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 الحسن بن القصار البغدادي بوأقال القاضي 
مل جيز اإلقدام على على احلكم دون البحث والنظر يف املراد واملعىن الذي ... »

باتّباع كتابه وسنة رسوله عليه السالم، واالعتبار  خيرج عليه ألّن اهلل عّز وجّل أمرنا
وذلك كّله كاآلية الواحدة فال جيوز ترك شيء من ذلك مع  هبما والرّد إليهما،

بالتّنفيذ قبل الّتأّمل كما  القدرة عليه وإذا مل جيز ذلك وجب أن ننظر والهنجم
  آخره فننظر هل يتبعه استثناء  نبادر بذلك يف الكالم املّتصل إىل أن ينتهي إىلال
احدة، وال جيوز أن نبادر وكذلك الكتاب والسنة واألصول كلها كاآلية الو . ال أم

 «...إىل التّنفيذ حىت نتدبّر وننظر 
 .56 -55: المقدمة ص                                                                   
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يبىن عليه  فرع أصال اجلاعل لكل ،متهيد األصولو  احلمد هلل مزيل أعذار املكلفني بإرشاد العقول  
 والصالة والسالم على أشرف املرسلني، املوّقت لكلٍّ منهجا يسري عليه وميضي إليه، يرجع إليه،و 

 على من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين تهدين صلى اهلل عليه وعلى آله وصحابته أمجعني و وإمام اجمل
 :     أما بعد

الدول   صولهاحلضارات، وبنيت على أاألساس الذي قامت عليه العلوم و  إّن املنهج هوف    
 تراجع اتباع املناهجوملّا  ،الروابط واألواصر وبقدر التحكم يف املنهج تستحكم ،تواإلمارا

ما   عكس على  فقدت األمة ريادهتا يف العلم، عند املسلمني يف عصرنا احلايل الصحيحة والسليمة
وملا كانت دراسة مناهج التصنيف ترجع يف بعض جوانبها إىل كشف  ،كان معروفا عند املتقدمني

نيف عند املسلمني أبعاد القيمة احلضارية لألمم، اكتسى البحث فيها قيمة ومتيزا، فقد كان للتص
وتنافسوا يف إجياده يف شىت الفنون، وعرب  إليه دينية وعلمية وحضارية، ومن أجل ذلك توجهوا

 .األزمنة
إّن احلديث عن مناهج التصنيف يف عصرنا احلايل ذو أمهية قصوى ومكانة سامقة، تتجلى    

خمدرات أصالته  جيّلي، الذي مظاهرها يف كشف اللثام عن جانب معريف مهم يف تراثنا اإلسالمي
ومتّيزه وعمقه، على مستويات عدة، سواء  يف شخصياته أويف نظرياته، وعن هذه املعاين والقيم 

معرفة  »: يقول أحد الباحثني جمليا حقيقة القيمة العلمية املرجوة من دراسة مناهج التصنيف 
وما تاله من  ما سبقه ملناسب وسطعه يف مكانه امنهج التصنيف لكل كتاب تساعد على وض

جهود علمية يف نفس املنهج، حيث تساعد القراءة املنهجية املنظمة على حسن تصّور املسائل 
وإدراكها ووضع األمور العلمية يف سياقاهتا املناسبة كما يساعد ذلك على اكتشاف عناصر 

 .1«اب الوهماألصالة واجلدة يف األدبيات املتشاهبة وبوضوح بعض مآخذ الضعف وشيئا من أسب

                                                                 
، مناهج التصنيف يف الفلسفة اإلسالمية، رسالة ماجستري، جامعة القاهرة، كلية دار عصام الدين السيد أنسالزفتاوي   - 1

 . 7: م، ص9112-هـت0341العلوم، قسم الفلسفة اإلسالمية، إشراف الدكتور عبد املنعم عبد احلميد مدكور، 



 

 

 ح
 

ونظرا هلذه األمهية وغريها توجه نظري إىل حبث قضية متصلة جبانب من جوانب املنهج، واليت    
موضوع املنهج الذي اتبعه  والبحث الدراسةبتناولت هلا تعّلق وثيق مبجال التصنيف األصويل، ف

من هذه  الغايةاهلدف و كان يف كتابه املقدمة، و  البغدادي املالكي القاضي أبو احلسن ابن القّصار
الرتكيز على التطبيقات الفقهية يف ختريج الفروع على ، مع منهإظهار مالمح املنهج املتبع  الدراسة

ملقدمة ابن القصار يف صرح  علميةومن ناحية أخرى إبراز القيمة ال، األصول، هذا من ناحية
ليت وضعت أوىل اللبنات يف من الكتب ا حبقّ  لقصار يعداإن كتاب ابن إذ  املدونات األصولية،

، هـ427لك لتقّدم سنة وفاة صاحبه صرح الكتابات األصولية على أقل تقدير عند املالكية، وذ
إذ جند أقواله منصوصا  ،ه يف كتابات املتأخرينئظهر تأثري منهج املؤلف وآراه قد أنّ  نرىحيث 
ليس يف كتابات املالكية فحسب، بل  ،يف املسائل األصولية والفقهية آراء املالكيةنقل  عندعليها 

إضافة إىل اّتسام املقدمة ؛  من املذاهب األخرى لتشمل كتابات غري املالكية أيضا تعدت غريهم
القواعد األصولية من  أخرجت حيث ،وفروعه قواعد علم أصول الفقهبني  الربط بتبنيها ملبدأ

 .ليالعم اجلانب النظري إىلاجلانب  التجريد إىل التطبيق ومن
 :أهمية الموضوع -1

مع بيان  ج العلماء السابقني يف كتاباهتم،تكمن أمهية املوضوع يف كونه يكشف عن مناه   
جهودهم يف خدمة علم أصول الفقه، و تربز أمهية دراسة منهاج التأليف يف الكشف عن األثر 

وحفظها وإيصاهلا بكل دقة وأمانة،  العظيم الذي ساهم به السابقون يف صيانة املادة العلمية،
وذلك هبدف استثمارها واالستفادة منها يف املناهج املعاصرة، مع التعريج على أسبقية علمائنا إىل 

 .وضع أسسها و قواعدها وااللتزام هبا
إضافة إىل قيمة علم ختريج الفروع على األصول، الذي تشكل مقدمة ابن القصار املالكي، لبنة    

 .غنيا بالتطبيقات ضعه و إرسائه عند املالكية ومصدرامهمة يف و 
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 :املوضوع إىل هذا إىل اختيار ينتتنوع األسباب اليت دعت :أسباب اختيار الموضوع -2
 :األسباب الذاتية -أ 

امعية إن اختياري هلذا املوضوع نابع أوال من طبيعة التخصص الذي تدرجت فيه يف املرحلة اجل-
يف البحث إىل غريه من  فشغفي هبذا العلم  كان أكرب حمفز يل على أن ال أخرج هو أصول الفقه،و 

مقدمة ابن القصار تشكل مادة خصبة يف هذا اجملال تستحق البحث وذلك  العلوم، ومنه رأيت أنّ 
مث لثرائها بالتخرجيات الفقهية  على   -أصول الفقه -دونات يف  هذا العلماملمن أوىل  تعدّ  ألهنا

 .مام مالك رمحه اهلل أصول اإل
مناهج البحث، مما اقتضى العلوم اإلسالمية و يف طبيعة التخصص يف مرحلة ما بعد التدرج،  -

 . دراسة مناهج العلماء، و الكشف عنها
رغبيت يف املشاركة يف إثراء املكتبة املالكية يف علم أصول الفقه و علم ختريج الفروع على  -

 .  األصول
حبثي فهو راجع لطبيعة املذهب  موضوعأما عن سبب اختياري ملقدمة ابن القصار لتكون  -

وهو املذهب املالكي، مث لبيان ثراء هذا املذهب وغزارة إنتاج املالكية وأسبقيته يف  اجلزائراملنتشر ب
 .  صولالكتابات األصولية والتخريج واملناهج، عكس ما يثار حول قلة إنتاج املالكية يف علم األ

 :األسباب الموضوعية -ب
قيمة الدراسات اليت تعىن ببيان اجلوانب املنهجية يف التصنيف والتأليف، ألهنا موضع حرص  - 

 .الباحثني، وهبا تقيم حبوثهم
وأثر ذلك يف علم التخريج مع بيان  ،إبراز جانب مما كتبه املالكية يف علم أصول الفقه - 

 .     مناهجهم يف ذلك
جهود الفقهاء واألصوليني من املالكية يف ربطهم بني الفروع واألصول ومن مث التخريج  إظهار -

 . عليها، ممثال يف مقدمة ابن القصار منوذجا
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نتائجه يف وضع صورة ملعامل مناهج العلماء، بغرض تسهيل الوصول واالستفادة من البحث و  -
 .العلمية والدراسات خدمة الغايات

لمية اليت اتبعتها املدرسة املالكية البغدادية،  جمسدة يف شخص ابن القصار بيان املنهجية الع  -
 .  من خالل مقدمته األصولية

القيمة العلمية والتارخيية ملقدمة ابن القصار اليت تعد من أّمات الكتب األصولية املالكية ومن  -
 كتب األصول خصوصا أقدمها، واليت مل تنل حظا وافيا من الدراسة، رغم أمهيتها ومكانتها بني

 . املالكية عند
بني  ففي مقدمته األصولية ربطاعتناء املصنف بتخريج الفروع  الفقهية على القواعد األصولية،  -

 .                                مفرديت أصول الفقه تأصيال و تطبيقا
 .املالكي القيمة العلمية ملؤلف هذه املقدمة والذي يعد من أساطني أئمة املذهب -
 :أهداف الدراسة -3 

 :آمل من خالل هذا البحث أن أوفق بفضل اهلل وعونه إىل   
 .الكشف عن منهج القاضي أيب احلسن ابن القصار يف كتابه املقدمة -
 .إبراز جانب من تطبيقات القاضي ابن القصار يف ختريج الفروع على األصول -
 .وأثر املدرسة البغدادية على املذهب املالكي مناهج التصنيف األصويل، -
 :البحث إشكالية -4

املتوىف  الكتابة يف علم أصول الفقه قد ظهرت مبكرا لدى املالكية، ويف مقدمة ابن القصار إنّ      
ـ  دليل واضح على ذلك،كما أن التخريج على القواعد األصولية كان مبكرا أيضا ،ه427سنة 

لقارئ املقدمة من خالل األمثلة الفقهية اليت خرّجها ابن القصار على وهذا ما يتجلى عيانا 
، متأثرا مبنهج احلنفية، وعليه ميكن أن رغم اختصارها القواعد األصولية لإلمام مالك رمحه اهلل

تكون مقدمة ابن القصار املالكي من أوائل املصنفات اليت اعتنت بالتأصيل للمسائل األصولية 
الفقهية على طريقة كتابات احلنفية، وعلى العكس متاما من الكتب األصولية  مشفوعة بالتفريعات
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اليت انتهجت طريقة املتكلمني املوغلة يف التنظري واالستدالالت العقلية ومناقشة احلدود، واعتماد 
التجريد يف تقرير القواعد األصولية بعيدا عن التفريعات الفقهية، فمن هنا قام اإلشكال الذي 

الذي  المنهج هذا ؟ وما هي مالمح  :يه هذه الرسالة، وحاولت اإلجابة عليه وهوبنيت عل
في تخريج  التي أنتجتها هذه المقدمة ما هي التطبيقاتو  ،سلكه ابن القّصار في مقدمته

  .؟الفروع على األصول
 : منهج البحث -5

اقتضت طبيعة البحث أن أتبع يف هذه الدراسة املنهج االستقرائي القائم على تتبع تأصيالت       
مع االستعانة باملنهج  ه األصولية وذلك الستخالص منهجه،ابن القصار وتفريعاته يف مقدمت

 .  التأصيالت مالوصفي هبدف تصوير املسألة وذكر التفريعات املندرجة حتتها كتطبيقات لتلك
 : الدراسات السابقة -6

مل أجد يف حدود اطالعي و حبثي دراسة قائمة على بيان منهج ابن القصار يف مقدمته     
من  يحثوأحسب أن هذا املوضوع بكر مل ي. األصولية وتطبيقاته يف ختريج الفروع على األصول

آرائه و د  وجدت دراسات حول ابن القصار لذلك اخرتته ليكون موضوع حبثي، إال أين ق ،قبل
، تتمثل فيما  باقتضاب منهجهعن كتاب املقدمة و  تتحدث دراسات قفت علىا و األصولية، كم

ألهنا كانت  ،وغري وافية باملراد ،ذكره احملققون لكتاب ابن القصار، لكنها دراسات غري كافية
، ومع ذلك فقد استفدت منها واستعنت هبا يف إرساء معامل نقاطمقتضبة، وجاءت على شكل 

 .البحث هذا
وأخرى هلا اتصال  ،إىل دراسات هلا اتصال مباشر باملوضوع ؛الدراسات اليت أفدت منها تقسمو  

هلا اتصال مباشر مبوضوعي  كان  غري مباشر، فمن الدراسات اليت استفدت منها يف حبثي هذا واليت
 :  يف الكشف عن املنهج ما يلي

به الدكتور مصطفى بن كرامة اهلل خمدوم واليت القسم الدراسي لتحقيق كتاب املقدمة الذي قام  -أ
البن القصار، و جهوده من خالل املقدمة مع  بيان بعض اختياراته  وافية عرض فيها، ترمجة
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األصولية وأصل هذه الدراسة رسالة علمية تقدم هبا الباحث لنيل درجة املاجستري من جامعة 
 . لدراسة كثريا يف التعريف بابن القصار ، وقد أفدت من هذه ااإلمام حممد بن سعود بالسعودية

مد بن احلسني السليماين يف حتقيقه على مقدمة ابن القصار الذي تعرض حملالقسم الدراسي  -ب
إضافة إىل  ،كل ذلك باقتضاب كبري  القيمة العلمية للمقدمةو  فيه جلانب من سرية املؤلف و منهجه

 .  تعليقاته على هوامش املقدمة اليت كانت مفيدة جّدا وذات مادة علمية غزيرة
آراء ابن القصار األصولية اليت خالف : مقال للدكتور سعدي خلف مطلب اجلميلي املعنون بـ -ج

 .منشور على الشبكة العنكبوتية ،فيها املالكية من خالل كتاب إحكام الفصول للباجي
حممد فهد حممد : منهج التأصيل الفقهي للقاضي ابن القصار، رسالة علمية من إعداد الطالب -د

 -هـــ0344: الشامري، تقدم هبا الباحث جلامعة القاهرة كلية دار العلوم ، السنة الدراسية
فيها  إشراف األستاذ الدكتور حممد املنسي، مل أظفر منها إال باملقدمة، اليت عرض ،م9109
حيث حاول حبثه أن يربز منهجية ابن القصار يف تطبيق  ،مقدماتهتصورا عن املوضوع و  الباحث

 .و بيان تأصيالت ابن القصار الفروع على األصول
القواعد : من الدراسات اليت تناولت شخصية ابن القصار األصولية، دراسة موسومة بـ -هـ

من إعداد الطالب مجال عمران سحيم، األصولية عند القاضي ابن القّصار املالكي، دراسة مقارنة 
حسني مسرة، جبامعة القاهرة، كلية دار :األستاذ الكتور صالح سلطان، واألستاذ الدكتور: إشراف

يتيّسر يل احلصول عليها كاملة، م، مل 9109-هــ0344العلوم، قسم الشريعة اإلسالمية، موسم 
 .حبيث مل أطلع إال على مقدمتها

هـت، من خالل كتاب 427صول عند اإلمام ابن القّصار املالكي ت ختريج الفروع على األ -و
معمر قليل، : رسالة ماجستري من إعداد الطالب -مجعا ودراسة –الطهارة من عيون األدلة 

 .باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، مل يتسن يل االطالع عليها
دكتوراه، من إعداد الباحث علي عزوز، القاضي ابن القصار املالكي البغدادي، أصوليا، رسالة  -ز

، والغرض من إيراد أيضا مل أطلع عليها. م9119 -م9110: جامعة اجلزائر ، املوسم الدراسي



 

 

 م
 

نب متعددة هو اإلشارة إىل وجود دراسات تناولت شخصية ابن القصار من جوا ؛هذه البحوث
 .ومل ختصص لدراسة منهجه يف املقدمة

 :صلة بتخريج الفروع على األصولأما الدراسات املباشرة املت
التخريج عند الفقهاء و األصوليني دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية للدكتور يعقوب الباحسني،  -أ 

َعرََفت هذه الدراسة بعلم التخريج، و بينت جانبا من تطبيقاته مع استعراض مراحله التارخيية، 
 .وأشهر مدوناته

ع على األصول عند األصوليني و الفقهاء للباحث جربيل دراسة حتليلية مؤصلة لتخريج الفرو  -ب
بن مهدي ميغا و أصلها رسالة دكتوراه تقدم هبا الطالب جلامعة أم القرى حتت إشراف الدكتور 

يان مراحله التارخيية حممد شعبان إمساعيل، أّصل فيها الباحث لعلم ختريج الفروع على األصول بب
 . هي حبق موسوعة علمية مؤصلة هلذا العلمروطه وضوابطه و كتابات فيه وذكر شأهم الومصادره و 

أفدت لفقهاء للدكتور مصطفى سعيد اخلن، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف ا -ج
 .، يف تصّور مفردات املوضوعمن مادة الكتاب

اليت أرخت حلياة البن  أّما الدراسات اليت كان هلا اتصال غري مباشر فهي كتب الرتاجم،   
وشجرة النور  لمالكية، كرتتيب املدارك للقاضي عياض،ل اليت ترمجت خصوصا كتب تراجم ،القصار

وتاريخ بغداد للخطيب  و الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي للحجوي،الزكية حملمد خملوف،
القّصار، كإحكام الفصول للباجي، اليت نقلت أقوال ابن  ؛إضافة إىل الكتب األصولية ،البغدادي

وشرح تنقيح الفصول للقرايف، ومفتاح الوصول يف بناء الفروع على األصول للشريف التلمساين، 
 .وغريها من الكتب األصولية

 :صعوبات البحث -7
غياب : واجهت الباحث عدة صعوبات، و هي صعوبات ال يكاد خيلو منها حبث علمّي منها   

 رسم خطة البحث، قلّة احتفال املصادر بالرتمجة البن القّصار، إذ مل تسعفنا دراسة أسرتشد هبا يف
 . بالشيء الكثري عن حياته
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لوقوف عن كثب على يف ا ، الذي كان سيسعففقد جزء كبري من كتاب عيون األدلة البن القصار
 .بعض آرائه اليت مل يذكرها يف املقدمة

 : منهجية البحث -8
 : التهميش وعرض المادة العلمية فكانت كاآلتيأما منهجية اإلحالة و 

ذلك بذكر اسم السورة؛ سب رواية حفص عن عاصم، و فقد اعتمدت عزو اآليات القرآنية ح -
 .يف اهلامش مّث رقم اآلية

ذلك الصحيحني بعده و  منختريج األحاديث، أبدأ يف ختريج احلديث من املوطأ، وقد أخرج  -
بذكر الكتاب الذي خرج فيه  وأبدأر رمحه اهلل تعاىل على املوطأ، العتماد القاضي ابن القّصا

. احلديث مث الباب، مث رقم احلديث مّث اجلزء والصفحة، و ال أبني درجة احلديث إن كان مرويا فيها
خترجيه على مستوى الكتب الستة  أما إذا مل يكن احلديث مرويا يف هذه الكتب، فأتوسع يف

 . سابقة مع بيان درجة احلديثوفق املنهجية ال ،غريهاو 
ذكر معلومات الكتاب عند العزو إليه يف أول موضع يذكر، و ذلك ، بالبدء مبؤلف الكتاب ،  -

مث رقم   مث  دار النشر، مث بلد النشر،  إن كان الكتاب حمققا، مّث عنوان الكتاب ، مث حمقق الكتاب
 .الصفحةف الطبعة، مث سنة الطبع، مث اجلزء

، األعالم الذين ورد ذكرهم يف الرسالة حاشا الصحابة، و األئمة األربعة ألغلبترمجت  -
وتاريخ والدته إن وجد، وأشهر مؤلفاته، وتاريخ وفاته مع  واملعاصرين، وذلك بذكر اسم العلم،

 .اإلشارة إىل املرجع الذي ترجم له
 .حات األصولية ذات الصلة باملوضوعلشرحت بعض املصط -
ذلك ى املدونات األصولية املالكية، و توثيق املسائل و تصويرها يف الغالب األعم عل اعتمدت -

 .إال نادرا الستجالء أثر املقدمة على هذه املدونات ومل أعرج على آراء غري املالكية



 

 

 س
 

أما و  ، وضعتها على ترتيب املصحفوضعت يف آخر الرسالة فهارس علمية لآليات القرآنية -
؛ فقد جعلتها مرتبة على  األعالم والقواعد األصولية واملسائل الفقهية وأمساء ، األحاديث النبوية

 .، مث ختمتها ببيان قائمة املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات حروف اهلجاء
  :اتّبعت في عرض المسائل المنهجية اآلتية -
املادة العلمية وحماولة تتبع ما جاء يف كتاب املقدمة مما له تعلق ببيان منهج ابن القصار،  مجع - 
 .تطبيقاته يف ختريج الفروع على األصولو 

ذكر عنوان املسألة، نقل قول ابن القصار يف املسألة، تصوير املسألة بتعريفها وذكر الفروع   -
.    املسألة زيادة يف اإليضاحهب يف ره أئمة املذ، مع االعتماد على ماذكالفقهية املخرجة عليها  

نظرا لتعدد طبعات الكتاب فقد اعتمدت يف العزو بالدرجة األوىل على املقدمة البن القّصار  -
بتحقيق السليماين، فحيث أطلقت لفظ املقدمة فإمنا أريد به املقدمة بتحقيق السليماين، فإن نقلت 

 .من غريها، ذكرت اسم احملقق
 :خطة البحث -9

 .وخاتمة وثالثة فصول، مقّدمة: اال إىلقسمت حبثي إمج   
على بيان أمهية املوضوع،  تضّمنتمقدمة، : على أسسه ومعاملهقامت قد أما تفصيال فإن البحث 
، ومنهج البحث، البحث إشكاليةوعية، و موضأخرى ذاتية، و  بني أسبابوأسباب اختيار املوضوع،

املنهجية املتّبعة يف صعوبات البحث، و كذا ، و تتقاطت مع موضوع البحثاليت  والدراسات السابقة
 :، وهي كاآليتعرض ماّدته، وخطة البحث

 .ابن القّصار عصره حياته، مقدمته، واملدرسة العراقية: الفصل األول
 قاضي أيب احلسن بن القّصارعصر ال: المبحث األّول    

 احلالة السياسية: المطلب األول        
 احلالة االجتماعية: المطلب الثاني        
 احلالة الثقافية والعلمية: لمطلب الثالثا        
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 أشهر العلماء يف هذا العصر: المطلب الرابع        
 .حياة القاضي أيب احلسن بن القّصار: المبحث الثاني    

 امسه و نسبه: المطلب األول        
 .ة ابن القّصارو نشأ ةوالد: الثاني المطلب        

  :مولده -أ          
 :  نشأته -ب          

 .شيوخه و تالمذته: المطلب الثالث         
 :شيوخه -أ           

   :تالميذه -ب           
 .العلمية ة ابن القّصارمكان: المطلب الرابع        
 .مصنفاتهة ابن القصار و وفا : المطلب الخامس        

 وفاته -أ          
 .مصنفاته -ب          

                      التعريف بكتاب المقدمة في األصول البن القّصار :المبحث الثالث    
 .عنوان الكتاب: المطلب األول        
 .او سبب تأليفه ابن القّصارإىل  قدمةنسبة امل: المطلب الثاني        

 إىل ابن القصار نسبة الكتاب: أوال          
 سبب تأليف الكتاب: ثانيا          

 أمهية الكتاب وقيمته العلمية واملآخذ عليه: المطلب الثالث        
 أمهية الكتاب وقيمته: أوال          
 املآخذ على الكتاب: ثانيا          

 مصادر المؤلف في الكتاب: المطلب الرابع        
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 .للكتابالنسخ المخطوطة والمطبوعة  :المطلب الخامس        
 .النسخ املخطوطة للمقدمة :والأ          
 .املطبوعة للمقدمةالنسخ  :ثانيا          

 حمتوى الكتاب: المطلب السادس        
 .طريقة تأليف مقدمة القاضي أيب احلسن ابن القّصار: المطلب السابع        

 .بالمدرسة العراقية المالكيةالتعريف : المبحث الرابع    
 .نشأة املدرسة العراقية املالكية: المطلب األول        
 .خصائص املدرسة العراقية: المطلب الثاني        
 .أشهر أعالم املدرسة املالكية العراقية: المطلب الثالث        

 .منهج ابن القّصار في كتابه المقدمة: الفصل الثاني
 .تأليف المقدمةمنهج ابن القصار في  :المبحث األول    

 .منهج ابن القصار يف عرض مادة الكتاب :المطلب األول        
 .تنسيق الكتابنظام ترتيب و  :أوال          
 .وضع مقدمة للكتاب :ثانيا          
 .ناوين األبوابع:ثالثا          
 والنقل مع حترير نسبة األصول إىل اإلمام مالك األمانة العلمية يف العزو :خامسا          
 عدم ذكر املذاهب األخرى إال نادراو  ،اإلشارة إىل مذهب مالك :سادسا          
 االختصار خطة التزام :سابعا          
  منهج ابن القصار يف عرض مضامني الكتاب :المطلب الثاني        

 بعض اآلراء األصوليةيف  وخمالفته ملالك واملالكية انفراده واستقالليته :أوال          
 عدم اعتناء املصنف بصناعة احلدود والتعريفات :ثانيا          
 التزام األدب مع املخالفني: ثالثا          
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 سهولة األسلوب والعبارة :رابعا          
 .اعتماد أسلوب الفنقلة يف بعض املباحث :خامسا          
 :كثرة االستدالل على آراء مذهب اإلمام مالك :سادسا          

 .منهج ابن القصار في االستدالل: المبحث الثاني    
 األصليةمنهج ابن القصار  يف االستدالل باألدلة : المطلب األول        

 .االستدالل بالقرآن الكرمي :أوال          
 االستدالل بالسنة النبوية :ثانيا          
 .االستدالل باإلمجاع : ثالثا          
 .االستدالل بالقياس :رابعا          
  .التّبعيةاالستدالل باألدلة  :المطلب الثاني        

 .االستدالل بعمل أهل املدينة :أوال          
 .االستدالل مبذهب الصحايب: ثانيا          
 .االستدالل بشرع من قبلنا: ثالثا          
 .االستدالل باالستصحاب :رابعا           

 .األصولية منهج ابن القصار في تخريج أقوال اإلمام مالك: المبحث الثالث    
 تعريف التخريج: المطلب األول        
 :األصول الفرق بني ختريج الفروع على األصول، و بني ختريج الفروع من: المطلب الثاني        
 موضوع علم ختريج الفروع على األصول و استمداده:الثالث المطلب        
 استمداد علم ختريج الفروع على األصول : المطلب الرابع        
 الفائدة و الغاية من دراسة هذا العلم: المطلب الخامس        
 .أشهر املؤلفات يف علم ختريج الفروع على األصول:المطلب السادس        

 منهج التخريج عند ابن القصار: عرابالمبحث ال    
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 منهج ابن القصار يف ختريج األصول من الفروع :المطلب األول        
 منهج ابن القصار يف ختريج الفروع على األصول : المطلب الثاني        

 تطبيقات ابن القصار لـتخريج الفروع على األصول يف كتابه: الفصل الثالث
 األصليةالقواعد األصولية و الفروع املخرجة عليها يف األدلة :المبحث األول    

 :القواعد األصولية و الفروع المخرجة عليها في مباحث الكتاب: المطلب األول        
 .ختصيص الكتاب بالقياس :القاعدة األولى         

 .املخرج على هذه القاعدة الفقهي الفرع            
 .العبد الزاينمسألة حد               

   .نسخ القرآن بالسنة :القاعدة الثانية          
 .الفرع الفقهي املخرج على هذه القاعدة            

 .مسألة ال وصية لوارث              
  وع المخرجة عليها في مباحث السنةالقواعد األصولية و الفر : الثاني طلبمال       

   أفعاله صلى اهلل عليه و سلم تدل على الوجوب    :القاعدة األولى          
 الفروع الفقهية املخرجة على هذه القاعدة            

 زكاة اخلضروات: مسألة              
 حجية خرب الواحد:الثانية القاعدة          

 املخرجة على هذه القاعدة فروع الفقهيةال            
 خيار اجمللس :المسألة األولى              
 غسل اإلناء من ولوغ الكلب: المسألة الثانية              

 االحتجاج باحلديث املرسل:القاعدة الثالثة          
 املخرجة على قاعدة االحتجاج باملرسل الفقهية الفروع            

 القضاء بالشاهد و اليمني: األولىالمسألة               
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 الشفعة للشريك: المسألة الثانية              
 القضاء فيما أتلفته البهائم: المسألة الثالثة              

 اإلمجاع القواعد األصولية و الفروع الفقهية املخرجة عليها يف مباحث:الثالث طلبالم        
   .التخصيص باإلمجاع: لقاعدة األولىا          

 املخرجة على هذه القاعدة فروع الفقهيةال            
 مرياث العبد: المسألة األولى              
 .مرياث قاتل العمد: المسألة الثانية              

 .القواعد األصولية و الفروع الفقهية املخرجة عليها يف مباحث القياس: الرابع طلبالم        
 .القياس على املخصوص: ولىالقاعدة األ          

 املخرج على هذه القاعدة  فرع الفقهيال            
 قياس العبد على األمة يف تنصيف احلد  :مسألة              

 التبعيةالقواعد األصولية و الفروع المخرجة عليها في األدلة : المبحث الثاني    
عمل أهل  مباحثالقواعد األصولية و الفروع الفقهية املخرجة عليها يف : المطلب األول        

 املدينة
 تعارض عمل املدينة مع خرب اآلحاد: قاعدة          
                              املخرجة على هذه القاعدةالفقهية  فروعال           

 مسألة إسقاط زكاة اخلضروات                
عليها يف دليل مذهب رجة القواعد األصولية والفروع الفقهية املخ: المطلب الثاني        
 الصحايب

 حجية مذهب الصحايبقاعدة           
 املخرج على دليل مذهب الصحايبفرع الفقهي ال            

 األمن حالالسفر قصر الصالة يف  :مسألة              
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 .الفروع الفقهية املخرجة عليها يف دليل شرع من قبلناالقواعد األصولية و : المطلب الثالث        
 اعتماد شرع من قبلنا أصال من األصول اليت تستقى منها األحكام    قاعدة           

 : الفرع الفقهي املخرج على أصل شرع من قبلنا            
                                                       وجوب القصاص يف النفس واألعضاءمسألة               

القواعد الفقهية والفروع الفقهية املخرجة عليها يف مباحث : الرابعالمطلب         
 .االستصحاب

 حجية االستصحابقاعدة           
 على قاعدة االستصحاب الفرع املخرج            

   إسقاط الزكاة يف اخلضروات مسألة              
 :في مباحث داللة األلفاظ عليها الفروع المخرجةالقواعد األصولية و : المبحث الثالث    

 اقتضاء األمر الوجوب: القاعدة األولى          
 الفرع الفقهي املخرج على هذه القاعدة            

 وجوب إمتام القربمسألة               
 اقتضاء األمر الفور أو الرتاخي: القاعدة الثانية          

 الفرع الفقهي املخرج على هذه القاعدة            
  احلج على الفور وجوبمسألة               

 اقتضاء األمر التكرار أو املرة: القاعدة الثالثة          
 الفروع الفقهية املخرجة على القاعدة            

 الصالة ال تقتضي التكرار: المسألة األولى              
 احلج هل يقتضي التكرار :الثانية مسألةال              

 دليل اخلطاب :القاعدة الخامسة          
 ة املخرجة على قاعدة دليل اخلطابالفروع الفقهي            
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 .حنر اهلدي بالليل وكذا األضحية: ألولىالمسألة ا              
 السفر حال األمنقصر الصالة يف  :المسألة الثانية              

 العموم واخلصوص :السادسة قاعدةال          
 الفروع الفقهية املخرجة على هذه القاعدة            

 إجياب اللعن بني كل زوجني: المسألة األولى              
 عدة الصغرية املتوىف عنها زوجها :المسألة الثانية              
 .االعتكاف اليكون إال يف املسجد جامعا كان أو غريه :المسألة الثالثة              

 ختصيص الكتاب بالكتاب: بعةالقاعدة السا          
 الفروع الفقهية املخرجة على هذه القاعدة            

ختصيص آية عموم حتليل ما ملكت اليمني بآية حترمي اجلمع بني : المسألة األولى               
 .األختني

ختصيص عموم عدة املطلقات باألقراء بوضع احلمل إذا كانت : المسألة الثانية               
 .حامال

 االستثناء عقيب اجلملة :قاعدة          
  ذه القاعدةالفرع الفقهي املخرّج على ه            

 قبول شهادة القاذف إذا تابمسألة                
 الخاتمة

فله الشكر كله وله الفضل   لإلمتام،توفيقه مّنه و  على  -هذا البحث يف ختام -أمحد اهلل تعاىل   
أسجل  أن أداء لواجب الشكر واالعرتاف باجلميل أجد لزاما عليّ و كله وله املنة والثناء احلسن، 

ي قندوز حأمسى عبارات االحرتام والتقدير والشكر والعرفان واالمتنان لألستاذ املشرف الدكتور ما
، واألخذ من وقته، يف القراءة والتقومي نصحه وتوجيهه له اإلشراف على البحث معقبو  على

ادة األساتذة أعضاء اللجنة املناقشة الذين تكرموا لسّ ا باالمتنان والتقدير أيضا إىل هأتوجّ و والتوجيه، 
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 ن ساعد على إكمال البحث،اجلزيل أيضا لكل م وأصل شكري، بقراءة البحث وتقوميه وتقييمه
                                                                                        .وجيه أو دعوة بظهر الغيبتبنصح أو 

           أبو أمحد موالي عبد العايل حممد : وكتبه                                               
 م9102أكتوبر  17املوافق لـ  هـ،0341حمرم  94عشية يوم األربعاء 

                                  .              بوهران احملروسة                                             
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 عصره، حياته، مقدمته، المدرسة العراقيةبن القّصار القاضي أبو الحسن 
 قاضي أبي الحسن بن القّصارعصر ال: المبحث األّول

 نذيلبيئته وعصره الو  ،عالم من وضعه يف إطاره الزمايندراسة حياة أي  علم من األ قبل البد       
 ؛ذلك للوقوف عن كثب على كل املظاهر اليت أحاطت به ، ألن  دراسة شخصية ماو  ،نشأ فيهما

ال تتكامل جوانبها دون النظر يف البيئة اليت وجد فيها، وألن  اإلنسان ابن بيئته يتأث ر هبا كما يؤث ر 
فيها ، مل يكن القاضي أبو احلسن بن القص ار بدعا مم ن سبقه، فال ريب أنه قد تأثر ببيئته، من هنا  

سية واالجتماعية، والعلمية كان لزاما قبل أن نتعرض حلياته أن نذكر جانبا من واقع احلياة السيا
قد ضنت  لذلك دورا مهما يف إبراز شخصيته، علما أن  املصادر خصوصا أن   ،اليت اكتنفت نشأته

 .مكانتهبالرتمجة له رغم شهرته و 
 1الحالة السياسية: المطلب األول

باسية اليت الذي كان وعاء للدولة الع ؛عاش اإلمام أبو احلسن بن القص ار يف القرن الرابع اهلجري   
هذه املرحلة من تاريخ الدولة العباسية بداية السقوط،  د  تعو ، [هـ656هـ إىل 231] امتد ت من

وذلك ألهنا شهدت انقسامات وصراعات على السلطة، واإلمارة، كما عرفت حالة من عدم 
على اإلمارة وقيادة اجليش،  واوتسلط  وامتك ن الذينك وبين بويه، االستقرار، وظهور تنافس بني األترا

بإسناده أرقى الرتب والوظائف  ؛بعد أن مك نهم اخلليفة املطيع هلل من ذلك؛ هـ 312وذلك سنة 
فتنة ظهور القرامطة  ؛األلقاب، ومن أشهر الفنت اليت شهدها  هذا العصر بأعلى وحتليتهم، هلم

تباحوا احلرم، وكان ذلك سنة واس  ،الذين رو عوا احلجيج وقت لوهم، واقتلعوا احلجر األسود
 .إضافة إىل تداول عدد كبري من اخللفاء على السلطة يف وقت وجيز ،2هـ333

                                                                 
-هـ2121، 2عمر تدمري، ط دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، ط: ، الكامل يف التاريخ، تحينظر ابن األثري - 1

-ه2141، 2علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، ط:النهاية، تحوينظر ابن كثري ، البداية و . و ما بعدها 1/5م،ج2331
   .و ما بعدها 22/236م، ج2311

اخللفاء ، حتق مركز دار املنهاج للدراسات و التحقيق العلمي ، دار املنهاج، جدة، ، تاريخ ينظر السيوطي جالل الدين -2
 .531م ،ص 1421 -ـه2133، 2اململكة العربية السعودية، ط
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بداية من  ،قد شهدت احلقبة اليت عاش فيها ابن القص ار تداول مثانية خلفاء على احلكمل   
إليه ماشهدته ، يضاف (هـ111ت)وانتهاء باخلليفة القادر باهلل ( هـ314ت )اخلليفة املقتدر باهلل 

 1.ت تعصف باملنطقةدصراعات وقالقل كامن  املرحلة
احلالة السياسة يف عصر ابن القصار كانت يف أوج  توحي بأن   ؛كل هذه األحداث و غريها     

بني احلالة املوجود  ابط الوثيقنظرا للرت  ، وذلكمم ا أث ر سلبا على احلياة االجتماعية ،االحنطاط
 . اعية احلالة االجتمالسياسة و 

 الحالة االجتماعية: المطلب الثاني
ء على حياة   ؛إن  عدم االستقرار السياسي الذي ساد خالل هذه احلقبة    كان له األثر السي 

ضرورة إىل الناس االجتماعية، حيث إنه من املسل مات أن عدم االستقرار السياسي يؤدي بال
انتشار الظلم، وشيوع الفوضى، و  ،االضطراب االجتماعي، وذلك ملا يصاحبه من غياب األمن

وقد حدث ذلك كله يف عصر اإلمام ابن القص ار، فقد شهدت بغداد يف هذه الفرتة أتعس 
سعار وقت ل وغلت األ ،سطا قط اع الطرقة االجتماعية، فقد ظهر النهب ، و انتكاسة يف احليا

وستني  أربعاد يف سنة ، يقول احلافظ ابن كثري يف تصوير حالة بغد2النهبالناس، وكثر الغصب و 
النهوب، ش، من كثرة العيارين و امتنع الناس من املعا، و ببغداد جدا ا فغلت األسعار... » :وثالمثائة

 .  3«اشتد  احلالالبيوت لطلب الطعام و  أفتكنيكبس و 
، ومات كثري من الفقراء بسبب  4كما أن من مظاهر سوء احلالة االجتماعية أن عط ل احلج    

 . 5ور االقتتال اجلوع، كما مي ز هذه الفرتة ظهور ثراء فاحش عند الطبقة احلاكمة،  إضافة  إىل ظه

                                                                 
 .و ما بعدها 515 ص ينظر السيوطي، تاريخ اخللفاء - 1
 .1/343ينظر ابن األثري ، الكامل يف التاريخ  - 2
 .22/321،ابن كثري البداية و النهاية - 3
 .22/325ينظر ابن كثري، البداية والنهاية  - 4
اتفق يف سنة مثان  »:يف ترمجة أيب حامد اإلسفرايين متحدثا عن هذه الفتنة السبكيقال  .22/323السابق ينظر املصدر  - 5

،  «مصحف ابن مسعودوتسعني وثالمثائة وقوع فتنة بني أهل السنة والشيعة ببغداد بسبب إخراج الشيعة مصحفا قالوا إنه 
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 .نشأ القاضي أبو احلسن بن القص ار رمحه اهلل ؛يف ظل كل هذه األحداث والوقائع ويف كنفها  
 :1العلميةالحالة الثقافية و : لمطلب الثالثا

حالة عدم االستقرار والفوضى اليت كانت و  ؛رغم االضطراب املريع –كانت احلياة العلمية لقد     
هذه  مبنأى عن احلياة السياسية واالجتماعية ، بل كانت على النقيض متاما، فقد عرفت  -سائدة
؛ مل يشهد التاريخ حقبة أزهى منها من حيث الثراء املعريف والثقايف والرقي حالة من االزدهاراحلقبة 
، مامل جيتمع يف فذاذاأللعلماء ا من على خنبة من العباقرة، فقد اجتمع يف هذا العصر ابتوفرهوذلك 

متي زت به هذه املرحلة  ما هذا معأمثاهلم يف عصر واحد، ب ود الزمانقل ما جي غريه من العصور، إذ
هذا االزدهار أنتج إغناء املكتبة  ،حركة التأليف على اختالف الفنون واملذاهب ازدهار من

      .ها بشىت املصادرءاإلسالمية وإثرا
 عدة عواملأسهم يف حتصيله  فقد  يكن وليد الصدفة،؛ ملقطع النظريهذا الثراء املعريف املنإن     

 :من أبرزها   وأسباب
لسهم، وكسب احرص اخللفاء على تقريب العلماء، ورعاية العلم وتشجيعه، وذلك لتزيني جم -  

يف تنشيط احلركة  و هذا التشجيع كان له أثر.تأييد الرعية هلم ملا ترى من التفاف العلماء حوهلم
 .العلمية، وازدهارها

املذاهب الفقهية، الذي  بني خمتلف رحلةالصراع الفكري الذي كان حاضرا بقوة يف هذه امل -   
 .ساهم مسامهة قوي ة يف التشجيع على التأليف لنصرة املذاهب وقيام املناظرات بني خمتلف الفرق

ظهور املدارس واملكتبات اليت تزخر بأنفس الكتب يف شىت العلوم، فقد كانت بغداد عامرة  -   
من نبوغ  كثري  ؛الزمنية رحلةهذه املوال أدل  على ازدهار احلركة العلمية يف  ،باملدارس و املكتبات

 .  احلقبةالذين كان هلم أثر يف متي ز هذه  ،من العلماء األفذاذ  يف خمتلف العلوم
                                                                                                                                                                                                     

، 1عبد الفتاح احللو، وحممود الطناحي، هجر للطباعة والنشر والنوزيع، ط: السبكي، تاج الدين، طبقات الشافعية، تح
 .1/65 هــ،2123

منشورات جامعة اإلمام محد بن سعود ، السعودية، الضوحيي علم أصول الفقه من التدوين إىل هناية القرن الرابع اهلجري،  - 1
 2/919 م،1446 -هــ 2111 ،2ط
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مم ا ال يدع جماال للريب أن هذا االزدهار خالل هذه احلقبة كان له أثر يف نبوغ القاضي ابن إنه    
 .، وكثري من املعاصرين لهالقصار

 .1العلماء في هذا العصر أشهر: المطلب الرابع
النضج والثراء املعريف يف شىت القص ار عصر االزدهار و  يعد العصر الذي عاش فيه القاضي ابن   

أنذاك، فقد توف ر من العوامل ما ساهم يف إخراج فطاحل  متداولةاليت كانت  ؛العلوم و املعارف
 –متي زوا يف عصر ابن القصار  و فيما يلي عرض ألشهر العلماء الذين ،ونوابغ يف علوم خمتلفة

، وتأثري  ، الذين كان هلم صيت وشهرة واسعة، كما كان هلم إسهام واضح -القرن الرابع اهلجري
 .إىل يومنا هذا األمة تستفيد منهمازالت  اليت ؛يف بعث احلركة العلمية  كبري

 :من أشهر أعالم هذا العصر
 .2(هـ311ت )أبو بكر بن األنباري  -   
 .  3(هـ 334ت  )اإلمام أبو احلسن األشعري - 

 .4(هـ331ت )أبو القاسم اخلرقي احلنبلي  -
 

                                                                 
خمدوم مصطفى، دار املعلمة للنشر والتوزيع، الرياض، :  مقدمة يف أصول الفقه ، دراسة و حتقيق ابن القص ار، ينظر - 1

 .12 م، ص2333هـ، 2114: ت، ط 2السعودية ط
هــ، له عدة تصانيف منها، كتاب الوقف 112ابن األنباري أبو بكر حممد بن القاسم ،احلافظ اللغوي، ولد سنة  - 2

ينظر ترمجته عند القفطي مجال الدين، إنباه الرواة على هــ، 341واالبتداء، كتاب األضداد، شرح املفضليات وغريها، تويف سنة 
م، 2311-هــ2146، 2حممد أبو الفضل، دار الفكر العريب، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط: أنباه النحاة، تح

3/142 . 
هــ، من أشهر  114هــ، وقيل 164إمام املتكلمني يف عصره، ولد  ، علي بن إمساعيل بن إسحاق،أبو احلسن ،  األشعري - 3

الذهيب مشس هــ، ينظر ترمجته عند 334: تويف وغريها اإلبانة، مقاالت اإلسالميني، اللمع يف الرد على أهل الزيغ والبدع،: كتبه
: ،س ط 2النبالء، حتق شعيب األرناؤوط، و حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، ط، سري أعالم الدين

 .25/15 م،2313 -هـ 2143
هــ، 331، تويف بدمشق سنة  احلنبلي احلنبلي، من أشهر مؤلفاته خمتصره يف الفقه عمر بن احلسني،اخلرقي أبو القاسم  - 4

 .1/15، تدحممد حامد الفقي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، دط،: تح، طبقات احلنابلةينظر ترمجته عند ابن أيب يعلى، 
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 .                                                    1(ـه314 ت) أبو احلسن الكرخي احلنفي - 
 .2(هـ314 ت) أبو بكر اجلصاص احلنفي -
 .3(ـه315ت )أبو بكر األهبري  -  
 .4(ـه315ت )احلافظ أبو ذر اهلروي  -
 .5(ـه311ت )أبو علي الفارسي  -
 .6(ـه311 ت) أبو القاسم بن اجلالب املالكي -
 .7اإلمام الناقد صرييف احلديث الواقف على علله (هـ315ت )احلافظ أبو احلسن الدارقطين  - 

 .8(هـ331ت )أبو الفتح بن جين  -
 .9(هـ143ت )القاضي أبو بكر الباقالين -

                                                                 
املختصر، األصول، عاش مثانني سنة تويف : عبيد اهلل بن احلسني البغدادي؛ شيخ احلنفية، من مصنفاته الكرخي أبو احلسن - 1

 .25/116هــ، ينظر الذهيب، سري أعالم النبالء 314سنة
أصول الفقه معروف بأصول اجلصاص، : ، إمام احلنفية يف عصره من مصنفاتهأمحد بن علي الرازي اجلص اص أبو بكر - 2

ينظر الذهيب، سري أعالم النبالء  .وله مخس وستون سنة هــ314: ويف سنةأحكام القرآن، وشرح خمتصر الكرخي، ت
26/314. 

