّد رضوان

  ).م2006-ه1427(

  أبو عبد اهللا حممَّد بن إمساعيل البخاري، صحيح البخاري، بيت األفكار الدولية، دط،  - 40 

  ).م1998-ه1419(

باقي، دار إحياء حممد فؤاد عبد ال: أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين بن ماجه، السنن، حتقيق - 41 

  .الكتب العربية، دط، دت

 أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممَّد بن عبد الرب النمري األندلسي :  

  ).م1993-ه1414(، 1، ط)القاهرة- حلب(، دار الوغى )بريوت- دمشق(االستذكار، دار قتيبة  - 42 

  ).  م1981-ه1401(عراب، دط، سعيد أمحد أ: الّتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق - 43 

بشار عوَّاد معروف، دار الغرب : أبو عيسى حممَّد بن عيسى الرتمذي، اجلامع الكبري، حتقيق - 44 

  ).1996(، 1، ط)بريوت(اإلسالمي 

عبد : أبو حممَّد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق - 45 

  ).م2001-ه1422(، 1، ط)لبنان-بريوت(الشايف حممَّد، دار الكتب العلمية  السالم عبد

أبو حممَّد عبد اهللا بن أسعد اليافعي اليمين املكي، مرآة اجلنان وعربة اليقظان، دار الكتب العلمية  - 46 

  ).م1997-ه1417(، 1، ط)لبنان-بريوت(

عبد الفتاح حممد احللو، : ين، الّنوادر والزيّادات، حتقيقأبو حممَّد عبد اهللا بن عبد الرمحن أيب زيد القريوا - 47 

  ). 1999(، 1، ط)بريوت(دار الغرب اإلسالمي 

 أبو حممَّد عبد الوهاب البغدادي املالكي :  

  ).م1986-ه1406(حممد ثالث سعيد الغاين، : التلقني يف الفقه املالكي، حتقيق - 48 
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حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي، دار الكتب  :املعونة على مذهب عامل املدينة، حتقيق - 49 

  ).م1998-ه1418(، 1، ط)لبنان-بريوت(العلمية 

عبد الرمحن اجلزيري، إدارة الطباعة املنريية : أبو حممَّد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، احمللى، حتقيق -50

  ).ه1349(، دط، )مصر(

  ، 1، ط)طرابلس(بابا التنبكيت، نيل االبتهاج بتطريز الّديباج، كلية الدعوة اإلسالمية أمحد  -51

)1398-1989.(  

أمحد بن القاضي املكناسي، جذوة االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس، دار املنصور  -52

  ). 1973(، دط، )الرباط(

وري وأمحد عبد الرزاق عيد، وأمين إبراهيم الزاملي أبو املعاطي الن: أمحد بن حنبل، املسند، حتقيق -53

، 1، ط)لبنان-بريوت(وإبراهيم  حممَّد النوري، وحممَّد مهدي املسلمي، وحممود حممَّد خليل، عامل الكتب 

  ).   م1998-ه1419(

 أمحد بن علي بن حجر العسقالين:  

، )لبنان- بريوت(باز، دار املعرفة  عبد العزيز عبد اهللا بن: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، حتقيق -54

  .  دط، دت

عبد اهللا بن ضيف اهللا الرحيلي، : نزهة النَّظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر، حتقيق -55

  ). م2001-ه1422(، 1، ط)الرياض(مكتبة امللك فهد الوطنية 

 أمحد بن حممَّد املقري التلمساين:  

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري، وعبد احلفيظ شليب، مطبعة : حتقيقأزهار الرياض يف أخبار عياض،  -56

  .فضالة، دط، دت

، دط، )بريوت(إحسان عباس، دار صادر : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق -57

  ).م1968-ه1388(

  أمحد بن حيي بن أمحد بن عمرية الضيب، بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس، دار  -58

  ). 1967(لكتاب العريب، دط، ا

  ). 1955(، دط، )لبنان-بريوت(إمساعيل باشا البغدادي، هدية العارفني، دار إحياء الرتاث العريب  -59
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  إيسوفو إيشعو، اختيارات اإلمام ابن املاجشون الفقهية يف باب احلدود من اجلنايات  -60

: سنةالفقه واألصول، جامعة املدينة العاملية، قسم جمدي مصلح إمساعيل شلش، : بإشراف -مجعا ودراسة  -

