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 فقه النص احلديثي عند ابن العريب من خالل كتابه املسالك: قضااي ومناذج
 

 د.عبد العزيز بوشعيب احممد العسراوي
 اجلامعة األمسرية اإلسالمية سابًقا
abdelazizasraoui@gmail.com 

 املقدمة
احلديث النبوي الرتبة الثانية يف مصادر التشريع واهلدي اإلهلي بعد القرآن الكرمي،  حيتل

لذا انربى علماء األمة إىل مجعه وروايته، وتصنيفه بعُد يف مصنفات عظيمة، تطورت معها علوم 
احلديث شيًئا فشيًئا حىت وصلت إىل مرحلة النضج واالستقرار. وقد تبوأ شرح احلديث النبوي، أو 

: فقه النص احلديثي مكانة عظيمة؛ ألن غايته جتلية معاين النص النبوي، والوقوف على أسراره قل
 وحكمه ومقاصده، قصد االهتداء ابهلدي النبوي. 

ونتيجة هلذا ظهرت عدد من املصنفات اليت توىل فيها أصحاهبا شرح أحاديث كتاب 
معني، وكان املوطأ لإلمام مالك من بني هذه املصنفات اليت انلت حظًا وافرًا من الشرح والتفسري 
على املستويني العلمي واملنهجي ابتباع منهج علمي، فمن خالل املنهج يستقيم السري على 

فقدان املنهج ضللنا وأضللنا، وسالمة املنهج تؤدي إىل معني من العلم ال ينضب. الطريق، وإذا 
ومن بني علمائنا األفاضل الذين انربوا إىل املوطأ من أجل شرح أحاديثه، وجتلية معانيها، وتسهيل 
فهمها، عرب استنباط دررها الفقهية، والتعليق على خمتلف قضااي املوطأ احلديثية والفقهية 

ية، شيخنا ابن العريب املعافري، الذي شرح أحاديث املوطأ يف شرحني اثنني؛ أوهلما: واملنهج
"القبس"، وقد وقفت عليه يف حبث سابق قبل أكثر من عقد ونصف، والثاين: "املسالك"، الذي 
توليت جتلية بعض قضاايه العلمية واملنهجية يف هذا البحث، الذي صغت مطالبه حتت عنوان: 

 يثي عند ابن العريب من خالل كتابه املسالك: قضااي ومناذج"."فقه النص احلد
 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

يعد احلديث النبوي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي لكل مؤمن ابلوحي 
اإلهلي إىل رسوله عليه الصالة والسالم، فهو منبع النور اإلهلي إىل عباده بعد القرآن الكرمي، 
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فالبحث يف النص احلديثي يعد من أوجب الواجبات من أجل فقهه واستنباط اهلدي ولذلك 
 اإلهلي منه قصد االهتداء به تصورًا وعماًل به.

إال أن فقه احلديث خيضع ملنهج علمي يتكون من خطوات عملية، قصد استخراج مجلة 
حكام عقدية، وغريها من الفوائد ذات الصلة بفروع الدين املختلفة من أحكام شرعية ورقائق، وأ

من الفوائد اليت يتوىل استنباطها والتنصيص عليها شارح النص احلديثي. من هنا يكتسي هذا 
البحث أمهيته، إذ سأحاول إبراز بعض القضااي العلمية املنهجية يف هذا البحث قدر املستطاع، 

لذي اختذ من فقه السنة مركزًا ابألساس على شرح "املسالك"، وقد واتتين الفرصة يف هذا املؤمتر ا
موضوعا أساسيا له، فاملوضوع مهم جًدا، واملرحلة عصيبة، إذ يعد فقه النص من املعضالت احلالية 
اليت حتتاج إىل وقفة علمية ابرزة، تتظافر اجلهود بشأهنا، قصد متهيد الطريق لطالبنا يف 

، لعلهم جيدون يف التخصصات الشرعية، حىت يسريوا يف طريق طلب العلم على هدي واستنان
جهود املؤمترين من خمتلف العلماء وأساتذة اجلامعات نرباًسا يهتدون به من أجل فهم املادة العلمية 
املوجودة بكتب علمائنا ويف مقدمتها شروح املصنفات احلديثية، ومن مث إيصاهلا إىل أجيال أخرى، 

 فهي رسالة متوارثة بني العلماء.
ن خالل هذا البحث إىل حتقيق ثالث قضااي رئيسة: يهدف الباحث م أهداف البحث:

األوىل؛ بيان منهج شراح احلديث يف فقه النص احلديثي إمجااًل وتفصياًل، قصد بيان جهودهم يف 
ضبط عملية الفهم السديد للنص، والثانية؛ إظهار قوة االستنباط واالستدالل من النص احلديثي، 

وفرط الذكاء، والثالثة؛ إظهار قوة الدليل الذي يستدل خصوًصا أن ابن العريب عرف بقوة الفطنة 
به للمذهب، ويرد به على أصحاب املذاهب الفقهية؛ فمن خالل البحث يف تراث املالكية 
عموًما، وشروح املوطأ خصوًصا؛ نتبني قوة أصول مالك، وقوة االستدالل عند املالكية، والقصد 

 لفقه النص احلديثي. من هذا كله متليك طالب العلم منهًجا علمًيا
 دراسات سابقة:

سبق للباحث أن تناول ابن العريب املعافري ابملقارنة املنهجية بينه وبني ابن عبد الرب 
والباجي يف شروحهم على املوطأ، إال أنين كنت قد ركزت حينها على شرحه "القبس"، والفرصة 

يف شرح املوطأ. كما اطلعت على مواتية اليوم لتناول منهجه يف شرحه "املسالك"، وإبراز جهده 
بعض الدراسات اليت أفادتين خصوًصا يف الرتمجة البن العريب، ومنها دراسة حملمد السليماين يف 
حتقيقه لكتاب "قانون التأويل" البن العريب. كما استفدت من مقدمة حمققي "املسالك"، 

الوقت يف الوصول إىل عدد من والفهارس العلمية اليت وضعاها يف هناية الكتاب اليت اختصرت يل 
 النصوص املهمة يف الكتاب.
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اطلعت أيًضا على رسالتني اثنتني عند مراجعة هذا البحث؛ أوالمها بعنوان: "املنهج 
االستداليل عند أيب بكر ابن العريب من خالل كتابه القبس"، حملمد مهدي خلضر بن انصر، 

بكر ابن العريب من خالل كتابه املسالك يف شرح والثانية بعنوان: "منهج الرتجيح الفقهي عند أيب 
موطأ مالك"، حملمد بوقطاية، اطلعت عليهما واستفدت منهما استفادة عامة، ونقلت ما خيدم 

 هذا البحث يف موضعني تقريًبا. وكل رسالة تفيدين يف مطلب واحد ال غري.
ي النقدي، اتبع الباحث إلجناز هذا البحث املنهج الوصفي التحليل منهج البحث: 

بن القضااي العلمية واملنهجية التفصيلية لفقه النص احلديثي العرضت قضااي املوضوع بتتبع  حيث
أبمثلة ابختصار شديد، واستخالص بعض الفوائد  يها، مع التدليل علكتابه "املسالك"يف   العريب

 الكتاب، مع نقد ابن العريب إذا لزم األمر.من هذا 
انتظم هذا البحث يف مقدمة ومتهيد وثالثة مطالب؛ أما املقدمة فما حنن  خطة البحث:

فيه، وأما التمهيد ففي الرتمجة البن العريب املعافري اليت اختصرهتا اختصار شديًدا لتتناسب مع 
ظروف هذا البحث، وعرضت إمجااًل منهج الشراح يف فقه النص احلديثي قدميا وحديثًا. أما 

ها يف فقه احلديث الذي يظهر القوة االستنباطية االستداللية عند ابن العريب، املطالب؛ فاألول من
والثاين يف االستدالل والتقصيد الذي يركز على إبراز مقاصد الشريعة وحسن االستدالل الستنتاج 
أحكام فقهية وقواعد مقاصدية، والثالث يف اخلالف الفقهي وكيفية عرضه وما يستنتج منه، 

املذهب، وقوة شكيمته يف اجملال، وختمته خبامتة ضمنتها نتائج البحث، وقد ودفاعه عن رأي 
حاولت أن أضمنها أغلب النتائج لتكون خالصة عامة يستطيع القارئ من خالهلا معرفة أغلب ما 
دار يف البحث من قضااي، وقد يستغين هبا القارئ املتعجل عن قراءة البحث كاماًل، مع فهرسة 

 راجع اليت استفدت منها يف مجع املادة العلمية إلجناز البحث.البحث ابملصادر وامل
 وهللا تعاىل املوفق، وهو يهدى إىل سواء السبيل.