 .ستأيت ترمجته - 3
 .ستأيت ترمجته - 4
أبو علي احلسن بن أمحد، إمام العربية يف وقته، أخذ عن الزج اج وابن السر اج وغريمها، كان متهما باالعتزال، من  الفارسي - 5

هــ ينظر السيوطي، بغية 311أشهر مصنفاته، اإليضاح يف النحو، تعليقة على كتاب سيبويه، احلجة وغريها تويف ببغداد سنة 
 .2/136الوعاة 

 .ستأيت ترمجته - 6
هــ، من أشهر مصنفاته كتاب السنن املعروف 346، ولد سنة الناقد أبو احلسن علي بن عمر اإلمام احلافظالدارقطيب  - 7

 .26/113ينظر الذهيب، سري أعالم النبالء . هــ315بسنن الدارقطين، وكتاب العلل، اإللزامات والتتبع وغريها، تويف 
اخلصائص، : أبو الفتح عثمان النحوي، من أحذق أهل العربية، أخذ عن أيب علي الفارسي، من أشهر مصنفاته ابن جين- 8

أبو الفضل : السيوطي، بغية الوعاة، تح: هــ، ينظر ترمجته 331سر صناعة اإلعراب، اللمع يف النحو وغريها تويف سنة 
 . 1/231ابراهيم، بريوت لبنان، دط،دت،

 .ستأيت ترمجته - 9
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، الذين امتألت هبم بن القص ارهؤالء العلماء غيض من فيض من الذين نبغوا و متي زوا يف عصر ا   
عليه فال ريب أن البالغ يف ازدهار حركة الفكر، و  بغداد، و طبقت شهرهتم الدنيا، و كان هلم األثر

 ،كان موجودا يف عصرهالذي   ،هبذا الر غد املعريف ـه331يتأثر القاضي أبواحلسن بن القصار ت 
 .هبذه البيئة العلمية املتميزة يف كل الفنون، و عرب خمتلف املذاهب و 
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 .حياة القاضي أبي الحسن بن القّصار: المبحث الثاني
 .اسمه و نسبه: المطلب األول

 . 1هو القاضي أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد البغدادي، املالكي املعروف بابن القص ار   
 .                     2وقد اقتصر بعض من ترجم البن القصار على ذكر علي بن عمر دون ذكر أمحد   
ختصارهم ال راجعولعل  ذلك  ،3كما اقتصر بعضهم على ذكر علي بن أمحد دون ذكر عمر    

ما  د  يعونه جلد ه أمحد دون ذكر  أبيه، و تارة ينسبعمر الذي هو أبوه ، و : نسبونه لـلنسبه، فتارة ي
ولعله  ،وذكر نسبه هو األمجع من بني كل من ترجم له  أثبته اخلطيب البغدادي  يف ترمجته

نه كونه بلديه أل  منه، إضافة إىل اخلطيب األرجح، وذلك جلمعه بني أبيه وجد ه، مث لقرب عهد
ومنه فإن  هذا  االختالف الواقع يف نسبه  ، -رمحه اهلل–عنه نقل القاضي عياض بغدادي مثله، و 

 .                    ناشئ عن االختصار فيه،  وليس من اختالف التضاد
مم ا يسجل يف ترمجة ابن القصار انفراد صاحب شجرة الن ور الز كية بإضافة األهبري الشريازي إىل و  

                         . 4نسبه
وهي القطعة من  -ا نسبة ابن القص ار فهي إىل حرفة القصارة، اليت هي دق  الثياب باملقصرة، أم  

 . -اخلشب

                                                                 
-هـ2111، 2ان، طبشار عواد، دار الغرب اإلسالمي بريوت لبن: ، تاريخ بغداد، تحينظر اخلطيب البغدادي - 1

 -يةاملغرب اململكة سعيد أعراب، مطبعة فضالة، احملمدية،: ، ترتيب املدارك، تحالقاضي عياض ينظرو .  23/136م،1441
وحممد خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات . 21/241سري أعالم النبالء،  ،والذهيب ، 12-1/14 -م 2312، 2ط

 .2/31، تدار الفكر، بريوت لبنان، د ط، د املالكية ، 
 -عبد القادر األرناؤوط، و حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق: ، شذرات الذهب ، تحينظر ابن العماد احلنبلي -2

 . 1/524 -م 2313-ـه2124، 2بريوت، ط
،  2مأمون اجلن ان، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط: ـ، الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، تح ينظر ابن فرحون- 3

 .136م ص 2336 -هـ2121
 .2/31ينظر حممد خملوف شجرة النور الزكية - 4
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احملور للثياب ألنه يدقها بالقصرة اليت : والقص ار واملقصِّر »:قال ابن منظور يف لسان العرب    
   .1«خشبة القص ار: واملقصرة. هي القطعة من اخلشب، وحرفته القصارة

نا بابن القص ار، فريجعها و    إىل كون والده أوأحد أجداده   الدكتور مصطفى خمدومأم ا شهرة مرتمجِم
  2.كان يشتغل بالقصارة، فعرف به

، وهذا سبب كون املصادر مل تتعرض بالعلم  وهذا يوحي إىل أن أسرته مل تكن أسرة مشهورة    
سريته العلمية بالتفصيل، وقد أشار هلذا املعىن احلبيب ل مل تتطرقبل  ، تهنشأو  ابن القص ار  ملولد

سبب عدم  عن معرض احلديث بن طاهر يف مقد مة حتقيقه على كتاب اإلنصاف للباقالين يف
 :ارخيية لذكر شيء من ميالد ونشأة وحياة القاضي أيب بكر الباقالين حيث قالتعر ض املصادر الت  

ال يلتفتون إال إىل األشخاص  -يف شىت أصناف العلوم -املؤمر خِّني حلياة العلماء وذلك راجع ألن  » 
بعد أن يبلغوا درجة من العلم ، فيصبح هلم به تأثري يف احلياة العلمية و يف الغالب يهتمون بالتأريخ 

هتم فيفو  ،قل و الر واية عم ن عاصرهم أو جاء بعدهمهلم بعد وفاهتم و يعتمدون يف ذلك على الن  
 . 3«بذلك كثري من مراحل حياة املؤمرَّخ هلم

، حيث هلذا جاءت ترمجته غاية يف االختصارو  ،على ابن القصارينطبق متاما  الذي ذكره ذاوه   
    .مل حتفل كتب الرتاجم والطبقات بالت عرض حلياته إال باقتضاب

 
 
 
 

                                                                 
 :     ةماد 5/241هـ ، 2121، 3لفيف من املختصني، دار صادر، بريوت لبنان، ط: ابن منظور ، لسان العرب، تح - 1

 ".قـ ص ر"
 .23خمدوم مصطفى، ص:تحابن القص ار مقدمة يف أصول الفقه ، - 2
، 2الباقالين أبو بكر ، اإلنصاف فيما جيب اعتقاده، دراسة احلبيب بن طاهر، دار مكتبة املعارف، بريوت لبنان، ط  - 3

 .1م، ص 1422 -هـ 2131
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 .ة ابن القّصارو نشأ ةوالد: الثاني المطلب
 :   مولده - أ

ال مكان والدته بالضبط، ولكن بن القص ار بذكر تاريخ ميالده و اليت ترمجت ال مل تسعفنا املصادر  
هـ 113الظاهر أنه كان أصغر من شيخه األهبري الذي كان من أخص تالمذته والذي ولد سنة 

 . 2على أصح األقوال كما قال اخلطيب البغدادي 1هـ315واملتوىف سنة ،
، وابن ـه143واملتوىف سنة  4هـ331املولود سنة  3أقرانه وأهل طبقته كالباقالينوعند النظر إىل    

 هــ331هو  وبالنظر إىل تاريخ وفاته هــ316واملتوىف سنة  هـ،324املولود سنة  5أيب زيد القريواين
 اهللشر األوىل أوالثانية أوحنو ذلك و يغلب على الظن أن ه ولد يف بداية القرن الرابع اهلجري، الع

 .6أعلم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          :                                                                                                                            نشأته - ب

  م ا نشأة ابن القصار فإن املصادر مل تشر هي األخرى إىل ظروف نشأته، لكن بالنظر إىل البيئةأ
العلمية املتمي زة اليت كانت سائدة يف بغداد و اليت سبق اإلملاع إىل طرف منها ميكن أن نستشف 

 ،حافلة بالدروس يف املساجد واملدارس بيئته ظروف نشأة ابن القصار، حيث كانت خالهلا من
ا يربز ذو  ،وينهل من علومها ،وال غرو أن يرتادها ابن القصار لك يسمع من أكابر شيوخها، و مم 

                                                                 
 .3/131اريخ بغداد، تينظر اخلطيب البغدادي،   - 1
تاريخ : أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي خامتة احلفاظ، و صاحب التصانيف، شافعي املذهب له من املصنفات - 2

هـ ينظر ترمجته يف الذهيب سري األعالم، 163بغداد، الفقيه و املتفقه، و الكفاية يف علم الرواية و غريها، تويف سنة 
 .و غريها. 21/141

انتهت إليه رياسة املالكية يف  ،، مقدم األصولينيامللةلباقالين املالكي شيخ السنة و لسان أبو بكر حممد بن الطيب ا - 3
هـ ينظر ترمجته يف القاضي 143اإلرشاد، إعجاز القرآن و غريها تويف التبصرة، التمهيد، التقريب و : يفعصره، له من التصان

 .و ما بعدها 1/11عياض، ترتيب املدارك، 
 . 6/216م، 1441، 25الزركلي خري الدين، األعالم، دار العلم للماليني، بريوت، ط - 4
بن أيب زيد املالكي شيخ املالكية يف عصره، كان يلقب مبالك الصغري، صاحب املصنفات  عبد اهلل أبو حممد القريواين - 5

 .6/125ينظر ترمجته يف ترتيب املدارك .  هــ316: احملررة يف املذهب، كالرسالة، و النوادر والزيادات، تويف سنة
 .26: مصطفى خمدوم، القسم الدراسي ص: ينظر ابن القصار، املقدمة تح - 6
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 ،مرجع املالكية يف عصرهو  ،زمانهالذي كان إمام  ؛بوضوح هو صحبته أليب بكر األهبري البغدادي
    .وأخذه عنه

 ؛جتو ل يف مدن العراق ألخذ العلم  والسماع من الشيوخو  ،ه قد رحل يف طلب العلمكما أن      
كتابه عيون األدلة يف كالمه عن مسألة    يف أخذ عن علمائها، فقد ذكرذهب إىل البصرة و  حيث

وأول ما مسعت هذا الفصل من القاضي أيب حامد  »الرتتيب يف التيمم والفرق بينه وبني الوضوء 
     .1«...رمحه اهلل بالبصرة وكل مته عليه 

كما نقل تلميذه القاضي عبد الوهاب يف كتابه عيون املسائل الذي اختصر فيه كتاب شيخه   
و قد مسعته من أيب ... » يف رقبة الوقف : 2115: ار عيون األدلة يف املسألة رقمابن القص

التقى بالقاضي أيب حامد و  ،ه قد رحل إىل البصرةمما يدل على أن   2«حامد القاضي بالبصرة
 .3(هـ361ت )أمحد بن بشر املروروذي البصري الشافعي 

الذين ينحدرون  ؛قد نشأ نشأة عادية كغريه من البسطاء ؛بن القص ار القاضيم أبا احلسن إن        
ظروف وال ،لعل  هذا هو السبب يف كون املصادر مل تعنت بذكر ميالدهو ، من األسر املغمورة

 .عن أسرته أو حياته كما أشرنا سابقا شيءال و ، نشأته
هي خطة ال و  ،قاضياة يف العلم؛ عني مبوجبها حىت بلغ رتبة رفيع والتحصيل؛ تدرج يف الطلبمث    

حاز قصب السبق فيها، والشك أن ابن القصار قد و  ،إال ملن اكتملت عنده العلوم واملعارف تسند
هذا  هلذا فإن شهرته بالقاضي ال نزاع فيها ، حىت صاربالقدح املعلى يف علوم الشريعة و حظي 
ضيان عندهم فاملراد هبما لقاأطلق ا مىتاشتهر عند املالكية أنه  حيث، ولصيقا به عليه اعلم اللقب

                                                                 
عبد احلميد بن سعد بن ناصر ، منشورات : هـ، عيون األدلة يف مسائل اخلالف، تح331ابن القص ار أبو احلسن ت  - 1

 .2/131م 1446-هـ2116، 2العربية السعودية، طجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، اململكة 
-هـ2134، 2علي حممد بورويبة، دار ابن حزم، بريوت لبنان، ط: ، عيون املسائل، تح القاضي عبد الوهاب املالكي - 2

 .643م، ص 1443
إماما ال يشق كان  ،مفيت البصرة، وصاحب التصانيفو  شيخ الشافعية، أبو حامد أمحد بن بشر بن عامر املروروذي - 3

: هـــ، ينظر ترمجته 361تويف ، له شرح على خمتصر املزين يف الفقه، واجلامع يف املذهب، أخذ فقهاء البصرة: وعنه، غباره
  .3/221، والسبكي، تاج الدين، 26/266الذهيب سري أعالم النبالء 
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 -يضاف إىل ذلك ،رمحهما اهلل 1القاضي عبد الوهابالقاضي أبو احلسن بن القص ار، و  :حصرا
كان الطبقة الرفيعة من التالميذ الذين درسوا عليه  وخترجوا به و   -أي بلوغ درجة رفيعة من العلم

املدرسة أثر يف احلياة من جانب، ومن جانب آخر تأثري تلك الطبقة على هلم متي ز يف العلوم، و 
ولو مل  ،نشر العلمه جلس للتدريس و كل هذا يدل  على أن  ،يف اجملتمع  مكانتهااملالكية بالعراق و 

سوف نأيت على ذكر طائفة مم ن و  ،الوهاب لكفاهيكن البن القصار من التالميذ إال القاضي عبد 
 .ه عند احلديث عن تالميذهتتلمذوا على يدي

 .تالمذتهشيوخه و : المطلب الثالث     
 :شيوخه -أ

تفج ر أثرا يف صقل املواهب و  ؛احلادقنياملرء على يد كبار العلماء و  نإنه من املقر ر أن لتكو     
إال  أن  حصول امللكات عن املباشرة والت لقني أشد  ...» :يف املقد مة 2يقول ابن خلدون ؛امللكات

 .3«فعلى قدر كثرة الش يوخ يكون حصول امللكات ورسوخها ،استحكاما وأقوى رسوخا
ر هبذه و تأث   ،يف زمانهالزم كبار أهل العلم اضي ابن القص ار هذا، فقد أخذ و أ للققد هتي  و   

املصادر مل تتعرض لذكر الكثري من  أن  ؛ قبل عد  شيوخ ابن القصار ا جيدر التنبيهمم  و ، املالزمة
إلشارة إليه يف  لعل ذلك راجع للسبب الذي سبق افقد اقتصرت على ذكر اثنني فقط، و شيوخه، 

 الكثري من أخبارهعلى  الت عرف ففات بذلك ،االهتمام بالتأريخ له كان بعد وفاتهكون الرتمجة له و 
 .-و اهلل تعاىل أعلم –من مجلتها عد مشاخيه و 

 :أخذ عنهم ابن القص ار الذين الشيوخ من أشهرإن     

                                                                 
 .2/31شجرة النور الزكية  حممد خملوف، -1

هــ، و طاف يف طلب العلم من 134عبد الرمحن الفيلسوف و املؤرخ ولد ونشأ بتونس سنة ويل الدين ابن خلدون أبوزيد  - 2
، واملقدمة، تويف يف  يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب اخلربكتاب ديوان املبتدأ و : شهر آثارهأ

 .3/334ينظر الزركلي، األعالم . هــ 141القاهرة سنة 
م، 2311-ه2141، 1خليل شحادة، دار الفكر بريوت لبنان، ط: و زيد عبد الرمحن ، املقدمة، حتقابن خلدون أب - 3

 .111ص 
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 : أبو بكر األبهري القاضي -1
مائتني مثانني و مولده سنة تسع و  هو حممد بن عبد اهلل بن حممد بن صاحل األهبري املالكي،   

بن احلسني  سكن بغداد، ،وحدث هبا عن أيب عروبة احلراين، وحممد بن الباغندي، وحممد
  1.من البغداديني بن زيدان الكويف، وابن أيب داود، وخلق سواهماألشناين، وعبد اهلل 

ابراهيم بن خملد، وابنه إسحاق بن ابراهيم، والربقاين، وأمحد بن علي، : الكثري مثلوقد حدث عنه 
بن احلسن احلريب املالكي، والقاضي أبو القاسم  وحممد بن املؤمل األنباري، وعلي بن حممد 

أبو بكر احلسن الدارقطين، : وحدث عنه أيضا   ،اجلوهري، وغريهم التنوخي، واحلسن بن علي
عبيد أبو : ومن أهل األندلس ،صر القاضيوالقاضي الباقالين، وابن فارس املقري، وأبو حممد بن ن

حممد بن أيب زيد أبو القاسم الزهري، واستجازه أبو احليوين، واألصيلي، وأبو حممد القلعي، و 
 وأبو الحسن بنعفر األهبري، وأبو سعيد القزويين، وأبو القاسم اجلالب، القريواين، وتفقه به أبو ج

وابن عباس البغدادي، وابن خوير منداد  ،، وأبو عمر بن سعد األندلسي، نزيل املهديةالقصار
 .البصري

ه كان ثقة مأمونا، وكان رجال  صاحلا  خريا ، ورعا ، عاقال ، نبيها  فقيها  يذكر من ترجم له أن  و     
كان املقد م يف احملافل، معظما عند انتشر عنه مذهب مالك،  و  ،كان ببغداد أجل  منه، مل  عاملا  

 .  2يفيت الناسو سنة يدرس العلم علماء عصره، مكث سنت 
أجنبهم، يقول القاضي عياض رمحه د اجتمع لألخذ عنه كبار الطالب و ه قيذكر املرتمجون له أن  و    
ه صحاب بعد إمساعيل القاضي، ما أجنب أبو بكر األهبري، كما أن  ومل ينجب أحد من األ» : اهلل

بل هو أكثر اجلمع  ،ال قرين هلما يف املذهب بقطر من األقطار، إال سحنون بن سعيد يف طبقته
 .3«وأجنحهم طالبا   ،أصحابا ، وأفضلهم أتباعا  

                                                                 
 .6/213ترتيب املدارك ، القاضي عياض،و ، 3/131تاريخ بغداد اخلطيب البغدادي، ينظر   - 1
 .6/215ينظر القاضي عياض، ترتيب املدارك،  - 2
  .و ما بعدها 351ابن فرحون ، الديباج املذهب صو ،211-6/211املداركينظر القاضي عياض، ترتيب   - 3
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لرد على املزين، كتاب ا:منها تبحره،ك عدة مصنفات تدل على سعة علمه و أم ا مصنفاته فقد تر    
، وكتاب فضل املدينة على قافةكتاب إمجاع أهل املدينة، ومسألة إثبات حكم الوكتاب األصول، و 

شرح  تابوك ،ومن حديثه كتاب العوايل، وكتاب األمايل ،للعوالدالئل وال بمكة، ومسألة اجلوا
 .1ألف مسألة فيهما حنو عشرينشرح املختصر الكبري، و كتاب املختصر الصغري، و 

ابن القص ار يعد  من كبار تالمذة األهبري بل من أخص مالزميه، ما ذكره  ا يدل على أن  ومم     
الدولة حلضور زواج ابنه من بنت  عضد   -بكر األهبرياأي أب -يف أخباره أنه دعاه 2القاضي عياض

بعض ملوك الديلم، فلما رأى العزمية خرج متوكئا  على علي بن عمر بن القصار، وعبيد اهلل بن 
   4...، حىت أتى الد جلةكبريي أصحابه ، 3احلسن بن اجلالب

ه مل أن   فيه داللة علىو  ،ففي هذا اخلرب إشارة إىل مدى مالزمة ابن القصار لشيخه بعد أن كرب   
هــ وعمره 315وقد تويف رمحه اهلل ببغداد سنة  ،حىت وسم بأنه من كبار أصحابه ،يفارقه حىت وفاته
 .  5نيف ومثانون سنة

  :أبو الحسن الستوري -2
إىل الستوري  معاين عن النسبةهو علي بن الفضل بن إدريس بن احلسني الستوري، قال ابن الس   

اجلمع لراء ، هذه النسبة إىل السرت ، و يف آخرها ااملنقوطة و  التاءهي بضم السني املهملة و و »:

                                                                 
 .6/211 القاضي عياض، ترتيب املدارك - 1
هــ، أخذ عن املازري، 136أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب، السبيت، اإلمام العالمة الفقيه احملدث، ولد بسبتة سنة  - 2

الشفا يف التعريف حبقوق املصطفى، إكمال املعلم بشرح مسلم، : وأجازه الطرطوشي، صاحب املؤلفات البديعة من أشهرها 
حممد األمحدي أبو النور، : ، تحينظر ابن فرحون الديباج املذهب، هـ 511سنة   التنبيهات املستنبطة وغريها، تويف مسموما

 .2/145 ، و حممد خملوف، شجرة النور الزكية.1/16 دار الرتاث للطباعة والنشر، القاهرة، دط، دت،
من أعالم املدرسة البغدادية، أخذ عن  ، البصري املالكي، فقيه أصويل،أبو القاسم عبيد اهلل بن احلسنيابن اجلال ب  - 3

 .1/16القاضي عياض، ترتيب الدارك عند هـ ينظر ترمجته 311له كتاب التفريع، تويف كهال سنة  األهبري وغريه،
 .6/213 نفسه املصدر  - 4
 .6/231ينظر القاضي عياض، ترتيب املدارك   - 5
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محل أستار أو  ،على ما جرت به عادة امللوك،ة البوابيتور و سبة إم ا إىل حفظ الس  هذه الن  ستور، و 
 .1«الكعبة 

قد روى حاديث يسرية عن احلسن بن عرفة، و فقد حد ث بأ ،من احملدثني املقلنيالستوري  يعد       
عن احلسن بن  سندهالبعض األحاديث النادرة اليت ي تهقص ار أحاديث قليلة، ومنها رواالعنه ابن 

ث ، عرفة وعنه روى يوسف القواس، وابن حسنون النرسي، واحلسني بن برهان،  تويف  سنة ثالم
مثائة    .2قد قارب املائةو  ،وأمربعني وثالم

ولعل  أخذ ابن  ،3وروى عنه ،ابن القص ار مسع من الستوري وقد نقل اخلطيب البغدادي أن        
 .اهلل أعلم، و فقط وري قاصر على أخذ الروايةعن الست رالقص ا

 :حامد أحمد بن بشر المروروذي البصري الشافعي والقاضي أب -3
حامد ضمن وقد أدرجت القاضي أبا ،4(هـ361 )وعظمائه  تويف الشافعي أحد رفعاء املذهب    

ألنه صر ح يف كتابه عيون األدلة بالسماع منه، كما نقل عنه تلميذه القاضي  ؛ابن القص ارشيوخ 
وذلك ، ه أخذ عنه تتلمذاال أجزم بأن  بالسماع منه و   5عبد الوهاب يف اختصاره لعيون األدلة

 . اهلل أعلماملذاكرة  و  حالماع منه الحتمال أن يكون الس  
قد أخذ عن غري من ذكرنا، وله شيوخ آخرون،   -رمحه اهلل–ابن القص ار  إن ه مم ا ال ريب فيه أن     

 . 6«تفق ه باألهبري  وغريه» :كما يدل عليه قول حممد خملوف يف شجرة النور
 

                                                                 
م، 2361 -هـ2311، 2دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، ط، األنساب، حتق املعلمي اليماين، نشر جملس السمعاين - 1
1/16. 

، 1، الوايف بالوفيات، اعتناء حممد احلجريي، دار النشر فرانز شتايز، شتوتغارت، طينظر الصفدي صالح الدين  2
 .25/113وينظر سري األعالم النبالء للذهيب ،. 12/315م، 2332-ه2122

 .23/136بغداد  ينظر اخلطيب البغدادي تاريخ - 3
 و ما بعدها3/21، طبقات الشافعية الكربى، ينظر السبكي  - 4
 .643،صالقاضي عبد الوهاب ،عيون املسائلو . 2/131ينظر ابن القص ار ، عيون األدلة  - 5
 .31حممد خملوف، شجرة النور ص   - 6
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 :تالميذه -ب
جنباء،  حظي بتالمذة و  لقد عد دت املصادر تالمذة ابن القص ار عكس ما جاء يف ذكر مشاخيه،  

على  طلبةعدة ر ج مم ا يلحظ عن تالمذته ختو  وأثرهم على الساحة العلمية، ،كثر كان هلم متي زهم
 :من أشهرهمو ، أيديهم

  :القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي -1
 ،كابن القصار؛ نيأدب تفق ه بكبار املالكيببغداد، ، نشأ يف بيت علم و ( هـ361)ولد سنة    

أبو مسلم البغدادي، و  خلطيباابن عمروس، و : جلة منهمأخذ عنه ابن اجلالب والباقالين ، كما 
حيل إىل مصر بسبب ضيق توىل القضاء يف العراق وغريها، واضطر إىل الر   ،الدمشقي وغريهم

عدة مصنفات تدل على سعة  ترك ،ستون سنة لهو  ( هـ111)املعيشة يف بغداد ، تويف مبصر سنة 
ومن أشهر  ،األصولواخلالف و  املذهب هب مالك بكتبه فقد صنف يفنصر مذ ؛تبحرهعلمه و 
له يف أصول الفقه ، و التلقني يف الفقه، اإلشراف على مسائل اخلالفو املعونة، : مصنفاته

 .                                        1...غريها زيد القريواين و شرح على رسالة ابن أيباإلفادة و التلخيص، و 
يت لو اجتمع يف مدرس» :بقوله  شيخه الباقالين مبكانته العالية أم ا مكانته العلمية  فقد شهد له   
عمران حيفظه ، وعبد عبد الوهاب الجتمع علم مالك، أبو و  -2يعين أبو عمران الفاسي -هو

 .3«الوهاب ينصره
 
 

                                                                 
وما بعدها، وحممد  21/113والذهيب سري أعالم النبالء ,و ما بعدها 1/114ينظر القاضي عياض ترتيب املدارك  - 1

، 5/223ابن العماد شذرات الذهب ، و 21/131يب البغدادي تاريخ بغداد اخلط. 243صخملوف شجرة النور الزكية 
 .261والشريازي طبقات الفقهاء ص 

نزل القريوان، له عدة مصنفات  ، من أحفظ الناس،أيب حاج، الفاسي املالكي، مقرئ فقيه موسى بن عيسى بن أبو عمران- 2
 .1/331ينظر ابن فرحون، الديباج املذهب،  ،هـ134: مات بالقريوان سنة ،تعاليق على املدونة، والفهرست وغريها: منها

 .241 /2:صشجرة النور الزكية خملوف  - 3
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وكان قد رأى أبا بكر األهبري ومل  ،ظرأدركته ومسعت كالمه يف الن   »: وقال أبو إسحاق الشريازي
 .1«يسمع منه شيئا، وكان فقيها متأدبا شاعرا

 :أبو ذر الهروي، عبد بن أحمد المالكيالحافظ  -2
مخسني، أخذ عن زيد بن و  قيل ستثالمثائة و و لد سنة مخس ومخسني اإلمام احملدث احلافظ، و     

ديث، فكان إماما فيه، وغلب عليه احل ،القصارالقاضي ابن و  ،الباقالينالقاضي الدارقطين و خملد، و 
فهو يروي عن املستملي عن الكشميهين  ،لبخاري من أشهر الروايات وأعالهاا ته لصحيحرواي د  تع

أبو احلسن : ومسع منه الكثري منهم ،والسرخسي و حممد بن املكي، وهم عن الفربري، عن مؤلفه
 كتاب اجلامع، كتاب  :له تآليف كثرية منها غريهموأبو عمران الفاسي، و  ،واألصيليالقابسي، 

ذلك سنة و فضائل القرآن، جاور باحلرم إىل أن مات كتاب كتاب الدعوات و و الصفات، السنة و 
 . 2أربعمائةثالثني و مخس أوأربع و 

          هو أفقه من رأيت »: وثقه فقالوأثىن على فقهه و  ،ابن القص ار لىوقد ثبت تتلمذه ع   
 .3«كان ثقة قليل احلديثو املالكيني،  من

 :أبو الفضل محمد بن عبيد اهلل بن أحمد بن عمروس البزار البغدادي -3 
درس على القاضي أيب احلسن بن القصار، والقاضي ابن ثالمثائة، نني  وسبعني و ولد سنة اث    

 ،مسع من ابن جباية ،محل كتب أيب حممد ابن أيب زيد عنه إجازة، كما نصر، ومحل عنهم كتبهما
كان ثقة دي نا  مشهورا ، وإليه انتهت الفتوى  ،اخلطيب البغداديو  ،عنه أخذ الباجيابن شاهني، و و 

ومقدمة حسنة  ،كبري مشهور يف املذهب، واخلالف  له تعليق حسن ،يف الفقه مبذهب مالك ببغداد
 4.وقد بلغ الثمانني سنة ،ةئتويف سنة اثنتني ومخسني وأربعما ،يف أصول الفقه

 
                                                                 

 .261الشريازي، طبقات الفقهاء ص  - 1
 .و ما بعدها 241، شجرة النور الزكية  1/133ينظر ترتيب املدارك للقاضي عياض   - 2
 .1/14ينظر ترتيب املدارك  - 3
 .1/53 القاضي عياض، ترتيب املداركينظر  -4
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أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد اهلل بن المهتدي باهلل البغدادي  -1
 :المعروف بابن الغريق

فكان آخر من حدث  -الدارقطين، وعمر بن شاهني : ومسع ولد سنة سبعني و ثالمثائة،     
الفتح يوسف القواس، وأبا ، وعلي بن عمر السكري، وحممد بن يوسف بن دوست، وأبا -عنهما 

القاسم بن حبابة، وأبا الطيب عثمان بن منتاب، وأبا حفص الكتاين، واملخلص، وعيسى بن 
اخلطيب، : حدث عنه ،الوزير، وإدريس بن علي، وعلي بن عمر املالكي القصار، وعدة

حيىي بن واحلميدي، وشجاع الذهلي، وحممد بن طرخان الرتكي، واملفيت يوسف بن علي الزجناين، و 
 عبد الرمحن الفارقي، وأبو بكر حممد بن عبد الباقي الفرضي، ويوسف بن أيوب اهلمذاين،

كان ثقة نبيال، ويل ،والقاضي أبو الفضل حممد بن عمر األرموي، وأبو منصور القزاز، وخلق كثري
 .1القضاء مبدينة املنصور، تويف سنة مخس وستني وأربعمائة

   :أبو علي اسماعيل بن الحسن بن علي بن عتاس -5
 .2القصار درس على األهبري، قبل ابنو  ،اهلروي أبو ذر  قهاء بغداد املالكيني، روى عنه من ف   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .21/112ينظر سري أعالم النبالء  - 1
 .1/12ينظر ترتيب املدارك - 2
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 .العلمية ة ابن القّصارمكان: المطلب الرابع
القاضي  امرتاء فيه أن  ا ال ه مم  تالميذ القاضي أيب احلسن ابن القص ار، فإن  بعد استعراض شيوخ و    

 برزت على ة املالكية اليتل حلقة مهمة يف املدرسة العراقي  يشك    -رمحه اهلل-أبا احلسن بن القصار
يه، تتجلى هذه األمهية يف الكوكبة النرية من العلماء الذين خترجوا على يديد أسرة بين مح اد، و 

  من هنا جند أن  غريهم، و  ذر اهلروي و أيبو  ،أيب احلسن ابن الغريقأمثال القاضي عبد الوهاب ، و 
 . قد أثىن عليه ثناء عطرا ؛كل من تناول شخصيته والتعريف به

 ال يؤتى على اليت ،نف ضمن أكرب حلقات املدرسة البغداديةصيأن  القاضي ابن القص ار كما    
 . رجاالهتا أشهر يشار إىل ابن القص ار ضمنذكر أعالمها إال و 

شيخ املالكية، القاضي،كان من كبار تالمذة القاضي أيب بكر »  :وصفهيف  1الذهيبقال    
 .3«أبو ذر اهلرويإذ وثقه اخلطيب البغدادي و  ؛كما يعد من الثقات  ،2«األهبري

 .  4«حلديثهو أفقه من لقيت من املالكيني، وكان ثقة قليل ا» :اهلروي أبو ذر احلافظ قالو   
قال القاضي  ظار،الن  بل من واألصول واشتهر أنه من أرباب الفقه، ابن القص ار  به عرف ومم ا

 .5« كان أصوليا نظارا» :عياض  
اإلمام الفقيه »: ترمجته بقوله حال ه يف مستهلالزكية فقد  حممد خملوف يف شجرة النور أماو    

 .6«األصويل احلافظ النظار 

                                                                 
:  ـه من أشهر مؤلفاته145مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب، احلافظ املؤرخ صاحب التصانيف، ولد سنة    1

 السبكي، طبقات الشافعية الكربى،:هـ ينظر111: تاريخ اإلسالم، وسري أعالم النبالء، وميزان االعتدال وغريها، تويف سنة
3/244. 
 .1/14ترتيب املدارك  القاضي عياض،- 2
 .وما بعدها 21/241ينظر الذهيب سري أعالم النبالء  - 3
 .1/14القاضي عياض، ترتيب املدارك  - 4
 .23/136واخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد . 21/241سري أعالم النبالء : الذهيبو ، 1/14 املصدر نفسه: ينظر - 5
 .31 الزكية ص شجرة النور حممد، خملوف - 6
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والقاضيان  احملمدانلوال الشيخان و  :قوهلما يدل على مكانته ما اشتهر عن الفقهاء من ومم     
   وأبو بكر األهبري أبو حممد بن أيب زيد القريواين،: الشيخان: يعنون بـو  1لذهب املذهب املالكي

القاضي ابن القص ار، و  القاضي: بالقاضيانبن سحنون، و حممد بن املو از، و  حممد: بـ احملمدانو 
 .عبد الوهاب

اعرتاف أرباب املذاهب األخرى بذلك فقد ذكر القاضي  ؛اطالعهو  ا يدل على سعة علمهمم  و    
الشافعي يف أهل العلم وجرى ذكر أيب احلسن  2سفراييينعبد الوهاب أنه تذاكر مع أيب حامد اإل

 .3ما ترك صاحبكم لقائل ما يقول: فقال يل ؛كتابه احلجة ملذهب مالكبن القصار و 
يف موسوعته  و املتمثل ؛من خالل الرتاث الذي تركه مكانة ابن القصاركما تربز لنا قيمة و     

عيون األدلة، اليت شهد له بالتفوق واإلبداع فيها  : املوسومة بـ 4الفقهية الضخمة  يف اخلالف العايل
الشافعي يتحدث عن مؤلفه  5فيها كبار الفقهاء من املالكية وغريهم، فهذا أبوإسحاق الشريازي

له كتاب يف مسائل اخلالف  » :يف كتابه الذي صنفه لرتاجم الفقهاء  بابن القصار بعد أن عر ف
 . 6«كبري ال أعرف هلم كتابا  يف اخلالف أحسن منه

                                                                 
 31 ص السابقينظر املصدر  - 1
هـ، له تعاليق على 311أمحد بن حممد االشافعي شيخ طريقة العراق، انتهت إليه رياسة الدين به ولد سنة اإلسفراييين  - 2

 .1/61هـ ، ينظر السبكي، طبقات الشافعية الكربى، 146: شرح املزين تويف سنة
 .1/12ترتيب املدارك : ينظر القاضي عياض  - 3
علم باحث يف وجوه االستنباطات املختلفة، » : و يسمى علم اخلالف، وقد عرفه طاش كربي زادة بأنه: اخلالف العايل - 4

من األدلة اإلمجالية والتفصيلية الذاهب إىل كل منها طائفة من العلماء، مث البحث عنها حبسب اإلبرام والنقض ألي وضع أريد 
علم يعرف به   »: وعرفه حاجي خليفة .«املذاهب األخرىيف تلك الوجوه بغرض دفع الشكوك عن املذهب وإيقاعها يف 

ينظر طاش كربي زادة، مفتاح  .«الفية، بإيراد الرباهني القطعيةكيفية إيراد احلجج الشرعية، ودفع الشبه، وقوادح األدلة اخل
 .2/113م، 2315 -هــ 2145، 2السعادة ومصباح الريادة يف موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط

 .2/112م، 2312وينظر حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة املثىن، بغداد، دت، 
املهذب، التنبيه، وامللخص يف : أبو إسحاق إبراهيم بن علي اإلسفراييين ، الشافعي، صاحب املصنفات منها الشريازي - 5

 .1/125السبكي طبقات الشافعية، الكربى : هـ ينظر ترمجته116: أصول الفقه وغريها تويف سنة
 .261، ص تط، د.بريوت لبنان،دإحسان عباس، دار الرائد العريب، :  الشريازي أبو إسحاق طبقات الفقهاء، حتق - 6
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 صاحب كتاب مسائل اخلالف الذي ال أكرب منه عند املالكية» : قال احلجوي يف ترمجتهو    
 . 1«استقضي ببغداد

فقد اتفق كل من ترجم له  ،قضاء يف بغدادتبوؤه خلطة ال ؛ويدل على مكانة ابن القصار أيضا   
 ؛إال ملن تفوق وبرع يف العلم  -كما هو معلوم  –هي خطة ال تسند و  ،نعته بالقاضيعلى 

 . فيه العلميةأهليته اكتملت و ، خصوصا علم الفقه
سعة املشهود هلم بالتبحر يف العلم و  ،كان القاضي ابن القص ار من الفقهاء الفطاحللقد     

 .دون منازعاالط الع 
 .مصنفاتهة ابن القصار و وفا : المطلب الخامس

 :وفاته -أ
 :يف سنة وفاته على قولنيله اختلف املرتمجون أما عن وفاة ابن القص ار فقد  

ما ذهب إليه  هذا القول هوو  ،(هـ331)ثالمثائة تسعني و أنه تويف سنة سبع و : القول األول   
 األعالم، ابن األثري، وصح حه الذهيب يف سريوابن املهتدي و ، ابن أيب الفوارسو  اخلطيب البغدادي،

 .2وهو قول ابن العماد و غريهم 
هو الذي اقتصر عليه القاضي ، و (هـ331)ثالمثائة تسعني و مثان و أنه تويف سنة :  القول الثاني   

 .4حممد خملوف، وصححه الذهيب يف تارخيهوي و احلجو  3عياض، وحكاه ابن فرحون

                                                                 
أمين صاحل شعبان ، دار الكتب العلمية، : حتق يف تاريخ الفقه اإلسالمي، احلجوي ، حممد بن احلسن، الفكر السامي - 1

 .1/211م ، 1441-هـ2111، 1بريوت لبنان، ط
 .1/524، وينظر شذرات الذهب . 21/241، وسري أعالم النبالء 23/136ينظر تاريخ بغداد  - 2
تبصرة : هـ  الفقيه، توىل قضاء املدينة ، من مؤلفاته631: إبراهيم بن علي بن فرحون املدين املالكي، ولد سنةأبو احلسن  - 3

هـ، 133: احلكام، يف أصول األقضية واألحكام، نبذة الغواص يف حماضرة اخلواص، الديباج املذهب وغريها، تويف باملدينة  سنة
 .2/143د، شجرة النور الزكية، ينظر ترمجته يف خملوف حمم

، 1/244ن فرحون،الديباج املذهب ابو . 1/116سالم ، الذهيب، تاريخ اإل1/12ينظر القاضي عياض ترتيب املدارك  - 4
 .31، وحممد خملوف شجرة النور 1/211احلجوي الفكر السامي و 
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الذين ذهبوا إىل  إال إذا راعينا أن   ؛وأمام هذين القولني ال ميكن اجلزم بالرتجيح لتقارب التارخيني  
أو أقرب .الة ابن أيب الفوارس البغداديوهم أعرف الناس به، كالر ح   ،القول األول هم معاصروه

 . اخلطيب البغداديالعلماء إىل عصره ك
تاريخ الذي روى  ؛وأقدمهم القاضي عياض ،م متأخرون جداا الذين حكوا القول الثاين، فإهن  أم    

 1تويف فيما قيل سنة مثان وتسعني» : حيث قال ،بدون إسنادوفاته بصيغة تشعر بالضعف و 
 . 2«وثالمثائة 

عصري  من أهل بلده، و أقرب لعصر املؤلف، و  وعند النظر إىل أرباب القول األول جند أهنم  
مم ا جيعل ما ذهبوا إليه مرج حا على قول الفريق   ،يرج ح على قول غريهد م قوله و بلدي ه يقالرجل و 

 . و اهلل أعلم (هـ331)منه فإن  تاريخ وفاته هو سنة الذين هم أبعد تارخيا و بلدا، و  الثاين
 رجحهو حمقق كتاب مقدمة ابن القصار مصطفى خمدوم،  : رجحه من املعاصرينهذا القول و    

 . 3عيون األدلة يف مسائل اخلالف حمقق كتاب السعودي بن ناصر عبد احلميد بن سعد أيضا
 : مصنفاته -ب  

عيون كتابه الضخم مل تذكر املصادر مصنفات كثرية البن القص ار فقد اقتصرت على ذكر     
هو مؤلف  يششهد على قيمة ومكانة مؤلفه، ويذكر له أيضا كتاب و ، يف مسائل اخلالف األدلة

لو مل املقدمة يف األصول الذي هو يف احلقيقة جزء من كتابه عيون األدلة حيث جعله مقدمة له،  
يصدق  مثله ، ويفلكفاهيف مسائل اخلالف  عيون األدلة إال كتاب البن القص ار رمحه اهلليكن 

 - وعلى مؤلفه عليه الثناء به و  ةشادلإل ، وذلك"لصيد يف جوف الفراكل ا" :القائل املثل العريب
قال عنه  قيمته العلمية،اعرتافا ب و فقهاء من املذاهب الكربى، الكثري من  من طرف -كما أسلفنا

                                                                 
نقل تسعني، و عمدته يف كتابه الديباج، ترتيب ، و هو حتريف من النساخ ألن ابن فرحون "سبعني"املوجود يف املطبوع  - 1

 .املدارك للقاضي عياض، و هذا ما جعلنا جنزم أن التاريخ املثبت يف املطبوع إمنا هو من حتريف النساخ واهلل أعلم
 .1/12ترتيب املدارك القاضي عياض  - 2
عبد : األدلة يف مسائل اخلالف تح ، و عيون11ص  -القسم الدراسي –مصطفى خمدوم : ينظر مقدمة ابن القصار تح - 3

 .14ص  -القسم الدراسي -احلميد بن سعد بن ناصر
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له كتاب يف مسائل اخلالف كبري ال أعرف هلم كتابا  يف اخلالف أحسن »  :الشريازي الشافعي
 . 1«منه
 :األدلة في مسائل الخالفعيون  -1
هو كتاب ثابت النسبة إىل صاحبه، حبيث أشارت إليه املصادر اليت ترمجت لصاحبه، كما يدل و    

إال األجزاء األوىل من الطهارة عليه العنوان املثبت يف غالف خمطوطه، وهو كتاب مل حتقق منه 
 .2يف عداد املفقود هألجزاء منالصالة و توجد بعض أجزائه مفرقة يف املكتبات، كما تبقى بعض او 

 : المقدمة في األصول -1
ن القص ار  بل تعد  مقدمة  صد ر هبا القاضي أبواحلسن ب ؛اليف األصل ليست كتابا مستق هيو   

قد رأيت أن أقد م لكم مجلة من و » : قد بني  ذلك يف مقدمة كتابه فقالكتابه عيون األدل ة، و 
ذكر لكل  أصل نكتة ليجتمع لكم أن أما يليق به مذهبه، و و صول اليت وقفت عليها من مذهبه، األ
 . 3«مسائل اخلالف من فروعه إن شاء اهللمران مجيعا أعين علم أصوله و األ
ا هو وضع هذه املقدمة أن   يبني  فيه فهذا نص صريح من اإلمام ابن القصار   لبيان أصول  إمن 

يف  عيون األدلة الكبري كون مدخال لكتابهلت أوخر جها من أقواله ،اإلمام مالك اليت وقف عليها
 .مسائل اخلالف

 
 
 

                                                                 
 .261طبقات الفقهاء للشريازي ص  - 1
، 31: ، وابن خملوف شجرة النور الزكية ص1/211احلجوي الفكر السامي ،و 21/241سري أعالم النبالء: ذهيبينظر ال - 2

القسم  -مصطفى خمدوم: تح ، وابن القصار املقدمة3/262 تاريخ الرتاث فؤاد، ، سزكني261والشريازي طبقات الفقهاء 
عبد احلميد بن ناصر السعودي، القسم  :عيون األدلة يف مسائل اخلالف، تح: و ما بعدها، وابن القصار 51ص  -الدراسي

 .و ما بعدها 35الدراسي ص 
مة تح: ابن القصار - 3  .1السليماين ص : املقد 
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                      التعريف بكتاب المقدمة في األصول البن القّصار :المبحث الثالث
 .عنوان الكتاب: المطلب األول

سبقت اإلشارة إىل أن املؤلف قد افتتح كتابه يف اخلالف العايل املوسوم بعيون األدلة مبقد مة   
لكن وقع سبب ذكره هلذه املقدمة، فهي بذلك مقطوع بنسبتها إليه، و  املقدمة بني  يف، أصولية

 إضافة إىل اعتبارات ذلك راجع إىل اختالف النسخ يف إثبات تسميتهااخلالف يف تسميتها، و 
هذه »: كذا النسخة األزهرية عبارة الناسخآخر لوحة من النسخة املغربية، و  ، فقد ورد يفأخرى

المقّدمات من كملت »: ، وورد يف آخر النسخة األندلسية1«مقدمة من األصول في الفقه
مقدمة من األصول يف »: امهو  لكتاب ابن القص ار ، فنحن هبذه النقول أمام عنوانني2«األصول

القرايف يف مقدمة كتابه الذخرية عند بيانه للكتب اليت  وذكر ،«مقدمات من األصول»و، «الفقه
واعتمدت يف هذه املقدمة على أخذ مجلة كتاب اإلفادة للقاضي عبد الوهاب وهو » : اعتمدها

 تعليقه في الخالفجملدان يف أصول الفقه ومجلة اإلشارة للباجي وكالم ابن القصار يف أول 
باسم آخر  مساه قد  ، واملالحظ من هذا النقل أن القرايف3«لإلمام فخر الد ين وكتاب احملصول

 .                                                                 فهي بذلك التسمية الثالثة «تعليقة» :وهو
مساها يف كتابه الر د  على من أخلد إىل األرض، قد نقل عن مقدمة ابن القص ار و ف 4يأما السيوط   

قال القاضي أبو احلسن علي بن عمر البغدادي املعروف بابن القص ار يف كتابه » : فقال ما نصه

                                                                 
 .13 :، نقال عن حتقيق السليماين للمقدمة صبو خبزة األمني نسخة الشيخ حممدمن  31 :اللوحة - 1
 .2411: من خمطوط عيون األدلة، حمفوظ مبكتبة دير االسكويال حتت رقم 3 :اللوحة - 2
م، 2331 ،2لغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، طحممد حجي ، دار ا: هـ، الذخرية، تح611القرايف شهاب الدين ت  - 3
2/55. 

عبد الرمحن بن أيب بكر الشافعي إمام حافظ جمتهد، صاحب التصانيف الكثرية منها الدر املنثور السيوطي جالل الدين  - 4
 :هــ ينظر ترمجته322هــ وتويف سنة 116النظائر وغريها كثري،  ولد سنة للغة، احلاوي للفتاوي، األشباه و يف التفسري، املزهر يف ا

م، 2361-هــ2311، 2أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر القاهرة، ط: السيوطي، حسن احملاضرة تح
 .3/342و الزركلي، األعالم،  ،وما بعدها 2/335
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هذا  ... ، الباب التاسع عشر يف االجتهاد وفيه تسعة فصوللمقّدمة في أصول الفقهاملسمى با
 .1«كالم ابن القص ار حبروفه

و هو  ،هي املقد مة يف أصول الفقهر و لكتاب ابن القصا رابعةهذا النص يضعنا أمام تسمية  إن      
ومن خالل هذا العرض  ،2ابن القص ار حممد السليماينمقدمة  حمقق كتاب جنح إليه ذيال العنوان

 .جند أنفسنا أمام أربع تسميات كلها أطلقت على كتاب واحد
حيث اعتمد كل باحث على  ،تعد دت عناوين الكتاب ؛نظرا لكل هذه النقول واالختالفات و 

املقد مة يف : ما ترجح لديه، فقد مال الدكتور مصطفى خمدوم يف حتقيقه للمقدمة إىل تسميتها بـ
 . أصول الفقه، وذلك من خالل إثباته المسها يف مقدمة الغالف

ن أخلد إىل األرض فسماه السليماين على ما ذكره السيوطي يف كتابه الرد  على م حممد واعتمد   
 .3املقدمة يف أصول الفقه

في  مقدمة من األصول وهة الكتاب أمل يف العرض السابق أن تسميالت  عند الذي يرتجح و  
النسخة  -املنسوبة إىل مؤلفهاخر النسخ اخلطية وذلك ألن هذه التسمية هي املثبتة يف أوا ،الفقه

عدول احملققني عن ما هو مثبت يف النسخ اخلطية ال أدري سبب و  -النسخة املصريةاألندلسية و 
 . 4إىل غريه

السيوطي، فهو نقل يف غاية  احلافظ السليماين من اعتماده على ما  نقله حممد ا ما نقلهأم     
النقل الذي ساقه غري موجود يف النسخ املطبوعة للمقدمة، وهو يضعنا يف حرية  هذا اإلشكال ألن  

ذلك لتوفر نسخ ب املطبوع فيه سقط وهو مستبعد، و الكتا إما أن  : جتعلنا أمام عد ة احتماالت
القص ار يعرف مبقدمة ه يوجد كتاب آخر البن ا أن  إم  عديدة منه اعتمدت يف التحقيق، و  خمطوطة

                                                                 
خليل : تح وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض، هـ ، الر د على من أخلد إىل األرض343السيوطي جالل الدين ت  - 1

 .14ص 2313 -ـه2143، 2نان ،طامليس، دار الكتب العلمية، بريوت لب
 .23ينظر املقدمة البن القصار،  تح السليماين القسم الدراسي ص  - 2
 .23: اسي صر السليماين القسم الد: املقدمة تحابن القصار،  - 3
 .146: ابن القصار، املقدمة ص - 4
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هذا االحتمال هو الذي مال إليه حمقق كتاب املقدمة نه السيوطي، و عو الذي نقل هو  ،يف األصول
واهلل ، ا أن السيوطي قد وهم يف النقلم  وإ  ،1بن كرامة اهلل خمدوم البن القص ار الدكتور مصطفى

 .تعاىل أعلم
 قائما يبقى جمال البحث يف هذه املسألةو  ،الميكن القطع بشيء ؛وأمام كل هذه االحتماالت   

هذا النص الذي نقله السيوطي يف الرد على من أخلد إىل األرض هو لللقرايف وليس البن القص ار 
 .2فلعه وهم من السيوطي رمحه اهلل

 .او سبب تأليفه ابن القّصارإلى  مقدمةنسبة ال: المطلب الثاني
 نسبة الكتاب إلى ابن القصار: أوال
   نسبة كتاب املقدمة  ه مما ال شك فيه و ال امرتاء أن  إن  فا نسبة الكتاب إىل ابن القص ار، أم      

فقد نستبها  ،فيف األصول للقاضي أيب احلسن ابن القص ار ثابتة ثبوت اجلبال الراسيات بال خال
إثبات   فرع عن نسبة املقدمة البن القصار  ، وإثبات3الكتب اليت ترمجت لهإليه كتب الفهارس و 

قد سبقت اإلشارة يف مؤلفاته قدمة جزء منه استهل هبا كتابه، و امل ألن   األدلة له؛كتاب عيون 
منه املقدمة ، و عيون األدلة يه وعلى كتابهمن خالل ثناء العلماء علقيمة الكتاب و ومكانته العلمية 

 . ما يؤكد نسبة الكتاب إليه يف األصول
قال القاضي أبواحلسن علي بن عمر  »:قد صرح السيوطي باسم الكتاب و نقل عن فقالو    

، الباب التاسع عشر لمقّدمة في أصول الفقهالبغدادي املعروف بابن القص ار يف كتابه املسمى با
، ففي هذا الن قل الذي نقله  4«هذا كالم ابن القص ار حبروفه... يف االجتهاد و فيه تسعة فصول 

                                                                 
 .ما بعدهاو  66ن القصار، تح مصطفى خمدوم ص املقدمة الب - 1
موجود يف تنقيح الفصول للقرايف، يف الباب الثالث عشر من الفصل الثاين، أفادين به الدكتور حممد حاج هذا النقل  - 2

 .عيسى يف مناقشته هلذه املذكرة 
، 1/211، واحلجوي، الفكر السامي 21/241،و الذهيب، سري أعالم النبالء 261:ينظر الشريازي طبقات الفقهاء ص - 3

  ،31: كية  صو حممد خملوف شجرة النور الز 
 .14السيوطي، الرد على من أخلد إىل األرض ،  - 4
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إىل أن النقل الذي نقله  ت اإلشارةد سبقالسيوطي بيان لتسمية الكتاب ونسبته إىل صاحبه، وق
السيوطي عن كتاب املقدمة البن القصار غري موجود يف املقدمة املطبوعة مما يضعنا أمام إشكال، 
هل هذه املقدمة اليت نقل منها السيوطي هي كتاب آخر البن القص ار؟، خصوصا إذا علمنا أن 

 .مة  كما صر ح بذلكقد نقل النص حبروفه من املقد -رمحه اهلل-السيوطي 
 :سبب تأليف الكتاب: ثانيا
سألتموين »  :فقد أشار إليه املصنف يف بداية املقدمة فقال ؛أم ا عن سبب تأليفه للكتاب   

 -أرشدكم اهلل أن أمجع لكم ما وقع إيل  من األدلة يف مسائل اخلالف بني مالك بن أنس رمحه اهلل
ا وأبني ما علمته من احلجج يف ذلك، و أن -اهلل عليهموبني من خالفه من فقهاء األمصار رمحة 

قد رأيت أن أقد م لكم بني يدي املسائل مجلة من األصول اليت و ...أذكر لكم مجلة من ذلك 
أن أذكر لكل أصل نكتة ليجتمع لكم األمران مجيعا ا من مذهبه، و ما يليق مبذهبه، و وقفت عليه

 .1«ه  إن شاء اهلل تعاىلأعين علم أصوله، و مسائل اخلالف من فروع
هو سؤال مقدمته، أال و  هو ما بينه يف مقدمةاحلقيقي وراء وضع هذه املقدمة  إن السبب    

مام بأن جيمع هلم كتابا يبني هلم فيه مسائل اخلالف بني اإل -مل يشر إىل أمسائهمو  -بعضهم
 وضرورية، ا مهمةدمة رأى أهن  غريه من فقهاء األمصار مقرونة بأدلتها، مث ترب ع هلم بذكر مقو  ،مالك

 .حىت جيتمع الفرع بأصله ،لكي تكون كاألصل ملا بعدها
 :المآخذ عليهو  قيمته العلميةأهمية الكتاب و : المطلب الثالث

 :أهمية الكتاب وقيمته: أوال
صرح الكتابات األصولية عموما،  يشك ل كتاب القاضي أيب احلسن بن القصار لبنة أوىل يف  
يف الكتب  -2املدرسة املالكية يف األصول خصوصا حبيث ميكن تصنيفه يف املرتبة الثانيةإسهام و 

                                                                 
 .و ما بعدها 3السليماين ص : ابن القصار املقدمة، تح - 1
 .-القسم الدراسي -22: السليماين، ص: ابن القص ار ، املقدمة تح - 2
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بعد كتاب الرسالة لإلمام الشافعي رمحه اهلل،  1مع بعض املؤلفات األصولية املالكية -املطبوعة
على الكتاب قيمة علمية راقية،  وهذا ما يضفي ،(هـ331 )ذلك لتقدم عصر صاحبه املتوىف سنةو 

 :يف النقاط التالية هاإبراز  ميكنويكسبه أمهية كبرية وسامية، و 
القاضي أيب احلسن ابن القص ار  :مكانة وعلو قدر صاحبهتمد الكتاب قيمته أوال من قيمة و يس -

عنه الذي يعد من كبار أئمة املدرسة املالكية البغدادية، الذين نصروا مذهب مالك ودافعوا 
 .مبؤلفاهتم

هــ من أقدم الكتب املصنفة يف 331مقدمة القاضي أيب احلسن بن القص ار املتوىف سنة  د  تع -
سلمت من عوادي الزمان، فهي هبذا االعتبار تعترب الكتاب الفقه املالكي اليت وصلت إلينا و أصول 