  . )م2012-ه1433(

                                           اءـــــالب     

 بدر الّدين أيب حممَّد حممود بن أمحد العيين:  

- ه1421(، 1، ط)لبنان-بريوت(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار الكتب العلمية  -61

  ).م2001

أبو متيم ياسر بن إبراهيم، إحياء الرتاث اإلسالمي : ب األفكار يف تنقيح مباين األخبار، حتقيقخن -62

  ).قطر(

-الغردقة(بدر الّدين حممَّد بن �ادر الزركشي الشافعي، البحر احمليط يف أصول الفقه، دار الصفوة  -63

  ).م1992-ه1413(، 2، ط)مصر

، دار الكتاب اللبناين )القاهرة(األبياري، دار الكتاب املصري إبراهيم : ابن بشكوال، الّصلة، حتقيق -64

  ). م1989- ه1410(، 1، ط)بريوت(

                                 والجيم اءتــــــال                 

عبد : تاج الّدين أيب نصر عبد الوهاب بن عبد الكايف السبكي، طبقات الشافعية الكربى، حتقيق -65

  .حممد احللو وحممود حممَّد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، دط، دتالفتاح 

حممَّد حامد الفقي، مطبعة : تقي الّدين بن دقيق العيد، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، حتقيق -66

  ).  م1953-ه1372(، دط، )القاهرة(السنة احملمدية 

  ، 1د حمفوظ، دار الغرب اإلسالمي، طحممَّ : اُجليب، شرح غريب ألفاظ املدونة، حتقيق -67

  ).م2005-ه1425(، 2، ط)م1982-ه1402(

 جالل الّدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي :  

  .، دط، دت)مصر(تنوير احلوالك شرح على موطأ مالك، دار إحياء الكتب العربية  -68
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  ). م1983- ه1403(، 1، ط)لبنان-بريوت(طبقات احلفاظ، دار الكتب العلمية  -69

حممَّد أبو : مجال الّدين أيب احلسن علي بن يوسف القفطي، إنباه الّرواة على أنباء الُنحاة، حتقيق -70

  ، 1، ط)بريوت(، مؤسسة الكتب الثقافية )القاهرة(الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب 

  ).م1986-ه1406(

نصب الرّاية ألحاديث اهلداية، دار القبلة مجال الّدين أيب حممَّد عبد اهللا بن يوسف الزّيلعي احلنفي،  -71

  . ، مؤسسة الريان، دط، دت)جّدة(للثقافة اإلسالمية 

                                 ــزايوالخــــاء وال الحــــاء  

  ، 1، ط)لبنان- بريوت(احلبيب بن طاهر، الفقه املالكي وأدلته، دار ابن حزم  -72

  ).م1998-ه1418(

، 1مسعد عبد احلميد، دار الصحابة للرتاث، ط: ن علي بن عفان، األمايل والقراءة، حتقيقاحلسن ب -73

  ). م1992-ه1413(

شعيب األرناؤوط وحممد زهري الشاويش، املكتب : احلسني بن مسعود البغوي، شرح الّسنة، حتقيق -74

  ). م1983-ه1403(، 2، ط)م1400- ه1390(، 1، ط)دمشق-بريوت(اإلسالمي 

، )لبنان-بريوت(عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية : يل بن أمحد الفراهيدي، العني، حتقيقاخلل -75

  ). م2003-ه1424(، 1ط

  ). م2002(، 15، ط)لبنان-بريوت(خري الّدين الزركلي، األعالم، دار العلم للماليني  -76

مازن املبارك، دار الفكر املعاصر : قيقزكريَّا بن حممد األنصاري، احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، حت -77

  ).م1991-ه1411(، 1، ط)لبنان-بريوت(

                                والصاد السيـــن والشيــــن   

سحنون بن سعيد التنوخي، املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس األصبحي، دار الكتب العلمية  -78

  .)م1994-ه1415(، 1، ط)لبنان-بريوت(

  ، 1، ط)دمشق(يب، القاموس الفقهي لغًة واصطالحاً، دار الفكر جسعدي أبو  -79

  ).1982-ه1402(

، 1، ط)لبنان - بريوت(سعيد أعراب، مع القاضي أيب بكر بن العريب، دار الغرب اإلسالمي  -80