 
 :التمهيد

 التعريف اببن العريب: -املسألة األوىل
شبيلي، القاضي املفسر احملدث الفقيه عبد هللا بن العريب املعافري اإل هو أبو بكر حممد بن

م(، ُولد يف إشبيلية، ونشأ 1148 - 1076هـ = 543 - 468األصويل، الرحَّالة األديب )
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نشأة دينيَّة، وحِفظ القرآن الكرمي وهو ابن تسع سنني، مث أْتقن العربيَّة والشعر وعلم احلساب على 
حىتَّ أصبح من حفَّاظ احلديث، وبلغ رْتبة أيدي أبيه وخالِه، وجلس إىل الُعلماء واستمع منهم، 

االجتهاد يف علوم الدين، كما برع يف الشِ عر واألدب. مسع ابألندلس أابه وخاله أاب القاسم احلسن 
وصدرًا يف جملس امللك اهلوزين، وكان أبوه أبو حممَّد عبد هللا بن العريب إبشبيلية بدرًا يف فلكها، 

بن اتشفني، فما كان من والد أيب بكر إال أن قرر لكه يوسف املعتمد بن عب اد، الذي أسقط م
، (1)الرحلة إىل املشرق صحبة ابنه حممد. ذكر القاضي عياض أنه أتدب ابألندلس وقرأ القراءات

وذكر أنه تتلمذ على أيدي عدة علماء يف طريقه إىل مصر، مث ابلشام، وابلعراق، ومن أشهرهم أبو 
شي، وأبو حامد الغزايل، ودرس الفقه واألصول وقيد احلديث بكر الشاشي، وأبو بكر الطرطو 

واتسع يف الرواية، وأتقن مسائل اخلالف واألصول والكالم، ومن خالل تصفح كتابه "املسالك" 
م يف املعارف كلِ ها، متكلِ م على أنواعها،  ودراسته يتضح كيف أن ابن العريب متفن ن يف العلوم، متقدِ 

 حريٌص على نْشرِها. 
هـ، يف طريق رجوعه إىل األندلس، 493كانت وفاة والده ابإلسكندرية يف حمرَّم سنة: و 

انية أعوام، قضاها ابن العريب، يف بالد املشرق اإلسالمي، طلًبا للعلم، وأداًء  بعد رحلة استغرقْت َثم
ه كما ذكر عياض. وتتلمذ عليه عدة 495لفريضة احلج. وقد كان رجوعه إىل األندلس سنة: 

 يذ، من أشهرهم القاضي عياض، وابن بشكوال، وغريهم.تالم
قام ابن العريب أبمر القضاء عند رجوعه خري قيام، مع الصَّرامة يف احلق، والقوة والشدة 
على الظاملني والرفق ابملساكني، فعزل وتفرغ للعلم، وقيَّد احلديث، وضبط ما روى، واتَّسع يف 

 والكالم. الرواية، وأتْـقمن مسائل اخلالف واألصول
كما شاهد ابن العريب سقوطم دولة آل عباد على يدي يوسف بن اتشفني يف أوَّل شبابه، 
شاهد كذلك سقوط دولة بين اتشفني على يدي عبد املؤمن بن علي، صاحب دولة املوح دين يف 

 .أواخر شيخوخِته
من بن علي هـ ترأَّس أبو بكر بن العريب وفد )إشبيلية(، ملقابلة عبد املؤ 542ويف سنة: 

مبراكش، إالَّ أنَّ عبد املؤمن حبس هذا الوفد يف مراكش حنو عام، مث سر حوا، وتويف ِ ابن العريب أثناء 
 عودته مبقربٍة من مدينة فاس، فحمل إليها ودفن هبا.

عدة مصنفات انفعة، ما وصل منها يدل على سعة  -رمحة هللا عليه-أل ف ابن العريب 
نن فيها، وعلو كعبه، وقدرته الفائقة على البسط والتفصيل ملا هو علمه فيما ذكر من علوم تف

                                                           

 .68الغنية، ص: -(1)
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بصدد مناقشته، وقدرته على املناقشة وعرض اخلالف الفقهي، وهو موسوعة، خبري ابلعلوم، وخبري 
مبناهج التصنيف، ابحث قدير يغوص على املعاين غوًصا عميًقا إلفادة قارئه. من هذه املصنفات: 

يف شرح الرتمذي، والعواصم من القواصم، واحملصول يف أصول  ألحوذيأحكام القرآن، وعارضة ا
الفقه، وقانون التأويل، والقبس يف شرح موطأ مالك بن أنس، واملسالك يف شرح موطأ مالك. 