 .2الثاين يف أصول الفقه بعد كتاب الرسالة لإلمام الشافعي
قدمة البن القصار يعترب مرجعا مهما يف كشف أصول مذهب اإلمام مالك رمحه إن كتاب امل -

اهلل، خصوصا يف ظل ندرة كتب األصول املطبوعة للمتقد مني، إضافة إىل  املنهج الفريد و املمي ز 
سيأيت يف فصل منهج ا يليق مبذهبه، و الذي سلكه صاحبه يف كشف أصول اإلمام مالك وم

 . مالمح هذا املنهجاملصنف ما يكشف بوضوح 
يسمح هذا الكتاب بالوقوف على آراء كبار أئمة املذهب الذين اندثرت كتبهم، فقد حفظ لنا  -

األصولية، فهو ينقل اآلراء األصولية  واآلراء املسائل ما تعل ق جانبا مهما من آثارهم، خصوصا
 .كتبهم يف عداد املفقودة حلد الساعة  مازالتالذين   ،لكبار أئمة املذهب

يعد يف ذاته قيمة تضاف إىل قيمة عيون األدلة ،إن  كون الكتاب مقد مة لكتاب عيون األدلة  -
الدفاع عنه، فهو القاعدة اليت بين عليها و  رمحه اهلل الذي وضعه صاحبه لنصرة مذهب مالك

                                                                 
أيب الفرج الليثي  املالكي ت  هـ، اللمع يف أصول الفقه للقاضي115األصول ألصبغ بن الفرج املالكي ت : مثل كتاب - 1

مة يف األصول أليب عبيد القاسم  بن خلف اجلبريي،ت 332 هـ ، ومقدمة االنتصار ألهل املدينة أليب عبد  311هـ ،و  مقد 
ولد أباه حممد املختار، مدخل إىل : ، للتوسع أكثر ينظر، وهي كتب مفقودةهـ و غريها123اهلل حممد بن عمر األندلسي ت 

 .111م ص 1422 -ـه2131، 2ه املالكي، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، طأصول الفق
 .22: القسم الدراسي ص -ينظر ابن القص ار، املقدمة، تح السليماين - 2
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... »  ومثرته تأليفهسبب وضعه و ذا ما يقوله صاحبه يف هصل الذي تفرع عنه، و الكتاب واأل
 . 1«ليجتمع لكم األمران مجيعا أعين علم أصوله، و مسائل اخلالف من فروعه  إن شاء اهلل تعاىل

تفريق بني أقوال اإلمام يف المع شد ة التحري يف النقل، و  كبريةالدقة الو  ،التحليالت العميقة -
 .ال جيري عليهاما مالك ، وخترجيات أصحابه، وما جيري على أصوله، و 

ربط الكتاب األصول بفروعها يف كثري من املسائل رغم اختصاره، فهو متأثر يف ذلك بطريقة  -
 .2فقهاء احلنفية

 .مجهور املالكيةفيها مذهب مالك أو  خالف اليت األصولية االستقالل ببعض اآلراء -
للقاضي أيب احلسن بن القص ار رمحه أمهية كتاب املقدمة هم اجلوانب اليت تظهر هبا قيمة و فهذه أ   

 .ةكثري   هي و  اهلل تعاىل
 :3المآخذ على الكتاب: ثانيا
، وكون الكتاب مشتمال على بعض  تهمهذه طبيعاملآخذ، فال خيلو عمل البشر من النقص و    

 :ومن املآخذ على الكتاب مايلي ،من مكانة صاحبه ينقصوال ،النقائص ال يغض من قيمته
 .عتناء بتعريف املسائل وتصويرهاعدم اال -2
تشاهبة ويكررها مثل عدم اجلودة يف الرتتيب فيالحظ أن املصنف رمحه اهلل يفر ق بني املسائل امل -1

تناوله ملسألة األمر وإفادته للوجوب، وبعد تناوله لكثري من املسائل يعود لتناول مسائل أخرى من 
 .األمر كإفادته للفور، وإفادته للتكرار

 .عدم اإلشارة إىل املصادر اليت يستقي منها املعلومة -3
لة دون حترير أإمجال الكالم يف املسألة أحيانا، وهذا يرجع إىل املأخذ األول حبيث يتناول املس -1

 .حمل النزاع

                                                                 
 .1السليماين ص : املقدمة البن القصار تح - 1
 .14:، صسيأيت احلديث على هذه املسألة، عند بيان طريقة تأليف املصنف للمقدمة - 2
 .11ص  -خمدوم ـ القسم الدراسي: ابن القصار، املقدمة تح ينظر -3
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الرتمجة للمسائل ترمجة غري مناسبة، فمثال يف مسألة إفادة األمر للوجوب ترجم هلا بباب  -5
 .واهي، ومل يتحدث إال على األوامروالن الكالم يف األوامر

 مصادر المؤلف في الكتاب: المطلب الرابع
لقد اعتمد ابن القصار على مصادر مهمة يف املذهب املالكي نقل منها كالم األئمة إضافة إىل    

النقل أنه يشري إىل صاحب القول النقل عن شيوخه الذين قرأ عليهم، لكن مما ميي ز منهجه يف 
املصدر الذي أخذ منه، مما يضعنا أمام احتمال أن يكون املصنف إليه وال يذكر الكتاب و ويعزوه 

خصوصا شيخه األهبري  ،، أويكون قد مسعه مشافهة  من شيوخه1قد أخذ من كتب هؤالء القوم
األقوال  ويعز ينقل و  هأن   ؛من مالمح منهجهمن املقدمة بالسماع منه، و ح يف عدة مواطن الذي صر  

فيما يلي عرض لألئمة الذين األقوال إىل أصحاهبا،  و  ويف بعض األحيان ال يعز و  هبا،إىل أصحا
اليت تضمنت كالمهم يف املقد مة، فمن األئمة الذين  2نقل آراءهم يف املقدمة، مع بيان الصفحات

 :نقل عنهم
 .3يف املوطأ يف مواضع كثرية (هـ 213ت )اإلمام مالك بن أنس  -
 . 5 (هـ232ت ) 4ن العتقيابن القاسم عبد الرمح -
 
 

                                                                 
كما أشارت   –يف كتابه املقدمة هلم كتب مؤلفة يف علم األصول  –رمحه اهلل -أغلب األئمة الذين نقل عنهم املصنف  - 1

 .ميكن أن يكون املصنف وقف عليها و أخذ أقواهلم منها  -الكتب اليت ترمجت هلم
حممد بن احلسني  وعلق عليها ت املقدمة البن القص ار على طبعة دار الغرب اإلسالمي اليت حققهااعتمدت ترقيم صفحا - 2

 .السليماين
 .211، 213، 53: ينظر املقدمة ص - 3
أبو عبد اهلل  عبد الرمحن العتقي املصري الفقيه، صحب اإلمام مالكا والزمه مدة طويلة، و له املدونة اليت  ابن القاسم - 4

هـــ،  232مام سحنون من أمسعة ابن القاسم من اإلمام مالك و تعد من أمهات كتب املذهب، تويف مبصر سنة مجعها اإل
 .وما بعدها 3/111ينظر ترمجته يف ترتيب املدارك 

 .21: ينظر املقدمة ص  - 5
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         يف موضعني ، نقل عنه 1(هـ 111ت )القاضي إمساعيل بن إسحاق بن محاد األزدي  -
 .2يف املقد مة

 . 3(هـ 315ت )األهبري أبو بكر بن صاحل  -
 .5(هـ345ت ) 4ابن بكري حممد بن أمحد التميمي البغدادي -
 .7(هـ332ت ) 6أبو الفرج عمرو بن حممد الليثي -
 . 9، نقل كالما له وعزاه إليه يف موضع واحد فقط8(هـ215ت )الليث بن سعد  -

إن  عزو القاضي أيب احلسن بن القصار اآلراء األصولية إىل أصحاهبا جيعل الواقف على ذلك    
يدرك متام اإلدراك أن ابن القصار قد اعتمد يف و ضعه للمقدمة، على مصادر مهمة يف أصول 

 .الكي و غريهالفقه امل
 
 

                                                                 
اإلمام، العالمة، احلافظ، صاحب التصانيف كان إمساعيل القاضي أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق البصري املالكي   - 1

من أشهر كتبه أحكام القرآن   ،به تفقه مالكية العراق شرح املذهب واحتج لهو عاملا متقنا فقيها، فاق أهل عصره يف الفقه، 
 . وما بعدها 23/333هــ ينظر الذهيب  سري األعالم، 111وتويف هــ، 233ولد  ،وكتاب معاين القرآن

 .211و 11:  املقدمة ص بن القصار،ا ينظر - 2
 .223، 21: املصدرالسابق ص - 3
مد بن أمحد التميمي البغدادي، القاضي، من كبار أصحاب القاضي إمساعيل، ، وعنه أخذ التسرتي أبو بكر حمابن بكري  - 4

ينظر حممد خملوف، شجرة هـ، 345: أحكام القرآن، كتاب الرضاع، كتاب يف مسائل اخلالف، تويف سنة: وغريه، من مؤلفاته
 .2/11النور الزكية، 

 .223،و 221: ينظر املقدمة ص - 5
احلاوي يف : اإلمام احلافظ ، تفقه على القاضي إمساعيل، وعنه أخذ األهبري، من مؤلفاته أبو الفرج عمرو بن حممد الليثي، - 6

 .2/13شجرة النور الزكية،  ، ينظر حممد خملوف،.هـ132: مذهب مالك، واللمع يف أصول الفقه، تويف سنة
 .253، 212: ينظر املقدمة ص - 7
أبو احلارث بن سعد املصري، اإلمام احلافظ الفقيه،  إمام أهل مصر يف عصره، كان ورعا فاضال عاملا كرميا تويف الليث  - 8

 .5/111ينظر األعالم للزركلي، . هــ و قيل غري ذلك 215سنة 
 .221: ينظر املقدمة ص - 9
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 .المطبوعة  للكتابالنسخ المخطوطة و : طلب الخامسالم
    

 
عن كتاب عيون األدلة يف مسائل  كالمه بالضرورة البد من الا نتحدث عن املقدمة فإن  مل

القصار رمحه  ذلك ابن كما بني  فهي مقدمة له كما أشرنا سابقا، و ذلك ألهنا جزء منه، و  ،اخلالف
 سأذكر يف هذا املطلب النسخ املخطوطة لكتاب عيون األدلة الذي  تعترب مثم  مناهلل يف مقدمته، و 
 :املقدمة جزء منه

 :النسخ المخطوطة للمقدمة :والأ
طة ما أشار إليه احملققون هلا، وكذا ما ذكرته كتب اعتمدت يف الكشف عن النسخ املخطو     

  .الفهارس
 : أقصى ما وقف عليه حمققو املقدمة من النسخ املخطوطة ثالثة وهيإن     
 2411: النسخة األندلسية ، مبكتبة األسكولاير ، اجلزء األول الذي يضم املقدمة حتت عدد -2

مكونة من تسع لوحات يف كل لوحة وجهان، حيوي كل وجه ثالثني سطرا، يف كل سطر ما بني 
ن عبد اهلل بن بهـ على يد حممد 621حسن دقيق يف عام  كلمة مكتوبة خبط مغريب  11إىل  23

 .1هـ، و تعترب أقدم خمطوطة للمقدمة631حممد، و على غالفها عدة متليكات منها ما يرجع إىل 
، 214، ورقمها اخلاص 5161النسخة املصرية، حمفوظة مبكتبة األزهر بالقاهرة رقمها العام  -1

تتكون  131:طات باجلامعة اإلسالمية، ميكروفيلم برقمقسم األصول، ومصورهتا يف مكتبة املخطو 
  22إىل  1يف كل سطر ما بني  سطرا،  21لوحة، يف كل لوحة وجهان، حيوي كل وجه  11من 

 .2هـ131كلمة، مكتوبة خبط مغريب  عادي على يد عبيد بن حممد املالكي اللوايت سنة 
ك للكتيب مصطفى ناجي صاحب مل -كما ذكر السليماين  -، وهي نسخة3النسخة املغربية -3

ضمن »: د األمني بوخبزة التطواين ووصفها بأهنا تقعمنسخها الشيخ حم بالر باط مكتبة دار الثرات
                                                                 

ص .م1421-ـه2133، 2املغرب، ط الرابطة احملمدية، ط لتارخيي ملؤلفات املذهب املالكي،الدليل اينظر العلمي حممد، - 1
  .32مصطفي خمدوم ص : ، واملقدمة البن القصار تح165

 .و ما بعدها 32مصطفى خمدوم ص : ينظر املقدمة البن القصار تح - 2
 .31السليماين ص : ينظر املقدمة البن القصار تح  3
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مبداد باهت يف جمموع يضم نفائس، وهي الثالثة يف الرتتيب، مكتوبة خبط مغريب البأس به، و 
فقطع من أطرافها كلمات  اجلهلة،فيها تصحيف و بياضات، وقد حتي فها مقراض بعض أغلبها، و 

 .1«هـ2256: حروفا، و فرغ منها عامو 
هذا أقصى ما وصل إلينا من النسخ املخطوطة لكتاب املقدمة البن القص ار، يف الوقت الراهن،    

 .و ميكن أن يكشف الوقت عن خمطوطات أخرى له يف املستقبل
 :النسخ المطبوعة للمقدمة :ثانيا
 : للمقدمة أربع نسخ، و قد رتبتها حسب قيمتها طبوعةأقصى ما وقفت عليه من النسخ امل    

 هو أستاذ جبامعة اجلزائرحممد بن احلسني السليماين،و  وتعليق املقدمة يف األصول حتقيق -2
م، و قد طبع احملقق 2336، بريوت لبنان ط أوىل، عام ي، صادرة عن دار الغرب اإلسالمسابقا

الحق نادرة  لكتب يف أصول الفقه املالكي، و قد جعلتها يف املرتبة األوىل العتماد معها م
صاحبها على ثالث نسخ يف حتقيقها، كما أشار احملقق يف اهلوامش بدقة إىل االختالف بني 
 النسخ، إضافة إىل التعليقات القيمة يف هوامشها اعتمد فيها احملقق على أمات املصادر األصولية

توثيق نسبته، عنوان الكتاب، و : سة موجزة تضمنتاستهلها بدراو  ،املخطوطة العزيزةو  املطبوعة
قد خدم النص خدمة واه، و ختم ببيان حمتالمح من منهجه، ومصادره، و املبعض وسبب تأليفه، و 

 .جليلة، وصنع فهارس تفصيلية للكتاب سهل تناوله
اهلل خمدوم، وأصلها رسالة ماجستري  حتقيق الدكتور مصطفى بن كرامة: مقدمة يف أصول الفقه -1

: قد نوقشت بتاريخو  تقدم هبا مؤلفها إىل قسم أصول الفقه، بكلية الشريعة، باجلامعة اإلسالمية،
وهي مطبوعة بدار  ،حصل هبا الباحث على درجة املاجستري بتقدير ممتازو  هـ،45/42/2123

أول حتقيق ولعلها أقدم و هـ،  2114سنة التوزيع، بالرياض ، السعودية، طبعة أوىل املعلمة للنشر و 
للكتاب، لتقدم تاريخ مناقشتها عن تاريخ طباعة حتقيق السليماين،  وهي حتقيق قيم، اعتمد احملقق 

مما ميي ز هذه و  النسخة املصرية،، و ألندلسيةالنسخة ا :مهاعلى نسختني خمطوطتني، و يف حتقيقها 
                                                                 

 .35 :صالسابق املصدر  - 1
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 ،لكتابتاب املقدمة، تضمنت ترمجة صاحب اأن احملقق قد بدأها بدراسة موسعة لك: الطبعة
، وآرائه األصولية، اليت اعتمد عليها مصادرهذكر ، و على شكل نقاط مقتضبة جد ا وبيان منهجه

بالنظر إىل اجلهد الذي بذله احملقق يف هذا القسم الدراسي للكتاب، يرتجح أن حيتل هذا و 
 . التحقيق  املرتبة األوىل يف القيمة من هذه احليثية

محزة أبو فارس من كلية : مقدمة يف أصول فقه اإلمام مالك البن القص ار حتقيق كل من -3
قد ة الرتبية جامعة الفاتح ليبيا، و القانون جامعة ناصر بليبيا، و عبد السالم أبو ناجي، من كلي

فيها الكثري من طبعة  هيو  –و املصرية ألندلسية ا –سختني اعتمد احملققان يف حتقيقها على ن
غري مشفوعة بدراسة عن  إضافة إىل كوهناوذلك عند مقارنتها بسابقتيها،  السقط،األخطاء، و 

 .ترمجة لصاحبه الالكتاب و 
مقدمة من األصول يف الفقه على مذهب مالك و ما يليق مبذهبه، حتقيق الدكتور أمحد  -1

م، 1421: أوىل، عام، مصر، طبعة التوزيع، القاهرة طبعت بدار اللطائف للنشر و  ، 1البوشيخي
هو حتقيق مل يقدم فيه صاحبه جديدا، ويظهر من خالل مقدمته، وإحاالته أن صاحبه قد استفاد  و 

كثريا من التحقيقات السابقة بل إن حتقيقه ال يعدو أن يكون إعادة ملا خلص إليه احملققان 
احملقق إىل مما يقضى منه العجب كيف مل يشر و  الدكتور مصطفى خمدوم، وحممد السليماين،

 مع أين أكاد أجزم ،املراجعوال يف قائمة املصادر و  ،ال يف اهلوامش ؛الكتابيني بالتحقيقني املذكورين
أفاد منهما، سواء يف اجلانب الدراسي أو اإلحاالت، مع ذكره أنه أن احملقق قد رجع إليهما و 

ميكن للقارئ أن و  ،ينهي نفس النسخ اليت اعتمدها السليماعتمد ثالث نسخ خطية يف حتقيقه، و ا
 . يقف بكل سهولة  على مدى  التطابق اجللي املوجود بني إحاالته وإحاالت السليماين يف حتقيقه

أما القسم الدراسي، فهو يكاد يكون متطابقا مع ما ذكره الدكتور مصطفى خمدوم يف القسم    
أتى به وهو يبني يف  فليت شعري أين اجلديد الذي واليقد م أي  إضافة، الدراسي من حتقيقه،

                                                                 

 أستاذ بكلية اآلداب بفاس، اململكة املغربية، و عضو رابطة علماء املغرب -  1
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تعلق كثري من املعاصرين بتحقيقه، فإنه مل يصب من الصواب يف »مقدمته للكتاب أنه بالرغم من 
 . 1«حتقيقها ما يغين عن إعادة النظر فيها ألسباب ال ضرورة لبسطها

 .2محتوى الكتاب: المطلب السادس  
مبا أن الكتاب يصنف ضمن الكتب األصولية فإنه قد ضم يف طياته مادة وحمتوى أصوليا حبتا،    

مل  مخسني بابا، و مجلة من الفصول،و قد اشتمل كتاب املقدمة البن القصار على واحد و 
يستوف بسط كل املسائل املتعلقة باألصول فقد أغفل الكثري منها، ومل يراع الرتتيب املشهور يف  

 :فيما يلي عرض تفصيلي حملتوى الكتابو  بات األصوليني،كتا
 .مقدمة املؤلف -
 .باب االختالف يف وجوه الدالئل-2
 .باب الكالم يف وجوب النظر -1
 .باب الكالم يف إبطال تقليد العامل للعامل -3
 .باب القول فيما جيوز فيه التقليد -1
 .باب القول يف تقليد العامي للعامل -5
 .القول يف تقليد العامي للعاميباب  -6
 .باب القول فيما يلزم املستفيت العامي -1
 .باب القول فيما يلزم فيه االجتهاد و ما ال يلزم -1
 .3باب القول فيما جيوز فيه التقليد و ما ال جيوز -3

 .باب القول يف استعمال العامي ما يفىت به -24
 . باب القول يف تقليد من مات من العلماء -22

                                                                 
 .6م ص 1421، سنة 2أمحد البوشيخي، دار اللطائف، القاهرة ، مصر، ط : ابن القصار ، املقدمة، تح - 1
بتحقيق حممد السليماين، وأثبت الفروق يف اهلامش من حتقيق املقدمة  ةتوى الكتاب على نسخاعتمدت يف عرض حم - 2

  .املقدمة ملصطفى خمدوم
 .266فيما ال جيوز فيه التقليد، وما جيوز ص:  يف طبعة مصطفى خمدوم - 3
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 .باب القول فيما يوجد يف كتب العلماء -21
 .باب القول يف الرتمجة عن املفيت -23
 .أدلة السمع، و حتته فصول 1باب وجوب -21

 .فصل يف الكتاب -
 .فصل يف السنة-
 .فصل يف اإلمجاع -
 .فصل يف االستدالل و القياس -
 .فصل يف القياس -

 .باب القول يف اخلصوص و العموم -25
 .كالم يف األوامر و النواهيباب ال -26
 .باب القول يف أفعال النيب صلى اهلل عليه و سلم -21
 .باب الكالم يف األخبار و القول يف خرب التواتر -21
 .باب القول يف خرب الواحد العدل -23
 .باب القول يف اخلرب املرسل -14
 .2باب الكالم يف إمجاع أهل املدينة و علمهم -12
 .دليل اخلطابباب القول يف  -11
 .باب القول يف األسباب الوارد عليها اخلطاب -13
 .باب القول يف الزائد من األخبار -11
 .باب القول فيما خيص به العموم و حتته فصول -15

 .فصل مما خص بالكتاب -

                                                                 
 .211: ص" وجوه"يف طبعة مصطفى خمدوم  - 1
 .116: ص "وعملهم"خمدوم  مصطفى يف طبعة - 2
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 .فصل مما خص من الكتاب بالسنة -
 .فصل مما خص من الكتاب باإلمجاع -
 .فصل مما خص بالقياس -
 .ختصيص الظاهر بقول الصحايبفصل  -
 .فصل يف ختصيص السنة -

 .باب القول يف األخبار إذا اختلفت -16
 .باب القول يف خرب الواحد و القياس جيتمعان -11
 .باب يف أن احلق واحد من أقاويل اجملتهدين -11
 .باب القول يف تأخري البيان -13
 .باب القول يف خطاب الواحد هل يكون خطابا جلميع -34
 .باب القول يف العموم خيص  بعضه -32
 .باب القول يف القياس على املخصوص -31
 .باب القول يف االستثناء عقيب اجلملة -33
 .باب القول يف األوامر هل هي على الفور أو على الرتاخي؟ -31
 باب القول يف األوامر هل تقتضي تكرار املأمور به؟ -35
 .بالسنةباب القول يف نسخ القرآن  -36
 باب القول يف الزيادة على النص هل تكون نسخا أم ال؟  -31
 .باب الكالم يف شرائع من قبلنا من األنبياء -31
 .باب الكالم يف احلظر و اإلباحة -33
 .باب الكالم يف استصحاب احلال -14
 .باب القول يف اإلمجاع بعد اخلالف -12
 .باب الكالم يف إمجاع األعصار -11
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 .و حتته فصل. لكالم على العلة و املعلولباب ا -13
 [.تعريف املعلول] فصل 

 .باب القول فيما يدل على صحة العلة -11
 .باب القول يف العلة اليت ال تتعدى -15
 .يف ختصيص العلة 1باب الكالم -16
 .باب الكالم يف القول بالعلتني -11
 .األخرىباب القول يف العلتني إحدامها أكثر فروعا من  -11
 .باب القول يف جواز كون االسم علة -13
 .باب القول يف أخذ األمساء قياسا -54
 .باب القول يف احلدود هل تؤخذ من جهة القياس؟ -52

 .خامتة املؤلف -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .333ساقط من طبعة مصطفى خمدوم ص  "الكالم" - 1
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 :ن القّصاربطريقة تأليف مقدمة القاضي أبي الحسن : المطلب السابع
؛ فإن كتابه املقدمة (هــ331ت )إذا نظرنا إىل تاريخ وفاة القاضي أيب احلسن ابن القص ار    

يصنف ضمن الكتب األصولية اليت شهدها القرن الرابع اهلجري، وهو قرن شهد فيه علم أصول 
الفقه نضوجا كبريا واكتماال يف مادته، كما أن كتاب املقدمة البن القص ار على وجازته  يشكل 

، بل قدم دفعة ادة معتربة قد ساهم يف إقامة صرح الكتابات األصولية املالكية يف ذلك العصرم
الذي فرة اإلنتاج يف التأليف األصويل ا ميي ز البيئة العلمية يف القرن الرابع و مم  قوية هلذا العلم، و 

ياه، وقد كان يف هذا العلم، وكيفية معاجلة قضا متخض عنه تنوع و تعدد يف مناهج وطرق التأليف
، (اجلمهور )طريقة املتكلمني وتعرف أيضا بطريقة : من آثار هذا التعدد ظهور طريقتني يف التأليف
على أي : ، والسؤال امللح يف هذا املقام1(األحناف)وطريقة الفقهاء وتعرف أيضا بطريقة الفقهاء 

 طريقة ألف ابن القصار مقدمته؟
انة املناسبة هلا ضمن هذه الطرق، البد  من الت عرف قبل ولكي نضع مقدمة ابن القص ار يف اخل   

 .ذلك على طريقة كل من املدرستني وأهم خصائصها
  :2طريقة المتكلمين: أوال
، وتعرف كذلك بطريقة اجلمهور، أما سبب 3وتسمى أيضا طريقة الشافعية:تسمياتها -1  

عندها يقوم على طريقة علم تسميتها بطرقة املتكلمني فألن البحث يف مسائل علم األصول 
 .الكالم من النظر واالستدالل والتجريد

                                                                 
1
أمحد بن عبد اهلل ، علم أصول الفقه من التدوين إىل هناية القرن الرابع اهلجري، منشورات جامعة اإلمام محد الضوحيي ينظر  - 

 .515:ابن خلدون، املقدمة ص.1/132 م،1446 -هــ 2111، 2بن سعود ، السعودية، ط
 .156: ص  م،2313-هــ2143، 2أبو سليمان، الفكر األصويل، دار الشروق، جدة، طينظر عبد الوهاب  - 2
إطالق مسمى طريقة الشافعية على مدرسة املتكلمني باعتبار نسبته إىل اإلمام الشافعي رمحه اهلل  غري دقيق، وذلك ملباينة  - 3

أمحد، اخلصائص األصولية  البدوي يوسف ينظر. نياملتكلم منهج  اإلمام الشافعي يف رسالته لطرائق التأليف لدى األصوليني
 .5: م، ص1443-هــ2132، 5، اجمللد 1ملدرسة املتكلمني، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، العدد
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الشافعية ألن اإلمام الشافعي رمحه اهلل هو املؤسس  به مدرسة املتكلمني، مدرسة تمسمم ا تو    
هلذه املدرسة، وعرفت بطريقة اجلمهور النضواء كثري من املذاهب حتتها وتبين طريقتها ؛كالشافعية 

 .1بلة واملالكية واحلنا
  :المتكلمين مدرسةمنهج  -2

تقوم على حتقيق القواعد األصولية حتقيقا نظريا »: ميكن اختصار منهج مدرسة املتكلمني يف أهنا   
جتريديا، بعيدا عن تأثري الفروع الفقهية، مع العناية بوضع احلدود وحتقيقها، وتأويل النصوص يف 

 .2«ضوء معانيها اللغوية
 :3المتكلمينخصائص مدرسة  -3

إن قيام أي مدرسة البد أن ينتج عنه مسات وخصائص تشكل قوام هذه املدرسة ومتيزها عن    
 : غريها،  ومن مث  فإن تقوم مدرسة املتكلمني تعتمد على جمموعة من اخلصائص واملميزات منها

 .اعتماد النظر واالستدالل يف حتقيق القواعد األصولية -
 .ملوضوعية؛ املؤدية إىل حترير القواعد األصولية وتطويرها وصياغتهاالرتكيز على الناحية ا -
 .التوسع يف االستدالل واملناقشة-
 .عدم االهتمام بالفروع الفقهية إال من باب التمثيل فقط -
 .عدم التعص ب ملذهب فقهي معني -
 .االعتماد على اللغة يف تأصيل القواعد األصولية-
 .ة قبل البدء يف معاجلة قضايا علم األصولستهالل باملقدمات املهماال -
 .حبث القضايا االفرتاضية واملسائل الكالمية -

                                                                 
 .21: ، صتالفقه، دار الفكر العريب، دط، د ، أصولحممد ينظر أبو زهرة - 1
، 2دراسة أصول الفقه، دار الرشد، اململكة العربية السعودية، ط الفلوسي، مسعود، مدرسة املتكلمني ومناهجها يف - 2

مثىن عارف اجلراح، طرائق التأليف يف أصول الفقه، . 516: و ابن خلدون، املقدمة ص .13: م، ص1441-هـ2115
 .236:م، ص1441 -هــ2113، 1جملة كلية العلوم اإلسالمية، املوصل، اجمللد األول، العدد

وينظر بالجي عبد السالم، تطور علم أصول الفقه وجتدده، دار  .ومابعدها 1/135علم أصول الفقه، ينظر الضوحيي،  - 3
 .11: م ص1424 -هــ2134، 2ابن حزم، بريوت، لبنان، ط
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 .هذه أهم اخلصائص واملميزات اليت اتسمت هبا مدرسة املتكلمني   
 :طريقة الفقهاء: ثانيا
 : تسمياتها -1

تسمى أيضا طريقة األحناف وذلك ألن أئمة احلنفية هم املؤسسون هلا، وقد جلأ األحناف هلذه    
 .1مل يعثروا على كتاباهتموألن أئمتهم مل يدونوا أصوهلم، أو الطريقة نصرة ملذهبهم، 

 :الفقهاء مدرسة منهج -2
الفقهاء يف تأسيس القواعد األصولية على ما نقل عن أئمتهم من فروع  مدرسة يعتمد منهج   

 .2فقهية، حىت يثبتوا سالمتها
تب فقهاء احلنفي ة فيه وحق قوا تلك كمث    »: قال ابن خلدون موضحا منهج مدرسة الفقهاء    

فيها أمس  بالفقه وكتب املتكل مون أيضا كذلك إال  أن  كتابة الفقهاء . القواعد وأوسعوا القول فيها
فكان لفقهاء ... كت الفقهي ةوأليق بالفروع لكثرة األمثلة منها والش واهد وبناء املسائل فيها على الن  

احلنفي ة فيها اليد الطوىل من الغوص على الن كت الفقهي ة والتقاط هذه القوانني من مسائل الفقه ما 
 .3«أمكن

 : 4خصائص مدرسة الفقهاء -3
 :متيزت مدرسة الفقاء خبصائص مباينة خلصائص مدرسة املتكلمني ومن أبرز خصائصها  
 .بناء القواعد األصولية على الفروع الفقهية لألئمة -
 .للقواعد األصولية ااإلكثار من املسائل الفقهية والتطبيقات الفرعية تأكيد -
 .اعتماد األدلة اإلمجالية دون مقدمات -
 .نطقية، واملباحث الكالميةقلة املصطلحات امل -

                                                                 
 .34، والفلوسي، مدرسة املتكلمني ص .12: ينظر أبو زهرة ص - 1
 . 1/113الضوحيي، علم أصول الفقه . 12: ينظر أبو زهر، أصول الفقه ص - 2
 .516: ابن خلدون، املقدمة صينظر  - 3
 .144: ،  مثىن عارف، طرائق التأليف يف أصول الفقه،ص1/111 الضوحيي، علم أصول الفقهينظر  - 4
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 .  سالسة األسلوب ووضوح العبارة والبعد عن التعقيد -
بعد هذا العرض لتعريف كل من مدرسة املتكلمني ومدرسة الفقهاء وخصائص كل واحدة منها    

إىل أي مدرسة من املدرستني تنتمي مقدمة :تأيت اإلجابة عن السؤال املهم الذي سبق طرحه وهو
 ؟ابن القص ار

ذهب بعض الباحثني إىل اعتبار مقدمة ابن القص ار كتابا أصوليا مؤلفا على منهج املتكلمني،    
يث أشار يف ح، حممد السليماين يف مقدمة حتقيقه على مقدمة ابن القص ار وممن ذهب إىل ذلك

 1أن املقدمة مؤلفة على طريقة غري األحناف: اهلامش
علم أصول الفقه من التدوين إىل هناية القرن : وسوم بــالباحث الضوحيي يف كتابه امل كما ذهب  

الرابع اهلجري، حيث صنف كتاب ابن القصار ضمن مؤلفات القرن الرابع اليت سلك مؤلفوها يف 
 .2وضعها طريقة املتكلمني

علم أصول الفقه دراسة : إلياس دردور يف كتابه املوسوم بــ: وذهب إىل هذا الرأي أيضا الباحث   
وتعترب املقدمة يف األصول أقدم ما وصل إلينا بعد رسالة الشافعي، مم ا ألف  »: تارخيية، حيث قال

 .3«...على منهج املتكلمني
ه اهلل سنقف على حقيقة ال ميكن ولكن عند تفحص وتصفح كتاب املقدمة البن القصار رمح  

عكس ما  ،اهلروب منها، وهي أن املقدمة قد سلك فيها مؤلفها طريقة الفقهاء ال طريقة املتكلمني
 : ذهب إليه الباحثان، وذلك ألن خصائص مدرسة الفقهاء هي املتوفرة فيها، ومن أبرزها

قواعد أصولية بل هذه أهم االنطالق من الفروع الفقهية لإلمام مالك رمحه اهلل للخروج ب* 
 . 4خصيصة متيزت هبا مقدمة ابن القصار وقد نوه هبا يف مقدمة مقدمته

 .نصرة مذهب مالك رمحه اهلل -
                                                                 

 .22: املقدمة، القسم الدراسي، ص - 1
 .1/111الضوحيي، علم أصول الفقه  - 2
 .131: م، ص1422-ـه2131، 2حزم ، بريوت لبنان، ط دردور إلياس، علم أصول الفقه دراسة تارخيية ، دار ابن - 3
 .1:ينظر ابن القص ار املقدمة ، ص - 4
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 .سهولة العبارة ووضوحها -
 .عدم البدء باملقدمات املهمة -
ه اهلل عدم معاجلة املباحث الكالمية، والقضايا املنطقية، وال مينع من أن يكون ابن القصار رمح  -

مالكيا أن يسلك طريقة األحناف، فقد قال اإلمام أبوزهرة رمحه اهلل عند كالمه على مسلك 
والفقهاء الذين أكثروا من هذا االجتاه هم »: األحناف واعتمادهم على التفريعات الفقهية ألئمتهم

 .1«احلنفية، وإن وجد يف كل مذهب من أخذ هبا
ا ليبني  فيها أصول مذهب مالك وما يليق مبذهبه، وال يتم وقد بني املؤلف يف مقدمته أنه وضعه* 

 .2ذلك إال عن طريق التخريج على فتاوى اإلمام وأقواله الفقهية
من خصائص التأليف يف املدرسة املالكية العراقية اليت ينتمي ابن القص ار إليها االعتناء بتفريع * 

 .بن القص اراملسائل وتقعيد القواعد، وهي مسة بارزة يف املقدمة ال
    : صائص املدرسة العراقية املالكيةويقول الدكتور احلبيب بن طاهر يف معرض حديثه عن خ   
وى اوقد كان اهتمام هذا التيار املالكي بتأصيل األصول، وتقعيد القواعد قائما على دراسة فت »

ا استقيت منها ، مث مقارنتها وتنظريها، مث  اإلمام وأقواله، والبحث عن أدلتها ومصادرها اليت يظن  أهن 
 . 3«استخالص قاعدة عامة يقع تقريرها بأهنا أصل من أصول املذهب

إن  هذا املسلك يف استخراج القواعد األصولية على مقتضى مذهب اإلمام مالك رمحه اهلل  *
والذي سلكه ابن القص ار يف مقدمته مبين على القول بأن مالكا رمحه اهلل مل يدون أصوله، وهو ما 

واإلمام مل ينص على كل قاعدة وإمنا ذلك  »: ذهب إليه كثري من العلماء، فقد قال احلجوي
 .4«مأخوذ من من طريقته وطريقة أصحابه

                                                                 
 .21: صول الفقه، صأأبو زهرة،  - 1
 .سيجلي البحث هذه احلقيقة عند بيان منهج ابن القصار يف ختريج الفروع على األصول - 2
، 2احلبيب بن طاهر دار ابن حزم، بريوت لبنان، ط: عبد الوهاب املالكي، اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، تح - 3

ـ2114  .-القسم الدراسي -، 2/56م، 2333-هـ
 .2/151احلجوي، الفكر السامي  - 4
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مل يدو ن مالك أصوله اليت بىن عليها مذهبه واستخرج على أساسها  »:  وقال الشيخ أبو زهرة   
أحكام الفروع اليت استخرجها واليت قيد نفسه يف االستنباط بقيودها، وكان يف ذلك كأيب حنيفة 

 .1«ومل يكن كتلميذه الشافعي الذي دو ن أصوله معاصره،
وال يلزم من أن مالكا رمحه اهلل مل يدو ن القواعد اليت اعتمدها، أنه قد أعرض كليا عن بيان    

بعض  على اهلل   رمحه  قد نص  مناهجه يف االستنباط، فإنه أصوله اليت بىن عليها فقهه، وتوضيح 
 . 2املدينة يف رسالته إىل الليث بن سعد أصوله، كتنصيصه على اعتماد عمل أهل

فال سبيل إىل استخراج  ؛رمحه اهلل مل يدو ن أصوله يف كتاب مستقل ااإلمام مالك مبا أن  و      
وهو املسلك الذي  - عن طريق عملية التخريج أصوله إال بالر جوع إىل فتاويه وتفريعاته الفقهية،

د سلك مسلكهم يف استخراج قواعد اإلمام مالك وابن القص ار رمحه اهلل ق -األحناف به عرف
 . رمحه اهلل

االختالف يف نسبة كثري من األصول ملذهب مالك، فلو نص اإلمام على أصوله تدوينا ملا وقع * 
االختالف يف نسبة كثري من األصول إليه، وهو ما حذا بالباحث حامت باي إىل مجع رسالة علمية 

 .املسائل األصولية اليت اختلف فيها النقل عن اإلمام مالك لنيل درجة املاجستري للتحقيق يف 
 :نتيجة

بناء على ما تقدم فإن املقدمة البن القصار تصنف ضمن الكتب األصولية اليت سلك أصحاهبا    
 .يف تأليفها  مناهج الفقهاء يف استخراج األصول والقواعد الكلية من فتاوى األئمة

كما أن ابن القصار رمحه اهلل من فقهاء املذهب املالكي واملدرسة العراقية اليت تأثرت بطريقة    
األحناف هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن عدم تدوين األصول من اإلمام مالك نفسه أنتج 

                                                                 
 .114: م، ص1،1441آراؤه وفقهه، دار الفكر العريب، القاهرة، ط ه،أبو زهرة حممد، مالك حياته  وعصر  - 1
2
هـ 2131، 2اختلف فيها النقل عن مالك، الوعي اإلسالمي، دولة الكويت، طينظر حامت باي، التحقيق يف املسائل اليت   - 

 .21: ص م،1422 -
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وقوع اخلالف بني علماء املذهب املالكي أنفسهم يف نسبة كثري من األصول والقواعد لإلمام 
 . 1كما سبق بيانهمالك  

الدكتور الضوحيي  رااعتب السبب يف من قبل، التساؤل عن ومما جيدر تسجيله هنا تأكيدا ملا ذكر   
وهو الذي ذكر خصائص كل من  املقدمة البن القصار رمحه اهلل مصنفة على منهج املتكلمني،

أن املقدمة ال مدرسة املتكلمني واألحناف وكيف غفل عن منهج املقدمة، حيث قال مستشعرا ب
تتماشى يف طريقة تأليفها متاما مع منهج وطريقة اجلمهور يف التدوين، وهو يعدد أشهر كتب 

كتاب التقريب واإلرشاد للباقالين، وكتاب العمد للقاضي عبد : املتكلمني يف القرن الرابع، فذكر
هذا  أغلب خصائصأما الكتابان األوالن فتظهر فيهما »: اجلبار، واملقدمة البن القصار قائال

أن من الواضح أما مقدمة ابن القص ار فهي وإن كانت خمتصرة جدا إال أن ...املنهج اليت تقدمت
 من دونمؤلفها هنج املنهج ذاته، حيث جنده غالبا يبدأ بالقاعدة املستندة إىل النظر واالستدالل 

 .2«أن يعتمد على الفروع الفقهية
  "أن يعتمد على الفروع الفقهية من دون: "الضوحيي يف قولهوهنا البد من الوقوف مع الدكتور 

لنؤكد أن هذا الرأي جمانب للصواب وذلك ألن القاضي ابن القص ار قد اعتمد يف تقرير كثري من 
ر يف مقدمته يف القواعد األصولية الىت بىن عليها مالك مذهبه على الفروع الفقهية ، فهو الذي كر  

 3«رمحه اهلل يف ذلك نص، لكن مذهبه يدل على أهنا على الفور ليس عن مالك» : غري موضع 
   .مث  يذكر الفرع أو الفروع الفقهية اليت استند عليها يف ختريج القاعدة

لقد استخلص ابن القصار قواعد اإلمام مالك من تفريعاته الفقهية، وستتضح هذه املسألة    
 .املؤلف يف كتابهنهج مل ت طر قأكثر، وتتأكد بشكل قوي  عند ال

 
 

                                                                 
 .65، 61السابق  ص  ينظر املصدر - 1
 .1/111 من التدوين إىل هناية القرن الرابع اهلجري الضوحيي علم أصول الفقه - 2
 .231،233، 253 ، 211، 231ابن القص ار، املقدمة ص  - 3
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 .التعريف بالمدرسة العراقية المالكية: المبحث الرابع
واالنتشار  ؛يعد  مذهب مالك رمحه اهلل من املذاهب الفقهية اإلسالمية اليت كتب هلا البقاء   

الواسع يف شىت أصقاع االرض، فقد انتشر شرقا وغربا ، وكانت بداية انتشاره يف حياة صاحب 
: البقاء إىل وقتنا احلايل، وقد كتب هلذا املذهب البقاء لعدة عوامل، من أبرزها املذهب، وكتب له

تعدد مدارسه الفقهية فقد عرف مدرسة املدنية، واملدرسة املصرية، واملدرسة العراقية، واملدرسة 
املغربية، واملدرسة األندلسية، وقد كان لكل مدرسة مناهج ومميزات وخصائص وأعالم، ومن أبرز 

ها املدرسة العراقية؛ اليت تعترب األكثر متي زا وتفردا يف السمات واملنهج واملؤلفات، وهي مدارس
املدرسة اليت ينتمي إليها القاضي أيب احلسن بن القص ار البغدادي هذه املدرسة اليت عززت 
خبصائصها ومناهجها املذهب املالكي، ودعمت مكانته العلمية، بل حفظته من االندثار 

، وفيما يلي استعراض لنشأة ومميزات وخصائص وبعض أعالم وأشهر مؤلفات هذه واالحنسار
املدرسة، ألن الوقوف عليها يربز لنا جوانب مهمة شخصية ابن القصار الذي يشكل حلقة مهمة 

 .من حلقاهتا
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 .1شأة المدرسة العراقية المالكيةن: المطلب األول
لقد بدأت معامل هذه املدرسة تظهر مبكرا يف حياة اإلمام مالك رمحه اهلل، على يد بعض    

ت )القعنيب  عبد اهلل بن مسلمة، و 2(هــ231ت )تالمذته كاحلافظ عبد الرمحن بن مهدي 
 . 3(هــ112

مث انتشر املذهب بعد ذلك يف العراق على يد من درسوا على كبار أصحاب مالك، ويف    
 .4م أمحد بن املعذَّلمقدمته

ذروهتا يف بغداد على يد أسرة آل محاد بن  بلغتبعد ذلك  املدرسة العراقية املالكية و  ازدهرت 
اليت اشتهرت بكثرة رجاهلا الذين كانت هلم الوجاهة يف الدين والدنيا، وتولوا مناصب  ؛زيد

المثائة عام، ومنهم خرج القضاء، وروى عنهم املشرق واملغرب، وبقي السؤدد قائما فيهم زهاء ث
الذي برع يف الفقه واحلديث، والذي نصر مذهب  ـ(هـ111ت ) القاضي إمساعيل بن إسحاق

 . 5مالك يف العراق مبؤلفاته

                                                                 
، 1، ديب اإلمارات العربية املتحدة، ط للدراسات ابراهيم علي، اصطالح املذهب عند املالكية، دار البحوث ينظر حممد - 1

بدوي عبد الصمد الطاهر، منهج كتابة الفقه املالكي بني التجريد والتدليل، دار البحوث  .65: م، ص2113-1441
 . 234: ،ص م1441 -هـ2111، 2للدراسات، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، ط

السنة والفنت، : أبو سعيد عبد الرمحن البصري املالكي، برع يف احلديث والفقه، أخذ عن مالك وغريه من كتبه ابن مهدي  - 2
 .وما بعدها 141/ 3هـت وله ثالث وستون سنة ينظر ترمجته عند القاضي عياض، ترتيب املدارك 231تويف سنة 

بن مسلمة بن قعنب التميمي، أخذ عن مالك والليث وغريمها وأخرج له البخاري  أبو عبد الرمحن عبد اهللالقعنيب   - 3
 3/231ينظر ترمجته عند القاضي عياض، ترتيب املدارك .هــ111: هــ، وقيل112ومسلم، كان مالك جيله ويعظمه تويف سنة 

 .ومابعدها
عن القعنيب، وابن املاجشون، اشتهر بالزهد  أخذ  -بفتح املعجمة وتشديدها–أبو الفضل أمحد بن املعذل ابن املعذل  - 4

ينظر ترمجته  .حىت لقب بالراهب، وعنه أخذ إمساعيل القاضي، وأخوه مح اد، ال يعرف تاريخ وفاته تويف وقد ناف على األربعني
 .61/ 2وما بعدها، خملوف حممد شجرة النور الزكية 1/5عند القاضي عياض، ترتيب املدارك 

، و ينظر عبد اجمليد الصالحني و امساعيل الربيشي، 61: ابراهيم علي، اصطالح املذهب عند املالكية، صينظر حممد  - 5
 -هــ2132لعدد األول اجمللد السادس، ا ،يةالممسات املدرسة العراقية يف املذهب املالكي، اجمللة األردنية للدراسات اإلس

 .234: الفقه املالكي، ص ، وينظر بدوي عبد الصمد، منهج كتابة65، 63: م ص1424
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مييت لبث امساعيل أربعني سنة : ازم القاضي احلنفي يقولخوكان أبو  »: قال القاضي عياض   
 .1«من العراق ذكر أيب حنيفة

فزاد  هبم مذهب  ،مث جاءت النوبة بعد القاضي إمساعيل إىل تالمذته يف محل راية املذهب   
أبو بكر حممد  القاضي: ، ومن أشهر تالمذة القاضي إمساعيلستمرارامالك انتشارا وازدهارا وقوة وا

لعالء ، وبكر بن ا(هــ332ت )، وأبو احلسن بن املنتاب، وأبو الفرج الليثي (هــ345ت )بن بكري 
 .2(هــ 311ت )القشريي 

يف نشر املذهب  قدح املعل ىفكان هلم األثر البالغ وال ،تلت هذه الطبقة طبقة أخرى من تالمذهتمو 
جعفر األهبري أبو  :فوق ما كان للطبقة قبلهم، ومن أشهر أعالم هذه الطبقة ،عنه مبؤلفاهتم والذود

، (هــ311ت )القاسم بن اجلالب  هــ، وأبو315وأبو بكر األهبري ت املعروف باألهبري الصغري، 
 .3(هــ143ت)، وأبو بكر الباقالين (هــ331ت )والقاضي أبو احلسن بن القصار 

وأعقبت هذه الطبقة طبقة أخرى من تالمذة الطبقة السابقة، كان هلا أثرها هي األخرى يف   
ذه الطبقة أفلت مشس احلفاظ على املذهب املالكي يف العراق ونصرته، وبعد موت أعالم ه

جنم املذهب الشافعي، ومن أشهر أعالم هذه  على أنقاضها ليبزغ ،املذهب املالكي يف العراق
هــ، وحممد بن 135هــ، واحلافظ أبو ذر اهلروي ت 111القاضي عبد الوهاب ت : الطبقة

 .4هــ151عمروس ت 
فدخل هذا  »: ويلخص لنا القاضي عياض رمحه اهلل تاريخ املدرسة املالكية العراقية بقوله   

ولكنه غلب وفشي أيام  ،فانتشر هبا مع غريها من املذاهب ،املذهب بغداد وغريها من بالد العراق
                                                                 

 .1/112القاضي عياض، ترتيب املدارك  - 1
املدرسة البغدادية للمذهب املالكي، نشأهتا، أعالمها، منهجها، أثرها دار البحوث للدراسات  العلمي حممد، ينظر - 2

وينظر بدوي عبد الصمد،  .111: م، ص1443-هــ2111، 2اإلسالمية وإحياء الثرات، اإلمارات العربية املتحدة، ديب، ط
 .234: منهج كتابة الفقه املالكي، ص

: ، و بدوي عبد الصمد، منهج كتابة الفقه املالكي، ص111: ينظر العلمي، املدرسة البغدادية للمذهب املالكي، ص - 3
235. 

 .231 :الصمد، منهج كتابة الفقه املالكي، صينظر بدوي عبد  - 4



 

 

50 
 

د وفاة عن واألربعمائةقضاء آل محاد بن زيد وانقطع ببغداد فلم يبق له هبا إمام من حنو اخلمسني 
 .1«سمرو أيب الفضل بن ع

إال مبروره مبراحل  ؛قواعده وأسسه تستقر  فإنه التكتمل  ؛وكما هو شأن كل مدرسة أو مذهب  
لتعقبها بعد ذلك بوادر ضعفه مث اندثاره، وقد كان للمدرسة  ،تشكل منوه ونضوجه واكتماله

 .املالكية العراقية حظ من هذه السنة
 :2المدرسة العراقيةخصائص : المطلب الثاني

يف التأليف  ةامتازت املدرسة العراقية بنمهج فريد يف التفكري واالستنباط، وخصائص منفرد 
 : ،  ومن مميزاهتا3والتدوين، وهذا ما جعلها ختتلف عن باقي مدارس املذهب

 : التأصيل -1
واستخالص  ،امتازت املدرسة العراقية بالتأصيل من خالل الرجوع إىل فتاوى اإلمام مالك   

بأن  ؛القواعد األصولية، وشاركت بشكل قوي يف التأليف يف علم أصول الفقه يف جانبه التأصيلي
ادة اإلفوكتاب التقريب واإلرشاد للباقالين، و املقدمة البن القصار، ك: أنتجت الكثري من املؤلفات

فقد أنتجت  للقاضي عبد الوهاب وغريها، أما كتب اخلالف، يف اصول الفقه امللخصكتاب و 
كتب للردود على املذاهب : بشقني بة فيهوظهرت الكتا ،على هذا النمط ةهذه املدرسة كتابا كثري 

أمثلة كتب الرد على أرباب املذاهب األخرى، ومن كتب لالنتصار للمذهب املالكي،   و املخالفة،
الرد على املزين لبكر بن العالء : الرد على حممد بن احلسن للقاضي حممد بن إسحاق، وكتاب

                                                                 
 .2/11املدارك القاضي عياض، ترتيب  - 1
وينظر الزنيفي عبد الفتاح،  .61: عبد اجمليد الصالحني، امساعيل الربيشي، مسات املدرسة العراقية يف املذهب املالكي ص - 2

: املدرسة املالكية العراقية نشأهتا خصائصها أعالمها، حبث منشور على شبكة األنرتنت على الرابط
elmalikiya.forumaroc.net. 