)1407-1987 .(  
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إىل بناء الفروع على األصول،  الشريف أبو عبد اهللا حممَّد بن أمحد احلسيين التلمساين، مفتاح الوصول -81

  ).م1998-ه1419(، 1، ط)لبنان-بريوت(حممَّد علي فركوس، مؤسسة الريان : حتقيق

  .، دط، دت)لبنان-بريوت(مشس الدين الّسرخسي، املبسوط، دار املعرفة  -82

 مشس الّدين حممَّد بن أمحد بن عثمان الذهيب  :  

  .بشار عواد معروف، دط، دت: ، حتقيقتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم -83

، 1، ط)بريوت(شعيب األرناؤوط وحممَّد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة : سري أعالم النبالء، حتقيق -84

  ). م1984-ه1405(

، 1، ط)بريوت(شعيب األرناؤوط وحممَّد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة : سري أعالم النبالء، حتقيق      

  ). م1985-ه1405(

، )بريوت(بّشار عّواد معروف وحمي هالل السرحان، مؤسسة الرسالة : سري أعالم النبالء، حتقيق     

  ). م1985-ه1405(،1ط

  مشس الّدين حممَّد بن عبد الرمحن السنحاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، دار اجليل  -85

  .، دط، دت)لبنان-بريوت(

  أمحد الّداوودي، طبقات املفّسرين، دار الكتب العلمية  مشس الدين حممَّد بن علي بن -86

  ).م1983-ه1403(، 1، ط)لبنان-بريوت(

  ، دط، )بريوت(شهاب الّدين أبو عبد اهللا الّرومي البغدادي، معجم البلدان، دار صادر  -87

  ). م1977-ه1397(

:  أخبار من ذهب، حتقيقشذرات الذهب يف ،)ابن العماد(شهاب الّدين أيب الفالح العكري احلنبلي  -88

  ). ه1410(، دط، )بريوت-دمشق(عبد القادر األرناؤوط وحممود األرناؤوط، دار ابن كثري 

 شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف :  

  ).1994(، 1، ط)بريوت(حممَّد بوخبزة، دار الغرب اإلسالمي : الذخرية، حتقيق -89

  ).1994(، 1، ط)بريوت(ب اإلسالمي حممَّد حجي، دار الغر : الذخرية، حتقيق       

  ).م2004-ه1424(شرح تنقيح الفصول، دار الفكر، دط،  -90

  . الصادق عبد الرمحن الغرياين، مدونة الفقه املالكي وأدلّته، مؤسسة الريّان، دط، دت -91

  .صاحل العلي الصاحل أمينة الشيخ سليمان األمحد، املعجم الصايف يف اللغة العربية، دط، دت -92
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أمحد األرناؤوط وتزكي مصطفى، دار إحياء : صالح الّدين خليل الّصفدي، الوايف بالوفيات، حتقيق -93

  ).  م2000-ه1420(، 1، ط)لبنان-بريوت(الرتاث العريب 

                                         نـــــعيـــال  

، 1مالك، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط عبد الرمحن بن عبد اهللا الشعالن، أصول فقه اإلمام -94

  ).م2003-ه1424(

علي حممَّد معوض : عبد الرمحن بن حممَّد بن خملوف أيب زيد الثعاليب املالكي، تفسري القرآن، حتقيق -95

  وعادل أمحد عبد املوجود، وعبد الفتاح أبو سنة، دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب 

  ).  م1997-ه1418(، 1، ط)لبنان-بريوت(

عبد اهللا بن عبد احملسن : عبد السند حسن ميامة، موسوعة شروح املوطأ لإلمام مالك بن أنس، حتقيق -96

  ).  م2005-ه1426(، 1الرتكي ومركز هجر للبحوث والدراسات العربية اإلسالمية، ط

-بريوت(ء الرتاث العريب عبد اهللا حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار إحيا -97

  .، دط، دت)لبنان

، 1، ط)لبنان- بريوت(عبد اهللا معصر، تقريب معجم مصطلحات الفقه املالكي، دار الكتب العلمية  -98

  ). م2007-ه1428(

- بريوت(ميكلوش موراين، دار البشائر اإلسالمية : عبد امللك بن حبيب األندلسي، الواضحة، حتقيق -99

  ). م2010-ه1431(، 1، ط)لبنان

عبد النيب بن عبد الرسول األمحد النكري، دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، دار  -100