املدرسة املدنية، املدرسة العراقية، املدرسة املصرية، املدرسة املغربية، املدرسة : املالكي مخس مدارسللمذهب  - 3
 .13، 11، 14، 65، 61ينظر  ابراهيم علي، اصطالح املذهب عند املالكية ص، .األندلسية
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، وكتاب الرد على املزين للقاضي عبد الوهاب، وغريها، أما كتب اخلالف نصرة مذهب 1القشريي
عيون األدلة يف مسائل : كتابو مسائل اخلالف لبكر بن العالء القشريي، : مالك فمنها كتاب

 .وغريها كتاب اإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهابو البن القصار، اخلالف 
 : االطالع على المذاهب األخرى و التصنيف في الخالفيات -2
هذه اخلاصية فرعا عن  د  تع عرفت املدرسة العراقية باطالع أعالمها على املذاهب األخرى،     

واليت عاجلت أدلة  ؛اخلاصية اليت قبلها، وتتجلى يف طبيعة املؤلفات اليت خلفتها هذه املدرسة
املذاهب ووجوه االستدالل هبا وأصول األئمة وإيراد النقود عليها، ولوال اإلطالع على املذاهب ملا 

خلالف البن القصار منوذجا حقيقيا تأتى الرد عليها، وميكن اختاذ كتاب عيون األدلة يف مسائل ا
وذلك أن صاحبه تعرض فيه ملذاهب الصحابة والفقهاء من التابعني وغريهم  ،لتأكيد هذه اخلاصية

، وهذه امليزة مل تكن موجودة لدى مدارس املالكية األخرى، نظرا لعدة وصوال إىل األئمة املتبوعني
 .اعتبارات

 :التصنيف في القواعد الفقهية والفروق -3
ميي زت املدرسة العراقية بالتأليف يف األصول واخلالف العايل ويف ثنايا تأصيالهتم وتفريعاهتم قد    

بثوا الكثري من القواعد الفقهية والضوابط والفروق، فقد كانت هلم عناية كبرية هبذا اجلانب، ويرجع 
: ية يقول الدكتور الزنيفائه األصوليذلك إىل كثرة تعاملهم مع فتاوى اإلمام مالك رمحه اهلل وآر 

وهبذا العمل القائم على استقراء فتاوى اإلمام استطاعوا استكشاف جمموعة من القواعد ... »
مل يشر إليها، حمتجني لكل هذه القواعد بواسطة هية اليت مل ينص عليها اإلمام أو األصولية والفق

 .2«األدلة العقلية والنقلية

                                                                 
القضاء، له كتاب أحكام القرآن وهو بو الفضل بكر بن حممد بن العالء القشريي البصري من كبار فقهاء املالكية، تقلد أ - 1

هــ  وقد 311اختصار ألحكام القرآن للقاضي إمساعيل، وكتاب أصول الفقه، كتاب يف مسائل اخلالف، وغريها، تويف مبصر 
 .5/114القاضي عياض، ترتيب املدارك،  عند جاوز الثمانني ينظر ترمجته

 .11: صي عبد الفتاح، املدرسة املالكية العراقية، فلزنيا - 2



 

 

52 
 

كتاب املعونة للقاضي عبد الوهاب   هلذه اخلاصية، ذا املقامومن الكتب اليت ميثل هبا يف ه    
 .وكتاب التفريع البن اجلالب البغدادي الذي حشده بالقواعد والضوابط الفقهية

يعد  أول مؤلف للمالكية  ،وقد نقل الباحثون أن  للقاضي عبد الوهاب مؤلفا يف النظائر الفقهية   
يف فن  القواعد، وله أيضا كتاب يف الفروق، يعترب هو اآلخر من أوائل ما ألف املالكية يف هذا 

 .1العلم
 :كثرة تفريع المسائل الفقهية والتخريج عليها  -4
فرتاضية اعتنت املدرسة املالكية العراقية بالتفريعات الفقهية وتوليد املسائل والتوسع يف املسائل اال  

وذلك راجع إىل االحتكاك مبدرسة احلنفية اليت تعد رائدة يف هذا املنهج، يقول الدكتور الدمهاين يف 
هنج فقهاء العراق املالكية على منوال أصحاب الرأي »: مقدمته الدراسية على كتاب التفريع

 .2«واجلدل وقل دوا طريقتهم يف تعاطي الفقه الفرضي والتقدري
كتاب التفريع أليب القاسم بن اجلالب، الذي سلك   ؛الكتب اليت عرفت هبذه امليزة من مناذج إن     

الذي  4وقد أرسى هذه اخلاصية من قبل أسد بن الفرات ،3فيه مؤلفه طريقة توليد املسائل وتفريعها
هذه سلسلة »: فقال له اإلمام ،ع لهوسأله عن مسائل وبدأ يفر   ؛رحل إىل اإلمام مالك رمحه اهلل

 .5«سليسلة، إن كان كذا كان كذا، إن أردت ذلك فعليك بالعراقبنت 
 :طول النفس في االستدالل -5

إن  من أهم خصائص املدرسة املالكية البغدادية االعتناء جبانب االستدالل يف كتاباهتا،    
ومناظراهتا، وذلك راجع لطبيعة هذه املدرسة من جهة وذلك وفق املنهج الذي رمسته يقول 

وقد كان للقدماء رمحة اهلل »: ي مربزا طريقة العراقيني ومنهجهم يف التعامل مع املدونةالرجراج
                                                                 

 .63: ينظر الصالحني والربيشي، مسات املدرسة العراقية، ص - 1
 .2/35م،2311-هــ2141، 2حسني الدمهاين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، ط: ابن اجلالب، التفريع ، تح - 2
 .16ي، املدرسة املالكية العراقية، ص فالزني - 3
ومات صاحب األسدية اليت اعتمدها سحنون يف كتابة املدونة  افظ الراوية الثقةالفقيه احل أسد بن الفراتأبو عبد اهلل هو  - 4

 .2/61ــ ينظر خملوف حممد شجرة النور الزكية ه123حماصرا  لسرقوسة يف غزوة صقلية وهو أمري اجليش وقاضيه سنة 
 .11: الزنيفي، ص - 5
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عليهم يف تدريس املدو نة اصطالحان، اصطالح عراقي، واصطالح قروي، فاالصطالح العراقي، 
والقياس، ومل يعرجوا على  باألدلةجعلوا مسائل املدونة كاألساس، وبنوا عليها فصول املذهب 

تصحيح الروايات ومناقشة األلفاظ، ودأهبم القصد إىل إفراد املسائل وحترير الدالئل برسم الكتاب ب
 . 1«اجلدليني وأهل النظر من األصوليني

نصرت املذهب، ودافعت عنه، يقول  يتهذا هو جانب الريادة يف املدرسة املالكية البغدادية ال  
ففي الوقت الذي اهنمك غري »: اديةاملدرسة البغد اتالدكتور احلبيب بن طاهر جمليا توجه

البغداديني جبمع أقوال مالك وأصحابه وتصحيح الروايات عنهم، وضبط ألفاظها، وشرحها وبيان 
املعاين اليت حتمل عليها، فإن  البغداديني كانوا مت جهني إىل جانب االستدالل والتعليل، وحتليل 

 .2«النصوص الدينية، وتوجيهها، وإقامة األقيسة العقلية
نصرة إىل  أم ا اجلهة األخرى فراجعة إىل البيئة العلمية واالحتكاك باملذاهب األخرى واحلاجة   

النظر إىل مؤلفات هذه املدرسة جند أصحاهبا يعتنون باالستدالل بل يتوسعون فيه عند املذهب، و 
ومن  خلالف،جملاهبة اخلصوم والرد  عليهم، وهذا األمر هو الذي دفعهم إىل الكتابة يف مسائل ا

كتاب عيون األدلة البن القصار واإلشراف على نكت مسائل   :الكتب املصنفة على هذا املنوال
 .اخلالف للقاضي عبد الوهاب وغريها من املؤلفات اليت كانت مطبوعة هبذه السمة

هذه أهم  اخلصائص اليت عرفت هبا املدرسة العراقية، وهناك خصائص أخرى تتفرع عم ا ذكرنا،    
 .  يعد جزء منهاتصرت على املذكور ألن غريها اق
 
 
 

                                                                 
أبو الفضل : الرجراجي أبو احلسن، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا، تح - 1

 . 2/31م،1441-هــ2111، 2الدمياطي، مركز الرتاث الثقايف املغريب، اململكة املغربية، دار ابن حزم، بريوت لبنان، ط
 .2/53احلبيب بن طاهر،: اخلالف، تحالقاضي عبد الوهاب، اإلشراف على نكت مسائل  - 2
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 1أشهر أعالم المدرسة المالكية العراقية: المطلب الثالث
دأب الباحثون على تقسيمهم ملراحل نشأة املدارس الفقهية إىل مرحلة التأسيس، مث النضج، مث    

وحىت اليتشعب يب ، وأعالمهاوقد كان لكل حقبة ومرحلة رجاالهتا  ،القوة فالضعف، واالندثار
ال ، لوفاهتم اخرتت أن أسرد أشهر أعالم املدرسة املالكية العراقية مراعيا الرتتيب الزماين ؛البحث

 :أعالم هذه املدرسة أشهر منو ، الطبقات
أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن املبارك بن وضاح اإلمام الفقيه احملدث الزاهد املتفق على جاللته،  -

 .  2هـــ212تويف سنة  روى املوطأ عن مالك
 .هــ231أبو سعيد  عبد الرمحن بن مهدي البصري ت  -
أبو عبد الرمحن، عبد الرمحن بن مسلمة بن قعنب املدين اإلمام احلافظ أخذ عن مالك وغريه  -

والزمه مدة طويلة ناهزت العشرين سنة وقرأ عليه املوطأ ، وسكن البصرة، ونشر مذهب مالك 
 .3هناك

بن بكري اإلمام احلافظ روى املوطأ عن مالك، كان ثقة مأمونا ورعا، تويف سنة  ىيبن حي ىيحي -
 .4هــ116

اجملمع على فقهه وإمامته، روى عن مالك رمحه اهلل، : هــ111هارون بن عبد اهلل الزهري ت  -
 .5وأخذ عن أيب مصعب الزبريي

 . 6أبو الفضل أمحد بن املعذل بن غيالن بن احلكم -
 

                                                                 
 .، مواضع خمتلفةينظر العلمي، املدرسة البغدادية للمذهب املالكي - 1
 .2/263ينظر القاضي عياض،  ترتيب املدارك  - 2
 .2/132ينظر املصدر نفسه  - 3
 .سبقت ترمجته - 4

  .3/353القاضي عياض، ترتيب املدارك  - 5 
 .سبقت ترمجته - 6
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من أسرة آل محاد بن زيد توىل قضاء املدينة مث قضاء (هــ 116ت )يعقوب بن إمساعيل األزدي  -
 .1فارس إىل أن مات

عاصر كبار تالمذة مالك تفقه على ابن املعذل (ـ ه161ت )يعقوب بن شيبة بن أيب الصلت  -
 .2وأصبغ كان بارعا يف مذهب مالك ، ويعد  من الفقهاء البغداديني

إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد البغدادي، أخو إمساعيل القاضي، أخذ عن أيب محاد بن  -
 .3مصعب الزهري، والقعنيب، له عدة مؤلفات منها كتاب املهادنة وكتاب الرد على الشافعي وغريها

إمساعيل بن إسحاق القاضي البغدادي، بلغ رتبة االجتهاد، وبه تفقه مالكية العراق، يعد أهم  -
 .4(هــ111ت )املدرسة املالكية العراقية حلقة يف 

عبيد اهلل بن املنتاب البغدادي قاضي املدينة تفقه على القاضي إمساعيل وعنه أخذ ابن شعبان،  -
 .5(هــ343ت )ألف كتاب املبسوط يف اختالف أصحاب مالك وأقواله 

ثقة، تفقه به القشريي، القاضي أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن سهل الربكاين البصري  إمام فقيه  -
 .6(هــ323ت )والتسرتي ألف كتابا يف فضائل مالك 

إبراهيم بن محاد بن إسحاق من أسرة آل محاد اإلمام الفقيه، تفقه بعمه القاضي إمساعيل،  -
 .7(هــ313)وروى عن أبيه محاد وعنه أخذ أبوبكر األهبري، والدارقطين وغريهم، تويف سنة 

بن أمحد بن اجلهم املعروف بابن الور اق املروزي، اإلمام الثقة العامل القاضي أبو بكر حممد  -
بأصول الفقه، مسع من القاضي إمساعيل، وروى عن غرباهيم بن مح اد وحممد بن عبدوس، وعنه 

                                                                 
 .1/26عياض ترتيب املدارك القاضي  - 1
 .1/254ينظر القاضي عياض، ترتيب املدارك - 2
 .1/131ينظر املصدر نفسه  - 3
 .1/112ينظراملصدر نفسه  - 4
 .2/11ينظر خملوف حممد شجرة النور الزكية،  - 5
 .2/11ينظر املرجع نفسه  - 6
 .2/11ينظر املرجع نفسه  - 7
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أخذ األهبري وأبو إسحاق الدينوري، ألف كتابا يف مسائل اخلالف، واحلجة يف مذهب مالك وله 
 .1(هــ313 )حلكم الصغري تويف سنةشرح على خمتصر ابن عبد ا

 .2(هــ334ت )أبو الفرج عمر بن حممد الليثي  -
القاضي أبو عبداهلل التسرتي الفقيه الفاضل اجلامع للرواية، أخذ عن ابراهيم بن محاد والربكاين،  -

وعنه أخذ ابن جماهد وغريه ألف كتابا يف فضائل أهل املدينة وآخرا يف مناقب مالك تويف سنة 
 .3(هــ313)

 .4(هــ311 )مبصر سنة ويف العالء القشريي البصري الفقيه النظار ت بن أبو الفضل بكر -
أبو جعفر حممد بن عبد اهلل األهبري يعرف باألهبري الصغري وبابن اخلصاص، اإلمام العامل الفقيه  -

مسائل اخلالف، وله  املتفنن، تفقه بأيب بكر األهبري وغريه، وعنه روى األصيلي ألف كتابا كبريا يف
 .5(هــ365 ) تعليق على املختصر الكبري تويف سنة

 .6(هــ315 )القاضي  أبو بكر األهبري، الفقيه احلافظ املتوىف سنة -
أبو القاسم عبيد اهلل بن اجلالب اإلمام الفقيه األصويل، قرين ابن القصار يف األخذ عن  -

 .7(هــ311ت )األهبري، وصاحب كتاب التفريع 
 .(هــ331ت )القاضي أبو احلسن بن القصار البغدادي  -
 .8(هـــ143 )القاضي أبو بكر الباقالين املتوىف سنة -
 

                                                                 
 .2/11ينظر املرجع نفسه  - 1
 .3:ص ترمجته سبقت - 2
 .2/14ينظر املرجع نفسه  - 3
 .54:ص سبقت ترمجته - 4
 .2/32ينظر املرجع نفسه  - 5
 21: ص سبقت ترمجته - 6
 .25:ص سبقت ترمجته - 7
 .1: ص سبقت ترمجته - 8
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 .1ابن خويز منداد العامل املتفنن صاحب التصانيف  -
القاضي أبو حممد عبد الوهاب البغدادي الفقيه احلافظ النظار األديب، صاحب التآليف  -

 .2(هــ112 )الكثرية املتوىف سنة
 .3(هــ135 )أبوذر اهلروي اإلمام احلافظ احلجة، املتوىف سنة -
 القاضي أبو الفضل حممد بن عبد اهلل بن عمروس البغدادي، اإلمام الفقيه األصويل، انتهت إليه  -

 .4(هــ151ت )الفتيا يف مذهب مالك ببغداد، أخذ عن القاضي ابن القصار وغريه 

                                                                 
 .1:ص ستأيت ترمجته - 1
 .21 سبقت ترمجته - 2
 .21: ص سبقت ترمجته - 3
 .23: ص سبقت ترمجته - 4
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 :منهج ابن القّصار في كتابه المقدمة: الفصل الثاني
يه املنهج الذي سار علشّد اهتمامه الوقوف على الطريقة يإّن أول ما يصادف القارئ للكتب و    

التفات الناس إىل حتصيل الكتب اليت  ألنّ ذلك مؤلف الكتاب يف رسم معامله، وإرساء قواعده، و 
الكتب اليت ضعفت مناهج من التفاهتم إىل  أشدّ  ؛سلك مؤلفوها مناهج رصينة يف وضعها

 ،السبب يف ذلك كله يرجع إىل جودة التأليفوأغزر علما، و  ،وإن كانت أكثر فائدة ،مؤلفيها
 .ناقة الرتتيبأو   ،مع حسن التبويب ،براعة التصنيفو 

،  عدة تناوله من جوانب كما من زوايا خمتلفة، س منهج ابن القصار يف كتابه املقدمةتلمّ ميكن و   
احلديث عن منهجه يقتضي من الباحث تتبعا وحتليال ملادة الكتاب، خصوصا مع غياب وذلك أّن 

بيان املنهج املتبع يف عرض املادة من املؤلف، حيث مل يشر يف مقدمته إىل معامل منهجه، إال 
من مث اقتضى النظر أن أتناول بيان املنهج مقتضبة جّدا، و إلشارات العابرة اليت جاءت بعض ا

منهج ختريج  مثّ منهج االستدالل،  مثّ منهج ترتيب الكتاب، : املتبع يف التأليف وفق التقسيم اآليت
 . لكن قبل ذلك البد من بيان حقيقة املنهج لغة واصطالحاالفروع على األصول، و 

 :المنهج تعريف
 : 1المنهج لغةتعريف : أوال
منه ، و ج أيضا الطريق املستقيمه  جت الطريق إذا سلكته، و الن َّه  هو الطريق الواضح، ويقال ن      

 . 2 چںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :قوله تعاىل
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 : المنهج اصطالحا:ثانيا
، ولكن هذا ال املتأخرة ه من االصطالحات احلادثةألنّ  ،ض املتقدمون لبيان حقيقة املنهجمل يتعرّ    

املنهج  : قد وردت عدة تعريفات للمنهج منهااليت رمسها املتأخرون، و  هقواعد يلتزموا أهنم مل  يعين
هتيمن الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، »:هو

فّن التنظيم الصحيح » : ، أوهو«حتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومةعلى سري العقل و 
 لسلسلة من األفكار العديدة إما من أجل الكشف ع

 .1«ن احلقيقة حني نكون جاهلني هبا، أو الربهنة عليها لآلخرين حني نكون عارفني هبا
يسري على مقتضاها العقل  فاملنهج على مقتضى التعريفني يعد قانونا تنظيميا، وقواعد عامة،  

  .نتائج معلومة، أوالربهنة عليهاللوصول والكشف عن 
عن القانون هو الكشف  ؛الذي يتعلق بدراستنا ملنهج ابن القصار من خالل تعريف املنهجو    

 .شكال ومضمونا والنظام الذي سلكه ابن القصار رحمه اهلل في عرض مقدمته
 :المنهج دراسة المناهج أهمية: ثالثا

دراسة املناهج هي من األسس اليت تربز هبا قيمة البحوث والدراسات، وهبا يظهر جوانب  إنّ   
وحسن عرضها وتوظيفها،   ،التمّيز واإلبداع، مع حسن الرصف واإلخراج ، وذلك برتتيب املعلومة

كّل هذا وغريه لتمكني القارئ أو الدارس من االستيعاب األمثل واألكمل للمادة العلمية، 
 .من خالهلا ة منها، ومن مث ّ اإلسهام يف البناء احلضاري لألمةواالستفاد
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 :تأليف المقدمةمنهج ابن القصار في : المبحث األول
 منهج ابن القصار في عرض مادة الكتاب: المطلب األول

 .تنسيق الكتابنظام ترتيب و  :أوال  
م  املؤلف اعتمد تقسي هناك إنّ قد قيل ل إىل حمتويات الكتاب، و فصل األوّ سبقت اإلشارة يف ال   

وختمها خبامتة موجزة  ، بدأها مبقدمة موجزة ،اخلمسني باباكتابه على أبواب بلغت الواحد و 
 هو سؤالو   ؛قد تضمنت مقدمته بيان الغرض الذي دفعه إىل تأليف كتاب عيون األدلةكذلك، و 

غريه من فقهاء مالك و اليت وقع فيها اخلالف بني األدلة بعضهم له أن جيمع هلم املسائل و 
ه ارتأى أن يستهل مؤلَّفه بذكر مجلة من األصول اليت وقف عليها من مذهب بني أنّ  األمصار، مثّ 

 ،ليظهر مدارك اإلمام مالك اليت بىن عليها مذهبه 1مالك، مع التزامه أن يذكر لكل أصل نكتة
 . هذا جممل ما جاء يف مقدمة مقدمتهف

 : وضع مقدمة للكتاب :ثانيا
بني فيها عزمه على تأليف   ،استهل القاضي أبو احلسن ابن القصار مقدمته مبقدمة خمتصرة   

وهو بيان  ،على تأليفه للمقدمة الباعث  ، و فيهابيان استدالالت مالك ف و كتاب يف  مسائل اخلال
 ، قال2بعض أصول مالك رمحه اهلل وتأصيالته اليت وقف عليها من قول مالك أوخترجيا على أقواله

وقد رأيت أن أقّدم لكم بني يدي املسائل مجلة من األصول اليت وقفت عليها من » :رمحه اهلل 
 .3«...ما يليق بمذهبهمذهبه، و
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  :ناوين األبوابع :ثالثا
املباحث اليت تندرج ية األبواب بالعناوين األصولية و ف يف هذا التقسيم يعتمد تسماملصنّ  نّ إ   

يف باب الكالم :  مثيل له بميكن التّ بشكل مطرد يف كل الكتاب، و  يكاد يوجد و هذا ،حتتها
 . 1وجوب النظر واالستدالل هو مذهب مالك يربهن بعد ذلك على أنّ وجوب النظر و 

اب القول ب» إفادته وجوب العمل ال العلم، ملسألة حجية خرب الواحد و تبويبه  ،ومن أمثلته أيضا
ه يوجب العمل دون أنّ ه اهلل قبول خرب الواحد العدل، و مذهب مالك رمحو : يف خرب الواحد العدل

 . 2«القطع على غيبه 
  ه مذهبه، حيث ينص عليه أنّ ن حجية دليل اخلطاب عند مالك ، و ومن أمثلته أيضا حديثه ع 

من مذهب مالك رمحه اهلل أّن دليل باب القول يف دليل اخلطاب و » :  يف املقدمة و يعنون له ب
 . 3«..قد احتج به يف مواضع اخلطاب حمكوم به و

يف   قد درج عليها القاضي ابن القّصار ؛صولية يف الكتابه الطريقة يف الرتمجة للمباحث األهذ  
ميكن الرجوع إىل املقدمة للوقوف على هذا  امللحظ و  ،هاال يتسع املقام لعرضها كلّ و  كل كتابه،

 .4جليا 
 : أسلوب صياغة العناوين  :رابعا

قد سبق و  ،يالحظ القارئ لكتاب املقدمة أن املؤلف غالبا ما يسوق عناوينها بأسلوب مباشر  
بعض رد يو ه اإلملاع إىل جانب من ذلك يف الكالم على عناوين األبواب، لكن ما يلفت االنتباه أنّ 

بصيغة بتتبع الكتاب تبني أن عدد األبواب اليت جاءت عناوينها العناوين بصيغة االستفهام، و 
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باب القول يف خطاب الواحد هل يكون خطابا : املوضع األول:هيو  أبواب االستفهام  مخسة
 للجميع؟

النواهي هل هي على الفور أو على الرتاخي؟، واملوضع باب القول يف األوامر و  :املوضع الثاين
باب القول يف : باب القول يف األمر هل يقتضي تكرار املأمور به أم ال؟، واملوضع الرابع: الثالث

حلدود هل تؤخذ باب القول يف ا: الزيادة على النص هل يكون نسخا أو ال؟، واملوضع اخلامس
رمحه  -ظر إىل ما أورده حتت هذه األبواب جند أن القاضي ابن القصاربالنّ من جهة القياس ؟ و 

ائل مما يف هذه املس -رمحه اهلل–ينص فيها على عدم وجود نقل  صريح عن اإلمام مالك  -اهلل
إيراده للمسائل  يف صياغة العناوين، من منهج ابن القصار يف املقدمة يستخلص أنّ  ناجيعل

 .األصولية اليت ال نص لإلمام مالك رمحه اهلل فيها بصيغة االستفهام
 يقول ابن القّصار يف باب القول يف خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع؟ 

 .1«... نصا يف ذلك  إنا ال نعرف عن مالك رمحه اهلل... »
  :ويقول ابن القصار يف باب القول يف األوامر و النواهي هل هي على الفور أوعلى الرتاخي؟  

  .2«ليس عن مالك رمحه اهلل يف ذلك نص، لكن مذهبه يدل على أهنا على الفور»    
 ويذكر يف باب القول يف األمر هل يقتضي تكرار املأمور به أم ال؟ 

 .3«لكن مذهبه عندي يدل على تكراره إال أن يقوم دليليس عن مالك رمحه اهلل فيه نص ، و ل»
 يف موضع آخر يف باب القول يف الزيادة على النص هل يكون نسخا  أو ال؟ أيضا  وينص 

الذي يدل عليه مذهب مالك رمحه اهلل أن الزيادة على النص ال تكون نسخا بل تكون زيادة » 
 .4«حكم آخر

 يذكر أيضا يف موضع آخر يف باب القول يف احلدود هل تؤخذ من جهة القياس؟ كما
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الذي عليه مذهب مالك رمحه اهلل جواز أن تؤخذ احلدود و الكّفارت واملقّدرات من جهة » 

 .1«القياس
بعدم  من املصّنف اصيغة االستفهام إشعار يف صياغة العناوين ب أنّ  يستخلص ؛بعد هذا العرض    
ما أورده بصيغة اخلرب  صريح عن اإلمام مالك يف املسألة، وال يلزم من هذا الكالم أنّ  جود نقلو 

صرّح بعدم ائل اليت صاغها باإلخبار و يوجد فيه نقل عن اإلمام مالك، بل يوجد كثري من املس
 .2وجود نص فيها عن اإلمام مالك رمحه اهلل وهي كثرية

للعناوين بصيغة االستفهام، وهو  داإير أعين  يف منهجه هذا كما ميكن استخالص ملمح آخر  
اإلشعار بوجود اخلالف يف املسألة اليت وردت بصيغة االستفهام، ويف األمثلة السالفة الذكر تأكيد 

 .هلذه احلقيقة
 : النقل مع تحرير نسبة األصول إلى اإلمام مالك زو و األمانة العلمية في الع :خامسا

أقوال اإلمام  قة يف نقلالتزامه األمانة مع الدّ  أيضا، هو لقصارإن ممّا مييز منهج القاضي ابن ا 
 حيث بنّي ،ذا ما أشار إليه يف مقدمة مقدمتههمالك رمحه اهلل، وكذا عزو األقوال إىل أصحاهبا، و 

ما يليق وقف عليها من مذهبه، و  اليت ؛من منهجه أن يذكر أصول اإلمام مالك رمحه اهلل أنّ 
صولية، فهو كل ذلك مع االعتناء الفائق بتحرير نسبة األقوال لإلمام مالك يف القواعد األ  ،3مبذهبه

ج بني اآلراء اليت خترّ لك اليت وجد النص فيها صراحة ، و يفّرق بني آراء اإلمام ماهبذا يلتزم أن يبني و 
نسبها إليه و   ليت صرّح فيها بالنقل عن مالك، ومن األمثلة الإلمام ال نص فيهاممّا على مذهبه 

 .4«فصل يف القياس و مذهب مالك رمحه اهلل القول بالقياس» : مذهبا
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استغين اهلل قبول اخلرب الذي قد اشتهر و ومذهب مالك رمحه » :وأيضا قوله يف حجية اخلرب املتواتر
 .1«... عن ذكر عدد ناقليه لكثرهتم

محه اهلل قبول اخلرب املرسل إذا  مذهب مالك ر و » : ما أورده يف حجية احلديث املرسل ومن أمثلته
 . 2«كان مرسله عدال عارفا مبا أرسل، كما يقبل املسند 

ا خترج على أقواله تفريقه بني األقوال اليت ال نص فيها عن اإلمام مالك وإنّ  ،ومن أمانته يف النقل  
وبني األقوال املنصوص عليها من اإلمام أو اليت نقلت على أهنا  تليق مبذهبه ،وآرائه الفقهية و 

  . مذهب له
 يف باب القول يف خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع؟  نقلهما  نا،ة ما ذكر من أمثلو   
 أنّ  ذي يدّل عليه يف ذلك مذهبه هوالعن مالك رمحه اهلل نصا يف ذلك و  إنا ال نعرف... »

سلم لع نٍي من األعيان خطاب طاب رسوله صلى اهلل عليه و ، أو خاخلطاب خطاب اهلل تعاىل
 .3«للجميع 

ليس عن مالك »: ما ذكره يف مسألة األوامر هل هي على الفور أو على الرتاخي ،ومن أمثلته أيضا
 .4«رمحه اهلل يف ذلك نص و لكن مذهبه يدل على أهنا على الفور

ليس عن مالك رمحه اهلل يف  » استصحاب احلال ما ذكره يف مسألة الكالم يف ،ومن أمثلته كذلك
 . 5« ذلك نص ، لكّن مذهبه يدل عليه

عزوها ذهب إيراده آلراء أئمة املذهب و من أمانة ابن القصار يف عزو األقوال إىل أئمة املو     
و هذا ما يالحظ يف عدة مواضع أذكر منها ما نقله عن شيخه أيب بكر األهبري يف باب  ،إليهم

                                                                 
 .78ابن القصار، املقدمة ص  - 1
 .و غريها 108، 77، 71، 81، 48ص : ، و ينظر أيضا41املصدر نفسه ص   2
 .111ص  املصدر نفسه، - 3
 .131ابن القصار، املقدمة ص  - 4
 .171،177، 187، و ينظر ص 184ابن القصار، املقدمة ص  - 5



 

 

67 
 

كان الشيخ أبو بكر بن و » اشرتاط قامسني لقبول قوهلما  يف مسألة القول فيما جيوز فيه التقليد 
 .  1«جيب أن يكونا نفسني مث رجع عن ذلك :صاحل األهبري قال يل قدميا

وكان ابن بكري » : بن بكري يف مسألة تأخري البيان عن وقت احلاجة من أمثلته ما نقله عن حيىيو 
 .2«عن وقت ورود اخلطاب إىل وقت احلاجة  ريتأخّ إن البيان جيوز أن : يقول

 األشياء احلظر يف مسألة األصل يف 3و من أمثلته أيضا ما ذكر عن القاضي أيب الفرج املالكي   
املالكي إىل أهنا على  اإلباحة يف األصل حىت يقوم دليل ذهب القاضي أبو الفرج و » : أم اإلباحة

 .4«احلظر
حبيث يرويها بصيغة  ؛من أمثلة حتريه يف العزو عدم التصريح بنسبة األقوال اليت يشك فيهاو    

 مثال ذلك ما حكاه عن القاضي إمساعيل بن إسحاق حيث قال يف مسألة العربةالتمريض، و 

كي عن القاضي إمساعيل بن إسحاق رمحه اهلل أن احلكم ح  و  »:بعموم اللفظ أو خبصوص السبب 
 .5«للفظ دون السبب

األقوال اليت يتجلى من خالهلا مدى حتري القاضي ابن القصار هذه بعض النماذج من النقول و     
ب له أو ما هو خمرج على شدة دقته يف تفريقه بني ما هو مذهو  ،يف النقل عن إمام  املذهب

أصيل تدعو إليه اليوم الدراسات األكادميية والبحوث اجلامعية، وقد كان أئمتنا هو منهج أصوله، و 
 .املتقدمون سبّاقني إليه
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 :عدم ذكر المذاهب األخرى إال نادراو  ،مذهب مالكاالقتصار على  :سادسا
اكتفى القاضي أبو احلسن بن القصار ببيان مذهب مالك ، وقد اقتصر عليه، فقد بنّي يف مطلع    

، وهو مل حيد عن هذا 1ما يليق مبذهبهاملقدمة يف أصول  مذهب مالك ، و  ه وضع هذهكتابه أنّ 
مسألة إال  ويصدرها بقول مالك املنهج الذي رمسه، حيث التزم به يف كل الكتاب، فهو ال يذكر 

، إال أن املصّنف  2ما يليق مبذهبه، واملقدمة طافحة باألمثلة على ذلك وهي كثرية جداأومذهبه أو 
 ،أيب حنيفة يف بعض املسائل األصولية، تارة تصرحيابعض املواضع إىل آراء الشافعي و  يف ذكرقد 

يف مذهب الشافعي، ما ذكره قله تصرحيا عن مذهب أيب حنيفة، و فمما ن ،تارة أخرى تلميحاو 
فقد ذكر جوازه يف مذهب  ،مسألة احلدود والكفارات واملقدرات هل تؤخذ من جهة القياس

نقل جتويزه عن بعض أصحاب الشافعي، و منعه عن بعض أصحاب أيب حنيفة، و  نقلمالك، و 
 . 3بعضهم

أن حكى ما جاء يف مسألة ختصيص العلة الشرعية بعد  ؛وممّا نقله تلميحا وذكره غري معزو لقائله  
 –، ونقل عن أهل العراق 4عند مجاعة من الفقهاء، وهم الشافعيةنع ختصيصها يف املذهب، و م
 .6العموممن حيث جعلوها  ،5جواز ختصيصها -هم األحنافو 
 
 

                                                                 
 .7 :ص املقدمة - 1
 .وغريها 74، 71، 88، 83، 81، 38، 30، 18، 17، 13، 11، 17، 10، 4ينظر املقدمة ص  - 2
 .، و ما بعدها177 :ص املقدمة البن القصار - 3

، 3حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريت لبنان، ط: البحر احمليط يف أصول الفقه، تح،ينظر الزركشي بدر الدين - 4
 .ومابعدها 7/117م، 1013-ه  1737

 .7/118ينظر الزركشي البحر احمليط،  - 5
 .180ينظر ابن القصار، املقدمة ص  - 6
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من نقله عن املذاهب األخرى تلميحا أيضا ما أورده يف مسألة العلة اليت ال تتعدى هل تكون و    
مذهب غري املالكية من ا مذهب مالك فيها أهنا صحيحة، وذكر أهنّ  صحيحة أم ال ؟ فذكر أنّ 

 . 1مل يصرح بذكرهم، و هم الشافعيةالفقهاء، و 
 .3أهنا باطلة -2وهم األحناف -نقل عن أهل العراق و 

إيراد ابن القصار آلراء غري املالكية يف كتابه، ال يقدح يف منهجه الذي رمسه، وهو تقيده ببيان  إنّ   
العربة على مقتضى ما غلب، ألن الغالب يف منهج ألن هذه املسائل قليلة، و  ،مذهب مالك

 .املؤلف التزام بيان مذهب مالك يف كل املسائل
 :االختصار خطة التزام :سابعا

قد وسم باالختصار الكتاب  وهي أنّ  ؛ف عند حقيقة جلية ال مراء فيهاح للمقدمة يقإن املتصفّ   
ه مل قد أشار اإلمام ابن القصار يف آخر املقدمة إىل أنّ التوسع فيها، و ض املسائل مع عدم يف عر 

هلذا جاءت بعض املسائل معروضة يف نصف ، و 4ه ليس مقصوده ذلكيستقص احلجج عليها ألنّ 
 .، وبعضها اآلخر يف صفحة واحدة، وقليل من املسائل ما جياوز ذلك5صفحة

 
 
 
 

                                                                 
 1/1080. ه  1377، 1يب،ط دولة قطر،طعبد  العظيم الد: ، الربهان يف أصول الفقه، تحينظر اجلويين إمام احلرمني - 1

 .1070:ومابعدها، فقرة
، 1جنيب املاجدي وحسني املاجد، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط: ينظر التفتازاين، شرح التلويح على التوضيح، تح - 2

املصدر نفسه  «وال جيوز التعليل بالعلة القاصرة عندنا »:قال صدر الشريعة يف التوضيح.  1/187م، 1008-ه 1717
1/187. 
 .، و ما بعدها144 :ابن القصار، املقدمة ص - 3
 .107ينظر ابن القصار، املقدمة  - 4
 .و غريها. 184و 107و  77و 71و  88: ينظر ابن القصار، املقدمة  ص - 5
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  :منهج ابن القصار في عرض مضامين الكتاب :المطلب الثاني
 :بعض اآلراء األصوليةفي  ومخالفته لمالك والمالكية انفراده واستقالليته :أوال
بعض  املسائل بآراء  يف ابن القصار قد استقلّ  القارئ للمقدمة بعد التأمل يالحظ أنّ  إنّ    

، عدم تقليدهعلى حترره و  ا يدل، ممّ اهلل أو بعض املالكية مالك رمحه خالف فيها مذهب
أو  مالك إليه اإلمام ذهبالصواب فيها خمالف ملا  يف املسائل اليت ظهر له أنّ  ، وذلكواستقالليته
 عرض ألبرز املسائل اليت خالف فيها االقاضي ابن القصار مذهب مالك ما يليوفيأصحابه، 
 :يف املقدمة أوأصحابه

 به؟                                  مسألة األمر هل يقتضي تكرار المأمور   -أ 
أن مذهب مالك يدل على أن األمر يقتضي التكرار إال أن يدل دليل على  ابن القّصار قد حكى

على  لكن مذهبه عندي يدلّ س عن مالك رمحه اهلل فيه نص، و لي... » : غري ذلك حيث قال
 .1«تكراره إال أن يقوم دليل

: يه يف املسألة من فقهه فقالبعد االحتجاج لرأي مالك يف ختريج رأرأيه يف املسألة وذكر اختياره و 
  .2«األمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة وتكراره حيتاج إىل دليل عندي أن الصحيح هو أنّ و » 
 :أخذ األسماء من جهة القياس -ب
 الذي اختاره ابنياس، و غريهم يف أخذ اللغة من جهة القاختلف األصوليون من املالكية و     

عند مالك رمحه اهلل جيوز أن تؤخذ األمساء »  :، حيث قالنسبه ملذهب مالك هو اجلوازالقصار و 
 .3«من جهة القياس

 املالكية  فيه  قد خالفه   اهلل؛  رمحه  ابن القصار القاضي   إليه  الذي ذهب وهذا    
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 .137ابن القصار، املقدمة ص  - 2
 .177ابن القصار، املقدمة ص  - 3



 

 

71 
 

 . 3وغريه 2ابن خويز منداد اختارهالباقالين، و بكر  أيبو  ،1الباجي كأيب الوليد
   هل يعد مسلكا من مسالك العلة،؟ 4الطرد -ج  

حتدث ابن القصار عن هذه املسألة يف باب القول فيما يدل على صحة العلة، فبعد  أن     
          :يف إفادته للعلية، فقال مسلك الطرد اختار اعتبار ؛حكى اختالف الناس يف هذه املسألة

 .5«ه يكون دليال على صحتهاأنّ رد واجلريان، و األول من الطّ الذي يقوى يف نفسي الوجه و » 
 : القول في اإلجماع بعد الخالف -د

حكى ابن القّصار رمحه اهلل اخلالف يف املسألة اختالف الصحابة على قولني، وانقرضوا، مث أمجع   
 محه اهلل ر  التابعون على أحد القولني فهل إمجاعهم يسقط اخلالف، أم هو باق؟ ذكر ابن القصار

املسألة، و لكن أصحابه اختلفوا يف ذلك،  هذه عدم وجود نص عن اإلمام مالك رمحه اهلل يف
قول الثاين عدم انقطاع اخلالف، ال أنّ  اخلالف ينقطع يف املسألة، وحكى بعضهم على أنّ  فنصّ 

 .6اختار ابن القّصار القول الثاين وهو الذي اختاره شيخه األهبريو 
وهناك جانب آخر يربز شخصية القاضي ابن القّصار وهو ترجيحه بني األقوال، مثال ذلك ما   

 رمحه اهلل مذهب مالك ذكره يف باب القول يف استعمال العامي ما يفىت له، بعد نقل احتمال أنّ 
                                                                 

ه  ، رحل يف طلب العلم، وحاز 703سليمان بن خلف الباجي املالكي القاضي الفقيه النظار احملدث األصويل، ولد سنة  - 1
املنتقى شرح املوطأ، إحكام : علما كثريا، نال الرياسة باألندلس، وكانت له مناظرات مع ابن حزم، له تواليف كثرية منها

ه  ، ينظر القاضي عياض، ترتيب املدارك 747ب احلجاج، وغريها، تويف سنة، الفصول يف أحكام ألصول، املنهاج يف ترتي
 . وما بعدها 8/114

تفقه باألهبري و غريه، له آراء وروايات خالف هبا أرباب  ،املالكي ، بن خويز مندادأبو عبد اهلل حممد بن أمحد البصري - 2
تويف تقريبا سنة كتاب كبري يف اخلالف، و مصنف يف أصول الفقه، وكتاب يف أحكام القرآن، : املذهب، له مصنفات منها

 .103 :، صشجرة النورو  ،1/37والصفدي، الوايف بالوفيات وما بعدها، 4/44رتيب املدارك، ينظر ت. ه 370
عبد اجمليد أبو زنيد، :، الباقالين أبو بكر ، التقريب و اإلرشاد، تح1/108ينظر أبو الوليد الباجي إحكام الفصول - 3

  .7/87، الزركشي ، بدر الدين البحر احمليط، 1/371م، 1778-ه 1718،  1مؤسسة الرسالة بريوت لبنان، ط
مستلزما للمناسب إذا كان احلكم حاصال مع الوصف يف مجيع الصور هو الوصف الذي مل يعلم كونه مناسبا وال : الطرد - 4

 .8/111ينظر احملصول للرازي . املغايرة حملل النزاع
 .143 :ابن القصار، املقدمة ص - 5
 .ما بعدها، و 187: ابن القّصار، املقدمة، صينظر  - 6



 

 

72 
 

ول أم العامي إذا سأل العامل عن نازلة فأفتاه مّث نزلت به نازلة مثلها فهل يكتفي باجلواب األ أنّ 
وحيتمل » : يعيد السؤال عليها ؟،  فقد رجح ابن القّصار االحتمال الثاين وصححه، حيث قال

 .1«أن يقال إّن عليه أن يسأل و لعله األصح
 : حجية عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل -ه
نقل اختار ابن القّصار كما هو مذهب املدرسة العراقية أّن عمل أهل املدينة الذي طريقه ال  

 .والرواية حجة جيب املصري إليه دون ما كان طريقة النظر واالجتهاد
وهذا النموذج من األمثلة يربز لنا جانبا من شخصية ابن القصار املستقلة اليت تأىب التقليد 

، وهو املبدأ الذي قرره يف مطلع كتابه عند واعتماد ماترجح ،صلألشخاوالتعصب للمذهب أو 
وعرفت به  ،سلكه احملققون من األئمة ، ومنهج رصنيوهو مهيع واسعحديثه على وجوب النظر 

 .املدرسة املالكية العراقية
 : عدم اعتناء المصنف بصناعة الحدود والتعريفات :ثانيا

مل يعنت املصنف رمحه اهلل تعاىل يف كتابه املقدمة بصناعة احلدود والتعريف باملسائل، حبيث مل   
صوليني يف  األمعروف عند ا يورد تعاريف لكثري من املباحث، و األلقاب األصولية، عكس ما هو

عة حبيث قامت على االعتناء بالصنا  ؛اليت اعتمدت مناهج املتكلمني الكتب خصوصا كتاباهتم،
: ة هو تعريفه للعلة حبيث قالعليه يف املقدم احلدية  ومناقشتها، والتعريف الوحيد الذي وقفت

ولعل هذا راجع  ،2«الصفة اليت يتعلق احلكم الشرعّي هبا: العلة عند مالك و الفقهاء هيو »
بشكل متكامل،  د بعدمل تتوطّ  معاملهو  وذلك أّن أسس هذا العلم  ،للتأليف املبكر يف هذا العلم

مراحل متر هبا، ه اهلل، إذ إن للعلوم أطوارا، و وهذا هو نفس ما أورد على رسالة اإلمام الشافعي رمح
 . تؤسس القواعد ويتكامل مالمح العلومسم املعامل و احلدود، و تملراحل تر عرب هذه األطوار واو 

                                                                 
 .31ص السابق املصدر  - 1
 .174: ابن القّصار، املقدمة ص - 2
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، 1ة عدم تعريفه لإلمجاعكثري من املباحث األصولي لتعريفات ومن أمثلة عدم إيراد املصنف   
 هي املباحث اليت درج املتأخرونو  وغريها وشرع من قبلنا، واالستصحابالسنة القرآن و ، و 2والقياس

املتكلمني ومن  منخصوصا لدى األصوليني   ،الرسوم الواردة فيهاعلى تعريفها،  ومناقشة احلدود و 
 .حذوهم احذ
 :التزام األدب مع المخالفين: ثالثا
يف  ممّا  يربز جليا يف مقدمة ابن القصار التزامه احلوار اهلادئ مع املخالفني بعيدا عن اإلغالظ   

 .التعبري الرّائقو التشديد يف العبارة، كل هذا مع األدب اجلّم واألسلوب الراقي، القول، و 
 :العبارةسهولة األسلوب و  :رابعا

التعقيد واخللط  عن بعدمع ال ،و وضوح العبارة ،ف يف املقدمة بسهولة اللفظامتاز أسلوب املصنّ   
املصطلحات، كما راعى مبدأ التيسري يف اللفظ واملعىن، فهو  وإن أقام كتابه على بني العلوم و 

ضربه و  على متكنه وأخذه بناصية اللغة، ه اختصار غري خمل باملعىن، وهذا ما يدلإال أنّ  ؛االختصار
هذا املنهج يعّد مسة بارزة من مسات كتابات املتقدمني،خصوصا على طرائق و  ،فيها حبظ وافر

عكس ما ذهب إليه  ،سبيلهمة ابن القّصار مصنفة على هنجهم و مقدم دّ والذي تع ،احلنفية 
غموضها و ألن صعوبة العبارة   3بعضهم من تصنيفها ضمن مناهج التأليف على طريقة املتكلمني

صطالحات املنطق مل يظهر إال مع املتأخرين، نتيجة لتوظيف ا وصوهلا إىل اإللغاز إىل حدّ 
هو نفس و  املصنف مل ينب مسائله على االستدالالت العقلية، والقضايا اجلدليةغريها، و الفلسفة، و و 

وهو من ، 4سهولة يف العبارةكتب احلنفية سالسة يف األسلوب، و وهلذا اكتسبت   ، مسلك احلنفية
 .على هنج الفقهاء يف كتاباهتم األصولية  ؤلفةأن املقدمة ماألدلة اليت  جعلتنا نرجح 

 
                                                                 

 .78ينظر ابن القصار، املقدمة ص  - 1
 ، 77ينظر ابن القصار، املقدمة ص - 2
 .1/871ينظر الضوحيي، علم أصول الفقه من التدوين إىل هناية القرن الرابع اهلجري،  - 3
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 :اعتماد أسلوب الفنقلة في بعض المباحث :خامسا
اعتمد القاضي ابن القصار أسلوب الفنقلة يف عرض مجلة من املباحث، وهذا األسلوب كان    

األسلوب قد شائعا عند القدامى يف تصويرهم للمسائل بافرتاض خصوم على شكل املناظرة، وهذا 
 .عّول عليه القرآن كثريا 

من أمثلة اعتماد ابن القصار هلذا املنهج، ما أورده يف مسألة أخذ احلدود من جهة القياس بعد    
فإن قيل فقد قال النيب صلى اهلل عليه »نقله لقياس الصحابة حّد شارب اخلمر على القاذف، 

فهو شبهة، قيل له ليس يعترب فيه  ، والقياس حمتمل1«ادرؤوا الحدود بالشبهات»: وسّلم
قيل لو وجب ذلك فيها ... فإن قيل فإّن العقوبات خمتلفة متفاوتة مع اشرتاكها... االحتمال

 .2«لوجب يف اخلارجات من اإلنسان
 :وبيان أوجه االستدالل كثرة االستدالل على آراء مذهب اإلمام مالك  :سادسا

شد أدلة ، حب3عراقية كثرة االستدالالت على املسألة الواحدةمما تتميز به املدرسة املالكية ال إنّ    
درسة اليت يشكل ال شك أن القاضي ابن القصار قد تأثر هبذه املمتضافرة على حكم واحد، و 

ه يف كثري من املسائل  بعد ذكر حيث جند أنّ  ،هذا ما برز جبالء يف مقدمتهحلقة يف عقدها، و 
مع ، األدلة رغم التزامه خطة االختصارمذهب مالك يف مسألة ما ، حيشد لتأكيدها مجلة من 

واألمثلة بيانه ألوجه االستدالل فهو اليكتفي بعرض الدليل بل يعقبه بذكر أوجه االستدالل به 
 ب احتج لوجو  ؛حيث ستداللمع بيان وجه اال بنصوص الكتاب هاستدالل :منهاذلك كثرية على 

                                                                 
وفيه املختار بن  احلدود بالشبهاتأوا ادر :قال الشوكاين ويف الباب عن علي مرفوعا : قال املباركفوري يف حتفة األحوذي - 1

نافع قال البخاري وهو منكر احلديث قال وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أيب وائل عن عبد اهلل بن 
،  وروي عن عقبة بن عامر ، ومعاذ أيضا "ادفعوا القتل عن املسلمني ما استطعتمحلدود بالشبهات اادرأوا : " مسعود قال

وروي منقطعا وموقوفا على عمر، ورواه بن حزم يف كتاب اإليصال عن عمر موقوفا عليه، قال احلافظ وإسناده موقوفا، 
 .7/843ينظر املباركفوري، حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، د ط، دس،. صحيح

 .174، 177 و 171، 170و   143، 141 :، وينظر أيضا ص 107، 103: ينظر ابن القّصار املقدمة ص - 2
 .40: عبد اجمليد الصالحني و إمساعيل الربيشي، مسات املدرسة البغدادية يف املذهب املالكي، ص: ينظر - 3
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ٺ  چ     :الدليل على وجوب العمل به قوله عّز و جلو »  :بقوله  العمل خبرب اآلحاد ٺ  ٺ  

چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
فدّل على  ،1

يف خربه، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء مل يكن لتخصيص الفاسق بالذكر  أّن العدل ال يتتبث
 .2«فائدة 

ما احتج به ملشروعية دليل اإلمجاع  ؛ومن الشواهد على اعتماد بن القصار على كثرة االستدالل   
قول النيب هي و وأنه حجة جيب املصري إليه، حيث احتج له بثالثة نصوص من السنة املطهرة ؛

 . 3"أمتي ال تجتمع على ضاللة: " وسلم عليه صلى اهلل
 . 4"ال تجتمع أمتي على خطأ: "قوله عليه السالمو 
 ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق اليضرهم من: "قوله صلى اهلل عليه و سلمو 

 .6«5"خالفهم حتى تقوم الساعة
 

                                                                 
 .7: سورة احلجرات  - 1
 .78 ص ابن القصار، املقدمة - 2
ِإنَّ اللّه : "، من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ1178: ما جاء يف لزوم اجلماعة، رقم: الفنت باب أبوابرواه الرتمذي يف  - 3

مع أمَّيِت  لة -أمَّة حممَّد ص ل ى اللَّه ع ل ي ِه وسّلم  : أ و ق ال -ال  جي  . هذا حديث غريب من هذا الوجه: وقال عقبه..."  على ضال 
من حديث أنس بن مالك  3780: الفنت باب السواد األعظم رقم: كتاب  و ابن ماجه يف.  7/777ينظر سنن الرتمذي 

وباجلملة :" قال احلافظ السخاوي بعد إيراده للحديث و ذكره لطرقه و ألفاظه" إن أميت ال جتتمع على ضاللة: " مرفوعا بلفظ
حممد : د احلسنة للسخاوي حتقيقينظر املقاص" فهو حديث مشهور املنت، ذو أسانيد كثرية، وشواهد متعددة يف املرفوع وغريه

 .414عثمان اخلشت ص 
نعم . هذا احلِديث مل أره هبذا الّلفظ. « ال  جتت ِمع أميِت ع لى خطأ»قال ابن امللقن يف خترجيه ألحاديث املنهاج للبيضاوي  - 4

: ينظر سراج الدين بن امللقن، تذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج، تح« على خطأ »بدل « على ضالل ة»: هو مشهور بلفظ
 .  81م، ص1777، 1عبد اجمليد السلفي، املكتب اإلسالمي، بريوت لبنان،ط

ال تزال طائفة من أميت : االعتصام بالكتاب و السنة، باب قول النيب صلى اهلل عليه و سلم: رواه البخاري، كتاب - 5
ال تزال طائفة من أميت : من حديث املغرية بن شعبة، و رواه مسلم كتاب اإلمارة، باب.4311: اهرين على احلّق، رقمظ

 . ، من حديث ثوبان رضي اهلل عنه مرفوعا، بلفظ مقارب1710: ظاهرين على احلق، رقم
 .177، 173ابن القصار املقدمة ص  - 6
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 .1إىل املقدمةوهناك أمثلة أخرى ترسخ هذا العنصر، ويكفي الستجالء ذلك الرجوع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 . 181، 181، 73، 71: صار املقدمة، ينظر ابن القصّ  - 1
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 .منهج ابن القصار في االستدالل: المبحث الثاني
إليه   قد وضع كتابه كما سبق اإلشارةار رمحه اهلل مالكي املذهب و القاضي ابن القصّ  مبا أنّ    

كتابه مل خيرج عن األصول اليت   األدلة اليت استند عليها، فإنّ ، و ه اهللمحر  لبيان أصول مذهب مالك
من مث قام ، و االجتهاديةمن األدلة  أم النقليةرمسها املالكية يف تأصيلهم سواء أكانت من األدلة 

قول الصحايب، و القياس، و اإلمجاع، و السنة، و  الكتاب: منهجه يف االستدالل على األصول اآلتية
 .عمل أهل املدينةو شرع من قبلنا، و 

 .1نصوص السنة النبوية مث اإلمجاع مث القياس، فاالستدالليثين  ل بالكتاب، مث فهو يقدم االستدال
 2األصليةفي االستدالل باألدلة  منهج ابن القصار: المطلب األول

ميكن تلمس منهج ابن القصار يف االستدالل عند الوقوف على كتابه املقدمة، ويربز منهج    
استدالالته على مستويني اثنني، مها االستدالل باألدلة املتفق عليها بني املذاهب، واالستدالل 

ارة باألدلة املختلف فيها، و إن كان القاضي أبو احلسن بن القصار رمحه اهلل قد أشار إليها إش
القياس االستدالالت منها، و اإلمجاع و صول السمعية عند مالك، الكتاب والسنة و األ» إمجالية، 

، وأدلة أصليةن تقسم إىل أدلة أاعتبارات متعددة، ومن تقسيماهتا األدلة تقسم ب، و 3«عليهما
و هذا التقسيم هو الذي ستسري عليه هذه الدراسة، ولكن قبل ذلك البد من بيان حقيقة  تبعّية،

 .االستدالل لغة واصطالحا
 
 
 

                                                                 
ميكن مالحظة تطبيق ذلك يف استدالل ابن القصار على حجية إمجاع األعصار حيث، جنده يستدل على حجيته  - 1

 .ما بعدهاو  171ل العقلي، ينظر املقدمة ص بالكتاب أوال، مث بالسنة مث باالستدال
إىل أقسام باعتبارات خمتلفة، فمنهم من قسمها إىل أدلة ني يف علم أصول الفقه يف تقسيمهم لألدلة تعددت مناهج املؤلف - 2

، ومنهم من قسمها إىل أدلة نقلية وأدلة اجتهادية، أو تبعية عقلية، وأدلة نقلية، ومنهم من قسمها إىل أدلة أصلية وأدلة فرعية
 .أدلة أصلية وأدلة تبعية، وقد جريت يف حبثي على تقسيمها إىل ومنهم من قسمها إىل أدلة متفق عليها وأدلة خمتلف فيها

 .70ابن القصار، املقدمة، حتقيق السليماين، ص  - 3
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 :تعريف االستدالل
  :االستدالل لغةتعريف  -أ

االستدالل لغة استفعال مبعىن طلب الدليل، و الدليل على وزن فعيل، إما مبعىن فاعل أي    
 . 1ويطلق الدليل على ما يستدل به ،هو الذي يدل غريه على املطلوب، الّدال، فكأن الدليل 

 :  االستدالل اصطالحاتعريف  -ب
الذي ميكن أن يتوّصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب » : عرفه معظم األصوليني االستدالل بأنه

 .2«خربي
 .4«املوصل بصحيح النظر إىل املدلول» : 3وعرفه ابن العريب 

هو تقرير الدليل إلثبات املدلول، سواء كان ذلك من األثر إىل » : أما اجلرجاين فقد عرّفه بقوله
 .5«املؤثر أوالعكس، أو من أحد األثرين إىل اآلخر

 قيد اإليصال بالنظر الصحيح،و فالدليل من حيث االصطالح كل ما أوصل إىل مطلوب خربي
 .إلخراج النظر الفاسد

السنة النبوية، واإلمجاع، شمل االستدالل بالقرآن الكرمي و ي األصلية،باألدلة  استدالل إنّ    
 .والقياس

 
 

                                                                 
، 1رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، ط: ، كشاف اصطالحات الفنون، إشرافينظر التهانوي - 1

 .1/183م، 1777
، 1الرياض، دار ابن حزم، بريوت، طعبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، : ، تحيف أصول األحكام اآلمدي، اإلحكام - 2

 .1/13 م،1003-ه 1717
املتبحر يف العلوم، أخذ عن الطرطوشي، والغزايل، القاضي اإلشبيلي، اإلمام احلافظ  املعافري أبو بكر بن العريب  ابن العريب -3

كام القرآن، والعواصم من عارضة األحوذي  يف شرح الرتمذي، والقبس شرح املوطأ، وأح: وغريمها،  له تآليف كثرية، منها
 .1/181يباج املذهب يف أعيان علماء املذهب، دابن فرحون، ال:  ه ، ينظر ترمجته873القواصم وغريها، تويف سنة 

 .11: ابن العريب، احملصول يف أصول الفقه، ص - 4
 .14:اجلرجاين، التعريفات، ص - 5
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 :االستدالل بالقرآن الكريم :أوال
ألن القرآن الكرمي هو املفزع  ،اعتماد ابن القصار على نصوص القرآن الكرمي يعد أمرا بديهيا إنّ   

وهو قطب رحى األدلة اليت تستمد  مسألة ما،يف الذي يهرع إليه كل باحث عن حكم شرعي 
بيانا حلكم مسألته، بأي طريق من طرق  هلذلك ال يتجاوزه أي أحد مىت وجد فيو  مشروعيتها منه،

عرض لذكر ناذج من استدالالت ابن القصار بنصوص الكتاب، وقبل التّ  ، األحكامالكشف عن 
 .واصطالحا ،بنّي حقيقته لغةأن نت البدّ 

 :تعريف القرآن
 :1تعريف القرآن لغة -أ  

الكلمات، وضم بعضها إىل و للحروف راءة مجع القِ يف اللغة ترد مبعىن اجلمع والضم، و  قرأ    
على ل ران، ومسي الكتاب املنزّ ك  ران، وش  ف  ن بالضم، كغ  ال  ع  أ، على وزن ف   ر  رآن مصدر ق   بعض، والق  

ی  جئ  چ     :منه قوله عز وجلو سلم، قرآنا ألنه جيمع السور ويضمها، سيدنا حممد صلى اهلل عليه و 

     . 2  چحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     مب  
 :  تعريف القرآن اصطالحا -ب  

هو كالم اهلل تعاىل املنزل : تعددت تعريفات األصوليني للقرآن و من أمجع التعريفات ما يلي   
    باللسان العريب، لإلعجاز بأقصر سورة منه، املكتوبحممد صلى اهلل عليه و سلم  على رسوله

 .3يف املصاحف املنقول بالتواتر، املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس

                                                                 
مراجعة و تدقيق جمموعة من املختصني، دار احلديث، .، وابن منظور لسان العرب784: ينظر الرازي، خمتار الصحاح ص - 1

اهلوريين، دار  :تعليق ، ، القاموس احمليطيوالفريوز أباد(. ق ر أ ): مادة 4/183م 1003-ه 1711مصر القاهرة دط، 
 . (ق ر أ): مادة  44ص م 1004 -ه 1718، 1الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط

 . 18 -14: سورة القيامة اآلية - 2

ين يف إرشاد الفحول هناك تعريفات أخرى للقرآن ذكرها الشوكا. 1/711ينظر الزحيلي، وهبة، أصول الفقه اإلسالمي  - 3
ما و  1/117م،1007 -ه 1730، 3ط رة،شعبان إمساعيل، دار السالم ، مصر القاه: إرشاد الفحول، تح ،الشوكاين  ينظر

 .148: صاجلرجاين، التعريفات بعدها، 
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إّن استدالل القاضي ابن القصار بالقرآن الكرمي يعد مسة بارزة يف كتابه حبيث جنده يف مواطن    
ة لتأكيد صحة ما ذهب إليه، و هو يف ذلك يسري على ما رمسه أئمة كثرية يذكر النصوص القرآني

  .ا أصلوهدلة و لذلك مل خيرج يف استدالله عمّ املالكية يف تعداد األ
فحصرها يف تسعة عشر  عموما يف التنقيح على جمموع األدلة اليت حيتج هبا 1فقد نص القرايف   

وهي على قسمني أدلة مشروعيتها وأدلة وقوعها، فأما أدلة  الفصل األول يف األدلة»دليال، 
كلم أواًل على أدلة تأدلة وقوعها فال حيصرها عدد، فلنمشروعيتها فتسعة عشر باالستقراء، وأما 

هي الكتاب والسنة، وإمجاع األمة، وإمجاع أهل املدينة، والقياس، وقول : مشروعيتها، فنقول
ستصحاب والرباءة األصلية، والعوائد، واالستقراء، وسد الذرائع، الصحايب، واملصلحة املرسلة، واال

، واألخذ باألخف، والعصمة، وإمجاع أهل الكوفة، وإمحاع العرتة، ، واالستدالل واالستحسان
 .2«..وإمجاع اخللفاء األربعة

 .وغريهم األدلة اليت اعتمدها املالكية واألدلة اليت اعتمدها غريهموهذا اجلمع من القرايف يشمل   
اعلم وفقين و » حسن املشاط يف بيان األدلة اليت بىن عليها مالك رمحه اهلل مذهبه الشيخ وقال    

وظاهره أعين  الكتابنص : إياك أن األدلة اليت بىن عليها إمامنا مالك مذهبه سبعة عشراهلل و 
 .3«...العموم، و دليله أعين مفهوم املخالفة، و مفهومه أعين املفهوم باألوىل، والتنبيه على العلة

تنازعوا يف حكمها فالواجب العلماء يف حادثة و  إذا اختلف» : وقال القاضي عبد الوهاب   
 اضع طلبه، وهي الرجوع إىل النظر واالجتهاد يف طلب احلكم من األدلة اليت هي مظانه، ومو 

 
 

                                                                 
شهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي املالكي، اإلمام البارع يف األصول واملعقول والفقه، أخذ عن العز بن عبد  - 1

الفاخرة، والعقد املنظوم يف كتاب الفروق، والذخرية يف الفقه، واألجوبة : السالم وغريه، صاحب التآليف الكثرية واحملررة منها
 .وما بعدها 188/ 1ه  ، ينظر حممد خملوف، شجرة النور الزكية787: اخلصوص والعموم وغريها، تويف

 .380م ، ص 1007-ه  1717ط، .القرايف شهاب الدين، شرح تنقيح الفصول، دار الفكر، بريوت لبنان، د - 2
امل املدينة، تح عبد الوهاب أبو سليمان، دار الغرب اإلسالمي، بريوت ، اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عاملشاط حسن - 3

 .118م ص 1770-ه 1711، 1لبنان ط
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 .1«الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس والعمل، واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر يف ذلك إليه
فقد تبني ممّا سبق أن القرآن الكرمي يأيت يف مقدم أدلة اإلمام مالك رمحه اهلل اليت بىن عليها    

 .مذهبه
 :أمثلة استدالل ابن القصار بنصوص الكتاب

عن مالك رمحه اهلل  ليسو » اللتها على الفور أو الرتاخي  باب األوامر و دقال ابن القصار يف   

ٻ    ٱ چ  :احلجة له قوله تعاىلو ... هبه يدل على أهنا على الفورلكّن مذيف ذلك نص، و 

ڀ  ڀ  پ  پ   پ   ٻ  پ   هذا عام و ...  2چڀ  ڀ       ٻ  ٻ  
على أن األوامر على الفور دون  الرتاخي ضد املسارعة، فدلّ يف كل عمل فأمرنا باملسارعة و 

 .3«الرتاخي
مذهب مالك  ص القرآين يف بيان أنّ مدى اعتماد ابن القصار على النّ  ؛من هذا النقل ضحيتّ      

كما   أهنا على الفور، إضافة إىل بيان حمل الشاهد ووجه االستدالل يدّل على رمحه اهلل يف األوامر
 .هو غاية يف البيان، و سبق تقريره

شرائع من قبلنا من ما ذكره يف االحتجاج ب ،ومن استدالالت ابن القصار أيضا بالقرآن الكرمي   

ے  چ  :احتج بقوله تعاىل علينا اتباعهم، ألنهّ  مذهب مالك رمحه اهلل يدل على أنّ و » األنبياء، 

 چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
م، وهذا خطاب ألهل التوراة يف شريعة موسى عليه السال 4

ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ    ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ  :ذلك قوله تعاىلاحلجة يف و 

                                                                 
م، 1777 -ه 1717ط، .عبد احلق محيش، دار الفكر، بريوت لبنان، د: عبد الوهاب البغدادي، املعونة، تح - 1
3/1474. 
 133: سورة آل عمران  - 2
 .133ابن القصار، املقدمة  -3
 .78:سورة املائدة  -4



 

 

82 
 

، فأمر نبينا باالقتداء هبدي االنبياء عليهم السالم ممن  1    چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     ىئېئ
 .2«قبله

ب العمل خبرب اآلحاد ما احتج به لوجو  ؛من أمثلة استدالل ابن القصار بنصوص الكتاب أيضاو   

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ     :وجوب العمل به قوله عّز و جلالدليل على و »  :حيث قال

چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
فدّل على أّن العدل ال  ،3

 .4«يتتبث يف خربه، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء مل يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة 
املقدمة  قد طفحت هبا الكتاب؛نصوص على استدالل ابن القصار ب اليت تدلّ  شواهدإّن ال  
ميكن الرجوع إىل املقدمة و  ،إذ هي كثرية جدا،مل أقصد االستقصاء و  ،ضهااكتفيت بالتمثيل لبعف

 . 5للوقوف على األمر جليا
لقصار هو بيان أوجه االستدالل، ومنهج استدالل ابن ا ،ا يضفي قيمة أكرب على املقدمةممّ و    

يف األمثلة السابقة مزية حتسب له و إىل الكتاب و  تضافأخرى ، وهي قيمة فيها ذكر حمل الشاهدو 
 .شواهد عليها هلذه احلقيقة أكيدت
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 70:سورة األنعام - 1

 .180ابن القصار، املقدمة ص  - 2
 .7: سورة احلجرات  - 3
 .78 ص ابن القصار، املقدمة - 4
 . 101، 100، 177، 143، 171، 77ينظر ابن القصار، املقدمة ص - 5
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 :االستدالل بالسنة النبوية :ثانيا
ت سبق التنويه إىل أن من أصول مالك رمحه اهلل تعاىل االستدالل بالسنة النبوية وهلذا كان   

لى ذلك كثرية مقدمته إىل جانب نصوص القرآن، واألمثلة عحاضرة يف استدالل ابن القصار و 
 .اقبل ذلك ال بد من تعريف السنة لغة واصطالحسأقتصر على بعضها و 

 : تعريف السنة -
  :تعريف السنة لغة -أ

 1.الطريقة محيدة كانت أوذميمةالسرية، و ترد السنة يف اللغة مبعىن   
 : تعريف السنة في االصطالح -ب
فالسنة عند األصوليني هي غري السنة عند  ،لقد تعددت تعاريف السنة حسب تنوع العلوم   

 .الفقهاء، وهي ختتلف كذلك عن السنة عند احملدثني، وال بأس بعرض سريع هلذه املعاين
 : السنة عند المحدثين -

هي كل ما أثر عن النيب صلى اهلل عليه  وسلم من قول أوفعل أو تقرير، أوصفة خلقية أوخ لقية،    
 .2التابعيشمل أيضا ما أضيف إىل الصحايب أو وقد ت واء كانت قبل البعثة  أم بعدها، أو سرية س

  :السنة عند الفقهاء -
 .3ب الفرض، وال الواجبهي كل ما ثبت عن النيب صلى اهلل عليه و سلم، و مل يكن من با

هي كل ما صدر عن النيب صلى اهلل عليه و سلم غري القرآن الكرمي  : السنة عند األصوليين -
 . 4من قول أوفعل أوتقرير، مما يصلح أن يكون دليال حلكم شرعي

                                                                 
اهلل مؤسسة الرسالة ناشرون، بريوت، حممود خاطر و محزة فتح : ، خمتار الصحاح،  تحينظر الرازي حممد زين الدين - 1

الوسيط  و املعجم 13/118لسان العرب ، وابن منظور(. س، ن،ن): مادة 187:ص. م1001-ه  1711لبنان،دط، 
 .118: ، ص، اجلرجاين، التعريفات  1/787

لدين و نور ا.17:ط، ص.م ، د1008 -ه 1717ينظر عجاج اخلطيب،أصول احلديث، دار الفكر بريوت لبنان ،  - 2
 .18: م، ص1011 -ه 1731، 31عرت، منهج النقد يف علوم احلديث، دار الفكر، دمشق سوريا ،ط

 .17:ينظر عجاج اخلطيب، أصول احلديث ص  - 3
 .17نفسه  رجعينظر امل - 4
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السنة مبصطلح احملدثني أوسع مدلوال، من مفهوم السنة عند  يالحظ من هذه التعريفات أنّ    
 .الفقهاء واألصوليني، واملصطلح الذي يعنينا يف هذه الدراسة هو مصطلح األصوليني

 :أمثلة استدالل ابن القصار بنصوص السنة النبوية
الحتجاج ه ما ذكره يف امن أمثلة اعتماد ابن القصار على نصوص السنة النبوية يف استدالالت   

و من السنة ... الدليل على أن إمجاع األعصار حجةو » لإلمجاع وكونه حجة جيب املصري إليها 
ال تجتمع أمتي : "قوله عليه السالمو ،" أمتي ال تجتمع على ضاللة: " قول النيب صلى اهلل عليه

ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق : "قوله صلى اهلل عليه و سلمو  ،"على خطأ
 .1«"اليضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة

 احتجاجه بالسنة أيضا، ما أورده  يف مسألة التخطئة و التصويب يف أقوال اجملتهدين ةمن أمثلو   
سائر الفقهاء أن اإلمث يف اخلطأ يف مسائل االجتهاد موضوع، والدليل وأمجع مالك و »  :حيث قال

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن : " على ذلك قول النيب صلى اهلل عليه و سلم
 .3«2" أخطأ فله أجر

من أمثلة استدالل القاضي ابن القصار بالسنة النبوية احتجاجه يف بيان إفادة األمر للتكرار و    
باب القول يف األوامر هل » : على ما تدّل عليه آراء و تفريعات اإلمام مالك رمحه اهلل حيث قال

دّل لكن مذهبه عندي يليس عن مالك رمحه اهلل فيه نص، و ... تقتضي تكرار املأمور به أم ال؟ 
سلم  اهلل عليه و  على تكراره إال أن يقوم دليل، و احلجة لذلك حديث سراقة ملا سأل النيب صلى

                                                                 
 .177، 173ابن القصار املقدمة ص  - 1
مسلم،  و  4381: فأصاب أو أخطأ رقم اجتهدأجر احلاكم إذا :رواه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب و السنة، باب - 2

إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب، فله : " ب يان أ جر احلاكم إِذا اجتهد فأصاب، أ و أخطأ بلفظ: كتاب األقضية باب
 .، من حديث عمرو بن العاص مرفوعا1417،رقم " أجران، وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ، فله أجر

 .117: املقدمة ص: ابن القصار - 3
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" اتركوني ما تركتكم: " سلمو  وآله النيب صلى اهلل عليه  بد؟ فقالأحجتنا هذه لعامنا أم لأل: فقال
1»2. 

نصوص السنة  أن القاضي ابن القصار رمحه اهلل قد اعتمد على، يتضح من خالل ما سبق   
، ممّا 3ميكن الوقوف على ذلك يف  مقدمتهو  ،يف عدة مواضع من كتابه ، وذلكالنبوية يف استدالله

، ومن مالمح منهجه يف االستدالل بالسنة أنه كان ينقل يدل على مدى اعتماد ابن القّصار عليها
 .النصوص كاملة، ويبنّي حمل الشاهد منها، معتمدا على نقلها من مصادرها

 :االستدالل باإلجماع : لثاثا
قد تقدم نص ، و وغريهم الشرعية عند املالكية اإلمجاع مصدرا من مصادر إثبات األحكام دّ يع   

يف  منظومته اليت بنّي فيها    كفيف بيان األدلة اليت اعتمد عليها املالكية، قال ابن أيب عليه القرايف
 :     أصول اإلمام مالك رمحه اهلل

 مدينة الرسول أسخى من بذل  *** مثة إمجاع و قيس و عمل         
 . 4يعين أّن اإلمجاع دليل من أدلة مذهب مالك رمحه اهلل: قال الشارح  

 .و من مث فال عجب أن يستدل به ابن القصار يف املقدمة
                                                                 

حجة النيب صلى اهلل عليه وسلم، :هذا احلديث مركب من حديثني، األول أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، باب - 1
لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق اهلدي،  »: فيه رضي اهلل عنه، يف حديث طويل و من حديث جابر بن عبد اهلل

يا رسول : ، فقام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال«فليحل، وليجعلها عمرةوجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي 
« دخلت العمرة يف احلج»: أم لألبد؟ فشبك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصابعه واحدة يف األخرى، وقال ، ألعامنا هذااهلل

. 1484: يف إفراد احلج، رقم: و أبو داود يف سننه، كتاب احلج، باب. 1/887. 1118: رقم« ال بل ألبد أبد»مرتني 
بسنن رسول اهلل صلى  االقتداء: السنة، باباالعتصام بالكتاب و :البخاري كتابأما الشطر الثاين فهو يف صحيح . 1/188

دعوين ما تركتكم، إنا هلك من كان قبلكم بسؤاهلم »: سلم، من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا بلفظاهلل عليه و 
، و مسلم 4188: رقم«  نبيائهم، فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا  أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمواختالفهم على أ

 .1334: يف صحيحه كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر، رقم
 .و ما بعدها 137املقدمة ص : ابن القصار  - 2
 ، 171، ، 137، 113:ابن القصار، املقدمة ص - 3
الدكتور قندوز املاحي، دار البشائر، بريوت، لبنان، : إيصال السالك إىل أصول مذهب مالك تح، مد حيىيالواليت  حم - 4
 .87: م، ص1010 -ه  1731، 1ط
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 : تعريف اإلجماع
  :تعريف اإلجماع لغة-أ

اجليم وامليم والعني أصل واحد، يدل على تضام الشيء » : قال ابن فارس يف مقاييس اللغة   
»1. 

 .2«ع زم عليه كأ نه مجع نفسه له: ومجع أمر ه وأمجعه وأ مجع عليه» : قال ابن منظورو    
ومل يكد  ؛أن جتمع الشيء املتفرق مجيعا، فإذا جعلته مجيعا بقي مجيعا: واإلمجاع» : قال أيضا و    

 .3«املمضىكالرأي املعزوم عليه ،يتفرق 
:  مهاني اثننيمعني الخيرج عنيف لغة  هني أنيتبعند تأّمل املدلول اللغوي ملسمى اإلمجاع     

 .االتفاق، والعزم
 :اإلمجاع يقال باالشرتاك على معنيني أحدمها العزم قال اهلل تعاىل» :قال الرازي يف احملصول   

4چٿٹچ
 ،5«يجمع الصيام من الليلال صيام لمن لم  »:وقال عليه الصالة والسالم 

االتفاق يقال أمجع الرجل إذا صار ذا مجع كما يقال ألنب وأمتر إذا صار ذا لنب وذا : وثانيهما
 .6«متر

                                                                 
. 1/147م ، 1747 -ه 1377ط، .عبد السالم هارون، دار الفكر، بريوت لبنان، د: ، مقاييس اللغة، تحابن فارس - 1

 .ج م ع: مادة
 .ط دار احلديث (ج م ع)، 1/103، العرب ابن منظور، لسان - 2
 .(ج م ع ) 1/107ان العرب لس: ابن منظور - 3
 .41:سورة يونس اآلية - 4
ال يصوم إال من أمجع : بلفظ 488: من أمجع على الصيام قبل الفجر ح ر: رواه مالك يف املوطأ، كتاب الصيام، باب - 5

ماجاء الصيام ملن مل : ورواه الرتمذي، أبواب الصيام، باب .موقوفا على عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما" الصّيام قبل الفجر
". من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له: "رضي اهلل عنها بلفظ من حيث حفصة. 430: يعزم من الليل، ح ر

ذكر : بنفس اللفظ، والنسائي يف سننه، كتاب الصيام، باب. 1787: النية يف الصيام، ح ر: وأبوداود، كتاب الصوم، باب
 ".وممن مل جيمع الصيام من الليل فال يص: "بلفظ. 1338: اختالف الناقلني خلرب حفصة يف ذلك، ح ر

 -ه 1718، 3بنان، طجابر العلواين، مؤسسة الرسالة، بريوت ل: احملصول يف األصول، تح، الرازي، فخر الدين - 6
 .ما بعدهاو  7/18م، 1774
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 :اإلجماع اصطالحاتعريف  -ب
عبارة عن اتفاق  »: فقد عرف بأنه  1تعددت تعاريف األصوليني ملسمى اإلمجاع يف االصطالح   

 .2«أهل احلل والعقد من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم على أمر من األمور
اتفاق جمتهدي أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاته يف عصر من » :عرفه الشوكاين بقوله و 

 .3«األعصار على أمر من األمور
 : 4شرح التعريف

راج قيد اجملتهدين ألخو  عتقاد أو يف القول أو يف الفعل،يكون يف االاالشرتاك، و : املراد باالتفاق   
خيرج به أيضا اتفاق بعض اجملتهدين فال يسمى إمجاعا، وإضافته إىل أمة العوام فال عربة باتفاقهم، و 

قيد بعد وفاته إلخراج اإلمجاع يف عصره سلم إلخراج األمم السابقة، و آله و لى اهلل عليه و حممد ص
د يف عصر من األعصار لدفع توهم أن املراد اتفاق مجيع اجملتهدين إىل يوم قيو  فإنه ال عربة به، 

قيد أمر من األمور يتناول الشرعيات و  ،القيامة فإنه توهم باطل ال ميكن معه انعقاد اإلمجاع
 ...اللغوياتوالعقليات و 

من  منهمقد اشرتط بعضهم انقراض عصر اجملتهدين، و منهم من اشرتط عدم سبق اخلالف، و و    
 .5بلوغهم عدد التواتراشرتط عدالة املتفقني و 

 
 

                                                                 
     م،1010 -ه 1731، 1ينظر شعبان إمساعيل، دراسات حول اإلمجاع والقياس، دار ابن حزم، بيوت لبنان، ط - 1
 .13: ص
 .183: و ينظر القرايف، شرح التنقيح ص. 7/17الرازي، احملصول  - 2
 .و ما بعدها 133/ 1الشوكاين، إرشاد الفحول  - 3
، وينظر 148 -3/144م، 1011 -ه 1731، 1، املكتبة األزهرية، مصر، طينظر زهري أبو النور، أصول الفقه  - 4

 .174: م، ص1003 -ه 1717اخلضري، حممد، أصول الفقه، دار احلديث، مصر، دط، 
: الشوكاين، إرشاد الفحول،و ، 183: ، القرايف شرح التنقيح، صما بعدهاو ، 1/171ينظر اآلمدي اإلحكام،  - 5
1/137. 
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 :أمثلة استدالل ابن القصار باإلجماع -ج
... »: ياس، حيث قالأمثلة استدالل ابن القّصار باإلمجاع ما احتج به على مشروعية الق من     
الدليل أيضا على صحة القياس هو إمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم على تسويغ بعضهم لبعض و 

 .1«القول بالقياس
باإلمجاع يف مسألة عدم املؤاخذة باخلطأ يف مسائل  -رمحه اهلل-استدل ابن القصار كما      

أمجع مالك وسائر الفقهاء أّن اإلمث يف اخلطأ يف مسائل االجتهاد » : االجتهاد، حيث قال
 .2«موضوع

ع واعتماده عليه ضمن اإلمجا على دليل  -رمحه اهلل–ابن القصار  استنادمن األمثلة أيضا على و    
إلنكار على سيدنا عمر بن ما أورده من اتفاق الصحابة رضوان اهلل عليهم يف عدم ااستدالالته، 

–بل عمر فق»  واإلمام علي رضي اهلل عنهما يف قياسهم حد اخلمر على حّد الفرية،، اخلطاب
القياس واالستنباط دّل على أّن اتفقوا عليه، فلما أخذوا ذلك من جهة ذلك منه و  -رضي اهلل عنه

للقياس مدخال يف ذلك بإمجاع الصحابة، رضوان اهلل عليهم، فثبت ذلك وصح إلمجاع الصحابة 
 .3«على ترك النكري على عمر و علي رضي اهلل عنهما

 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
 .81: ص ، املقدمةابن القصار - 1
 .117: ، صاملصدر نفسه - 2
 .103 :ص املصدر نفسه - 3
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 :االستدالل بالقياس :رابعا
على دليل القياس  أيضا اعتمد فقد واإلمجاعكما اعتمد ابن القصار على دليل الكتاب والّسّنة  

قبل أن أبنّي مواطن استدالل ابن القصار بالقياس البّد قبل ، و يف مقدمته كثري من املباحث   يف
 . ذلك من تعريف القياس

 تعريف القياس
 : تعريف القياس لغة -أ

كقال يقول قوال،   ،من قاس يقوس قوسااس يقيس قيسا كباع يبيع بيعا، أو القياس لغة من ق   
 ،على غريه، فانقاسقاس الشيء بغريه و و ... »: لرازيويقال قاس الشيء بالشيء إذا قّدره، قال ا

 .1«بابه باعقّدره على مثاله، و 
 : تعريف القياس اصطالحا -ب
االجتاه : ، ومدارها يقوم على اجتاهني2وردت عّدة تعريفات للقياس، يف كتابات األصوليني   

أما ، و إنا تأخر إظهاره والكشف عنهرع ثابت له قبل، عملية القياس، و حكم الف نّ األول يرى أ
فريى أن اجملتهد أثناء قيامه بعملية القياس، أثبت للفرع حكما شرعيا مل يكن : االجتاه الثاين

» : و هلذا عرف القياس على مقتضى االجتاه األول بأنه . موجودا فيه من قبل، بل أحلقه به
 .له مساوٍ ، فحكم الفرع ثابت لألصل و 3«ألصل يف علة حكمه  مساواة فرع

 .4«محل فرع على أصل يف حكم جبامع بينهما»: وعرف على مقتضى االجتاه الثاين بأنه    
 يف م األصل للفرع جبامع املساواةيلحق بناء عليها حكالذي  يدرك العلة هو اجملتهد، و  إنّ     

 .العلة

                                                                 
 .(ق ي س) :، مادة781: الرازي، خمتار الصحاح، ص - 1
 .177:، شعبان إمساعيل، دراسات حول اإلمجاع والقياس، صو ما بعدها 1/844إرشاد الفحول، ينظر الشوكاين  - 2
حممد بقا، دار املدين، السعودية  : ه ، بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، تح477األصفهاين مشس الدين، ت  - 3
 .1/848م، 1787-ه 1707، 1ط
 1/171م ،1001-ه 1713، 1الطبعةه ، مؤسسة الريان، بريوت لبنان، 710ابن قدامة، روضة الناظر ت - 4
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بغض النظر عن دخول اجملتهد يف عملية  ؛وكال التعريفني يقدمان تصويرا للقياس األصويل   
ألّن اخلالف فيه راجع  وذلك ، أو كشفه حلكم الفرع، أو إنشائه له،فيها عدم دخولهالقياس، أو 

 .وال مشاحة يف االصطالح ،إىل االصطالح
الذي دّل عليه النص وإظهار له من  ؛عيعليه فإن القياس عبارة عن إبانة عن احلكم الشر و     

 كم شرعي من غري أصل، بل احلكم موجود إالّ حلقبل اجملتهد بضرب من التشبيه ، وليس هو إثباتا 
أنه ليس ظاهرا، فيكشف عنه اجملتهد بطريق القياس، هلذا اعترب القياس مسلكا اجتهاديا يف حدود 

 . 1نصوص الكتاب والسنة بضوابط معينة
األصل : أّن عملية القياس األصويل تقوم على أركان أربعة أساسية وهي ؛إّنه ممّا جيدر التّنبيه عليه   

هي الوصف اجلامع بني الفرع واألصل، حكم األصل الذي العّلة  و يه، و الفرع املقيس، و املقيس عل
  .يراد تعديته إىل الفرع

 الفرعو  العلةاألصل و : هي أربعةن القياس و الفصل األول يف أركا »: 2قال الشريف التلمساين   

 .3«واحلكم
 :أمثلة استدالل ابن القّصار بالقياس -ج

من األمثلة اليت استدل فيها ابن القصار رمحه اهلل بالقياس، قياس العبد على األمة يف تنصيف    
قوله يف و » : العبد عليه، قال رمحه اهلل احلد يف الزنا، حيث جاء النص بتنصيفه يف األمة فقيس

ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  اإلماء  ،      4چ  ڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

                                                                 
 .1/87م، 1007 -ه 1730، 1ينظر فاديغا موسى، أصول فقه اإلمام مالك أدلته العقلية، دار التدمرية، الرياض، ط - 1
ابين أخذ عن  احملقق، النظار احلجة من أكابر علماء تلمسانالعالمة ، الشريفحممد بن أمحد أبو عبد اهلل  التلمساين - 2

مفتاح الوصول يف بناء : ، من أشهر مؤلفاتهالشاطيب، وابن خلدون، وابن عتاب وغريهم واآلبلي، وغريهم، وعنه أخذ  ،اإلمام
عبد القادر بوباية، : ان، تحالبستان يف ذكر العلماء واألولياء بتلمس ه  ، ينظر ابن مرمي441: الفروع على األصول، تويف سنة

: واحلفناوي، تعريف اخللف برجال السلف، تح 137: ، ص1017-ه 1738، 1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
 .371/ 1م، 1011 -ه 1733، 1خري الدين شرتة، دار كردادة، بوسعادة، اجلزائر، ط

 .417الشريف التلمساين، مفتاح الوصول ص  - 3
 .18: اآليةسورة النساء،  - 4
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فدّلت هذه اآلية على أن األمة مل تدخل يف عموم من أمر جبلدها مائة من النساء، مّث قيس العبد 
 . 1«...على األمة، فجعل حده مخسني كحّدها

القصار بالقياس، ما استدل به يف حّد شارب اخلمر حيث نقل من أمثلة استدالل ابن و    
» : استدالل الصحابة رضوان اهلل عنهم يف حد شارب اخلمر بالقياس على حد الفرية، حيث قال

فإن الصحابة رضي اهلل عنهم اختلفوا يف حّد شارب اخلمر يف أيام عمر رضي اهلل عنه، حني 
غريه من الصحابة، إذا سكر هذى، و إذا هذى  استشارهم، حىت قال علي رضي اهلل عنه، و

افرتى، فنرى أن حتده حّد املفرتي مثانني، فقبل عمر رضي اهلل عنه ذلك منه، واتفقوا عليه، فلما 
أخذوا ذلك من جهة القياس و االستنباط دّل على أّن للقياس مدخال يف ذلك بإمجاع الصحابة 

 . 2«...رضوان اهلل عليهم
رأة إذا ما أورده يف إجياب الكفارة على امل ؛بن القّصار بالقياس كذلكمن استدالالت او    

 .3كذا قياس األكل يف شهر رمضان بغري عذر على  اجملامعجومعت يف رمضان طائعة، و 
 4وهناك أمثلة أخرى يتجلى هبا مدى احتجاج ابن القّصار بدليل القياس   

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .101ابن القصار ، املقدمة ص  - 1
 .ما بعدهاو  101: ابن القّصار ، املقدمة ص - 2
 .108ينظر املصدر نفسه ص  - 3
 .101، 178، 173: ينظر املصدر نفسه ص - 4
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  : التّبعيةاالستدالل باألدلة  :المطلب الثاني
ى االعتماد عليها بني مجيع املتفق علوهي األدلة  ،األصليةكما استدل ابن القّصار باألدلة    

اليت عربت عنها و  قد استدل أيضا باألدلة املختلف فيهاف، -إال من ال يعتد بقوله -املذاهب
بعمل أهل املدينة، ومذهب الصحايب وشرع من قبلنا،  وتشمل االستدالل، باألدلة التبعية
 .1واالستصحاب

 :االستدالل بعمل أهل المدينة :أوال
إّن االستدالل بعمل أهل املدينة من أكثر املسائل العلمية اليت احتدم فيها اخلالف وقوي بني   

األصول اليت العلماء، وكان مثار جدل عرب العصور و األزمان إذ يعترب عمل أهل املدينة من 
اعتمدها املالكية بل و انفردوا بالقول هبا دون غريهم، حبيث جند أن اإلمام مالكا قد أكثر من 

البد قبل بيان منهج ابن القصار يف االستدالل هبذا الدليل من بيان و  ،االستدالل به يف موطئه
، وإمجاع أهل حقيقة علمية ذكرها العالمة ابن خلدون يف مسألة اخللط بني اإلمجاع األصويل

وظّن كثري أّن ذلك من مسائل اإلمجاع فأنكره »  :حيث قال رمحه اهلل الذي قال به مالك ؛املدينة
واعلم أّن اإلمجاع إّنا هو . ألّن دليل اإلمجاع ال خيّص أهل املدينة من سواهم بل هو شامل لألّمة

مل يعترب عمل أهل املدينة من هذا  ومالك رمحه اهلل تعاىل. االتّفاق على األمر الّدييّن عن اجتهاد
املعىن وإّنا اعتربه من حيث اتّباع اجليل باملشاهدة للجيل إىل أن ينتهي إىل الّشارع صلوات اهلل 

نه ال وذلك ألّن ردود األصوليني على املالكية، تقوم على أ ،، و هو حتقيق عزيز2«وسالمه عليه
 ...بعض األمة، و اإلمجاع هو اتفاق كل اجملتهدين أهل املدينة هم أنّ مزية للمدينة على غريها، و 

 
 

                                                                 
 .يف املقدمة ألين مل أجد ابن القصار قد تطرق لغريها األدلة فقط؛ هذه اقتصرت على -1

 .878:صابن خلدون املقدمة  - 2
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ة، و إنا مل تذكر الكتب األصولية القدمية تعريفا لعمل أهل املدين  :مفهوم عمل أهل المدينة -أ
قد حاول كثري من املعاصرين ذكر تعريف له فقد عرّفه الدكتور حممد نور اكتفت ببيان أقسامه، و 

ما  املدينة من سنن، نقال مستمرا من زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم، أو ما نقله أهل »: ، بأنهسيف
 .1«استدالال هلمكان رأيا و 

هذا التّعريف غري دقيق، لكونه غري جامع ألنه يدخل حتته، السنن اليت نقلها أورواها أهل و    
 .ةاملدينة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، و هي ال تعّد من العمل، بل هي من السن

هو ما اتفق عليه العلماء و الفضالء باملدينة كلهم أوأكثرهم، يف »: وعرّفه الدكتور حممد بوساق   
 .2«زمن الصحابة و التابعني، سواء كان سنده نقال أواجتهادا

نقل متعّلق مبكان خاص، هو املدينة املنورة، و مبين على »: أمّا الدكتورحممد رياض فقد عرّفه بأنه 
سلم، ن تصل إىل النيب صلى اهلل عليه و و رواية مستمرّة من جيل إىل آخر إىل أ مشاهدة حسية،

 .3«هذا النقل هبذه الطريقة يعد يف حكم السنة املتواترةو 
اليت  حيتج هبا، كما أنه و هذا التعريف قاصر ألنه مل حيصر الطبقات اليت تنقل عمل أهل املدينة، 

يدخل حتته قسم من أقسام عمل أهل املدينة، و هو عمل أهل املدينة الذي طريقه النقل فقط، 
 . فهو هبذا االعتبار غري جامع خلروج العمل الذي طريقه االجتهاد

اليت إمجاع من كان فيها من اجملتهدين يف القرون الثالثة » : أما الدكتور مصطفى البغا فقد عرفه
 .   4«جاءت اآلثار بالثناء عليهم، وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعني

                             
                                                                 

إحياء دار البحوث للدراسات اإلسالمية و نور سيف حممد، عمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك، و آراء األصوليني، - 1
 773: م، ص1001، 3الثرات، ديب،اإلمارات العربية املتحدة، ط

مية وإحياء الثرات، ديب، بوساق حممد، املسائل اليت بناها مالك على عمل أهل املدينة، دار البحوث للدراسات اإلسال - 2
 . 1/44م،1001، 1اإلمارات العربية املتحدة، ط

،  1رياض حممد، الشريعة اإلسالمية كمال يف الدين و متام للنعمة، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، ط - 3
 .144م، 1000

 .714:م، ص1013-ه   1737، 8البغا مصطفى،أثر األدلة املختلف فيها، دار القلم، دمشق، ط - 4
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 :                           مراتب عمل أهل المدينةأقسام و  -ب
قد ينة إىل مراتب من حيث االحتجاج وعدمه، و قّسم علماء األصول من املالكية عمل أهل املد   

 .، ومن أشهر تقسيماهتم، العمل النقلي، والعمل االجتهادي1عدة اعتباراتقسم ب
 :العمل الذي طريقه النقل و الّرواية -1
هو الذي استند فيه اجملمعون من أهل املدينة على النقل و الرواية، وهذا العمل يقّسم إىل أربع   

 :مراتب
 .ألذان و اإلقامةنقل شرع مبتدأ من قول النيب صلى اهلل عليه و سّلم كا  -
عدد ركعاهتا نقل شرع مبتدأ من فعل النيب صلى اهلل عليه و سلم كنقل صفة صالته ،و  -
 .سجداهتاو 

 .مل ينكره كاألخذ بعهدة الرقيقملا فعل حبضرته أو اطّلع عليه و  نقل إقراره صلى اهلل عليه و سلم -
زكاة  من اخلضروات والفواكه مع نقل تركه ألمور مع توّفر الّدواعي إىل فعلها  كرتكه  أخذ   -

 .2وجودها عندهم
 :حجية عمل أهل المدينة -ج
لبيان مدى حجية عمل أهل املدينة البد من تناول حجيته من جانبني وذلك الختالف    

 .املالكية أنفسهم يف حكمه، بناء على تقسيمه
 :العمل الذي طريقه النقل -1
النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل زمن اإلمام مالك رمحه هو العمل املنقول جيال عن جيل من زمن   

وهذا القسم هو الذي احتج به مالك على  ، فمستند هذا النوع من عمل أهل املدينة النقل،اهلل

                                                                 
ألشخاص، وقسم باعتبار، املكان، قّسم عمل أهل املدينة باعتبارات خمتلفة، فقد قّسم باعتبار الزمان، و قّسم باعتبار ا - 1
 .قّسم باعتبار درجة االحتجاج، و هناك تقسيمات أخرى، و هي راجعة إىل اختالف االعتبارو 

عبد اجمليد الرتكي، دار الغرب اإلسالمي، : الباجي، إحكام الفصول تح. 1/74ينظر القاضي عياض، ترتيب املدارك  - 2
 .811: و ما بعدها فقرة 1/784م 1008ه ، 1717، 1تونس، ط
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القاضي أيب يوسف صاحب أيب حنيفة؛ يف مقدار املد والصاع، وحكم زكاة الفواكه واخلضروات، 
 .ورجع إليه أبو يوسف

 :يقه النقلحجية العمل الذي طر 
من و » : قال ابن القّصار رمحه اهللهذا النوع من اإلمجاع حجة جيب املصري إليه عند املالكية، و    

مذهب مالك رمحه اهلل العمل على إمجاع أهل املدينة فيما طريقه التوقيف من الرسول صلى اهلل 
 .1«السالمه عن توقيف منه عليه الصالة و أنّ  عليه وسلم، أو أن يكون الغالب منه

فهذا النوع من إمجاعهم يف هذه الوجوه حجة يلزم املصري إليه ويرتك ما » : وقال القاضي عياض  
خالفه من خرب واحد أو قياس، فإن هذا النقل حمقق معلوم موجب للعلم لقطعي فال يرتك ملا 

 .2«كونه حجة عند العقالءال خالف يف صحة هذا الطريق و و ...  توجبه غلبة الظنون
قال القاضي أبو حممد عبد » : نقل القاضي عياض عن القاضي عبد الوهاب القول حبجيتهو  

الوهاب وال خالف بني أصحابنا يف هذا ووافق عليه الصرييف وغريه من أصحاب الشافعي كما 
 .4«3حكاه اآلمدي

 .5«إمجاع أهل املدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف حجة خالفا للجميعو » : وقال القرايف  
 .الذي طريقه النقل هبذه النقول عن أئمة املذهب يتبني مدى اعتمادهم على عمل أهل املدينةو 
 .األقيسة حال التعارضيه بل و يقدم على أخبار اآلحاد و أنه حجة جيب املصري إلو 
 
 

                                                                 
 .48: ابن القصار، املقدمة، ص - 1
 .1/74القاضي عياض، ترتيب املدارك،  - 2
اإلحكام يف أصول : تكلم، ولد بآمد، من مصنفاتهسيف الدين علي بن أيب علي اآلمدي الشافعي ، األصويل الفقيه امل - 3

والصواب . 8/307ينظر ترمجته، السبكي، طبقات الشافعية الكربى، . ه 731: األحكام، أبكار األفكار، وغريها تويف سنة
 .ه733: ه  وهو متقدم يف الوفاة على اآلمدي ت877: أّن الذي حكاه هو األهبري ال اآلمدي، ألن عياض ت

 .1/77عياض، ترتيب املدارك القاضي  - 4
 .171القرايف شرح التنقيح،  - 5
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 :االستداللو العمل الذي طريقه الّنظر  -2
و هو العمل الذي نقل بطريق اآلحاد أو كان مدركه النظر و االستدالل و هذا القسم قد وقع    

 .فيه خالف بني املالكية أنفسهم بله غريهم 
 : االستداللالذي طريقه النظر و  حجية العمل

فهذا النوع اختلف فيه أصحابنا فذهب معظمهم إىل أنه ليس حبجة » : قال القاضي عياض   
وال فيه ترجيح وهذا قول كرباء البغداديني منهم ابن بكري وأبو يعقوب الرّازي وأبو احلسن بن 

ن بن وأبو احلس املنتاب، وأبو العباس الطيالسي، وأبو الفرج، والقاضي أبو بكر األهبري وأبو التمام،
 . 1«قالوا ألهنم بعض األّمة واحلّجة إنّا هي جملموعها، وهو قول املخالفني أمجع ،القصار

تبار اإلمجاع الذي طريقه النظر قد ذهب الباجي إىل تصحيح هذا الرأي، ومل  ينقل اعل   
 .2االستدالل إال عن أكثر املغاربةو 

 :أمثلة استدالل ابن القصار بإجماع أهل المدينة
إسقاط زكاة اخلضروات، فقال بابن القّصار بإمجاع أهل املدينة الذي طريقه النقل يف مسألة  لمثّ    

كإسقاط زكاة »: بعد بيانه أن إمجاع أهل املدينة فيما طريقه التوقيف هو مذهب مالك
 .3«اخلضروات

السنة اليت ال اختالف فيها عندنا، والذي مسعت من أهل » : قال مالك: قال مالك يف املوطأ   
الرمان، والفرسك والتني، وما أشبه ذلك وما مل : العلم، أنه ليس يف شيء من الفواكه كلها صدقة

 .4«إذا كان من الفواكه ،يشبهه
 
 

                                                                 
 .1/80: القاضي عياض، ترتيب املدارك - 1
 .، و ما بعدها1/788ينظر الباجي، إحكام الفصول،  - 2
 .47: ابن القّصار، املقدمة ص - 3
 .1/341، 477: ، ح رما ال زكاة فيه من الفواكه و القضب و البقول:  مالك، املوطأ ، كتاب الزكاة، باب - 4
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 :االستدالل بمذهب الصحابي: ثانيا
حقيقة مدلول اسم الصحايب خيتلف تعريفه بني احملدثني و األصوليني وذلك أّن مدلوله عند  إنّ    
 :من مّث اقتضى األمر بيان حده عند كل من الفننيدثني أوسع منه عند احملدثني، و احمل

  :تعريف الصحابي -أ
فهناك تعريف ميكن التطرق إىل تعريف الصحايب من جانبني وذلك لتنوع أنظار املعرفني له،    

 للمحدثني للصحايب، وهناك تعريف األصوليني، وبناء على كل تعريف ترتتب أحكام وآثار
 : تعريف الصحابي عند المحدثين

من لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم مسلما ومات  » الصحايب عند احملدثني بأنه يف تعريف جاء
 .1«على إسالمه

 :تعريف الصحابي عند األصوليين
لت صحبته معه، من رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم، و طا:  األصوليون الصحايب بأنهوعّرف  

 . 2و إن مل تطل صحبته: قيلوإن مل يرو عنه، و 
إذ يشرتط  ،يظهر من التعريفني أن معىن الصحايب عند احملدثني أوسع مدلوال منه عند األصولني   

لنيب صلى اهلل عليه وسلم مسلما ا لقياألصوليون طول الصحبة، يف حني يكتفي احملدثون مبجرد 
 .املوت على اإلسالمو 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .1/774، تبة الفاريايب، دار طيبة، د ط، د أبو قتي: ه  ، تدريب الراوي، تح711السيوطي ت  - 1
 .138:اجلرجاين، التعريفات ص - 2
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 : 1حجية قول الصحابي -ب
مذهب الصحابة حجة عند مالك، و هو املشهور حبيث يعترب من املخّصصات اليت خيص هبا    

 .2الكتاب، و كذا السنة
عطفا على األصول اليت اعتمدها مالك رمحه : قال الواليت يف شرح قول الناظم ابن أيب كف   
يعين أن القول املروي عن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من »: ، ...قول صحبهو : اهلل

أنه حجة شرعية عند مالك رمحه اهلل، سواء كان : أدلة مذهب مالك رمحه اهلل تعاىل، يعين
 إماما أو مفتيا، أو حاكما، وسواء كان قوال، أو فعال، واملراد بقول الصحايب رأيه الصادر الصحايب

 .3«عن اجتهاده
 :استدالل ابن القصار بقول الصحابيأمثلة  -ج

استدل ابن القصار رمحه اهلل بقول الصحايب يف قاعدة القول يف دليل اخلطاب، يف فهم    
الصحابة رضوان اهلل عنهم يف مسألة قصر الصالة حال األمن ألن القرآن دل على أن القصر يف 

يئ    ی  ی   یچ  :الصالة يكون عند عدم األمن قال اهلل تعاىل جئ  حئ  مئ  ىئ  

 .4چ متجت   حت  خت جب  حب  خب  مب      ىب   يب 

 فلّما مل يرد   5"صدقة تصّدق اهلل بها عليكم فاقبلوا صدقته: "فقال صلى اهلل عليه و سلم
 

                                                                 
اتفق األصوليون أن مذهب الصحايب فيما ال جمال للرأي : حترير حمل الوفاق، و حمل النزاع يف مسألة حجية قول الصحايب - 1

حكم الرفع، و أن قول الصحايب يف مسائل االجتهاد ليس حجة على صحايب آخر، و اخلالف واقع يف حجيته على  فيه له
 .1/777الشوكاين، إرشاد الفحول : ينظر. من بعد الصحابة من التابعني و من بعدهم