  ).م2000-ه1421(، 1، ط)لبنان-بريوت(الكتب العلمية 

  ، 1حممد حامد الفقي، ط: عالء الدين أيب احلسن املرداوي، اإلنصاف، حتقيق -101

  ).م1955-ه1374(

علي : لّدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، حتقيقعالء ا -102

  ).م2003- ه1424(، 2، ط)لبنان-بريوت(حممَّد عوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية 
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سالمية، عالء الّدين علي بن داود بن العطار الشَّافعي، العدة يف شرح العمدة، دار البشائر اإل -103

  ).م2006-ه1427(، 1، ط)لبنان-بريوت(

  شعيب األرناؤوط وحسن عبد املنعم شليب، ومجال : علي بن عمر الدار قطين، السنن، حتقيق -104

  ). م2004-ه1424(، 1، ط)لبنان-بريوت(عبد اللطيف، مؤسسة الرسالة 

  ). م2003-ه1424(، 1علي بن حممَّد اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، دار الصميعي، ط -105

حممَّد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، : علي بن حممَّد السَّيد الشريف اجلرجاين، التعريفات، حتقيق -106

  .دط، دت

  ).  م1993-ه1414(، 1، ط)بريوت(عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني، مؤسسة الرسالة  -107

 عياض بن موسى بن عياض السبيت :  

  ). م1983-ه1403(، 2سعيد أمحد أعراب، ط: يب املسالك، حتقيقترتيب املدارك وتقر  -108

  ، 1، ط)لبنان-بريوت(ماهر زهري جرّار، دار الغرب اإلسالمي : الغنية، حتقيق -109

  ). م1982-ه1402(

                                الفـــاء والالم والميــــم   

 فخر الّدين حممَّد بن عمر بن احلسني الرازي:  

الصَّادق قمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، د حممَّ : حتقيق أحكام القرآن، -110

    ). م1992-ه1412(، دط، )لبنان-بريوت(

  .جابر فّياض العلواين، مؤسسة الرسالة، دط، دت: احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق -111

  ).م1991- ه1411(، فؤاد سزكني، تاريخ الرتاث العريب، دط -112

، 1، ط)لبنان- بريوت(لسان الّدين بن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، دار الكتب العلمية  -113

  ). م2003-ه1424(

عبد الوهاب عبد : مالك بن أنس، موطأ اإلمام مالك برواية حممَّد بن احلسن االشيباين، حتقيق -114
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 :الرسالة ملخــــــــص 

 تناولت ىذه الدراسة واحداً من أجل الشروح احلديثية، ومن أمتع شروح املوطأ، أال وىو كتاب    
"القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس" البن العريب، وهتدف ىذه الدراسة إىل مجع اختيارات ابن العريب يف 

عليو اختياراتو الفقهية، حيث نالحظ أن ابن العريب قد استند يف  باب احلج، وبيان منهجو الذي بىن
اختياراتو على مجلة من األصول األصلية كانت أو التبعية، واملالحظ على تلك االختيارات أن ابن العريب 

بالرغم من انتسابو للمذىب املالكي، إال أنو ال يعرتف بالرأي إال بعد النظر يف دليلو وثبوت صحتو، وىذا 
 ليل على اجتهاده.د

 االختيارات الفقهية، ابن العريب، كتاب القبس، منهج، فقو، احلج.  :الكلمات المفتاحية
 

 
Abstract: 

This study deals with one of the most recent annotations, and one of the most 

interesting explations of  Muwatta which is the book  

"Al-Qabas in explaining Muwatta Malik ibn Anas" to Ibn al-Arabi. 

This study aims at collecttion Ibn al-Arabi‘s choices in the door of  Hajj ,and to show 

his methodology on which he mad his jurisprudential choices .We note  that Ibn al-

Arabi was based on his choices. We not that Ibn al-Arabi  was based on his choices 

on a set of original assets or dependency and it is noticeable on those choices that Ibn 

al-Arabi, despite his affiliation to the maliki school ,but he does  not recognize  the 

opinion only after considering the evidence and validation and this  evidence of his  

diligence. 

Keywords: ibn al-Arabi, jurisprudence, book Al-Qabas, curriculum,  jurisprudence, 

Hajj. 

                                                                                   