العلوي الشنقيطي، نشر  ، و ينظر380: و ما بعدها، و القرايف، شرح التنقيح ص 107:ينظر ابن القصار، املقدمة ص  -2
 . 41: و ينظر الواليت حيىي،إيصال السالك ص. 1/177م، 1787البنود، مكتبة فضالة، املغرب دط، 

 .41: الواليت، إيصال السالك، ص - 3
 101: سورة النساء - 4
حديث  ، من1/748، 787: رواه مسلم يف صحيحه كتاب صالة املسافرين، باب صالة املسافرين و قصرها ، ح ر - 5

 .عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
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 .1ال خطّأهم فيما قّدروه دل على أن ذلك لغته و لغتهم رضي اهلل عنهمعليهم ما ظنوه، و 
يف القول فهمهم بعمل الصحابة و  استدلّ  ابن القصار رمحه اهلل إّن هذا النص يأكد على أن  

عدم إنكار النيب صلى اهلل عليه وسلم  بدليل اخلطاب يف مسألة القصر حال األمن، وذلك أنّ 
 . ة ألّنه جار على مقتضى اللغةلفهمهم ، يقتضي كونه حجّ 

 :  2االستدالل بشرع من قبلنا: ثالثا
من األصول املعتمدة عند املالكية شرع من قبلنا، و قد استدل هبا ابن القّصار ونسبها مذهبا    

 .ملالك، و لكن قبل استعراض ما ذكره القاضي ال بد من حتديد مفهومه و املراد منه
 تعريف شرع من قبلنا -أ

تعريفه يف كتابات جاء مل يتعرض املتقدمون لذكر حّد و تعريف لدليل شرع من قبلنا ، ولكن    
جمموع األحكام اليت : هوأن املراد بشرع من قبلنا  ؛تعريفاهتم له موعجم منتلخص املعصرين و 

 .شرعها اهلل تعاىل لألمم السابقة، على لسان أنبيائها
املراد بشرع من قبلنا، ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع اليت  » : و عرفه الدكتور البغا فقال   

ا بينه هلم رسلهم عليهم الصالة كانوا مكلفني هبا، على أهنا شرع اهلل عّز وجل هلم، و م
 .3«السالمو 
لسابقة، و ليس يف ما نقل يف شرعنا من أحكام الشرائع ا» : عرفه الدكتور عبد الرمحن الشعالنو 

 .4«شرعنا ما ينسخه و ال ما يقرّه
 
 

                                                                 
 .87: ينظر ابن القّصار،املقدمة  ص - 1
البد من تقييد قاعدة االحتجاج بشرع من قبلنا مبا ورد يف شرعنا أنه شرع من قبلنامما قّصه اهلل تعاىل أو أخرب به رسوله  - 2

الشعالن عبد الرمحن، أصول فقه اإلمام مالك أدلته صلى اهلل عليه وسلم، و ليس يف شرعنا ما ينسخه أو يقرّه شرعا لنا، ينظر 
 .1/1181م، 1003 -ه  1717النقلية، منشورات جامعة اإلمام حممد بن سعود ، العربية السعودية، د ط، 

 .831:البغا، مصطفى، أثر األدلة املختلف فيها، ص - 3
 .1/1181الشعالن عبد الرمحن ، أصول فقه اإلمام مالك، أدلته النقلية، ،  - 4
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 : حجية شرع من قبلنا -ب
ومذهب »: قال ابن القّصار يف بيان حجية  شرع من قبلنا عند اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل   

 .1«مالك رمحه اهلل يدل على أن علينا اتباعهم
أخرى من أصحابنا وذهبت طائفة » : قال الباجي بعد حكاية قول امتناع التعبد بشرع من قبلنا

نبياء شريعة له، إال ما قام الدليل على نسخه، اهب إىل أن شريعة من قبله من األمن سائر املذو 
 .2«...قد تعّلق به مالك يف مواضعو  قال أبو الوليد رمحه اهلل، و هذا هو األظهر عندي،

 :أمثلة استدالل ابن القصار بشرع من قبلنا -ج
و مذهب مالك »  استدّل ابن القّصار بدليل شرع من قبلنا يف مسألة القصاص يف اجلروح،     

ۓ  ۓ  ڭ  چ  :رمحه اهلل يدل على أن علينا اتباعهم، ألنه احتج بقوله تعاىل ے  ے   

 چڭ
وهذا خطاب ألهل التوراة يف شريعة موسى عليه السالم، واحلجة يف ذلك قوله  3

ېئ  ېئ  ۆئۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ : تعاىل ۈئ        ېئ     ی  ىئ  ىئ  ی  ىئۈئ  

 :فأمر نبينا باالقتداء هبدي االنبياء عليهم السالم ممن قبله وكذلك قوله تعاىل 4چی  ی  

فدّل على أّن  5 چک  ک ک  ک  گ   ڑڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑچ 
 .6«علينا اتّباعهم

 
 
 

                                                                 
 .177: ابن القّصار، املقدمة ص - 1
 .371: ، فقرة1/700الباجي، إحكام الفصول - 2
 .78:سورة املائدة  -3

 .70: سورة األنعام - 4
 .113:  سورة النحل - 5
 .180ابن القصار، املقدمة  - 6
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 : االستدالل باالستصحاب :رابعا
 .أخذوا هبااألدلة اليت اعتمدها املالكية، و إّن دليل االستصحاب من بني   
 تعريف االستصحاب   -أ

  :تعريف االستصحاب لغة
ومن ... شيئا فقد استصحبه وكل شيء الزم »:هو استفعال من الصحبة واملالزمة قال الفيومي   

هنا قيل استصحبت احلال إذا متسكت مبا كان ثابتا كأنك جعلت تلك احلالة مصاحبة غري 
 .1«مفارقة

  :تعريف االستصحاب اصطالحا
االستصحاب و معناه اعتقاد كون الشيء يف املاضي أو احلاضر يوجب ظّن » : قال القرايف   

 .2«ثبوته يف احلال أو االستقبال
   يف الزمن املاضي أن يكون كذلك فاالستصحاب إذن هو اعتقاد كون الشيء إذا كان ثابتا    
 . احلاضر و املستقبل يف
 :حجية االستصحاب -ب
االستصحاب حجة عند املالكية كما نص على ذلك أئمة املذهب، قال ابن القصار يف     

ألنه احتج يف أشياء  » ه اهلل معرض بيان أن القول  باالستصحاب هو مقتضى مذهب مالك رمح
 مل يفعل النيب ذلك و ال الصحابة رمحة اهلل عليهم، و كذلك يقول ما: كثرية سئل عنها فقال

رأيت أحدا فعله، و هذا يدل على أّن الّسمع إذا مل يرد بإجياب شيء مل جيب وكان على ما كان 
 .  3«عليه من براءة الذمة

 .4«استصحاب حال العقل فهو دليل صحيح» :وقال ابن العريب املالكي   
                                                                 

 .1/330، تد ، املكتبة العلمية، بريوت، دط،ه    املصباح املنري 440الفيومي أبو العباس أمحد ت  - 1
 .381: القرايف، شرح التنقيح ص - 2
3
 .184ينظر ابن القصار املقدمة ص  - 

 .130: ابن العريب، احملصول ص - 4
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اعلم أن حكم استصحاب حال العقل دليل صحيح و هبذا قال مجهور »: ا الباجي  فقال أمّ 
 . 1«العلماء

 اإلمام املزين، وأيب بكرفهذا الظّن عند مالك و » ستصحاب، وقال القرايف بعد تعريفه لال   
 .2«املتكلمنياحلنفية و عاىل حجة خالفا جلمهور الصرييف رمحهم اهلل ت

 .4«االستصحاب حجة شرعية لدى مالك رمحه اهلل، فهو من أدلة   مذهبه»: 3الواليت قالو    
  :إّن دليل االستصحاب هو مقتضى مذهب مالك رمحه اهلل، و هو ينقسم إىل قسمني   

 .استصحاب العدم األصلي و هو املسمى بالرباءة األصلية: األول   
 .5استصحاب ما دّل الدليل الشرعي على ثبوته ، حىت يرد دليل آخر يدل على نفيههو : الثاني  

 :أمثلة استدالل ابن القّصار باالستصحاب -ج
دّل عليه مذهب مالك رمحه اهلل، استدل ابن القّصار على أن القول باالسصحاب هو الذي ي   

اهلل عليه وآله وسلم، وال  ذلك من أجوبته الكثرية اليت كان ينقل فيها عدل فعل النيب صلىو 
، و هذا يعترب نوعا من أنواع االستصحاب و هو استصحاب العدم 6الصحابة رضوان اهلل عليهم

األصلي، أو الرباءة الشرعية، فما مل يقم دليل ينص عليه فهو باق على الرباء األصلية حىت يرد ما 
 . ينقله عنها

اليت و استدل هبا ابن القّصار يف كتابه املقدمة،  هذه هي األصول اليت وقف البحث عليها و اليت   
األدلة  عيون كتابه املوسوعي و هناك أصول أخرى استدل هبا ابن القّصار يف. هلا تعّلق مبوضوعنا

مراعاة و و مراعاة العرف،  وسّد الذرائع، املصاحل املرسلة، واالستحسان، : يف مسائل اخلالف، ك  
                                                                 

 .487: ، فقرة1/400الباجي، إحكام الفصول  - 1
 .381: القرايف، شرح التنقيح ص - 2
شرح على صحيح البخاري، : له تآليف كثرية منها ،احملققني العلماء الشنقيطي، من الواليت أبو عبد اهلل حممد بن حيىي  - 3

 .0/534ه ، ينظر حممد خملوف، شجرة النور الزكية، 0331يف سنة، ذهب مالك، وغريها، تو وإيصال السالك إىل أصول م
 .83: الواليت، إيصال السالك ص - 4
 و ما بعدها 83: ينظر املصدر نفسه ص -5

 .184: ابن القّصار، املقدمة، ص - 6
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منهج التأصيل الفقهي : مري، يف حبثه املوسوم ب   احممد الشاخلالف، ذكرها الباحث حممد فهد 
 .1للقاضي ابن القصار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .00: ل الفقهي للقاضي ابن القصار صمري فهد، منهج التأصياينظر الش - 1
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 .األصولية منهج ابن القصار في تخريج أقوال اإلمام مالك: المبحث الثالث
التخرجيات الفقهية على القواعد األصولية، وهلذا خّصصت كتاب املقدمة غنيا باألمثلة و ّد  يع   

لكن قبل ج أقوال اإلمام مالك األصولية، و املبحث للحديث عن  منهج ابن القصار يف ختريهذا 
مما يتعلق ببيان حد هذا العلم واستمداده  ذلك البد لزاما قبل بيان املنهج من الوقوف على طرف

العلوم أن  حّق على كّل من حياول اخلوض يف فّن من فنون» : 1فائدته، فقد قال إمام احلرمنيو 
 .2«باملواد اليت منها يستمد ذلك الفن، و حبقيقة حدِّهيط باملقصود منه، و حي

 تعريف التخريج: المطلب األول
  :تعريف التخريج لغة -أ

يقال خرج، خيرّج خترجيا، و هو يفيد التعدية لئال حيصل  -املضّعف –مصدر للفعل خرّج    
 :اللغوية عن معنيني أساسني عاجميف امل (خ ر ج) :ال خيرج مدلول مادةو  3اخلروج ذاتيا

 .النفاذ من الشيء و الظهور، و هو ضد الدخول، و هذا املدلول هو األكثر استعماال -1 
و منه قوهلم شاة خرجاء و هي اليت نصفها أبيض، ونصفها اآلخر بلون : اختالف اللونني -1

اخلاء والراء واجليم أصالن، وقد ميكن اجلمع بينهما، إال ( خرج) »: قال ابن فارس. آخر خمتلف
 . 4«اختالف لونني: والثاين. النفاذ عن الشيء: فاألول. أنا سلكنا الطريق الواضح

كما سيأيت، ألن   -النفاذ و الظهور –و املعىن املناسب لعلم التخريج اصطالحا هو املعىن األول 
 .عملية التخريج هي إظهار لألصل بعد خفائه

                                                                 
هناية : الشافعي،  الفقيه املتكلم، من مصنفاتهبن يوسف، إمام احلرمني ك بن عبد اهلل عبد املابن اجلوينىي أبو املعايل   - 1

ه   ينظر السبكي طبقات الشافعية 748: املطلب يف الفه، الربهان يف أصول الفقه، الشامل يف أصول الدين وغريها تويف سنة
، م1748-ه 1378لبنان، دط، ،إحسان عباس، دار صادر، بريوت: تحوفيات األعيان، البن خلكان، .8/178الكربى، 

3/174. 
 .1/83إمام احلرمني ، الربهان يف أصول الفقه  - 2

، املعجم الوسيط لفيف من  177/، و ابن منظور،  لسان العرب  1/148مقاييس اللغة  ينظر ابن فارس، - 3
 . 1/117املختصني

 .1/148ابن فارس، معجم مقاييس اللغة - 4
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  :التخريج اصطالحا -ب
إىل تنازعهم يف هذا االصطالح،  ذلك راجعريفات العلماء ملصطلح التخريج، و اختلفت تع   

التخريج عند النحاة، توظيفه يف جمموعة من الفنون املختلفة، و هلذا فإن التخريج عن احملدثني غري و 
الدراسة هو بيان مدلول التخريج عند الذي يعنينا يف هذه  التخريج عند علماء القراءات، و غريو 

 .الفقهاء، ألنه املتعلق واللصيق بدراستناوليني و األص
حماوالت تعريفه ال يوجد تعريف لقيب ملفهوم التخريج اصطالحا عند املتقدمني، و إنا ظهرت    

 :من تعريفاتهعند املتأخرين، و 
ذي يبحث عن علل  ومآخذ هو العلم ال» : حيث قال: تعريف الدكتور يعقوب الباحسني   

األحكام الشرعية لرد الفروع إليها، بيانا ألسباب اخلالف، أولبيان حكم ما مل يرد بشأنه نص عن 
وهو تعريف غري جامع إذ تناول نوعا واحدا من . 1«األئمة، بإدخاله ضمن قواعدهم  أو أصوهلم

األصول، ومل يذكر انواع أنواع التخريج و هو ختريج األصول من الفروع، و ختريج الفروع من 
التخريج األخرى كتخريج األصول من األصول وختريج الفروع من الفروع ،كما أنه أدخل العلم 

 .بأسباب اخلالف ضمن فن التخريج الفقهي وهو يف احلقيقة مثرة من مثراته
هو  و ميكن القول بأن علم ختريج الفروع على األصول» : عرّفه الدكتور عثمان شوشان بقولهو    

 .2«استنباط األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية وفق أوبواسطة القواعد األصولية
بواسطة "ال يعدو هذا التعريف أن يكون تعريفا للفقه مبعناه االصطالحي ، مع إضافة قيد   

 .، فهو تعريف ال تتضح معه معامل هذا العلم  وال تتحدد"القواعد األصولية

 
 

                                                                 
 . 81ه  ، 1717الباحسني يعقوب، التخريج عند الفقهاء و األصوليني، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، د ط،  - 1
عثمان شوشان، ختريج الفروع على األصول دراسة تارخيية و منهجية و تطبيقية، دار طيبة للنشر، الرياض السعودية، ط  - 2
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استنباط أحكام الواقعات اليت مل يعرف » : إبراهيم احلفناوي فقد عرّفه بأنه حمّمد ورأّما الدكت   
ألئمة املذهب آراء فيها، و ذلك بالبناء على األصول العامة اليت بين عليها االستنباط يف 

 .1«املذهب
هذا التعريف على بيان نوع من أنواع التخريج و هو بيان أحكام الواقعات بناء على  اقتصر   

 .األصول العامة، ومل يتعرض للنوع الثاين من التخريج و هو إحلاق ما مل يفت به اإلمام بقواعده
 هو العلم الذي يبني القواعد األصولية اليت بىن عليها» :عرّفه الدكتور حممد بكر حبيب بقولهو    

إحلاق ع مع ربط هذه الفروع بقواعدها أو األئمة أو أحدهم األحكام الشرعية اليت أفتوا هبا يف الفرو 
 .2«غريها مما مل يفت فيه اإلئمة هبذه القواعد

ولعّل تعريف الدكتور حممد بكر حبيب أنسب تعريف لعلم ختريج الفروع على األصول إذ رسم     
ن طرق التخريج، سواء يف املذهب الواحد أويف مذاهب فيه صاحبه معامل هذا العلم، وهي بيا

القواعد اليت بىن عليها األئمة أو أحدهم،   وذكره لقسمي التخريج  : خمتلفة، وهو ما عرب عنه بقوله
مها إما إرجاع الفروع املوجودة إىل القواعد اليت ط وإحلاق ليشمل نوعي التخريج، و وذلك يف قوله رب

 .ما مل يفت به يف املسائل املستجدة، بالقواعد  بنوا عليها، و إما إحلاق
 علم يتوصل به إىل معرفة مآخذ املسائل الفقهية،» : و أّما الدكتور جربيل ميغا فقد عرّفه بأنه

معرفة أسباب االختالف فيها، و يقتدر به على تقعيدها، وتنظريها، واملقارنة بني املختلف فيه، و 
 .3«عتالء على مقام االجتهاد االستنباطيورد النوازل إىل تلك املآخذ، واال

 . عناصره املكّونة ملاهيتهمل يبني مرتكزاته و مثرة  هذا العلم، و تعريف غاية و بنّي هذا ال

                                                                 
-ه  1731، 7الفتح املبني يف التعريف مبصطلحات الفقهاء و األصوليني، دار السالم، مصر ط احلفناوي إبراهيم، - 1

 .13: م، ص1011
حممد بكر حبيب،علم ختريج الفروع على األصول، جملة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية و الدراسات اإلسالمية العدد  - 2

 .188ه  ، ص 1717األول، ذو القعدة 
ميغا، دراسة حتليلية مؤّصلة لتخريج الفروع على األصول عند األصوليني والفقهاء، رسالة دكتوراه، إشراف جربيل بن علي  - 3

الدكتور شعبان إمساعيل، جامعة أم القرى و الدراسات اإلسالمية  كلية الشريعة فقه و أصول  اململكة العربية السعودية ، 
 .1/117ه   1711 -ه 1711
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 : ومن خالل التعريفات السابقة لعلم التخريج ميكن تعريفه مبا يلي 
عملية استنباط آلراء أئمة المذاهب باالعتماد على أصولهم  هو 

بحيث تلحق بمذاهبهم، سواء كان تخريجا  أوإلحاق للفروع بأصولهم،أوقواعدهم،أوفتاويهم،
  .للقواعد، أو للفتاوي

سواء كانت ختريج األصول من  ؛إنا اخرتت هذا التعريف لدخول أنواع التخريج املختلفة حتته   
 . الفروع أو ختريج الفروع من األصول

 :لفروع على األصول، و بين تخريج الفروع من األصولالفرق بين تخريج ا: المطلب الثاني
الوقوع يف اخللط وعدم التمييز، هناك فرق دقيق بني املعنيني، يرتتب على عدم التفريق بينهما    

نتيجة عدم التفريق بني املصطلحني  ؛هذا ما جعل الكثري من الباحثني يقعون يف االضطرابو 
 :وميكن للفروق أن يتجلى فيما يلي

إّن علم ختريج الفروع من األصول، ميكن صاحبه من االقتدار على استنباط األحكام الشرعية    
من األدلة التفصيلية عن طريق القواعد األصولية، ففائدة هذا العلم تكمن يف قدرة صاحبه على 

هذا ة و إعمال القواعد األصوليإجياد أحكام النوازل بالنظر مباشرة إىل األدلة التفصيلية عن طريق 
 .شأن اجملتهد الذي حتصلت عنده ملكة االجتهاد

أّما ختريج الفروع على األصول فهو العلم الذي يقتدر به املتمكن فيه من الوقوف على مآخذ     
الفروع الفقهية املستنبطة اليت رويت عن األئمة اجملتهدين والتخريج عليها واإلحلاق هبا، فعمل 

النطالق منها بعدها ائمة اجملتهدين اليت استنبطوها، و املخرِّج فيها يقتصر على النظر يف فروع األ
 . 1يف بناء الفروع و إحلاق ما استجد من املسائل والنوازل هبا
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 :1موضوع علم تخريج الفروع على األصول:المطلب الثالث
يقوم البحث يف علم ختريج الفروع على األصول على أكثر من موضوع و علم سواء كان ذلك 

 : باألصالة أو بالتبع، و من املوضوعات اليت يقوم عليها هذا العلم
 .القواعد األصولية اليت تبىن عليها املسائل الفرعية -1
ن مرد كل علوم الشريعة األدلة الشرعية اليت هي مستند كل فقيه يف أي مسألة شرعية، أل -1

 .إليها
أصوهلم و طرائقه يف الكشف عن  حيث أن لكل مذهب أصول األئمة و قواعدهم املذهبية -3
 .حكام الشرعية غري املنصوصةاأل
خريج على شروط املخرّج و املخرَّج، فاملخرج يشرتط فيه جمموعة من الشروط اليت تؤهله للت -7

 .رتط فيه شروط حىت يصّح نسبتها لإلماماملخرَّج يشمذهب إمام من األئمة، و 
 .الفتاوى و مسائل الفروع املختلفة عند أئمة املذاهب الفقهية-8
 .األسباب املوجبة الختالف الفقهاء -7

 :  استمداد علم تخريج الفروع على األصول: المطلب الرابع
 :إّن علم ختريج الفروع على األصول  يستمد مادته من عّدة علوم منها  
علم أصول الفقه،  فهو يستمد منه القواعد األصولية، و ما يتعلق بشروط املخرِّج قياسا على   -1

 .شروط اجملتهد أو املفيت
 .األدلة التفصيلية، و هي نصوص الكتاب و السنة، و مسائل اإلمجاع -1
طاب ستعمال وأساليب اخليستمد منها يف عملية التخريج ما يتعلق بنظم االو :  اللغة العربية -3
 ...دالالت األلفاظ و 
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 :الغاية من دراسة هذا العلمالفائدة و : المطلب الخامس
إّن الغاية من دراسة هذا العلم الوقوف و التعرف على مآخذ األئمة يف استنباط األحكام،   

وتلمس جوانب من األسباب املوجبة للخالف، وميكن إبراز بعض فوائد هذا العلم يف النقاط 
 :1اآلتية

جدة، بالوقوف تنمية امللكة الفقهية و التدريب علملي على استنباط األحكام للمسائل املست -1
 .آرائها مث التخريج عليهاعلى أصول املذاهب و 

الوقوف على جوانب مهمة من أسباب اختالف العلماء و من مث اإلقرار بأّن اخلالف القائم  -1
 .حقيقة حتمية توجبها عدة اعتبارات

من مث ي إىل اجلانب التطبيقي العملي، و أصول الفقه من اإلطار النظري التجريدإخراج علم  -3
 .إضفاء متعة يف دراسته

 .علم أصول الفقه، و علم الفقه: حتقيق الربط بني علمني مهمني مها -7
 .القدرة على متييز الراجح من املرجوح بني االختالفات -8
 .الف، و مدارك األئمة يف استنباط األحكامنبذ التعصب املذهيب بالوقوف على أسباب اخل -7
 .إدراك قيمة الفقه اإلسالمي و جهود األئمة يف خدمته و إثرائه -4

 :2أشهر المؤلفات في علم تخريج الفروع على األصول:المطلب السادس
جرت عادة املؤلفني يف استعراض مصنفات التخريج الفقهي أن يذكروها على النحو الذي   

 .سأعرضه
 : برزت عدة مؤلفات مستقلة بالكتابة يف هذا العلم، خصوصا لدى املتأخرين وأشهرها لقد   
من األوائل الذين كتبوا يف  يعدّ ، و (ه 730ت )أليب زيد الدبوسي احلنفي  :تأسيس النظر -1

هذا العلم، فقد أشار يف مقدمة كتابه إىل أنه حاول حصر األصول والقواعد اليت هي مواطن 

                                                                 
 .107/ 1صول تخريج الفروع على األدراسة حتليلية مؤصلة ل، وينظر ميغا، 87ينظر الباحسني، التخريج  - 1
الغرض من استعراض الكتب يف هذا العلم بيان إغفال الباحثني احلديث عن مقدمة القاضي أيب احلسن بن القصار  - 2

، وقد استعرضت يف مبحث ه  ، اليت جيدر وضعها على رأس قائمة  كتب علم ختريج الفروع على األصول374املالكي ت 
القاضي ابن القّصار على منهج التخريج على طريقة األحناف، فحق املقدمة أن تدرج يف طريقة تصنيف املقدمة مسألة اعتماد 

 .قائمة كتب التخريج قبل تأسيس النظر للدبوسي، نظرا لتقدم سن وفاته عليه
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لكنه كتابا يف و ،نيا باألمثلة والتطبيقات الفقهيةكتابا غ  يعدّ ، 1اختالف الفقهاءمدار و  النزاع،
فلم يكن من اهتمامه بيان  » :التخريج الفقهي مبعناه التخصصي، يقول الدكتور رضوان بن غربية

، فذلك الفروع املخرّجة على األصول حبال، وال كانت من مقصده األّول، وإن وردت عرضا 
 .3قد طبع الكتاب عدة طبعات ،2«االنتماء هلذا الفّن على جهة التخّصصالمينحه صفة 

، ويعد الكتاب (ه 787ت )لشهاب الدين الزجناين الشافعي : تخريج الفروع على األصول -2
ما، دون فروعهما املبنية عليهضعه مؤلفه لبيان أصول الشافعية واحلنفية، و متوسعا يف بابه ، و 

 يذكر وجهات أنظارفيه أن يذكر املسألة األصولية، و ن منهجه مالتعرض للمذاهب األخرى و 
تاب الدكتور قد حقق الكو . لى ذلك من اختالف بني الفقهاءاملختلفني فيها، مث يبني ما ينبين ع

 .4نشر وطبع عدة مراتحممد أديب الصاحل، و 
لصاحبه أيب عبد اهلل الشريف التلمساين  :5مفتاح الوصول في بناء الفروع على األصول -3
ضمنه مؤلفه مجلة كبرية من القواعد األصولية، ونزع فيه إىل  ،هو كتاب جامع، و (ه 441ت )

على  يف الغالب االختصار يف عرض القواعد األصولية، والفروع الفقهية املخرجة عليها، مقتصرا
طبع الكتاب عدة طبعات ومن أشهرها مذهب الشافعية، وقد كية، و مذهب احلنفية ومذهب املال

 .وهي دراسة وحتقيق للكتاب نال هبا درجة الدكتوراه ،الطبعة اليت حققها الدكتور حممد فركوس
، اتبع فيه  6(ه 441ت )لعبد الرحيم األسنوي  التمهيد في تخريج الفروع على األصول -7

ملسألة األصولية واالختالف بني مؤلفه طريقة علماء األصول يف ترتيب مسائله، و هو يبدأ بذكر ا

                                                                 
كتبات األزهرية ، مصطفى حممد القباين، دار ابن زيدون، بريوت، وامل: ، تأسيس النظر، تحينظر الدبوسي أبو زيد - 1
 .11:، صتاهرة، دط، دالق
رضوان بن غربية، دار : تح البن املب  ر د، ، يف ختريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية،سزينة العرائس يف الطرف والنفائ - 2

 .-القسم الّدراسي -، 37: م،ص1001-ه 1711، 1ابن حزم، بريوت لبنان، ط
 .بعدهاو ما  111:ينظر الباحسني ، التخريج عند الفقهاء ص - 3
 -ه 1714، 1حممد أديب الصاحل، العبيكان، الرياض، ط: الزجناين أبو املناقب، ختريج الفروع على األصول، تح ينظر - 4

 .111: الباحسني،  التخريج عند الفقهاء ص و.18م، 1007
املكتبة املكية، مكة حممد علي فؤكوس، : ينظر الشريف التلمساين، مفتاح الوصول يف بناء الفروع على األصول، تح - 5

 174: م، ص1778 -ه 1717، 1املكرمة، مؤسسة الريان، بريوت لبنان، ط
، يتو، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنانحسن ه: ينظر األسنوي، عبد الرحيم، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول تح -6

 .31: ص.م1007 -ه  1730، 8ط
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األئمة حوهلا، و يعرضها عرضا سريعا دون استدالل عليها، مث يشرع يف ذكر الفروع اليت تنبين على 
القاعدة، وقد خصص الكتاب لعرض وجهات نظر الشافعية، و هلذا فإن تفريعاته ال خترج عن 

ه الطبعة اليت حققها الدكتور حممد و الكتاب مطبوع، ومتداول ومن أجود طبعات. مذهبهم إال نادرا
 .حسن هيتو، و طبعتها مؤسسة الرسالة

، يدرج هذا (ه 803ت )لعالء الدين بن اللحام احلنبلي  :الفوائد األصوليةالقواعد و  -8
الكتاب ضمن الكتب اليت تعىن بالتخريج، حبيث مزج فيه صاحبه بني القواعد األصولية والفروع، 

التطبيقي كثريا، يتميز الكتاب بتحرير القواعد ويبني املراد منها، و يذكر فهو كتاب يعتين باجلانب 
وجهات نظر و آراء العلماء فيها، و مما تتجلى به قيمة الكتاب هو جنوح صاحبه إىل ترجيح ما 

الكتاب مطبوع بتحقيق حممد و  ،1يراه صوابا  وكانت تفريعاته مبنية غالبا على املذهب احلنبلي
 .حيتاج إىل خدمة هوحامد الفقي، و 

ليس غرض فروع على األصول و هذه حملة موجزة عن املؤلفات اليت عين فيها مؤلفوها بتخريج ال   
، ولكن الذي يتعلق به الغرض من إيرادها وهو أّن مقدمة ابن البحث إحصاؤها أو استقصاؤها

قدمة ابن القّصار جيدر أن تصنف ضمن كتب علم التخريج، بل من أوائل الكتب فيه، ألّن م
القّصار، تعّد لبنة أساسية فيه، وتأّكد أسبقية، وريادة املدرسة املالكية يف التصنيف يف هذا العلم، 
يف مراحل مبكرة جّدا، وهذا ما سيكشفه البحث، يف جزئه املتعلق مبنهج ابن القصار يف ختريج 

 .الفروع، وتطبيقات ابن القصار يف ختريج الفروع
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 منهج التخريج عند ابن القّصار: الرابع المبحث
بعد تتبع كتاب املقدمة البن القصار اتضح أن ابن القصار قد سلك منهجني يف ختريج الفروع   

البناء على القواعد و األصول العامة اليت اعتمد عليها اإلمام مالك : على األصول، املنهج األول
ية لإلمام ، رمحه اهلل يف االستنباط، أما املنهج الثاين فقد متثل يف ختريج األصول على الفروع الفقه

ختريج األصول : وقد حاولت تلمس منهجه يف االستنباط فوجدت أنه قائم على منهجني األول
و هذا ما سأتناوله يف هذا املبحث، وأضعه حتت .  ختريج الفروع على األصول: من الفروع، والثاين

 :مطلبني
 : منهج ابن القصار في تخريج األصول من الفروع: المطلب األول

املتخصصني أن اإلمام مالكا رمحه اهلل مل يدون أصوله الفقهية، معلوم لدى الباحثني و  مما هو   
يف كثري  راء األصولية لإلمام، بل قد جتدبعض اآل زوومن مث  نشأ اخلالف بني املالكية أنفسهم يف ع

أقوال يف ختريج  من األحيان آراء متعددة معزوة لإلمام يف املسألة الواحدة،  ومنهج ابن القّصار
ما ال مذهب اإلمام و اإلمام مالك من املسالك العلمية الرصينة يف التمييز بني ما يصح نسبته إىل 

يصح ، وذلك أن من أبرز مناهج العلماء يف استنتاج أصول األئمة اليت مل ينصوا عليها ومل يصرحوا 
يصدر يف اجتهاده يرد أو  ن كل إمام من  األئمة الهبا التخريج من الفروع الفقهية املعزوة لألئمة أل

واستنباطه إال من أصول وقواعد ثابتة سواء علمناها أوجهلناها، ولذلك سلك منهجا فريدا يف 
 .استنباط آراء اإلمام مالك رمحه اهلل األصولية 

على وفق  ابن القصار قاضيلل الفقهية تخرجياتبالإّن مقدمة ابن القّصار تشكل مادة غزيرة   
على التفريعات يف ختريج اآلراء األصولية،  يف توكئهكثريا ه  جندما ذا هو  ،اإلمام مالك  مذهب

مل تنب يف األساس إىل على بل إّن مقدمة ابن القّصار  ،وأمثلة ذلك كثرية رغم اختصار املقدمة
وقد رأيت أن أقّدم لكم بني يدي املسائل » :حيث قال ذلك، وهذا ما ذكره يف مقدمة مقدمته



 

 

113 
 

فعبارة ما يليق مبذهبه هي  1«...ما يليق بمذهبه وقفت عليها من مذهبه، ومجلة من األصول اليت
 . حمل الشاهد يف ما حنن بصدده، ويكون الوقوف على األصول من خالل الوقوف على التفريعات

 : معنى تخريج األصول من الفروع -أ
حيث عرفه  إن التعريف الذي يناسب هذا النوع من التخريج هو تعريف الدكتور الباحسني   
العلم الذي يكشف عن أصول األئمة وقواعدهم من خالل فروعهم الفقهية، وتعليالهتم »: بأنه

 .2«لألحكام
 :أمثلة تخريج األصول من الفروع في المقدمة - أ

من املقدمة  أحيل على كثري منها يف اهلامش ببيان الصفحاتثل هلذه املسألة بثالثة أمثلة، و سأم  
 .البن القصار

 :داللة األوامر والنواهي هل هي على الفور أو التراخي؟ :األولالمثال 
عن مالك رمحه  ليس» : األوامر هل هي على الفور أو على الرتاخي؟ قال ابن القّصار رمحه اهلل   

لكن مذهبه يدّل على أهنا على الفور ألن احلج عنده على الفور، ومل يكن  اهلل يف ذلك نص، و 
 .3«اهكذلك إال ألّن األمر اقتض

لقد خرج ابن القّصار قول مالك يف مسألة داللة األمر على الفور أو على الرتاخي، على قول    
 .مالك يف مسألة وجوب احلج على الرتاخي، وهو مثال على ختريج الفروع على األصول

الذي ينصره أصحاينا أنه على الفور، : قال القاضي عبد الوهاب يف امللخص» : قال القرايف   
 .4«...وأخذ من قول مالك إنه للفور من أمره بتعجيل احلج

 
 

                                                                 
 .7: ص ، املقدمةابن القّصار - 1
 .17:الباحسني، التخريج عند الفقهاء واألصوليني  ص - 2
 .131: ابن القّصار، املقدمة ص - 3
 .108: القرايف، شرح التنقيح ص - 4
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 :داللة األمر المجرد على التكرار أوالمّرة:المثال الثاني
عدمه، من يف مسألة اقتضاء األمر التكرار و ما خرج به ابن القصار قول مالك رمحه اهلل     

احلج، حبيث لو مل يكن األمر حديث سؤال سراقة للنيب صلى اهلل عليه وسلم ملا أخرب عن فرضية 
مفيدا للتكرار ملا تأتى له أن يسأله وهو العريب األصيل، ولوال أن حكم اخلطاب يف اللغة يوجبه 

 . 1لعّد سؤاله من العي
 خطاب الواحد هل يكون خطابا للجميع؟: المثال الثالث

خطابا  ما خرّج به ابن القّصار قول اإلمام مالك يف مسألة خطاب الواحد هل يكون  
 والذي يدل عليه يف ذلك مذهبه هو أن اخلطاب خطاب اهلل تعاىل... »: للجميع،حيث قال

 .2«...خطاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، لعني من األعيان خطاب للجميعأو 
من الفروع الفقهية اليت خرج منها قول مالك يف املسألة كفارة اإلفطار عمدا يف رمضان، و 

 .ثابت لكل من أفطر عمدا يف رمضان لألعرايب، فهذا حكم
ومن الفروع الفقهية أيضا املخرجة على هذه القاعدة، مسألة ااملستحاضة حيث إن النيب صلى   

اهلل عليه وسلم أجاب الصحابية فاطمة بنت حبيش رضي اهلل عنها، ولكنه حكم عام لكل 
 .، مل خيص ها به لوحدها3النساء

 .4، واعتماده عليهتبنّي منهجهتدّل على خترجيات ابن القّصار و  هناك أمثلة كثريةو 
 
 
 
 

                                                                 
 .137: ينظر ابن القّصار، املقدمة ص - 1
 .111: ابن القّصار، املقدمة ص  - 2
 .113: ص ينظر ابن القصار، املقدمة - 3
 .74،  71، 83: ينظر ابن القصار ص - 4
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 :  منهج ابن القصار في تخريج الفروع على األصول: المطلب الثاني
املنهج الثاين الذي ميكن استجالؤه يف ختريج ابن القصار من املقدمة هو ختريج الفروع على    

 .األصول
 :معنى تخريج الفروع على األصول -أ 

أّما ختريج الفروع على األصول فهو العلم الذي يقتدر به املتمكن فيه من الوقوف على مآخذ     
الفروع الفقهية املستنبطة اليت رويت عن األئمة اجملتهدين والتخريج عليها و اإلحلاق هبا، فعمل 

االنطالق منها  بعدهائمة اجملتهدين اليت استنبطوها، و األ أصولاملخرِّج فيها يقتصر على النظر يف 
 . 1إحلاق ما استجد من املسائل والنوازل هبايف بناء الفروع و 

 :2بثالثة أمثلة أيضا سأمّثل له :أمثلة تخريج الفروع على األصول -ب
 داللة األمر على الوجوب: المثال األول

عند مالك رمحه اهلل أن »: إن األوامر تدل على الوجوب عند مالك رمحه اهلل قال ابن القصار   
، وقد خرج على هذا األصل الذي هو 3«األوامر على الوجوب، إذا وردت من مفروض الطاعة

 .4إفادة األمر للوجوب مسألة تتميم القربة إذا شرع فيها املكّلف
 
 
 

                                                                 
 .1/173ينظر ميغا جربيل، ختريج الفروع على االصول   - 1
قد يالحظ أن األمثلة اليت سيقت يف مطلب ختريج األصول من الفروع هي نفسها اليت سيقت خلريج الفروع على  - 2

األصول ويف ذلك تكرار، واحلقيقة أن ختريج األصول من الفروع يكون بالنظر إىل الفرع الذي أفىت فيه اإلمام ومن مث 
فروع، أما ختريج الفرع على األصل فهو أن تكون القاعدة   استخالص القاعدة األصولية من ذلك الفرع أو من جمموعة

األصولية موجودة، والفرع الفقهي موجود فيتوجه نظر املخرج إىل ربط ذلك الفرع بتلك القاعدة األصولية، وهنا قد يتنازع الفرع 
 . الواحد عدة قواعد، أو ميكن خترجيه على عدة قواعد

 .ومابعدها 88ابن القّصار املقدمة - 3
 .87: ينظر ابن القّصار املقدمة ص - 4
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 داللة أفعاله صلى اهلل عليه وسلم على الوجوب                                                                       : الثاني المثال
: ك رمحه اهلل، قال ابن القّصارأفعال النيب صلى اهلل عليه وسلم تدل على الوجوب عند مال   

 .1«ليه وسلم على الوجوبومذهب مالك رمحه اهلل أن أفعال النيب صلى اهلل ع»
من املسائل اليت خرّجها على هذا األصل مسألة إسقاط اإلمام مالك الزكاة يف اخلضروات، إذ و   

فدّل ذلك على أن أفعاله على » : مل يأخذا النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال ابن القصار
 .2«الوجوب

 قبول الحديث المرسل: المثال الثالث
ا أرسل، قبول احلديث املرسل و العمل به إذا كان مرسله عدال عارفا مب مذهب مالك رمحه اهلل   

من الفروع املخرجة على هذا األصل عمله حبديث الشفعة للشريك، وعمله حبديث الشاهد و 
 . 3واليمني مع كوهنما حديثني مرسلني

قد سلك يف خترجيه  -رمحه اهلل -ابن القصار القاضي   لقد ظهر من خالل هذين املطلبني أن   
 .مها ختريج األصول من الفروع وختريج الفروع على األصول :منهجني

                                                                 
 .وما بعدها 71: ص السابقاملصدر - 1
 .71: ص نفسهاملصدر  - 2
 .104، 87، 81 ،41: ينظر ابن القّصار املقدمة ص - 3
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 تطبيقات ابن القصار لـتخريج الفروع على األصول في كتابه: الفصل الثالث
 اتمستوي ثالث ميكن استخراج تطبيقات ابن القصار لبناء الفروع على األصول على   
، التبعية، واستخراج  تطبيقاته من األدلة األصليةاستخراج تطبيقاته من األدلة  :وهي

 واستخراج تطبيقاته من مباحث دالالت األلفاظ
 :األصليةالقواعد األصولية و الفروع المخرجة عليها في األدلة :المبحث األول

، وقد ذكرت القياستشمل األدلة األصلية دليل الكتاب ودليل السنة ودليل اإلمجاع، ودليل   
 .حتت كّل دليل ماوقفت عليه من تطبيقات تتخرج عليه من املقدمة

 :القواعد األصولية و الفروع المخرجة عليها في مباحث الكتاب: المطلب األول
 :تخصيص الكتاب بالقياس: ة األولىالقاعد
له قياس العبد  من تطبيقاتهز و نص ابن القصار على أن ختصيص الكتاب بالقياس جائ   

على األمة يف تنصيف احلد يف الزنا إذ اآلية إمنا نصت على األمة و سكتت عن العبد فأحلق 
سيأيت توضيح املسألة يف الفروع املخرجة على هذه القاعدة، وختصيص عموم القرآن ، و 1هبا

ابن احلاجب وغريهم عن ذهب اجلمهور كما نقل الشوكاين، وحكاه اآلمدي و بالقياس هو م
 .2األئمة األربعة

 
 
 
 
 

                                                                 
 .201: ينظر ابن القّصار، املقدمة ص - 1

، الرهوين، 2/054رشاد الفحول و ينظر الشوكاين، إ. 1/020اإلحكام يف أصول األحكام،  ينظر اآلمدي، - 2
حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت : زكريا، حتفة املسؤول يف شرح منتهى السول البن احلاجب، تحأبو 

 .وما بعدها 1/261م، 1002 -هــ2011، 2لبنان، ط
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 :الفرع المخرج على هذه القاعدة
 :مسألة حد العبد الزاني

ٺ       چ  :و ممّا خّص بالقياس قوله عّز وجل» : قال ابن القّصار رمحه اهلل    ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ    ٿ ے  چ  :قوله يف اإلماءو .1 چ  ٿٺ     ے     ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

 . 2چ ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 اآلية على أن األمة مل تدخل يف عموم من أمر جبلدها مائة، من النساء، مّث قيس العبد فدّلت
خمصوصا من  العبدها فكانت األمة خمصوصة باآلية، و على األمة فجعل حّده مخسني كحدّ  

 .3بالقياس على األمة   چ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ  :قوله
بالنص، وعموم  ص  خ  قد الزانية من اإلماء   لفظ عمومتلخص من كالم ابن القصار أن    

 .الزاين من العبيد خص بالقياس
وإمنا قلنا إّن العبد يف ذلك كاألمة الجتماعهم يف نقص » : قال القاضي عبد الوهاب     
 .4«الرق
يف اآلية حد اإلماء خاصة، ومل يذكر حد العبيد، ولكن حد العبيد » : 5قال القرطيبو    

مخسون جلدة يف الزىن، ويف القذف وشرب اخلمر أربعون، ألن حد األمة إمنا : واإلماء سواء
 .6«نقص  لنقصان الرق فدخل الذكور من العبيد يف ذلك بعلة اململوكية

                                                                 
 .1:  سورة النور اآلية - 1
 .15: رة النساء اآليةسو - 2
 .201: ابن القصار، املقدمة - 3
 .4/2412عبد الوهاب ، املعونة، القاضي  - 4
5
القرطيب  دث، أخذ عن أيب العباس، اإلمام العامل الفقيه، احململالكيأبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري االقرطبي  - 

سري، التذكرة يف أحوال اآلخرة، و شرح األمساء احلسىن، اجلامع ألحكام القرآن يف التف: وغريه، من أشهر مؤلفاته
 .2/221: ص شجرة النور ينظر ترمجته عند حممد خملوف. هــ622: تويف سنةوغريها، 

 -هــ2012، 2عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط: القرطيب، أبو عبد اهلل ، اجلامع ألحكام القرآن،تح - 6
 .6/102م،  1006
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 : نسخ القرآن بالسنة: القاعدة الثانية
غة عن حقيقة الكتاب ل -يف بيان منهج االستدالل عند ابن القصار -احلديث  سبق

 .ا املناسب هنا تعريف النس  لغة واصطالحاإمنّ واصطالحا فال حاجة إلعادته، و 
 :تعريف النسخ

  :النسخ لغةتعريف  -أ
مه شيء إزالة الشيء سواء أقيم مقا: يرد النس  يف اللغة ملعنيني اثنني املعىن األول للنس    

 . 1أزالته، مبعىن أذهبته وقامت حمله: نسخت الشمس الظل أي: آخر أو ال، يقال
: نقال عن ابن األعرايبأّما املعىن الثاين للنس  فهو نقل الشيء و حتويله، قال ابن منظر و    
 .2«النس  نقل الشيء من مكان إىل مكان و هو هوو » 
 :النسخ اصطالحاتعريف  -ب
 .3«النس  يف االصطالح رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر»: قال ابن احلاجب   
 : شرح التعريف -ج
رفع احلكم احرتاز عن رفع اإلباحة األصلية و قيد الشرعي، احرتاز عن رفع احلكم العقلي،    

أو العادي، و ذكر املتأخر إلخراج املخصصات املتصلة ألن التخصيص ليس نسخا يف 
 .4اجلمهور اصطالح

                                                                 
-هــ2025، 1عبد السالم هارون، مطبعة حكومة الكويت ط: ، تاج العروس، تح مرتضى الزبيديينظر  - 1

 .2/455م، 2110
 .5/010، و ينظر ابن فارس، مقاييس اللغة،  (خ س ن) :مادة  1/544،ابن منظور، لسان العرب - 2
، 2دار املدين، السعودية، ط حممد بقا،: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، تح، األصفهاين، مشس الدين - 3

 .1/011م، 2116/ هـ 2006
 .102: ، وينظر اخلضري، أصول الفقه، ص1/012 السابقينظر املصدر  - 4
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ه اخلطاب الدال على ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب املتقّدم على وجه لوال: عرف أيضا بأنهو 
إسحاق  إىل الباقالين، والصرييف، وأبو هو ما نسبه الشوكاينو  ،لكان ثابتا ، مع تراخيه عنه

 .1، وغريهمبياريابن األالشريازي، والغزايل، واآلمدي، و 
من شروط النس  أال يكون إال بدليل شرعي، و ال بد من وجود مدة بني الناس   كما أنّ    

 .2واملنسوخ وهو املعرب عنه بقيد الرتاخي
ليس »: لبيان مذهب مالك يف نس  الكتاب بالسنة، قال ابن القصار رمحه اهلل تعاىلو    

 . 3«يعرف عن مالك رضي اهلل عنه يف هذا نصّ 
القصار أنه ال يوجد نص عن مالك رمحه اهلل يف مسألة نس  فيتضح من خالل كالم ابن    

القرآن بالسنة، وهلذا وقع اخلالف داخل املذهب يف وقوعه، فقد نقل القول جبوازه، ونسبته 
إىل مذهب مالك القاضي أبو الفرج املالكي، ونصره الباجي  وعزاه إىل أكثر الفقهاء، و أهل 

 .4و قول اجلمهور كما نص عليه الشوكاينالعلم، كما عزاه اآلمدي إىل مالك، و ه
: عقال، وامتناعه مسعا حيث قال ا شهاب الدين القرايف فقد ذهب إىل جواز وقوعهأمّ     
الظاهر والباجي  وأما جواز نس  الكتاب باآلحاد، فجائز عقال غري واقع مسعا، خالفا ألهل»

لنا أن الكتاب متواتر قطعي فال يرفع باآلحاد املظنونة، لتقدم العلم على و ... من أصحابنا
 .5«الظن
نظرا لعدم وجود النص عن اإلمام يف املسألة، واختالف الفروع اليت تتنازع هذا األصل و     

 .اختلف أرباب املذهب يف حكايته مذهبا لإلمام مالك  رمحه اهلل
                                                                 

 .1/540ينظر الشوكاين، إرشاد الفحول  - 1
 .1/140 اإلسالمي، ينظر الزحيلي، أصول الفقه - 2
 .202ابن القصار، املقدمة، ص  - 3

، 4/254واآلمدي اإلحكام ، 2/014، والباجي، إحكام الفصول 202املقدمة ص  ظر ابن القصار،ين - 4
 .1/555الشوكاين، إرشاد الفحولو 

و ينظر عبد الر محن الشعالن، أصول فقه اإلمام مالك، أدلته النقلية، . 100القرايف، شرح تنقيح الفصول  - 5
2/412. 
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 :دةالفروع الفقهية المخرجة على هذه القاع
 :مسألة ال وصية لوارث

نقل ابن القصار عن القاضي أيب الفرج أن من مقتضيات مذهب مالك رمحه اهلل القول    
 2« ال وصية لوارث» : مستدال على ذلك مبا نقل عن مالك من أنه 1بنس  السنة للقرآن

ۅ  چ  اليت نسخت آية الوصية للوالدين واألقربني وهي قوله تعاىل ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   

  3چائ  ەئ  ەئ  وئ   ائۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى ۉ 

وهناك قول آخر وهو أن آية الوصية للوالدين منسوخة بآيات املواريث يف سورة النساء،    
 .4وهذا الذي ارتضاه احملققون

 
 
 
 

                                                                 
لفرج ومل يفرق بني النس  للقرآن بالسنة املتواترة أوباآلحاد أطلق ابن القصار نسبة نس  السنة للقرآن إىل أيب ا - 1

 .2/420والظاهر عدم التفريق ينظر الشعالن أصول فقه اإلمام مالك
والرتمذي أبواب الوصايا، . 4/220، 1120: ما جاء يف الوصية للوارث، ح ر:رواه أبوداود كتاب الوصايا باب - 2

، 1224:وابن ماجه كتاب الوصايا، باب الوصية لوارث،ح ر. 0/044، 1210:باب ماجاء الوصية لوارث، ح ر
من حديث أيب أمامة، قال احلافظ ابن حجر يف تلخيص احلبري وهو حسن اإلسناد ينظر احلافظ ابن حجر . 1/105

، 2أبو عاصم حسن، مؤسسة قرطبة، مصر،ط: تحتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، هــ،  151ت 
ـ2026  .4/212م، 2115 -هـ

 .210: سورة البقرة - 3
وأّما آية الوصية للوالدين واألقربني فالتحقيق أّّنا منسوخة بآية املواريث واحلديث » : قال الشي  األمني الشنقيطي - 4

 واحلديث يشري إىل أن الناس  هلا آيات املواريث ألن ترتيبه صلى اهلل عليه وسلم نفي الوصية للوارث... بيان للناس 
إن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه فال : "بالفاء يف إعطاء كل ذي حق حقه يعين املرياث يف قوله صلى اهلل عليه وسلم

سامي العريب، دار اليقني للنشر والتوزيع، : الشنقيطي حممد األمني، مذكرة يف أصول الفقه، تحينظر « "وصية لوارث
 .250: م ص2111-هــ2021، 2ط
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 : القواعد األصولية و الفروع المخرجة عليها في مباحث السنة: المبحث الثاني
 .اهلل عليه و سلم تدل على الوجوبأفعاله صلى : القاعدة األولى

نص اإلمام ابن القّصار رمحه اهلل تعاىل أن مذهب مالك يف أفعال النيب صلى اهلل عليه و    
ومذهب مالك رمحه اهلل أّن أفعال النيب صلى » : ، قال ابن القصار1سلم أّنا على الوجوب

 . 2«اهلل عليه وسلم على الوجوب
من القاضي أيب بكر بن العريب،  عن مذهب مالك كلوهذا القول قد نقله أيضا    

 .3القرايفوالباجي، و 
 : وقد اختلف األصوليون يف وقوعه بعد جتويزه عقال ، قال يف املراقي

 .ليس بواقع على الصواب*** والنس  باآلحاد للكتاب
 .4«نس  القرآن خبرب اآلحاد وإن كان جائزا فليس بواقع على الصواب» : قال الشارح

 :على هذه القاعدة ع الفقهي المخرجالفر 
 زكاة الخضروات: مسألة
خمرجة على  -سلم على الوجوب داللة أفعاله صلى اهلل عليه و : يأ –وهذه القاعدة    

إسقاط مالك رمحه اهلل للزكاة يف اخلضروات اقتداء بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يأخذها، 
 . 5فدل على أّن أفعاله على الوجوب

                                                                 
اهلل عليه و سلم على الوجوب حيث ال دليل يدل على اخلصوص فإن قام دليل يدل على  داللة أفعاله صلى - 1

اخلصوص فال خالف يف عدم وجوب محل أفعاله  صلى اهلل عليه و سلم على الوجوب ينظر العلوي الشنقيطي، نشر 
 .1/21البنود 

 .62: ابن القّصار املقدمة ص - 2
حسني اليدري وسعيد فودة، دار : وابن العريب، احملصول يف علم األصول تح. 62:ص ينظر ابن القصار، املقدمة - 3

القرايف ،شرح تنقيح ، و 160: ، فقرة2/425، الباجي إحكام الفصول. 201:م، ص2111-هــ2010، 2البيارق ط
 .116الفصول، ص 

 .2/112الشنقيطي العلوي، نشر البنود  - 4
 .61ينظر ابن القصار املقدمة  - 5
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السنة اليت ال اختالف فيها عندنا و الذي مسعت من أهل العلم » :ل مالك يف املوطأقا   
مل ما ما أشبه ذلك و أنه ليس يف شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان و الفرسك و التني، و 

 .1«ال يف البقول كلها صدقةو ال يف القضب، يشبهه، إذا كان من الفواكه، و 
وجوب زكاة اخلضر و الفواكه  منقول عن عمل أهل املدينة ونقل ابن عبد الرب أن عدم    

إمجاع أهل املدينة على » :ومستنده عدم أخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم الزكاة منها فقال
لى أن رسول اهلل صلى اهلل عليه نفي وجوب الزكاة يف اخلضر مع وجودها باملدينة دليل ع

 .2«خفي عليهملو أخذ منها ما وسلم مل يأخذ منها الزكاة، و 
سلم على الوجوب قد خرجه ابن القصار على نفي مالك فحمل أفعاله صلى اهلل عليه و     

رمحه اهلل أخذ الزكاة من اخلضروات و الفواكه، وهو استدالل أيضا بصحة عمل أهل املدينة، 
 .فيما طريقه النقل
 :حجية خبر الواحد:القاعدة الثانية

أن مذهب مالك رمحه اهلل قبول خرب الواحد العدل، وأنه لقد نص ابن القصار رمحه اهلل    
 . 3يوجب العمل دون القطع على غيبه

وهذا القول الذي حكاه ابن القصار عن مالك هو قول مجاهري األصوليني، من مالكية 
         . 4وغريهم، و قد انفرد ابن خويز منداد حبكاية القول يف إفادته القطع عن مالك رمحه اهلل

                                                                 
 .2/421، 201: مالك، املوطأ كتاب الزكاة، باب ماال زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول، ح ر - 1
 -هـ2012، 2لعلمية بريوت لبنان، طحممد عطا وعلي معوض دار الكتب ا: االستذكار،تح ابن عبد الرب، - 2

 .2/221م، 1000
 .62:ينظر ابن القصار املقدمة ص - 3
، 121ل ص القرايف ، تنقيح الفصو . وما بعدها 001:ص عمار الطاليب،: إيضاح احملصول تح ينظر املازري، - 4

، ينظر حامت باي، التحقيق يف املسائل اليت اختلف فيها النقل عن مالكو .  2/221الشوكاين إرشاد الفحول، 
 .142:ص
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، وهو عند مالك رمحة العدول املفيد للظن خرب العدل الواحد أو ... »  :قال اإلمام القرايف   
العمل به يف الدنيويات والفتوى ، واتفقوا على جواز عند أصحابه حجةاهلل عليه و 

 .1«الشهاداتو 
 :المخرجة على هذه القاعدة فروع الفقهيةال

 :لواحد العمل ما يليمن املسائل املخرجة على عمل اإلمام مالك خبرب ا
 خيار المجلس: المسألة األولى

 .2احتجاج مالك رمحه اهلل تعاىل خبرب الواحد يف مسألة املتبايعني باخليار مامل يتفرقا
 .3قال ابن القّصار و قد احتج مالك بذلك يف املتبايعني باخليار ما مل يفرتّقا

من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما، أن النيب : و هو حديث أورده مالك يف املوطأ مرفوعا
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا »: صلى اهلل عليه و سلم قال

 .4«إال بيع الخيار
به ليس هلذا عندنا حد معروف و ال أمر معمول و  »عقبه   -أي اإلمام مالك –ن قال و لك
 .5«فيه
عدم اعتماده عليه، وهو يتناقض مع ما رد مالك هلذا احلديث و  قد نقل بعض العلماء   

مالكا  إنّ :وجه دفع هذا التناقض أن يقالمن احتجاج مالك رمحه اهلل به، و  ذكره ابن القصار
يف الغرر،    عيؤدي إىل عدم االنضباط، والوقو  ، ألنهرمحه اهلل مل حيمل احلديث على ظاهره

احلديث  طرح الغرر، وهذا ما جيعل مالكا حيمل معىن التفرق يفاألصل يف البيوع االنضباط و و 

                                                                 
 .121:القرايف، شرح التنقيح، ص - 1
 .62: ينظر ابن القصار،املقدمة ص - 2
 .62:ابن القصار، املقدمة  ص - 3
 .1/102، 2151: مالك، املوطأ كتاب البيوع، باب بيع اخليار، حديث رقم - 4
 .1/102ينظر مالك، املوطأ كتاب البيوع باب بيع اخليار - 5
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يف معىن احلديث، فقالت  اختلف العلماء» : على التفرق باللفظ، قال البوين يف شرح املوطأ
 . 1«فرقة التفريق باللفظ، منهم مالك و من اقتدى به

يه لكونه خمالفا لعمل أهل املدينة الذي هو وقد حيمل عدم اعتماد اإلمام مالك عل      
مقدم عنده على خرب اآلحاد، فهو مل يرده لكونه آحادا، و إمنا ملعارضته ملا هو أقوى، وقد 

عند أصحاب الشافعي اجلواب عندنا و و ... » :لتلمساينأشار إىل هذا املعىن اإلمام الشريف ا
الفقه، وإمنا مل نقل حنن باخليار ألن  أن خرب الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر يف أصول

 .2«العمل عندنا مقّدم
بعض املتومسني  ظنّ و » : مل يرتض القاضي أبو بكر بن العريب رمحه اهلل هذا التعليل فقالهذا و 

 .3« ا تعلق فيه بعمل أهل املدينةبالعلم أن مالكا إمن
اجمللس الينضبط،  بني، ألنّ ه وجد حممله غري بأنّ  ؛علل بعض املالكية رد مالك هلذا احلديثو 
 .4شأن التشريع يف احلقوق أن يكون مضبوطاو 
 
 
 
 
 

                                                                 
الشؤون اإلسالمية بقطر بالتعاون مع دار النوادر لصغري دخان، األوقاف و ا: البوين، تفسري املوطأ، تح - 1

بن عاشور  الطاهر  وينظر، 006 /4شرح الزرقاين على املوطأ  ، ينظر211/ 1م 1021-هـ 2044، 1الكويت،ط
، والسيوطي، 110:م ،ص1002 -ـه2011، 1طه بوسريح، دار السالم، القاهرة، مصر، ط: كشف املغطى، تح

 .1/025تنوير احلوالك 
 -هـ 2040، 4مد فركوس دار العواصم اجلزائر طمفتاح الوصول، تح حم التلمساين أبو عبد اهلل الشريف، - 2

 .441م ، ص 1021
عائشة السليماين، دار الغرب اإلسالمي موطأ مالك، تح حممد السليماين، و املسالك يف شرح ، ابن العريب أبو بكر - 3

 .6/254م ، 1002 -هـ 2011، 2بريوت لبنان،ط
 .110:الطاهر بن عاشور كشف املغطى، ص - 4
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 غسل اإلناء من ولوغ الكلب: المسألة الثانية
 :احتجاج مالك رمحه اهلل تعاىل خبرب الواحد يف مسألة غسل اإلناء من ولوغ الكلب

ج ابن القصار رمحه اهلل احتجاج مالك رمحه اهلل خبرب الواحد العدل على مسألة غسل خرّ 
وكذلك يف غسل ... » اإلناء من ولوغ الكلب فقال عطفا على مسألة املتبايعني باخليار

 . 1«اإلناء من ولوغ الكلب
حديث غسل اإلناء من ولوغ الكلب قد رواه مالك يف املوطأ من حديث أيب هريرة  أن و 

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله »: سلم قالو  آلهرسول اهلل صلى اهلل عليه و 
 .  2«سبع مرات

قد أخذ مالك رمحه اهلل تعاىل حبديث غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعا، قال احلافظ ل   
ن أند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر و فجملة مذهب مالك ع» : ابن عبد الرب رمحه اهلل

   ال يهرق شيء مما ولغ فيه غري املاء وحده ليسارة  مؤونتهسل منه سبعا عبادة، و اإلناء يغ
 ...»3 . 
فتحصل من هذا النقل أن اإلمام مالكا رمحه اهلل قد أخذ بظاهر احلديث ورأى أن غسل     

 .4اإلناء سبعا إمنا هو تعبد، و محله على االستحباب ال الوجوب
 
 
 

                                                                 
 .61ر املقدمة ابن القصا - 1
 .50مالك، املوطأ ،كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء  - 2
مصر،  -بريوت، ودار الوعى، حلب -عبد املعطي قلعجي، دار قتيبة للنشر، دمشق: االستذكار تح ،ابن عبد الرب - 3

 . 1/101،  2م،ط2114 -هـ2024
 .1/122ينظر املصدر نفسه  - 4
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 القول حكى  أن  من ولوغ الكلب بعد يف حكم غسل اإلناء  1قال اإلمام املازري    
 . 2«ب أّن ذلك تعبد، ال لنجاسة الكلباألظهر يف املذهو » :بالوجوب، والقول باالستحباب

إّن هذا الفرع الفقهي خمرّج على القول حبجية خرب الواحد على مذهب اإلمام مالك رمحه اهلل 
 .تعاىل

 :االحتجاج بالحديث المرسل:الثالثة القاعدة
 : تعريف المرسل -أ

       أرسلت الدابة إذا أطلقتها، قال : من اإلرسال و هو اإلطالق، يقال : المرسل لغة
 .3«أرسل الشيء أطلقه و أمهله» : ابن منظور

اختلفت عبارات املعرفني للمرسل على أقوال، و ميكن انتخاب تعريفني : المرسل اصطالحا
  .من تعريفاهتم، تعريف احملدثني، و تعريف األصوليني 

 : المرسل عند المحدثين
هو ما أضافه التابعي إىل النيب صلى اهلل عليه  :شهور عند احملّدثنياملرسل يف االصطالح امل  

 . 4وسلم
هو تعريف أمجع من تعريف من القول أو الفعل أو التقرير، و  فةوهذه اإلضافة تقتضي إضا

 . 5قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الكبري قول التابعي: قال يف حّده

                                                                 
حممد بن علي بن عمر التميمي، األصويل احملدث، بلغ درجة االجتهاد ، ولد مبازر بصقلية،   املازري أبو عبد اهلل - 1

ينظر ابن . هـ546إيضاح احملصول شرح  به الربهان للجويين، شرح التلقني، وغريها تويف باملهدية سنة :  من مؤلفاته
 .1/150فرحون الدياج، 

م، 1001، 1مد املختار السالمي، دار الغرب اإلسالمي، تونس، طحم: املازري، أبو عبد اهلل، شرح التلقني، تح - 2
2/141. 
 .0/204ابن منظور، لسان العرب،  - 3
عبد الفتاح أبو غّدة، دار البشائر، بريوت، : هـ، توجيه النظر إىل أصول األثر، تح2022ينظر طاهر اجلزائري ت  - 4

 .555: م، ص1001 -ـه2040، 1لبنان، ط
 .555: السابق، ص املرجع - 5
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هو قول التابعي فعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ن عرفه بقولهم أمجع أيضا من تعريفو 
 .لكوّنما تعريفني غري جامعني ،كذا
ما أضافه غري الصحايب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، : فقد عرفوه بأنهأما األصوليون    

 .1ووقع انقطاع يف إسناده
يشمل كل أنواع االنقطاع يف اإلسناد من معلق،  فاملرسل على مقتضى تعريف األصوليني؛

 .منقطعمعضل، و و 
 :حجية الحديث المرسل -ب  
: تعاىل قال القاضي ابن القصارإّن االحتجاج باحلديث املرسل هو مذهب مالك رمحه اهلل    
 .2«مذهب مالك رمحه اهلل قبول اخلرب املرسل، إذا كان مرسله عدال عارفا مبا أرسلو »
وقد اشرتط ابن القصار لقبول احلديث املرسل الذي حيتج به اإلمام مالك،  أن يكون   

 . يكون عارفا مبا أرسلمرسله عدال، و أن 
جعلوه مذهبا العمل به غري واحد من املالكية و على  والعمل باحلديث املرسل قد نصّ    

، بشرط أن يكون مرسله اليرسل إالّ لإلمام مالك، و ممن نص على ذلك أبو الوليد الباجي
  3.عن الثقات

املراسيل عند مالك، وأيب حنيفة ومجهور املعتزلة حجة، خالفا  »: قال القرايفو    
 .4«للشافعي

العمل  حبديث بالشاهد رج عليها هذا األصل ، االحتجاج و ومن الفروع الفقهية اليت خ   
واليمني، مع كونه خربا مرسال، و كذا عمله حبديث الشفعة للشريك مع كونه مرسال، وأيضا 

 . أنه أرسلهيف ما أفسدته املواشي مع عازب رضي اهلل عنه يث الرباء بن احتجاجه حبد
                                                                 

 .410: ، فقرة2/455كام الفصول، حينظر الباجي، إ - 1
 .22ابن القصار، املقدمة ص  - 2
 .2/455ينظر الباجي، إحكام الفصول  - 3
 . 115القرايف، شرح تنقيح الفصول  - 4
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سل اخلرب يف اليمني مع قد احتّج به يف مواضع كثرية حيث أر و » : قال ابن القّصار   
عمل به، و كذلك أرسل احلديث يف الشفعة للشريك وعمل به، و  كذلك أرسل الشاهد، و 

 .1«و عمل بذلك اخلرب يف ناقة الرباء، وسائر جنايات املواشي،
 :المخرجة على قاعدة االحتجاج بالمرسل الفقهية الفروع

 :القضاء بالشاهد و اليمين: المسألة األولى
 :قال حيي قال مالك، عن جعفر بن حممد، عن أبيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   

 .2قضى باليمين مع الشاهد
أما القضاء باليمني مع الشاهد فعّول فيها مالك على » : قال القاضي أبو بكر بن العريب    

 .3«حديث أيب جعفر حممد بن علّي املرسل 
هكذا هذا احلديث يف املوطأ مرسل عند مجيع »: يف االستذكار 4كذا قال ابن عبد الربو 

 .5«الرواة
وقد أخذ هبذا احلديث اجلمهور من الفقهاء، عدا احلنفية، مع قوهلم حبجية احلديث    

وقال به اجلمهور واألئمة الثالثة، وقال أبو حنيفة والثوري واألوزاعي » : 6قال الزرقاين ،املرسل

                                                                 
 .، و ما بعدها21ابن القّصار، املقدمة ص  - 1
 .164/ 1، 1222: القضاء باليمني مع الشاهد ح ر : باب مالك، املوطأ كتاب األقضية، - 2

      م، 2111، 2عبد اهلل ولد كرمي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، ط: ابن العريب أبوبكر، القبس، تح - 3
4 /110. 

هـ،  صاحب 440: بن عمر بن عبد الرب النمري القرطيب، اإلمام حافظ املغرب، ولد سنة أبو عمر يوسف - 4
ات الكثرية منها االستذكار وهو شرح على املوطأ، وجامع بيان العلم وفضله، واالنتقاء يف فضل الثالثة األئمة املؤلف

 .  1/462هـ ينظر ابن فرحون، الديباج املذهب، 410فيما قيل سنة : الفقهاء، الكايف يف الفقه وغريها تويف
، 2دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط حممد عطا، و علي معوض،:  ابن عبد الرب ، االستذكار، تح - 5

 .2/220م، 1000هـ، 2012
هـ ،أخذ عن والده، واألجهوري، 2055: أبو عبد اهلل حممد بن عبد الباقي املالكي، الفقيه احملدث، ولد سنة - 6

: ةشرح املواهب اللدنية، وشرح املوطأ، واختصار للمقاصد احلسنة للسخاوي، تويف سن: واخلرشي، من مؤلفاته
 .2/422هـ ، ينظر حممد خملوف، شجرة النور الزكية ، 2211
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األشياء حىت قال حممد بن ال يقضى باليمني مع الشاهد يف شيء من : واألوزاعي ومجاعة
 .1«ألنه خالف القرآن فس  القضاء به ب: احلسن

وهذا جهل وعناد، وكيف يكون »: وقال رّدا على مذهب من رّده لكونه خمالفا للقرآن
 .2«خالفه وهو زيادة بيان

 :للشريك 3الشفعة: المسألة الثانية
من الفروع اليت خرّج عليها ابن القّصار احتجاج اإلمام مالك باملرسل، عمله حبديث القضاء 

حدثنا حيي عن مالك، عن ابن شهاب عن سعيد »: ، و نّص احلديث هو4بالشفعة للشريك
سعيد بن املسيب، و عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف، أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فال شفعة  :وسّلم
 .5«فيه

احلديث عن مالك أكثر الرواة للموطأ وغريه هكذا روى هذا  » : قال ابن عبد الرب
 . 6«مرسال
على ذلك و »: يث بعمل أهل املدينة حيث قالكما احتج مالك على العمل هبذا احلد   

 .7«الّسنة اليت ال اختالف فيها عندنا 
 

                                                                 
 .4/012دط، دت، كتب العلمية بريوت لبنان، دار ال ،الزرقاين، شرح املوطأ - 1
 .4/012املصدر نفسه،  - 2
هـــ، مواهب اجلليل، دار 150شريكه بثمنه ينظر احلطاب ت  استحقاق شريك أخذ مبيعهي : تعريف الشفعة -  3

 .5/420م،2111-هــ2021، 4الفكر، بريوت لبنان، ط
 .21ابن القّصار، املقدمة  - 4
 .1/152، 1021: مالك، املوطأ، كتاب الشفعة، ما تقع فيه الشفعة، ح ر - 5
ري، وزارة األوقااف و الشؤون اإلسالمية، املغرب، د مصطفى العلوي، عبد الكبري البك: ابن عبد الرب، التمهيد، تح - 6

 .2/46هـ، 2412ط، 
 .1/151مالك، املوطأ  - 7
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 القضاء فيما أتلفته البهائم: المسألة الثالثة

استدل ابن القصار على احتجاج اإلمام مالك باملرسل بعمله حبديث الرباء بن عازب     
حدثين »: ، و احلديث رواه حيي بن حيي عن مالك، قال1رضي اهلل عنه يف جنايات البهائم

حيي عن مالك عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن حمّيصة، أّن ناقًة، للرباء بن عازب 
فقضى رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم، أّن على أهل  دخلت حائط رجل فأفسدت فيه،

 .2«احلوائط حفظها بالنهار، و أّن ما أفسدت املواشي بالليل، ضامن على أهلها
واحلديث من مراسيل الثقات، وتلقاه أهل احلجاز وطائفة من العراق بالقبول، » :قال الزرقاين

 .3« وجرى عمل أهل املدينة عليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .24املقدمة، ابن القّصار ص  - 1
 .1/114، 1222: مالك، املوطأ، كتاب األقضية، القضاء يف الضواري و احلريسة، ح ر - 2
 .0/02، الزرقاين، شرح املوطأ - 3
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الفروع الفقهية المخرجة عليها في مباحث القواعد األصولية و :الثالث المبحث
 :اإلجماع

 : التخصيص باإلجماع: القاعدة األولى

گ   چ    :وممّا خّص من الكتاب باإلمجاع قوله عّز وجّل » :قال ابن القصار  رمحه اهلل گ  

 .2«أمجعوا أّن العبد ال يرثو 1چڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڳگ  ڳ
 : المخرجة على هذه القاعدة فروع الفقهيةال

 :ميراث العبد: المسألة األولى
اآلية  ذلك أنّ تاب باإلمجاع عدم توريث العبد، و من املسائل املخرجة على ختصيص الك   

قد نقل اإلمجاع على ذلك هم خصصوها باإلمجاع، و لكنّ عامة تتناول األحرار والعبيد، و 
 .3القاضي عبد الوهاب رمحه اهلل

 ميراث قاتل العمد: المسألة الثانية
أي القاتل  –، مع دخوله 4حكى ابن القصار اإلمجاع على عدم توريث القاتل عمدا  

  .اآلية    چ گ  گ   گ  ڳچ :يف عموم قوله تعاىل -عمدا
يه إمنا قلنا إن قاتل العمد ال يرث لقوله صلى اهلل عل» : قال القاضي عبد الوهاب املالكي   

على  لإلجماعروي ليس لقاتل العمد مرياث، ولقاتل العمد شيء، و  وسلم، ليس
 . 5«...ذلك
 
 

                                                                 
 22: سورة النساء - 1
 .200: ابن القصار، املقدمة ص - 2
 .4/2650: ينظر القاضي عبد الوهاب، املعونة - 3
 .202: ينظر ابن القّصار، املقدمة ص - 4
 .، و ما بعدها4/2652القاضي عبد الوهاب، املعونة، - 5
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 .1قد حكى اإلمجاع على منع القاتل عمدا من املرياث ابن املنذرو    
وال خالف بني العلماء أنه ال يرث قاتل العمد من الدية وال من املال، إال » : قال القرطيب

 .2«فرقة شذت عن اجلمهور كلهم أهل بدع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
م، 1000/ هـ2015، 2فؤاد عبد املنعم أمحد، دار املسلم للنشر والتوزيع، ط: ابن املنذر، اإلمجاع، حتق - 1
 .20:ص

 .1/210القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،  -2
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 :الفروع الفقهية المخرجة عليها في مباحث القياسالقواعد األصولية و : مطلب الرابعال
 .القياس على المخصوص: القاعدة األولى

مذهب مالك رمحه اهلل هل جيوز القياس على املخصوص أم » : قال ابن القصار رمحه اهلل   
ال أن املخصوص إذا عرفت علته جاز القياس عليه، وإىل هذا ذهب القاضي إمساعيل بن 

 .2«رمحه اهلل 1إسحاق
، وقال ويف املسألة قول ثان عند املالكية وهو املنع ونسبه القاضي عبد الوهاب إىل  اجلمهور

و الذي يهمنا هنا هو قول ابن القصار و خترجيه على هذه . 3إنه مذهب أكثر أصحاهبم
 .القاعدة

 : على هذه القاعدة المخرج فرع الفقهيال
 : قياس العبد على األمة في تنصيف الحد: مسألة

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  چ  :وذلك مثل قول اهلل عز وجل...  » :قال ابن القصار

 چ  ٿٺ    ٿ
مّث خص من  سواء كان عبدا أوحرّا ، فكان ذلك عاما يف كل زانية وزان  ،4

ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ :ذلك اإلماء بقوله عز وجل ، مث      5چ ڭھ  
كانت العلة اجلامعة نصف حّد احلّر من طريق القياس و  أحلق العبيد باإلماء يف االقتصار على

 .6«بني اإلماء و العبيد وجود الزنا مع الّرق، فثبت بذلك جواز القياس على املخصوص 

                                                                 
إمساعيل بن إسحاق البصري املالكي القاضي ، فقيه مفسر حمدث، عظيم القدر، من أعالم املدرسة العراقية، له   - 1

هــ ينظر  111أحكام القرآن، املبسوط ، الرد على حممد بن احلسن و غريها، تويف فجأة سنة : عدة مصنفات منها
 .و ما بعدها 0/121القاضي عياض، ترتيب املدارك 

 .212: لقصار صابن ا - 2
 .2/100و ينظر الشنقيطي، نشر البنود . 5/11ينظر الزركشي، البحر احليط،  - 3
 .1:  سورة النور اآلية - 4
 .15: سورة النساء اآلية- 5
 .211: ص ، املقدمةابن القصار - 6
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فمن الفروع املخرجة على قاعدة القياس على املخصوص تنصيف حد العبد قياسا حد    
 .األمة املخصص من عموم احلد للجميع 

صة، ومل يذكر حد العبيد، ولكن حد يف اآلية حد اإلماء خا»: قال القرطيب رمحه اهلل   
مخسون جلدة يف الزىن، ويف القذف وشرب اخلمر أربعون، ألن حد : العبيد واإلماء سواء

األمة إمنا نقص  لنقصان الرق فدخل الذكور من العبيد يف ذلك بعلة اململوكية، كما دخل 
وهذا الذي يسميه العلماء . 1«من أعتق شركا له في عبد»: عليه السالماإلماء حتت قوله 

 .2«القياس يف معىن األصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
من أعتق له شركا يف مملوك، من حديث ابن عمر رضي اهلل : رواه مالك يف املوطأ، كتاب العتق والوالء، باب -  1

إذا أعتق عبد بني اثنني أوأمة بني : والبخاري يف صحيحه، كتاب العتق، باب ،1/414، 1100: عنهما، ح ر
 .2502: شركا يف عبد، ح ر من أعتق له: ومسلم يف صحيحه، كتاب األميان باب ،1514: شركاء، ح ر

 .6/102 ألحكام القرآن القرطيب ، اجلامع - 2



 

 

138 
 

 :التبعيةالفروع المخرجة عليها في األدلة القواعد األصولية و : المبحث الثاني
الفروع الفقهية المخرجة عليها في مباحث عمل القواعد األصولية و : لمطلب األولا

 :أهل المدينة
إن من األصول اليت نقل انفراد املالكية هبا أصل عمل أهل املدينة، وقد سبق تعريفه     

وتقسيمه إىل عمل طريقه النقل والوقيف وعمل طريقه النظر واالجتهاد،  وقد استدل ابن 
القصار بعمل أهل املدينة الذي طريقه النقل والتوقيف أما ما كان طريقه النظر فقد عد حمل 

 .ية أنفسهم، ومل حيتج له ابن القصار وال خرّج عليه مسائلخالف بني املالك
 :تعارض عمل المدينة مع خبر اآلحاد: قاعدة
وأهل املدينة حيصل هلم يف فعلهم صفة التواتر، هلذا كان » : قال ابن القصار رمحه اهلل   

 .1«خربهم مقدما على خرب غريهم واهلل أعلم
» : ملدينة الذي طرقه النقل على خرب اآلحادقال القاضي عياض يف ترجيح عمل أهل ا   

يلزم املصري إليه ويرتك ما خالفه من خرب  ؛فهذا النوع من إمجاعهم يف هذه الوجوه حجة
واحد أو قياس، فإن هذا النقل حمقق معلوم موجب للعلم القطعي فال يرتك ملا توجبه غلبة 

 .2«الظنون
                               :المخرجة على هذه القاعدةالفقهية المسألة 

 :                                                                                         مسألة إسقاط زكاة الخضروات
أسقط مالك رمحه اهلل زكاة اخلضروات ألّنا كانت يف وقت النيب صلى اهلل عليه وسلم، ومل    

ومل يأخذ املالكية بعموم األدلة اليت تتناول إخراج الزكاة فيما  ،3ينقل أنه أخذ منها الزكاة

                                                                 
 .21: ابن القصار، املقدمة ص - 1
 وما بعدها 2/01القاضي عياض ترتيب املدارك  - 2
 .26املصدر السابق ص  - 3
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وأخبار »: أخرجت األرض، ألن عمل أهل املدينة مقدم على أخبار اآلحاد، قال ابن القصار
 .1«أهل املدينة أخبار تواتر، فكانت أوىل من أخبار اآلحاد

 :على مذهب الصحابيالمخرجة القواعد األصولية والفروع الفقهية : المطلب الثاني
يعترب مذهب الصحايب من األدلة اليت اعتمدها مالك رمحه اهلل وعزيت إىل مذهبه، بل    

جيوز عند مالك أن خيصص ظاهر الكتاب والسنة بقول الصحايب إذا انتشر قوله ومل خيالف، 
ف وجيوز عند مالك ختصيص الظاهر بقول الصحايب إذا مل يعلم له خمال»: قال ابن القّصار

 .2«وظهر قوله، ألن قوله يلزم، فيجب التخصيص به ألنه جيري جمرى اإلمجاع
 قاعدة حجية مذهب الصحابي

 : الحتجاج الصحابة به (دليل الخطاب)قاعدة حجية 
منها استدالله مبذهب الصحايب  ،استدل ابن القصار بأدلة كثرية على حجية مفهوم املخالفة

 . وفهمه يف مسألة قصر الصالة يف السفر حال األمن
 على دليل مذهب الصحابي المخرجفرع الفقهي ال

 :مسألة قصر الصالة في األمن حال السفر
استدل اإلمام مالك رمحه اهلل على حجية املفهوم مبسألة سؤال الصحابة للنيب صلى اهلل   

صالة حال األمن وذلك ألن اآلية تنص على أّن القصر يف السفر إمنا عليه وسلم عن قصر ال
يكون حال اخلوف، ومفهومها يدل على أنه ال قصر يف السفر حال األمن، فأخربهم النيب 
صلى اهلل عليه وسلم بأّنا صدقة تصدق اهلل هبا عليهم، فلو مل يبني النيب صلى اهلل عليه 

 .3حال األمن عمال باملفهوموسلم هلم ذلك ملنع القصر يف السفر 

                                                                 
 .21: ابن القصار املقدمة ص - 1
 .200: ابن القصار املقدمة ص - 2
 .16: ابن القصار املقدمة ص- 3
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فإعمال املفهوم يف اآلية مقبول ألن الصحابة من أرباب البيان وذوي اللسان ومل يعتب النيب   
 .صلى اهلل عليه وسلم عليهم االستدالل وإمنا أقرهم عليه فكان ذلك إيذانا منه إىل حجيته
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الفقهية المخرجة عليها في دليل شرع من الفروع القواعد األصولية و : مطلب الثالثال
 .قبلنا

 :قاعدة اعتماد شرع من قبلنا أصال من األصول التي تستقى منها األحكام
إّن من األصول املعتمدة يف املذهب املالكي أصل شرع من قبلنا و قد سبق الكالم عليه يف   

يهمنا ههنا الفروع  منهج االستدالل عند ابن القصار يف تعريفه وحجيته عند مالك، والذي
املخرجة على هذا األصل قال ابن يف املقدمة يف بيان كونه مما يدل عليه مذهب مالك رمحه 

 . 1«ومذهب مالك رمحه اهلل يدل على أن علينا اتباعهم » : اهلل 
حيث  قول اإلمام مالك يف مسألة القصاصقد خرج ابن القصار هذا األصل على ل   

حيث احتج . من قبلنا الوارد يف اآلية الكرمية من سورة املائدة استدل على مشروعيته بشرع

ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  :بقوله تعاىل هذا خطاب ألهل التوراة يف و  ،2چے  ے   

ۇئ    ۇئەئ  ەئ  وئ  وئچ : احلجة يف ذلك قوله تعاىلعليه السالم، و  شريعة موسى

باالقتداء فأمر نبينا  3چی  ی     ىئ  ىئ  ی  ی  ىئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ۆئۆئ

ڌ ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  چ : وكذلك قوله تعاىل هبدي االنبياء عليهم السالم ممن قبله

 . 5«فدّل على أّن علينا اتّباعهم     4چک  ک ک  ک  گ  ڑژ        ڑ
 
 
 

                                                                 
 .250: ابن القّصار املقدمة ص - 1
 .05:سورة املائدة  -2

 .10: سورة األنعام - 3
 .214: سورة النحل - 4
 .250ابن القصار، املقدمة  - 5
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 : على أصل شرع من قبلنا فرع الفقهي المخرجال
 :                                                      وجوب القصاص في النفس واألعضاءمسألة 

قد بني ابن القصار أن مالكا يأخذ بشرع من قبلنا وذلك ألنه قال بوجوب القصاص يف    
النفس واألطراف مبقتضى آية املائدة وهي حتكي شرع من قبلنا، فلو مل يكن يرى أن شرع 

 .1من قبلنا شرع لنا ملا احتج باآلية
وقد استدل كثري ممن ذهب من األصوليني والفقهاء إىل أن شرع   » :كثري رمحه اهلل  قال ابن

من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ومل ينس ، كما هو املشهور عن اجلمهور، وكما حكاه 
حيث كان  ،سفراييين عن نص الشافعي، وأكثر األصحاب هبذه اآليةإلالشي  أبو إسحاق ا

 .2«احلكم عندنا على وفقها يف اجلنايات عند مجيع األئمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 وما بعدها 250:ينظر املصدر نفسه ص - 1
 .5/144 م،100-هــ2012، 2، مؤسسة قرطبة، مصر طنيقجمموعة من احملق:  ابن كثري، تح، تفسريثريابن ك- 2
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القواعد الفقهية والفروع الفقهية المخرجة عليها في مباحث : المطلب الرابع
 .االستصحاب

قد سبق يف مبحث منهج االستدالل التعريف باالستصحاب وأنواعه، وقد سبق التنويه إىل     
، والذي حنتاجه يف 1كونه حجة جيب املصري إليه عند مالك رمحه اهلل كما بينه ابن القّصار

 .هذا املقام خترجياته الفقهية
 قاعدة حجية االستصحاب

 : على قاعدة االستصحاب الفقهي المخرجع الفر 
 : 2مسألة إسقاط الزكاة في الخضروات

أسقط مالك رمحه اهلل زكاة اخلضروات ألّنا كانت يف وقت النيب صلى اهلل عليه وسلم،     
ومل يأخذ املالكية بعموم األدلة اليت تتناول إخراج الزكاة فيما . 3ومل ينقل أنه أخذ منها الزكاة

، ووجه االستدالل باالستصحاب أخرجت األرض،  وذلك ألنه رأى عمل أهل املدينة عليه
هنا أنه استصحب عدم أخذ الزكاة من اخلضر مع وجودها يف زمنه صلى اهلل عليه سلم على 
أنه ال زكاة فيها، فهو استصحاب عدم الفعل أو الرباءة األصلية، فلما وجدت هذه األصناف 

ه ابن القصار بقوله ومل يأخذ الزكاة منها ل على عدم إجياب الزكاة فيها، وهذا هو ما عرب عن
ألنه احتّج على أشياء كثرية ... »:يف بيان أخذ اإلمام مالك رمحه اهلل بدليل االستصحاب

 .4«مل يفعل النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك، وال الصحابة رمحة اهلل عليهم: سئل عنها فقال

                                                                 
 .252: ينظر ابن القّصار املقدمة ص - 1
يف , يالحظ أن هذه املسألة قد مرت معنا يف البحث ثالث مرات يف حجية خرب الواحد، ويف عمل أهل املدينة  - 2

جمموعة من األصول باعتبارات متعددة  املسألة الواحدة و تتجاذهبا تتنازع ليس من التكرار ألنه قد  االستصحاب وذلك
 . أعلمواهلل

 .26ابن القّصار املقدمة  ص  - 3
 .252: ابن القّصار املقدمة ص - 4
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فعدم أخذ الزكاة من اخلضروات مما احتج له مالك رمحه اهلل بعدم أخذ النيب صلى اهلل عليه    
 .وسلم والصحابة رضوان اهلل عنهم الزكاة منها وهو نوع من االستصحاب كما تقدم
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 :األلفاظفي مباحث داللة  عليها الفروع المخرجةالقواعد األصولية و : مبحث الثالثال
سأتناول حتت هذا املبحث بعض املسائل املتعلقة بدالالت األلفاظ حتت جمموعة من   

 .املطالب، وليس الغرض استقصاء كل املسائل املتعلقة بالدالالت
 :1اقتضاء األمر الوجوب: القاعدة األولى

نّص ابن القصار أن مذهب مالك رمحه اهلل يف داللة األمر أّنا على الوجوب إذا جاءت    
 .2من مفروض الطاعة

وأما اللفظ الذي هو مدلول  »: و الذي حكاه ابن القّصار هو قول عامة املالكية قال القرايف
 .3«األمر فهو موضوع عند مالك رمحه اهلل وعند أصحابه للوجوب

 :مخرج على هذه القاعدةالفرع الفقهي ال
 .وجوب إتمام القرب:مسألة
أن اإلمام مالك رمحه اهلل ملا سئل عن تتميم من املسائل املخرجة على إفادة األمر للوجوب    

ڭ  چ  : ما يدخل فيه من القرب كاحلج والعمرة والصيام، احتج بقوله تعاىل ۓ  ڭ  

، فدل ذلك على وجوب إمتام القربة 5چڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ  وبقوله تعاىل 4چڭڭ

بعد الدخول فيها ولو مل يكن األمر يدل عنده على الوجوب ملا أمر بإمتام القربة، وذلك ألنه 
ال يعقل من مفروض الطاعة أن يقول افعل ، وهي مباينة يف مدلوهلا لصيغة التفعل أو توقف 

 .6أو أنت خمري، فلم يبق إال الوجوب

                                                                 
 .صيغة األمر اليت جتردت عن القرينة هل حتمل على الوجوب أو الندب أو اإلباحة أو غري ذلك - 1
 .51: املصدر السابق ص - 2
 .204القرايف، شرح التنقيح ص  -3

 .216: سورة البقرة - 4
  .212: البقرة سورة -5

 .51: ابن القّصار املقدمة ص - 6
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وال ينبغي أن يدخل الرجل يف شيء من األعمال الصاحلة الصالة » :قال مالك يف املوطأ   
والصيام، واحلج، وما أشبه ذلك من األعمال الصاحلة اليت يتطوّع هبا الناس فيقطعه حىت يتمه 

 .1«على سنته
 :2اقتضاء األمر الفور أو التراخي: القاعدة الثانية

  :تصوير المسألة
 .تيان به يف أو أوقاتهوجوب تعجيل الفعل و اإل :معنى الفور
 .فمعناه جواز تأخري الفعل وعدم املبادرة إىل فعله يف أول الوقت :أما الترخي

 .3وقد ذكر ابن القصار أن مذهب مالك رمحه اهلل يدل على أن األوامر على الفور
الذي ينصره أصحابنا أنه على »: قال القرايف نقال عن امللخص للقاضي عبد الوهاب

 .4«الفور
اجملرد عن القرائن يدل على الفور، وقد خرجوا  األمرفاملنقول عن اإلمام مالك رمحه اهلل أن 

 .مذهب مالك رمحه اهلل على املسألة املشهورة يف قوله بوجوب احلج على الفور
 
 
 

                                                                 
 .2/021مالك، املوطأ كتاب الصيام، باب قضاء التطوع،  - 1
  يف امتثال املأمور  و يدل على الرتاخيأاملسألة أن مدلول صيغة  افعل عند عدم القرينة  هل يدل على الفور  ريرحت - 2

دد األمر بني الفور والرتاخي التتصور على قول من يقول إن األمر يدل كاألمر بالكفارة وأداء النذور وغريها و مسألة تر 
على التكرار والدوام وإمنا تتصور على القول بإفادة األمر املرّة الواحدة، مث إن املالكية أنفسهم اختلفوا يف إفادة األمر 

الذي اختاره الباجي، بينما ذهب املطلق للوجوب، فقد ذهب الباقالين وابن خويز منداد إىل أنه اليقتضي الفور وهو 
ابن العريب إىل أنه ال يدل ال على الفور وال على الرتاخي واختاره العلوي الشنقيطي  ينظر القرايف شرح تنقيح الفصول 

 .ومابعدها 2/250، و العلوي الشنقيطي، نشر البنود 10: ، فقرة2/121، والباجي إحكام الفصول 205: ص
 .241: املقدمة صابن القّصار  ينظر  - 3
 205 :القرايف شرح التنقيح ص- 4
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 :المخرجة على هذه القاعدة فروع الفقهيةال
 : الحج على الفوروجوب  مسألة
من أشهر املسائل اليت خترج على قاعدة إفادة األمر الفور دون الرتاخي ما نص عليه مالك    

من كون احلج فرضا على الفور، ومنه خرج ابن القصار وغريه من املالكية أن األمر يدل على 
 .1الفور عند اإلمام مالك رمحه اهلل

من  2ية، والذي استظهره ابن رشدالقول بأن احلج على الفور هو قول البغدادين من املالك   
 .3قول املتأخرين أّن احلّج على الرتاخي

نص ابن القصار رمحه اهلل على أنه ليس   : 4األمر التكرار أو المرة اقتضاء: القاعدة الثالثة
. 5يعرف عن مالك  فيه نص ولكن الذي يدل عليه مذهبه أّنا للتكرار إال أن يدل دليل

 . 6لكنه صحح أن األمر مىت أطلق اقتضى فعل مرة وتكراره حيتاج إىل دليل
 

                                                                 
 .241: ابن القصار املقدمة ص- 1
هـ،  صاحب 510ولد سنة احلفيد القرطيب، الفيلسوف قاضي اجلماعة بقرطبة أبو الوليد حممد بن أمحد  ابن رشد  - 2

هـ، ينظر ترمجتة عند 515تويف سنة  وغريها،  الضروري يف أصول الفقه،داية اجملتهد وّناية املقتصد، و التآليف، منها ب
 .421: ابن فرحون، الديباج املذهب، ص

عادل عبد املوجود، وعلي معوض، دار الكتب : بداية اجملتهد وّناية املقتصد، تحرشد احلفيد ،  ابنينظر  - 3
 .112: ، صم1001 -ـه2011، 2العلمية، بريوت لبنان، ط

أو الرتاخي هل  وتصوير املسألة أن األمر إذا ورد مطلقا غري مقيد بزمان و جمردا عن القرائن الدالة على الفورية  - 4
وهو إفادته التكرارهو الذي حكاه ابن القصار عن : يف املسألة قوالن عند املالكية، القول األول ؟أم الرتاخي يفيد الفور

ذهب وهو الذي صححه ابن القصار وعزاه الباجي لعامة أصحاب املذهب مالك رمحه اهلل، وهناك قول ثان يف امل
و إحكام الفصول .241: ينظر املقدمة ص.  بإفادة األمر مرة واحدة وذلك ألن امتثال اخلطاب يقع باملرة الواحدة

ركاؤه، علي البجاوي، مطبعة عيسى البايب احلليب وش: هــ، أحكام القرآن تح504ابن العريب ت. 62: فقرة 2/102
حممد غزايل عمر جايب، دار البحوث : هـــ لباب احملصول، تح646ابن رشيق املالكي ت.2/112دط، دت، 

 .1/516م، 1002-هــ2011، 2والدراسات، ديب، ط
 .246ابن القصار املقدمة  - 5
 .241املصدر نفسه ص  - 6
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 :المخرجة على القاعدةالفقهية الفروع 
 : الصالة ال تقتضي التكراراألمر ب : المسألة األولى

إذا ورد األمر جمردا من األلفاظ الدالة على التكرار اليت وضعها : قال ابن القّصار رمحه اهلل   
صلوا اليدل إال على فعل مرة، فإن اقرتن : أهل اللغة مل يدّل إال على فعل مرّة واحدة فقوله

  .1به ما يدل على التكرار كان النظر يف املقرتن ال يف األمر بذاته
د أمر بالصالة اقتضى فعلها مرة واحدة، وما يدل على تكررها ليس جمرد وعليه إذا ور    

 .األمر بل تعلق األمر بقرائن أخرى
 :يقتضي التكرار هل الحجاألمر ب :الثانية مسألةال
من املسائل املخرجة على قاعدة تردد األمر بني اقتضائه املرة أوالتكرار مسألة فريضة احلج،    

هلل عليه وآله وسلم باحلج سأله الصحايب سراقة رضي اهلل عنه ، ألعامنا إذ ملا أمر النيب صلى ا
هذا أم لألبد فأخربه النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ذلك لألبد، فلما سأل الصحايب عن إفادة 
األمر للتكرار يف احلج دل على أن اللغة تقتضيه، فلما أخربه النيب بأن األمر ليس 

ن األمر يف احلج خاصة ال يفيد التكرار، إذ لو مل يكن كذلك للتكرار،كان ذلك قرينة على أ
ملا كان لسؤاله معىن وهو من أرباب اللغة والبيان، وهذا هو املدرك الذي استخلص منه ابن 

 .2القصار أن األمر يفيد التكرار على مقتضى مذهب مالك رمحه
 
 
 
 
 

                                                                 
 .241ينظر ابن القصار، املقدمة  - 1
 .ومابعدها 242: ينظر ابن القصار املقدمة ص- 2
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 :(مفهوم المخالفة) دليل الخطاب: القاعدة الخامسة
وهو من األصول اليت اعتمدها اإلمام مالك رمحه اهلل  ،دليل اخلطاب هو مفهوم املخالفة

 .1تعاىل واملالكية
 : تعريف دليل الخطاب -أ

هو أن تعليق احلكم على الصفة يدل على انتفاء ذلك احلكم عمن مل توجد  » :قال الباجي
 2«فيه
للمسكوت عنه، وهو عشرة هو إثبات نقيض حكم املنطوق به  »: وقال القرايف 

 .3«...أنواع
فحاصل التعريفني أن مفهوم املخالفة هو احلكم للمسكوت عنه بنقيض  احلكم الثابت 

 .للمنطوق، ويكون ذلك إثباتا أو نفيا
 : دليل الخطابحجية  -ب
حجة عند مجهور املالكية، ومجهور األصوليني، فقد بني ابن القصار  4إّن مفهوم املخالفة   

رمحه اهلل أن القول بدليل اخلطاب أصل قد أخذ به اإلمام مالك رمحه اهلل واعتمده يف 
 .تأصيالته

 .5«ومن مذهب مالك رمحه اهلل أن دليل اخلطاب حمكوم به »: قال رمحه اهلل
 

                                                                 
 .222: ينظر املشاط، اجلواهر الثمينة ص - 1
 .552فقرة  1/510الباجي إحكام الفصول  - 2
 .01: القرايف شرح التنقيح ص - 3
مفهوم العلة، ومفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم االستثناء، ومفهوم : املخالفة يشمل عدة أنواع وهي مفهوم - 4

ينظر القرايف شرح . الغاية، ومفهوم احلصر، ومفهوم الزمان ومفهوم املكان، ومفهوم العدد، و مفهوم اللقب وهو أضعفها
 .وما بعدها 1/511و الشوكاين، إرشاد الفحول .01التنقيح ص

 .12ابن القصار املقدمة - 5
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فذهب اجلمهور من أصحابنا إىل  »: ملالكية فقالوبني الباجي أن القول به مذهب مجهور ا
 .1«القول بدليل اخلطاب

 :الفروع الفقهية المخرجة على قاعدة دليل الخطاب
 .ضحيةنحر الهدي بالليل وكذا األ: ألولىالمسألة ا

مما يدل على حجية دليل اخلطاب عند مالك رمحه اهلل ما ذكر ابن القصار من أن مالكا    

ڱ    چ :رمحه اهلل كان يرى عدم إجزاء هدي من حنر ليال مستدال بقوله تعاىل ڳ  

 .3چ2ڱ  ڱ  ڱ  ں   

 ،استدالل اإلمام مالك رمحه اهلل على عدم جواز اهلدي ليال كان بإعمال دليل اخلطابإّن 
القاسم ناقال  ن، قال اب الليلب كر باأليام فدل على انتفائهدت الذّ يّ ق الكرمية قد اآليةإّن إذ 

إال يف  الضحايا واهلداياال تذبح : قال مالك»: قول مالك يف املدونة ملا سئل عن وقت النحر

ڱ  چ وتأول مالك هذه اآلية : قال ابن القاسم، أيام النحر ّنارا وال تذبح ليال ڳ  

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ڱ  چ  ۀڱ  
فإمنا ذكر اهلل األيام يف : قال 4

 .5«هذا ومل يذكر الليايل
جيوز الذبح بالليل، وعليه  فال روي عن مالك يف املشهور أّنا ال تدخل »: قال القرطيبو    

 .6«مجهور أصحابه وأصحاب الرأي
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 : قصر الصالة في السفر حال األمن :المسألة الثانية
استدل ابن القصار على حجية دليل اخلطاب بسؤال الصحابة رضوان اهلل عنهم النيب    

صلى اهلل عليه وآله وسلم، عن القصر حال األمن ألن اآلية الكرمية حتدثت عن القصر حال 

حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  چ  :اخلوف  حيث قال تعاىل حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

چ
فدلت باملفهوم على انتفائه يف األمن، فبني النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم هلم  أّن ، 1

صدقة تصدق اهلل بها »: القصر جائز يف حالة األمن بقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم
 .3« 2عليكم، فاقبلوا صدقته

ل على إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا شرط د: وقوله» : قال الشي  الطاهر بن عاشور   
ختصيص اإلذن بالقصر حبال اخلوف من متكن املشركني منهم وإبطاهلم عليهم صالهتم، وأن 
اهلل أذن يف القصر لتقع الصالة عن اطمئنان، فاآلية هذه خاصة بقصر الصالة عند اخلوف، 

 .4« وهو القصر الذي له هيئة خاصة يف صالة اجلماعة، وهذا رأي مالك
استندوا ووجه استدالل ابن القصار هبذه القصة أن الصحابة رضوان اهلل تعاىل عنهم قد    

انتفاء القصر يف األمن ألن  يف سؤاهلم للنيب صلى اهلل عليه وسل، يفاملفهوم على دليل 
منطوق اآلية يدل على مشروعيته يف اخلوف، وهم من أهل اللغة ومل خيطيء النيب صلى اهلل 

ما قدروه، بل بني هلم بقوله أن القصر مشروع حىت يف األمن، فدل ذلك عليه وآله وسلم 
 .5على صحة القول بدليل اخلطاب
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 :العموم والخصوص :السادسة قاعدةال
 تعريف العام  -أ

  :لغةتعريف العام 
 .1يراد بالعام يف اللغة الشمول، يقال عّم الشيء عموما أي مشل اجلماعة

 :تعريف العام اصطالحا
 : عرف العام يف االصطالح بعدة تعريفات منها 
  2«العام لفظ يستغرق الصاحل له من غري حصر »

 .3«العام هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له بسب وضع واحد دفعة»: وعرف أيضا
 .قوله مستغرق جلميع ما يصلح له قيد إلخراج ما مل يستغرق كبعض :4شرح التعريف -ب

 بسب وضع واحد قيد احرتز به عن اللفظ املشرتك، والذي له حقيقة وجماز: وقوله
أما قوله دفعة فخرج به النكرة يف سياق اإلثبات كرجل فإّنا مستغرقة ولكن استغراقها بديل 

 .الدفعة واحدة
 .كما احرتز بقيد بالحصر الفاظ العدد كشرة مثال فإنه يستغرقها حبصر

 : تعريف الخاص -ج
 .5يرد اخلاص يف اللغة مبعىن االنفراد، يقال خّصه بالشيء مبعىن أفرده به: تعريف اخلاص لغة

 .6«هو اللفظ الدال على مسمى واحد  »:تعريف اخلاص اصطالحا
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فاخلاص هو اللفظ الذي وضع يف اللغة ليدل على معىن منفرد اليصلح أن يكون عاما شامال 
 .1ألفراد كثريين

 : حجية العام -د
من مذهب مالك رمه اهلل القول بالعموم، وقد نص »: قال القاضي أبو احلسن بن القّصار

 .2«عليه يف كتابه يف مسائله
وحكم هذا »: حيث ال وجود للمخّصص، قال ابن القّصار يكونحمل االحتجاج بالعموم و 

قصورا الباب عنده أن اخلطاب إذا ورد باللفظ العام نظر، فإن وجد دليل خيّص اللفظ كان م
 .3«عليه، وإن مل يوجد دليل خيصه أجري الكالم على عمومه

اللفظ »:  قال الباجي يف مسألة محل اللفظ على عمومه بعد النظر والبحث عن املخصص
العام إذا ورد وجب النظر فيه فإإذا غلب على الظّن تعريه عن القرائن مل على عمومه، وال 

يغلب على الظّن تعريه من قرائن التخصيص، هذا حيكم له بذلك قبل النظر فيه وال قبل أن 
 .4«الظاهر من قول أصحاب األصول والفقهاء 
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 :الفروع الفقهية المخرجة على هذه القاعدة
 إيجاب اللعن بين كل زوجين:المسألة األولى

إن من الفروع الفقهية اليت خرجها ابن القصار رمحه على قاعدة القول بالعموم حيث    
مسألة إجياب اللعان يف عموم األزواج حبيث مل خيص أمة وال حرة والمسلمة  الخمصص،

 .  1چھ  ے  ے   چ  :والكتابية،من عموم اخلطاب بإجياب اللعان يف قوله تعاىل
وقد نص على ذلك يف كتابه يف مسائله حيث يقول حمتجا إلجياب اللعان بني »: حيث قال

 .2«الزوجني لعموم إجياب اهلل عّز وجّل ذلك بني األزواج
واألمة املسلمة واحلرّة  »: ونص اإلمام مالك الذي يقصده ابن القصار هو قوله يف املوّطأ

هن فأصاهبا، وذلك أّن اهلل تبارك وتعاىل النصرانية واليهودية يالعّن احلّر املسلم إذا تزوج إحدا

 .4«فهّن من األزواج، وعلى هذا األمر عندنا 3چھ  ے  ے   چ : يقول يف كتابه
فقد استخلص ابن القصار قول مالك يف القول بالعموم مامل يرد خمصص من الفرع الفقهي 

: القرطيب يف تفسريه ذكرهيف مسألة اللعان بني األزواج الذي ذكره يف املوطّأ، وهو الذي 
دين، مؤمنني أوكافرين، فاسقني اللعان عندنا يكون يف كل زوجني، حرين كانا أو عب»
 .5«عدلنيأو 
 
 
 
 

                                                                 
 .6:سورة النور - 1
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 عدة الصغيرة المتوفى عنها زوجها :المسألة الثانية
املسألة اليت خرجها ابن القصار على قاعدة القول بالعموم؛ مسألة عدة الصغرية اليت تويف 

ٱ  چ  :فقد نقل عن مالك أنه ملا سئل عن عدهتا احتج بعموم قوله تعاىلعنها زوجها، 

پ    ڀ پ   پ   چ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
حبيث مل ميّيز بني    1

 .2كبريةصغرية أو 
 .االعتكاف اليكون إال في المسجد جامعا كان أو غيره: المسألة الثالثة

اشرتط مالك رمحه اهلل أن يكون االعتكاف يف املساجد ومل خيص منها مسجدا جامعا، وال 

چ     ڑڈ  ڈ  ژ  ژ چ: غري جامع حمتجا بعموم قوله تعاىل
فلم خيص مسجدا   3

  .4دون مسجد بل عم  املساجد كلها
إّن االعتكاف يف كّل مسجد جائز، وحجة من رأى ذلك محل اآلية على : قال القرطيب   

 .5عمومها يف كل مسجد
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 تخصيص الكتاب بالكتاب  : بعةالقاعدة السا
  :التخصيصتعريف  -أ
 .1«للفظإخراج بعض ما يتناوله ا »: عرف التخصيص بأنه  

 .2«قصر العام على بعض أفراده لدليل»: و عرف أيضا بأنه
ومعىن قصر العام على بعض أفراده بأن ال يراد منه البعض اآلخر، وذلك باالعتماد على 

 .3املخصِّص
ومنه فإن ختصيص الكتاب بالكتاب معناه إخراج بعض أفرد العام من الكتاب بدليل من 

 .4الكتاب
ختصيص الكتاب بالكتاب مذهب القصار رمحه اهلل على أن  بن نص القاضي أبو احلسن

مذهب مالك رمحه اهلل أن اآلية العامة إذا كان يف العقل  »: مالك رمحه اهلل حيث قال
 .5«ختصيصها خّصت به، وإذا مل يكن يف العقل ختصيصها فإنه جيوز أن خيص باآلية اخلاصة

 .5«اخلاصة
ور وهذا الذي حكاه ابن القصار عن مالك يف ختصيص الكتاب بالكتاب هو مذهب اجلمه

 .6خالفا لبعض الظاهرية
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 :الفقهية المخرجة على قاعدة تخصيص الكتاب بالكتاب الفروع

تحريم الجمع بين عموم تحليل ما ملكت اليمين بآية  تخصيص آية :المسألة األولى
 .األختين

ڦ  چ :لقد مثل ابن القصار ملا خّص من الكتاب بالكتاب، بقوله تعاىل   ڤ  ڦ    ڤ  ڤ   

أفادت جواز اجلمع بني ؛هذه اآلية وذلك أّن  1چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
، حبيث مل تفرق بني كون اجلمع بني األختني أو غريمها ؛بعمومها األختني مبلك اليمني

اليت دلت  3چ     2ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ    چ :خصت بقوله تعاىل
 .األختني فأخرجته من عموم اجلواز إىل املنععلى عدم جواز اجلمع بني 

وذلك أن اآلية من سورة املؤمنون دّلت  على مشروعية اجلمع بني األختني مبلك اليمني    
 .بعمومها، ولكن هذا العموم قد خص باآلية من سورة النساء

عن  فقد نقل القرطيب ،هو قول كافة العلماء ،اجلمع بني األختني املنع من مذهبو     
 .مجهور العلماء أنه الجيوز اجلمع بني األختني مبلك اليمني

جاز له أن يطأ  ؛ونقل عن اإلمام مالك رمحه اهلل أن الرجل إذا كان حتت ملكه أختان   
عليه أن حيرم على نفسه فرج  أيتهما شاء، والكف عن األخرى، فإن أراد وطء األخرى فالبدّ 

  4...األوىل بإخراج عن ملك ببيع أو عتق 
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تخصيص عموم عدة المطلقات باألقراء بوضع الحمل إذا كانت : المسألة الثانية

 .حامال
من املسائل اليت نقل ابن القصار ختصيصها بالكتاب قوله تعاىل يف اآلية من سورة إّن    

اليت أفادت بعمومها أن عدة  1چ  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ : البقرة
صغرية أم كبرية،  سواء كانت حامال كانت أم غري حامل املطلقة اليت حتيض ثالثة قروء

چ   :بقوله تعاىل يف سورة الطالق ، ولكن هذا العموم قد خصّ مدخوال هبا أو غري مدخول

ائ    ىۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى

چ2ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ 
3 . 

 ألن عدهتا هي وضع احلمل ؛ال تتناول املرأة احلامل األقراءبة بينت أن العدّ  قدذه اآلية هو   
فقد  من سورة األحزاب 01 :اآلية أّما ،والصغرية وهي ثالثة أشهر ،ووبينت عدة اآليس

 .4عدة غري املدخول هبا بيّنت
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 :1االستثناء عقيب الجملة :قاعدة
نقل ابن القصار أن الذي يدل عليه مذهب مالك رمحه اهلل أن االستثناء يف اجلمل    

والذي يدل عليه  »: املعطوفة يكون عائدا على مجيع ما تقّدم إال إن وجد ما مينع ذلك فقال
ه اهلل أن يكون االستثناء راجعا إىل ما تقّدم إال أن تقوم داللة على املنع محمذهب مالك ر 

 .2«منه
 : رع الفقهي المخّرج على هذه القاعدةالف

 مسألة قبول شهادة القاذف إذا تاب
لقد خرّج ابن القصار رمحه اهلل قول اإلمام مالك فيب املسألة االستثناء عقيب اجلملة على 

شهادة القاذف مقبولة : وذلك أنه قال»: ، حيث قالقوله بقبول شهادة القاذف إذا تاب

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڳچ : مىت تاب لقوله عّز وجلّ 

 .4«فجعل االستثناء راجعا إىل مجيع ماتقّدم من الفسق وقبول الشهادة. 3چۀ  ہ  
وهذا التفريع الذي خرج عليه ابن القصار قول مالك يف املسألة هو ما ذكره اإلمام مالك يف 

 »بن شهاب الزهري، بعد أن حكى مذاهب علماء املدينة كسليمان بن يسار، وا: املوطأ

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     چ : وذلك األمر عندنا، وذلك لقول اهلل تبارك وتعاىل

ڱ  ڱ ۀ    ڱگ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڻ  ڻ  ۀ   ڻ  ڻ   ں   ں    ڱ  

                                                                 
وذكر شرط أو استثناء يف آخرها ،  إذا ورد يف النصوص الشرعية جمموعة مجل معطوفة على بعض،:تصوير املسألة  - 1

 ر أم يعود على كل اجلمل؟و فهل يعود القيد على آخر مذك
 .211: ابن القّصار املقدمة، ص  2
 .5-0: سورة النور - 3
 .240: املصدر نفسه، ص- 4
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فيه عندنا أن الذي  قال مالك فاألمر الذي الاختالف 1چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
 .2«جيلد احلّد مّث تاب وأصلح جتوز شهادته، وهو أحّب مامسعت إيل يف ذلك

من كان فسقه من  ومل خيتلفوا أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرفت توبته، إال »: بن رشدقال ا
، تقبل: واجلمهور يقولون ،ال تقبل شهادته وإن تاب: قبل القذف، فإن أبا حنيفة يقول

ں     ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ  اخلالف هل يعود االستثناء يف قوله تعاىلوسبب  ڱ  

إىل أقرب مذكور إليه، [ 5: نورال] چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  [ 0: النور: ]  چ ں  ڻ
 .3«على اجلملة إال ما خصصه اإلمجاع، وهو أن التوبة ال تسقط عنه احلدأو 

االستثناء إذا تعقب مجال معطوفة »: يقول القرطيب جمليا مسألة وقوع االستثناء عقب اجلمل
محل عاد إىل مجيعها عند مالك والشافعي وأصحاهبما، وعند أيب حنفية وجّل أصحابه يرجع 

االستثناء راجع إىل  االستثناء إىل أقرب مذكور، وهو الفسق، وهلذا التقبل شهادته، فإنّ 
 .4«الفسق خاصة ال إىل قبول الشهادة

يف حكم  األول هل هذه اجلمل: رمحه اهلل سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل أمرين يرجعو    
 .اجلملة الواحدة للعطف الذي فيها أو لكل مجلة حكم نفسها يف االستقالل

هل يشبه االستثناء بالشرط يف عوده على اجلمل املتقدمة أو ال يشبه؟ ببناء : واألمر الثاين 
 .5دعلى أنه قياس يف اللغة وهو فاس

 
 

 

                                                                 
 .5 -0: سورة النور - 1
 .1/161، 1201: املوطّأ، كتاب األقضية، باب القضاء يف شهادة احملدود، ح ر - 2
 .111: ابن رشد، بداية اجملتهد، ص - 3
 .25/245القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،  - 4
 .25/245ينظر املصدر نفسه  - 5
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 :البحث وآفاقه نتائج
 :أهم نتائج البحث -أ

احلمد هلل الذي من علي بإمتام هذا البحث، فله الفضل واملنة والشكر والثناء احلسن،    
أيب احلسن بن القصار وكتابه املاتع املقدمة يف األصول خلص  وبعد هذه اجلولة مع االقاضي

 :البحث إىل النتائج اآلتية
متّيز املدرسة املالكية البغدادية يف مناهج االستدالل وطرائق التأليف، واحلركة العلمية، -1

واخلدمة اجلليلة اليت بذلتها يف سبيل نصرة املذهب املالكي، عرب عصور متسلسة، واليت 
 .، وذلك الحتفائها بالتأصيل والتقعيدإلمام ابن القصار حلقة مهمة من حلقاهتايشكل ا

 .أثر البيئة يف تكوين امللكات وصناعة العلماء املتميزين -2
اعتماد ابن القصار منهجا فريدا يف التأليف واالستدالل واستنباط األحكام، يربز من  -3

 .خالل مقدمته األصولية
ال للعامل الذي يربط األصول بفروعها تأصيال يف كتاب املقدمة القاضي ابن القصار مث -4

ينتظم الفقه إىل بأن تربط الفروع فوتفريعا يف كتابه املوسوعي عيون األدلة يف مسائل اخلالف، 
 .بأصوهلا، وترد اجلزئيات إىل كلياهتا

صول، تعد مقدمة ابن القصار من أوائل الكتب املصنفة يف على ختريج الفروع على األ -5
 .قبل كتاب تأسيس النظر للدبوسي

أثر املنهج يف رسم املعامل الصحيحه، واالستفادة منه يف تنظيم العملية الفكرية، خصوصا  -6
يف ختريج القواعد األصولية، ورد الفروع الفقهية إليها، وهذا ما يتجلى يف تطبيقات ابن 

 .القّصار يف ختريج الفروع على األصول
ليف األصويل وخصوصيته لدى املدرسة املالكية، اليت انتهجت منهج إبراز منهج التأ -7

االنطالق من التفريعات الفقهية للخروج بقواعد وتأصيالت كلية، وهو املنهج الذي عرف 
عن السادة احلنفية مما يضعنا أمام حقيقة أن إطالق منهج املتكلمني على كتابات املالكية 
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اتّبع فيها صاحبها منهج وطرائق  ؛ار األصوليةليس على إطالقه، ألن مقدمة ابن القص
 .الفقهاء، ال املتكلمني

 .مقدمة من األصول في الفقه: تسمية مقدمة ابن القصار هي  -8
 :آفاق البحث -ب 
ضرورة التوسع يف بيان تطبيقات ابن القصار من خالل كتابه عيون األدلة على ضوء -1

 .تأصيالته يف كتابه املقدمة
استخالص القواعد األصولية وتطبيقاهتا من الكتاب املوسوعي يف اخلالف العايل الذي -2

 .يعترب جماال خصبا لعمل كهذا
اعتماد منهج ختريج الفروع على األصول يف مناهج التدريس والتأليف للخروج بعلمي -3

ملي بعيدا عن الفقه وأصوله عن الرتابة يف العرض والطرح وإلضفاء املتعة وإبراز اجلانب الع
 .اإليغال يف املسائل النظرية

االعتناء مبؤلفات مالكية العراق، إخراجا وحتقيقا جيدا واالستفادة منها منهجا واستدالال، -4
وتأليفا، وأعالما، ألهنا تسّد النقص الذي طاملا وصمت به املدرسة املالكية من نقص 

 .التدليل
اب التعب، فقد أنفذت فيه مهيت، وقضيت فيه ويف األخري أسال اهلل تعاىل أن الحيرمنا ثو 

 .كمال وعدم الغلط إذ؛ جل من الخيطئوطري وهنميت، وال أدعي فيه ال
مبا اعتذر به الشيخ العالمة خليل بن  الواقع يف هذا البحث العجز والتقصري نأعتذر عو    

ويوفقنا يف القول  واهلل يعصمنا من الزلل،»: إسحاق املالكي رمحه اهلل يف آخر خمتصره بقوله
والعمل، مث أعتذر لذوي األلباب من التقصري الواقع يف هذا الكتاب، وأسأل بلسان التضرع 
واخلشوع، وخطاب التذلل واخلضوع أن ينظر بعني الرضا والصواب، فما كان من نقص  
كملوه، ومن خطأ أصلحوه، فقلما خيلص مصنف من اهلفوات، أو ينجو مؤلف من 

 .ليلخمتصر خ «العثرات
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 84 ............................................."إذا اجتهد الحاكم فأصاب "  - 
 018........................................................ "الكلب شربإذا "  -
 11/84............................................"أمتي ال تجتمع على ضاللة"  -
 81 ........................................................."اتركوني ما تركتكم" -
 14 ............................................................."ادرؤوا الحدود" -
 010 ..............................."ق اهلل بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدقة تصد  "  -
 031 ..............................................................بالشفعةقضى  -
 030 ............................................قضى رسول اهلل بالشاهد واليمين -
 11/84..............................................."ال تجتمع أمتي على خطأ"  -
 11/84 ..............................."أمتي ظاهرين على الحق ال تزال طائفة من " -
 81 .......................................................ال صيام لمن لم يجمع -
 013 .........................................................."ال وصية لوارث"  -
 011 ........................................"بالخيارالمتبايعان كل واحد منهما "  -
 031 ...................................................من أعتق شركا له في عبد -
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 81/81 ..................................................................:اإلمجاع -
 010 .................................................................الستصحابا -
 011 ....................................................................التخصيص -
 034 ......................................................اإلمجاعدليل التخصيص ب -
 009.......................................................الكتاب بالقياسختصيص  -
 011 .....................................................ختصيص الكتاب بالكتاب -
 003 ......................................................ختريج الفروع من األصول -
 001 .....................................................ألصولختريج الفروع على ا -
 019................................................................احلديث املرسل -
 011 .......................................................... حجية خرب الواحد  -
  011 .......................................................................اخلاص -
 10 ................................................................اخلالف العايل   -
 049 .................................................................دليل اخلطاب -
 019 ........................................................ اجلملةاالستثناء عقيب  -
 83 ................................................................... لسنة النبويةا -
 99 ................................................................. شرع من قبلنا -
 10 .........................................................................الطرد  -
 011 .........................................................................العام -
 011 .............................................................العموم واخلصوص -
 93 ............................................................... دينةعمل أهل امل -
    014 ..................................أفعاله صلى اهلل عليه و سلم تدل على الوجوب -
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 041 ....................................................اقتضاء األمر التكرار أو املرة -
 041 ................................................. اقتضاء األمر الفور أو الرتاخي -
 041......................................................... اقتضاء األمر الوجوب -
 19 ...................................................................القرآن الكرمي -
 89 .........................................................................لقياسا -
  031 ........................................................القياس على املخصوص -
 91 ............................................................... مذهب الصحايب -
 010 ....................................................................... النسخ -
 010 ........................................................... نسخ القرآن بالسنة -
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 018...................................................اإلناء من ولوغ الكلب غسل -

 048.......................................................ال تقتضي التكرارلصالة ا -
 039/010........................................ األمنحال  السفر يف الصالةقصر  -
 011............................ املسجد جامعا كان أو غريهاليكون إال يف االعتكاف  -

 038/043.................................................. اخلضروات زكاةإسقاط  -
 014...............................................................اخلضروات زكاة -

 041....................................................... على الفور الحجوجوب  -
 048...................................................... هل يقتضي التكرار الحج -
011.................................................اهلدي بالليل وكذا األضحية نحر -

 018.............اليمني بآية حترمي اجلمع بني األختني ملكتما ختصيص آية عموم حتليل  -

 011...............قراء بوضع احلمل إاا كان  حامالباأل المطلقاتختصيص عموم عدة  -
 011.................................................زوجهاالصغرية املتوىف عنها عدة  -
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 011...................................................................اجمللسخيار  -
 031................................................................للشريك الشفعة -

 031.......................................... الحدالعبد على األمة يف تنصيف قياس  -
 009............................................................... الزانيحد العبد  -
 041............................................ يف النفس واألعضاء القصاصوجوب  -
 014................................................... بني كل زوجني نااللعإجياب  -

 019................................................... القااف إاا تاب شهادةقبول  -
 030....................................................... بالشاهد واليمني القضاء -
 033...................................................... فيما أتلفته البهائم القضاء -
 041............................................................ القربوجوب إمتام  -

 034.................................................................. العبد ميراث -
 034............................................................. العمدقاتل  ميراث -
 013................................................................لوارث وصيةال  -
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 11 ............................................................... بن محاد إبراهيم -

 04 .............................................................. أبو بكر األبهري - 

 10...........................................................أبو حامد  اإلسفرايني - 

 11 ............................................................... يعقوب األزدي  -

 1 .............................................................أبو احلسن األشعري -

 91.............................................................سيف الدين اآلمدي -

1..............................................................أبو بكر  األنباريابن -  

 10 ....................................................... سليمان بن خلف الباجي -

 00 .......................................................القاضي أبو بكر الباقالني -

 030 ................................................................. البرابن عبد  -

 11 .........................................................حممد بن أمحد  البركاني -

 31............................................................... التميمي ابن بكير -
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 11............................................................ التستري أبو عبد اهلل -

 91 ................................................. أبو عبد اهلل الشريف التلمساني -

  1......................................................... احلنفي أبوبكر الجصاص -

 01 ................................................. املالكي أبو القاسم بن الجالبا -

 014.................................عبد امللك بن عبد اهلل، إمام احلرمني  الجوينيابن  -

 1................................................................أبو الفتح ابن جني-

 11 .......................................... بن إسحاق بن إمساعيل البغدادي حماد -

 1........................................................ أبو القاسم احلنبلي الخرقي -

 11 ..........................................أبو جعفر األهبري الصغري بن الخص اص -

 00 ............................................................. البغدادي الخطيب -

 03..........................................................عبد الرمحن ابن خلدون -
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 10 ............................................................. منداد ابن خويز -

 1..........................................................أبو احلسن الدارقطني -

 11......... ..........................أمحد مشس الدين أبو عبد اله حممد بنالذهبي  - 

 041 .................................................... احلفيد أبو الوليد ابن رشد -

 030 ................................................ حممد بن عبد الباقي  الزرقاني -

 14 ....................................................هارون بن عبد اهلل الزهري -

 00 ......................................................... زيد القيروانيابن أيب  -

 01 .......................................................... أبو احلسن الستوري -

 11 .........................................................عبد الرمحن السيوطي -
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 11 ..............................................................يعقوب بن شيبة -

 10...........................................علي أبو إسحاق إبراهيم بن  الشيرازي -

 01 ..................................................البغدادي عبد الوهابالقاضي  -

 09...............................................................بن عتاسإمساعيل  -

 18 ..................................................... أبو بكر املعافرىيابن العربي  -

 01.................................الفاسي أبو عمرانموسى بن عيسى بن أيب حاج،  -

 09 ........................................................ ابن عمروسأبو الفضل  -

 01................................................................. عياضالقاضي  -

 09 ..........................................................أبو احلسني الغريقبن ا -

 1 .............................................................. أبو علي الفارسي -

 11................................................................أسد بن الفراتا -
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 31 .............................................................. الليثي الفرجأبو  -

 11........................................................علي بن حممد بن فرحون -

 30 .........................................................عبد الرمحن بن القاسما -

 31 .............................................................. إمساعيل القاضي -

 011 ......................................................... أبو عبد اهلل القرطبي -

 81 ......................................................... شهاب الدين القرافي -

 10 ........................................................بن العالءبكر  القشيري -

 9 ...........................................................أبو احلسن بن القصارا -

 48 ........................................................... سلمةمابن  القعنبي -

 1....................................................... احلنفي أبو احلسن الكرخي -

 31................................................................ بن سعد الليث -
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 14 ............................................................عبد اهلل بن المباركا -

 01 ..........................................................أبو حامد  المروروذي -

 48 ...............................................................أمحد المعذلابن  -

 11 ...........................................................عبيد اهلل بن المنتابا -

 48 ..........................................................الرمحنعبد  بن مهديا -

 08.................................................................أبو ار  الهروي -

 11 ............................................................ املروزي ابن الور اق -

 011................................................................. حيىي، الوالتي -
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المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم *

 ه 036ابن األثير ت* 
، 0عمر تدمري، ط دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، ط: تح الكامل يف التاريخ، -0

 .م0991-ه0401
 ، بن عبد اهلل الضويحيأحمد * 
مد حمعلم أصول الفقه من التدوين إىل هناية القرن الرابع اهلجري، منشورات جامعة اإلمام  -1

 .م1111 -هــ 0411، 0بن سعود ، السعودية، ط
 هـ777ت  األسنوي، عبد الرحيم،* 
، انيتو، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنحسن ه: التمهيد يف ختريج الفروع على األصول تح -3
 .م1119-هـ0431، 1ط
 .هـ747األصفهاني، شمس الدين ت *
، 0حممد بقا، دار املدين، السعودية، ط: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، تح -4

 .م0981/ هـ 0411
 محمد بن علياآلمدي *
عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، دار ابن : ، تحفيأصول اإلحكام  اإلحكام -1

 .م1113-هـ0414، 0بريوت، طحزم، 
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 .هـ474ت  أبو الوليد الباجي*
هـ، 0419، 1عبد اجمليد الرتكي، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط: إحكام الفصول تح - 1

 .م1118
، 1عبد اجمليد تركي، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط: املنهاج يف ترتيب احلجاج، تح -1

 .م1104

 ، الباحسين يعقوب*
 .ــهـ0404التخريج عند الفقهاء و األصوليني، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، د ط،  -8
 . هـ 463الباقالني أبو بكر ت* 
اإلنصاف فيما جيب اعتقاده، دراسة احلبيب بن طاهر، دار مكتبة املعارف، بريوت لبنان،  -9
 .م1100 -هـ 0431، 0ط
، 1، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان ط التقريب واإلرشاد حتق عبد احلميد أبو زنيد -01

 .م0998-هــ0408
  البخاري محمد بن إسماعيل* 
 .هــ0410، 0حتقيق حممد زهري بن ناصر، دار طوق النجاة، ط صحيح البخاري -00
 .بدوي عبد الصمد الطاهر* 
كتابة الفقه املالكي بني التجريد والتدليل، دار البحوث للدراسات، ديب، اإلمارات   منهج -01

 .م1111 -هـ0411، 0العربية املتحدة، ط
 .البغا مصطفى *
 .م1103-هـــ0434، 1أثر األدلة املختلف فيها، دار القلم، دمشق، ط -03
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  .بالجي عبد السالم *
علم أصول الفقه وجتدده وعالقته باملباحث الكالمية، دار ابن حزم، بريوت، لبنان،  تطور -04
 .م1101 -هــ0431، 0ط
 ،بوساق محمد* 
املسائل اليت بناها مالك على عمل أهل املدينة، دار البحوث للدراسات اإلسالمية   -01

 .م1111، 1وإحياء الثرات، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، ط
 ، البوني* 
الصغري دخان، األوقاف و الشؤون اإلسالمية بقطر بالتعاون مع دار : تفسري املوطأ، تح -01

 .م1101-هـ 0433، 1النوادر الكوي ،ط

 .هــ777ت  الترمذي، أبو عيسى* 
-هـ0391، 1حتقيق أمحد شاكر وآخرون، مصطفى احلليب، مصر، ط سنن الرتمذي -01

 .م0911
 .ـهـ777الشريف، ت التلمساني أبو عبد اهلل * 
 .م1101 -هـ 0434 ،3ط مفتاح الوصول، تح حممد فركوس دار العواصم اجلزائر -08
حممد علي فؤكوس، املكتبة املكية، مكة : الوصول يف بناء الفروع على األصول، تحمفتاح  -09

 .م0998 -هـ0409، 0املكرمة، مؤسسة الريان، بريوت لبنان، ط
  هـ،7711التهانوي ت * 
رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، : كشاف اصطالحات الفنون، إشراف-11
 .م0991، 0ط
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 .هــ170الجرجاني علي بن محمد ت* 
، 0التعريفات، حتقيق جمموعة من احملققني، دار الكتب العلمية،بريوت لبنان، ط -10

 .م0983-هــ0413
 -هـ0410، 0العلمية، بريوت، لبنان، طباسل عيون السود،دار الكتب : التعريفات، تح -11

 .م1111
  .هــ471ت الجويني إمام الحرمين* 
 .هــ0399، 0عبد العظيم الديب،ط دولة قطر،ط: يف أصول الفقه، تحالربهان -13

 ، حاتم باي* 
، 0دار ابن حزم، بريوت لبنان، طالتحقيق يف املسائل اليت اختلف فيها النقل عن مالك،  -14

 .م1104 -هــ0431
ــ7607ت ، مصطفى بن عبد اهللحاجي خليفة*   هـ
 .م0940، ، مكتبة املثىن، بغداد، دط، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -11
  .عبد الكريمحامدي * 
، 0أثر القواعد االصولية اللغوية يف استنباط أحكام القرآن، دار ابن حزم، بريوت لبنان، ط -11

 .م 1118-هــ0419
  .هــ 117ت  أبو الفضل ابن حجر*
أبو عاصم حسن، مؤسسة قرطبة، : تح تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -11

 .م0991 -هــ0401، 0مصر،ط
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 ، الحجوي ، محمد بن الحسن*
، 1أمين صاحل شعبان ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط: الفكر السامي حتق -18

 .م1111-ـه0418
ــ714ت  الحطاب*   ، هـ
 .م0991-هــ0401، 3مواهب اجلليل، دار الفكر، بريوت لبنان، ط -19

 ، إبراهيم الحفناوي*
، 4،دار السالم، مصر، ط الفتح املبني يف التعريف مبصطلحات الفقهاء و األصوليني -31

 .م1100 -هــ0431
 .الحفناوي محمد * 
دار كردادة، بوسعادة، اجلزائر،  خري الدين شرتة،: تعريف اخللف برجال السلف، تح  -30
 .م1101 -هـ0433، 0ط

 .الخضري، محمد
.م1113 -هـ0414أصول الفقه، دار احلديث، مصر، دط،   -31

  ه،403الخطيب البغدادي ت * 
-ه0411، 0بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي بريوت لبنان، ط: تاريخ بغداد، تح -33

 .م1111
 ه161زيد عبد الرحمن ت  ابن خلدون أبو* 
 .م0988-ه0418، 1خليل شحادة، دار الفكر بريوت لبنان، ط: حتق املقدمة، -34
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 .صطفىمالخن، * 
ؤسسة الرسالة بريوت، لبنان،  أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، -31
 .م1113 -هـ0414، 1ط

 ، هـــ436ت  الدبوسي أبو زيد* 
،  مصطفى حممد القباين، دار ابن زيدون، بريوت، واملكتبات األزهرية: ، تحالنظرتأسيس  -31

 .تالقاهرة، دط، د
  ،هــ771السجستاني ت بو داودأ* 
 .حتقيق حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت لبنان، دط، دت سنن أيب داود -31
 .دردور إلياس* 
-هـ0431، 0دار ابن حزم ، بريوت لبنان، ط علم أصول الفقه دراسة تارخيية ، -38

 .م1100

 ، هـ741ت  شمس الدين الذهبي* 
سري أعالم النبالء، حتق شعيب األرناؤوط، و حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة  -39

 .م0983 -هـ 0413: ،س ط 0بريوت لبنان، ط

 ، هـ000الرازي، زين الدين ت* 
خاطر و محزة فتح اهلل مؤسسة الرسالة ناشرون، بريوت، حممود : خمتار الصحاح، تح -41

 . م1110-هــ0410، تلبنان،د
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  هـ،060الرازي، فخر الدين ت * 
، 3جابر العلواين، مؤسسة الرسالة، بريوت لبنان، ط: احملصول يف األصول، تح -40

 .م0991 -هـ0408
  الرجراجي أبو الحسن* 

أبو الفضل : يف شرح املدونة وحل مشكالهتا، تحمناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل  -41
، 0الدمياطي، مركز الرتاث الثقايف املغريب، اململكة املغربية، دار ابن حزم، بريوت لبنان، ط

 .م1111-هــ0418
 ابن رشد الحفيد* 
عادل عبد الوجود، وحممد معوض، دار الكتب العلمية، : املقتصد، تحبداية اجملتهد وهناية  -43

 .م1111 -هـ0411، 0طبريوت لبنان، 
ــ030ابن رشيق المالكي ت*  هـ
، 0حممد غزايل عمر جايب، دار البحوث و الدراسات، ديب، ط: لباب احملصول، تح -44

 .م1110-هــ0411
 ، هـ167الراغب األصفهاني ت * 
، 0، طنصفوان الداودي، دار القلم، بريوت لبنا: غريب القرآن، تحاملفردات يف  -41

 .ــهـ0401
  بو زكريا،أالرهوني، * 
حممد حسن إمساعيل، دار : ة املسؤول يف شرح منتهى السول البن احلاجب، تحفحت -41

 .م1111 -هــ0418، 0الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط
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 ، رياض محمد* 
كمال يف الدين و متام للنعمة، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، الشريعة اإلسالمية   -41

 .م1111، 0املغرب، ط

 ، هـ7761الزبيدي ت * 
-هــ0401، 1عبد السالم هارون، مطبعة حكومة الكوي  ط: ، تحتاج العروس -48

 .م0994
 الزحيلي وهبة* 
 .م0981 -هـ0411، 0دمشق سوريا، ط دار الفكر ،أصول الفقه اإلسالمي،  -49

  ،هــ7777محمد بن عبد الباقي ت  الزرقاني* 
  .دتدط، املوطأ دار الكتب العلمية بريوت لبنان،الزقاين على شرح  -11
  هــ774بدر الدين ت  الزركشي* 
، 3حممد تامر، دار الكتب العلمية، بريت لبنان، ط: يف أصول الفقه، تح البحر احمليط -10

 .م1103-هــ0434
  .خير الدين الزركلي* 
 .م1111، 01، ط، لبنان ، دار العلم للماليني، بريوتاألعالم -11
  أبو زهرة محمد* 
 .أصول الفقه، دار الفكر العريب، دط، دس  -13
 .م1111، 4مالك حياته وعصره، آراؤه وفقهه، دار الفكر العريب، ط -14
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 هـ010الزنجاني، شهاب الدين ت * 
، 1حممد أديب الصاحل، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: ختريج الفروع على األصول، تح -11

 .م1111 -هـ0411
 زيدان عبد الكريم* 
 .م1111 -هـ0411، 1سسة الرسالة بريوت لبنان،طالوجيز يف أصول الفقه، مؤ  -11

 ، ـه777السبكي تاج الدين * 
، دار ابن إمساعيل، املكتبة املكية السعوديةحممد شعبان : اإلهباج يف شرح املنهاج، تح -11

 .م1114-هـ0411،  0حزم، لبنان، ط
 -هــ0433، 0مجع اجلوامع بشرح احمللي، مع حاشية البناين، دار الفكر بريوت، لبنان، ط -18

 .م1101
لفتاح احللو، طبعة هجر للطباعة حممود الطناحي، و عبد ا: طبقات الشافعية الكربى، حتق -19
 .ه0403، 1النشر،طو 

 سحنون التنوخي،* 
 .م0994-هــ0404، 0املدونة، دت، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط -11

 . هــ911 شمس الدين السخاوي* 
، 0عثمان اخلش ، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، ط: تحاملقاصد احلسنة  -10

 .م0981-هــ0411
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 .هــ164 سراج الدين بن الملقن* 
عبد اجمليد السلفي، املكتب اإلسالمي، بريوت : تذكرة احملتاج إىل أحاديث املنهاج، تح -11

 .م0994، 0لبنان،ط
 .ـه107ت  عبد الكريم السمعاني* 
، 0األنساب، حتق املعلمي اليماين، نشر جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، ط -13

 .م0911 -ـه0381
  .ـه777السيوطي جالل الدين ت * 
أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، تح -14

 .لبنان، دط، دت
التحقيق العلمي ، دار املنهاج، جدة، حتق مركز دار املنهاج للدراسات و تاريخ اخللفاء ،  -11

 .م1101 -ه0433، 0اململكة العربية السعودية، ط
 .أبو قتيبة الفاريايب، دار طيبة، د ط، د س: تدريب الراوي، تح -11
، 0أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر القاهرة، ط: حسن احملاضرة تح -11

 م،0911-هــ0381
، 0خليل امليس، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان ،ط: الرّد على من أخلد إىل األرض تح -18

 .م0983-هـ0413

  هـ776الشاطبي أبو إسحاق ت* 
 .عليق عبد اهلل دراز، ختريج أمحد السيد، املكتبة التوقيفية، مصر، دط،دتاملوافقات، ت -19
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 .شعبان إسماعيل
 ....ارخيه ورجاله، دار السالم، مصر تأصول الفقه  -11
م1101 -هـ0430، 0حول اإلمجاع والقياس، دار ابن حزم، بيوت لبنان، ط دراسات -10

  .الشعالن عبد الرحمن* 
أصول فقه اإلمام مالك أدلته النقلية، منشورات جامعة اإلمام حممد بن سعود ، العربية  -11

 .م1113 -هــ0414السعودية، د ط، 
  هــ7716محمد بن علي  الشوكاني* 
 -هـ0431 ،3طشعبان إمساعيل، دار السالم ، مصر القاهرة، :إرشاد الفحول، تح-13

 .م1119
  .ـه470الشيرازي أبو إسحاق ت * 
 .س.ط، د.إحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوت لبنان،د:  طبقات الفقهاء، حتق -14

 .الشنقيطي محمد األمين* 
-هــ0409، 0والتوزيع، طسامي العريب، دار اليقني للنشر : مذكرة يف أصول الفقه، تح -11

 .م0999
حممد ولد سيدي الشنقيطي، دار املنارة، اململكة : نثر الورود على مراقي السعود، تح -11

 .م1111-هـــ0413، 3العربية السعودية، حدة، ط

 .ه704الصفدي صالح الدين ت * 
، 1شتوتغارت، طالوايف بالوفيات، اعتناء حممد احلجريي، دار النشر فرانز شتايز،  -11

 .م0990-ـه0400
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 طاش كبري زادة* 
مفتاح السعادة ومصباح الريادة يف موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان،  -18
 .م0981 -هــ 0411، 0ط
  هـ7477طاهر الجزائري ت  *
لبنان، عبد الفتاح أبو غّدة، دار البشائر، بريوت، : توجيه النظر إىل أصول األثر، تح -19
 .م1119 -هـ0431، 1ط
  هـــ،7373ابن عاشور ت الطاهر * 
 .   م0984تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، دط،  -81
 -هـ0418 ،1ط طه بوسريح، دار السالم، القاهرة، مصر،: كشف املغطى، تح-80

 .م1111

 ، هـــ403ت ابن عبد البر* 
، 0عطا وعلي معوض دار الكتب العلمية بريوت لبنان، طحممد : تحاالستذكار، -81

 .م1111-هـــ0410
ى، عبريوت، ودار الو  -عبد املعطي قلعجي، دار قتيبة للنشر، دمشق: االستذكار تح -83
 .م0993 -هـ0403 ،0طمصر، -حلب
مصطفى العلوي، عبد الكبري البكري، وزارة األوقااف و الشؤون اإلسالمية، : التمهيد، تح -84

 .هـ0381املغرب، د ط، 
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 ، عبد الرحمن بدوي* 
 .م0911، 3، وكالة املطبوعات، الكوي ، طالعلمي مناهج البحث -81
 .عبد الوهاب أبو سليمان* 

 .م0983-هــ0413، 0، دار الشروق، جدة، طدراسة حتليلية نقدية الفكر األصويل -81
 .ه477عبد الوهاب المالكي ت * 
دار ابن حزم، بريوت لبنان،  ،احلبيب بن طاهر: اخلالف، تح اإلشراف على نك  مسائل -81
 .م0999-هــ0411، 0ط
-ه0431، 0علي حممد بورويبة، دار ابن حزم، بريوت لبنان، ط: عيون املسائل، تح -88

 .م 1119
 .م0999 -هـ0409ط، .عبد احلق محيش، دار الفكر، بريوت لبنان، د: املعونة، تح -89

 ، عثمان شوشان* 
ختريج الفروع على األصول دراسة تارخيية و منهجية و تطبيقية، دار طيبة للنشر، الرياض  -91

 .م0998 -هـ 0309، 0السعودية، ط 
  ،عجاج الخطيب* 
 .م1118 -هـ0419 دس،أصول احلديث، دار الفكر بريوت لبنان ، -90

 ، هــ143ت  ابن العربي أبوبكر* 
 .مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاؤه، دط، دسعلي البجاوي، : أحكام القرآن تح -91
 .م0991، 0عبد اهلل ولد كرمي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، ط: القبس، تح -93
 -هـ0411، 0د فودة، دار البيارق، طحسني اليدري، سعي: احملصول يف أصول الفقه، تح-94

 .م0999



 

 

194 
 

عائشة السليماين، دار الغرب  املسالك يف شرح موطأ مالك، تح حممد السليماين، و -91
 .م1111 -هـ 0418 ،0طاإلسالمي بريوت لبنان،

 ، هـ7617ابن العماد الحنبلي ت * 
 -عبد القادر األرناؤوط، و حممود األرناؤوط، دار ابن كثري، دمشق: شذرات الذهب ، تح -91

 .م0989-هـ0401، 0بريوت، ط
 ، العلمي محمد* 
، 0املذهب املالكي، ، املغرب، ط الرابطة احملمدية، طالدليل التارخيي ملؤلفات  -91

 .م1101-هـ0433
دار البحوث  ،املدرسة البغدادية للمذهب املالكي، نشأهتا، أعالمها، منهجها، أثرها -98

-هــ0414، 0للدراسات اإلسالمية وإحياء الثرات، اإلمارات العربية املتحدة، ديب، ط
 .م1113

 ، هــ7736ت  الشنقيطي عبد اهلل بن إبراهيم العلوي* 
 .م0981، مكتبة فضالة، املغرب دط، على مراقي السعود نشر البنود -99

 .هـ144ت  أبو الفضل عياض* 
مطبعة فضالة، احملمدية،  وجمموعة من الباحثني، سعيد أعراب،: ترتيب املدارك، تح -011
 .م0،0980ط -املغرب

 ،هـ371ت أبو الحسين ابن فارس * 
 -هـ0399ط، .عبد السالم هارون، دار الفكر، بريوت لبنان، د: مقاييس اللغة، تح -010
 .م0919
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 .فاديغا موسى  *
 -هـ0431، 1أصول فقه اإلمام مالك أدلته العقلية، دار التدمرية، الرياض، ط  -011
 .م1119

 ، هـ777ت  إبراهيم بن علي ابن فرحون* 
مأمون اجلنّان، دار الكتب العلمية، : أعيان املذهب، تح الديباج املذهب يف معرفة -013

 .م0991 -هـ0401: ،ط س 0بريوت لبنان، ط
حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث : املذهب يف معرفة أعيان املذهب، تحالديباج  -014

 .للطباعة والنشر، القاهرة، دط، دت
 الفلوسي مسعود *

مدرسة املتكلمني ومناهجها يف دراسة أصول الفقه، دار الرشد، اململكة العربية  -011
 .م1114-هـ0411، 0السعودية، ط

 ، ه177الفيروز أبادي ت * 
 -هـ0418، 1القاموس احمليط،ـ تعليق، اهلوريين، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط -011
 .م1111

 . هـــ 776الفيومي أبو العباس أحمد ت * 
 .تاملصباح املنري، املكتبة العلمية، بريوت، دط، د -011

  هـ،076ابن قدامة، روضة الناظر ت*
 .م1111-هـ0413، 1الطبعةمؤسسة الريان، بريوت لبنان،  -018
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  هـ،014القرافي شهاب الدين ت * 
: ط.، س 0حممد حجي ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان، ط: الذخرية، تح -019
 .م0994
 .م1114-هـ 0414ط، .شرح تنقيح الفصول، دار الفكر، بريوت لبنان، د -001

 ، هــ077القرطبي، أبو عبد اهلل ت * 
 -هــ0411، 0عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ط: اجلامع ألحكام القرآن،تح -000
 .م1111

 ، ـه377ابن القص ار أبو الحسن ت * 
عبد احلميد بن سعد بن ناصر ، منشورات جامعة : تحعيون األدلة يف مسائل اخلالف،  -001

 .م1111-ـه0411، 0اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، اململكة العربية السعودية، ط
 .م1101، سنة 0أمحد البوشيخي، دار اللطائف، القاهرة ، مصر، ط : املقدمة، تح -003
 .م0991، 0ت لبنان، طحممد السليماين، دار الغرب اإلسالمي، بريو : املقدمة تح -004
والتوزيع،  خمدوم مصطفى، دار املعلمة للنشر:  مقدمة يف أصول الفقه ، دراسة و حتقيق -001

 .م0999هـ، 0411، 0الرياض، السعودية ط
 هــ040القفطي جمال الدين ت * 

مؤسسة حممد أبو الفضل، دار الفكر العريب، القاهرة، : إنباه الرواة على أنباه النحاة، تح -001
 .م0981-هــ0411، 0قافية، بريوت، طالكتب الث

 
 
 



 

 

197 
 

 ، ـه774ت  أبو الفداء ابن كثير* 
-ه0418، 0علي شريي، دار إحياء الرتاث العريب، ط:البداية و النهاية، تح -001
 .م0988
-هــ0410، 0جمموعة من احملقيقن، مؤسسة قرطبة، مصر ط: تفسري ابن كثري، تح -008
 .م1111

 .لخضرلخضاري * 
تعارض القياس مع خرب الواحد، وأثره يف الفقه اإلساملي، دار ابن حزم بريوت، لبنان،  -009
 .م1111 -هـ0411، 0ط

 ،هــ130ت  المازري، أبو عبد اهلل* 
عمار الطاليب، دار الغرب اإلسالمي بريوت : إيضاح احملصول من برهان األصول تح -011

 .م1110، 0لبنان، ط
، 1حممد املختار السالمي، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط: التلقني، تحشرح  -010
 .م1118

 . هــ777مالك اإلمام أبو عبد اهلل ت * 
بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، : الليثي، تح املوطأ برواية حيىي بن حيىي -011

 .م0991، 0بريوت لبنان، ط
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  ،هـ7313أبو العال ت  المباركفوري* 
 .تتب العلمية، بريوت لبنان، د ط، دحتفة األحواي شرح جامع الرتمذي، دار الك -013
  .محمد ابراهيم علي* 

، 1اصطالح املذهب عند املالكية، دار البحوث ، ديب اإلمارات العربية املتحدة، ط -014
 .م1111-هـ0413

 .هــ7306ت  محمدمخلوف * 
 .ت، د ط، د، بريوت لبناندار الفكرشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،  -011

 .هــ707مسلم بن الحجاج النيسابوري ت *
اث العريب، بريوت لبنان، ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرت صحيح مسلم -011

 .دط، دت
 .هـ7377المشاط حسن، ت * 

سليمان، دار الغرب اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة عامل املدينة، تح عبد الوهاب أبو  -011
 .م0991-هـ0400، 1اإلسالمي، بريوت لبنان ط

  هـــ،377ت  ابن المنذر* 
/ هـ0411، 0فؤاد عبد املنعم أمحد،دار املسلم للنشر والتوزيع، ط: حتق اإلمجاع، -018
 .م1114

 -هــ777أبو الفضل ت  ابن منظور* 
احلديث، مصر القاهرة دط، مراجعة و تدقيق جمموعة من املختصني، دار .لسان العرب -019
 .م1113-هـ0411
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: ت، ط 3لفيف من املختصني، دار صادر، بريوت لبنان، ط: لسان العرب، تح -031
 .ـه0404

 .نور الدين عتر* 
 -هـ0431 ،31طمنهج النقد يف علوم احلديث، دار الفكر، دمشق سوريا ، -030
 .م1100

 .أحمدنور سيف * 
دار البحوث للدراسات عمل أهل املدينة بني مصطلحات مالك، و آراء األصوليني، -031

 .م1111، 3إحياء الثرات، ديب،اإلمارات العربية املتحدة، طاإلسالمية و 

 .هـ7336ت   يىالوالتي  محمد يح* 
الدكتور قندوز املاحي، دار البشائر، : إيصال السالك إىل أصول مذهب مالك تح -033
 .م1101 -هـ 0430، 0لبنان، طبريوت، 

 هـ017ابن خلكان أبو العباس ت * 
إحسان عباس، دار صادر، بريوت، لبنان، دط، : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تح -034
 .م0918 -هـ0398

 .هــ170ابن أبي يعلى أبو الحسين، * 
 .تلبنان، دط،ددار املعرفة، بريوت، حممد حامد الفقي، : طبقات احلنابلة،تح -031
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  البدوي يوسف أحمد،

، 4اخلصائص األصولية ملدرسة املتكلمني، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، العدد -031
 .م1119-هــ0430، 1اجمللد 

 ، جبريل بن علي ميغا* 
األصوليني و الفقهاء، رسالة دراسة حتليلية مؤّصلة لتخريج الفروع على األصول عند  -031

عربية أصول  اململكة القه و الدراسات اإلسالمية  كلية الشريعة ف، جامعة أم القرى و دكتوراه، 
  .هـ0411 -هـ0410شعبان إمساعيل،إشراف الدكتور  ،السعودية

 .الدين السيد أنس الزفتاوي عصام* 

مناهج التصنيف يف الفلسفة اإلسالمية، رسالة ماجستري، جامعة القاهرة، كلية دار  -038
 -ــهـ0431العلوم، قسم الفلسفة اإلسالمية، إشراف الدكتور عبد املنعم عبد احلميد مدكور، 

 .م1119
 ي عبد الفتاحالزنيف* 

املدرسة املالكية العراقية نشأهتا خصائصها أعالمها، حبث منشور على شبكة األنرتن   -039
 .elmalikiya.forumaroc.net: على الرابط

 .سعدي خلف مطلب الجميلي* 
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آراء أيب احلسن ابن القصار اليت خالف فيها املالكية من خالل كتاب إحكام الفصول  -041
  :االنرتن  على الرابطللباجي، حبث منشور على شبكة 

www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=48296 

 ، عبد المجيد الصالحين و إسماعيل البريشي* 

اجمللة األردنية يف الدراسات  مسات املدرسة البغدادية يف املذهب املالكي، -040
 .م 1101 -هـ0430، العدد األول، 1اجمللد ،اإلسالمية

 مثنى عارف الجراح * 
د األول، طرائق التأليف يف أصول الفقه، جملة كلية العلوم اإلسالمية، املوصل، اجملل  -041
 .م1118 -هــ0419، 1العدد

 محمد بكر حبيب * 
 ، راسات اإلسالميةالدأم القرى للعلوم الشرعية و جملة ، علم ختريج الفروع على األصول -043

 .ـهـ0419القعدة العدد األول، او 

 .نسخة مصورة عن خمطوط املقدمة وعيون األدلة يف مسائل اخلالف عن دير األسكريال -044
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 ملخص

إّن هذه الّدراسة جاءت لتكشف عن املنهج املتبع عند القاضي أيب احلسن بن القصار البغدادي    
املالكي، من خالل كتابه املقدمة من األصول يف الفقه، وتربز خصائص مناهج التصنيف األصويل، 

 . التأليف، واالستدالل، والتخريج الفقهي والتخريج الفقهي عند املدرسة املالكية  يف طرائق

منهج التصنيف، ابن القصار، املقدمة يف األصول، االستدالل،  التخريج، أصول  :الكلمات المفتاحية
 .الفقه

Résumé 

       Cette étude vient pour dévoiler la méthode utilisée par Alkadi Abi 

Alhassan Ibn Alkassar Albaghdadi Almaliki dans son livre « Almokadima 

min Ossol Alfikh » et montrer les particularités des méthodes de  Altasnif 

Alossoli  et Altakhrij Alfikhi  chez l’école Malikia dans les procédures 

d’écrit, Alistidlal, et Altakhrij  Alfikhi. 

Mots-clés : 

Méthode de classification, Ibn Alkassar, Almokadima min Ossol Alfikh, 

Alistidlal, Altakhrij, Ossol Alfikh. 

Summary (Abstract) 

       This study comes to reveal the method used by Abi Alhassan Ibn 

Alkassar Albaghdadi Almaliki in his book « Almokadima min Ossol 

Alfikh » and shows the features of the methods of Altasnif Alossoli and 

Altakhrij Alfikhi at the Malikia school in the procedure of writing, 

Alistidlal and Altakhrij Alfikhi. 

Key words: 

Method of classification, Ibn Alkassar, Almokadima min Ossol Alfikh, 

Alistidlal, Altakhrij, Ossol Alfikh. 

 