ابلقول: "ومس ع ودر س الفقه واألصول،  -وهو أحد تالميذه-ويكفينا فيه وصف القاضي عياض له 
إليه للسماع، وصنف يف غري فن تصانيف مليحة كثرية حسنة وجلس للوعظ والتفسري، وُرِحل 

مفيدة، وويل القضاء مدة مث ُصِرف، وكان فهًما نبياًل، فصيًحا حافظًا، أديًبا شاعرًا، كثري اخلري، 
 .(2)مليح اجمللس..."

 جهود شراح احلديث يف فقه النص احلديثي: -املسألة الثانية
بذل علماؤان جهوًدا كبرية يف شرح عدة مصنفات حديثية، منها املوطأ، 
والصحيحان، والسنن األربعة. ومن خالل االطالع على شروحهم اليت تراوحت بني 

منهًجا يف الشرح ميكن تسميته ابملنهج  -إمجااًل -االختصار والتطويل؛ تبني  يل أهنم استعملوا 
 ت اآلتية:التفكيكي التحليلي يتكون من اخلطوا

تفكيك احلديث إىل فقرات ومجل، والوقوف عند كل مجلة أو فقرة  - 
 الستنباط ما فيها من أحكام شرعية ومعاٍن وآداب.

استنباط األحكام الشرعية وما يتصل ابحلديث من معاٍن وآداب  - 
وتوجيهات تربوية، اعتماًدا على ظاهر احلديث مع توظيف الدالالت األصولية األخرى مثل: 
داللة النص، ودليل اخلطاب، والعام واخلاص، وفق القواعد املعتمدة عند علماء األصول يف 

 هذا الباب.

                                                           

-4/296وما بعدها، ووفيات األعيان،  66، وتنظر ترمجته يف: الغنية، ص: 70الغنية، ص: -(2)
، 2/25، ونفح الطيب، 131-19/130، وسري أعالم النبالء، 62-4/61، وتذكرة احلفاظ، 297

، 1/19وما بعدها، ودراسة حمقق كتاب الناسخ واملنسوخ،  71وتنظر: مقدمة حمقق قانون التأويل، ص: 
دها؛ فإهنما دراستان مهمتان عن ابن العريب، ومرجعان مهمان للقارئ يف هذا الباب، وينظر على وما بع

الشبكة: موقع األلوكة حتت عنوان: "ابن العريب: القاضي الفقيه والرحالة األديب"، وقد ركز فيه صاحبه 
 على رحلة ابن العريب إىل املشرق.
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 االستدالل على هذه املعاين واألحكام أبدلة من القرآن، والسنة، وغريمها. -  
شرح لغة احلديث أو ما يسمى ابأللفاظ الغريبة، واالستدالل عليها من  - 

 لشعر، أو األمثال العربية.القرآن، أو احلديث، أو ا
التنصيص على بعض املسائل الفقهية، بذكر ما أمجعوا عليه منها، مث ما  - 

اختلفوا فيه من هذه املسائل، مع ذكر أدلتهم، ومناقشتها، ونقدها، وترجيح الصواب منها 
مع االختالف بني الشراح يف عرض اخلالف الفقهي من حيث االختصار أو التطويل، ومن 

 لتدليل لكل املذاهب أو بعضها.حيث ا
اإلشارة إىل بعض مقاصد الشارع، وتفسري ما يشكل معناه، والتعرض  - 

 للخالف يف ذلك، ونقد التفسريات املرجوحة ابلدليل.
 توظيف بعض القواعد حلل التعارض الظاهر بني النصوص. - 
هي، تفسري اآلايت الواردة يف احلديث، أو خالل االستدالل على معىن فق - 

أو ملناقشة آراء الفقهاء يف سياق التعرض للخالف الفقهي، والرد على بعض الفقهاء فيما 
 .(3)ذهبوا إليه
، هذه إذن جممل اخلطوات اليت سار عليها شراح احلديث وهم يشرحون أحاديث النيب  

ت ومنهم صاحبنا ابن العريب املعافري الذي ينبين فقه احلديث عنده على جمموعة من اخلطوا
 (4)املنهجية؛ أمهها عرض النص احلديثي أواًل، مث البدء يف تناول عدد من القضااي حتت عناوين

حتدد املطلوب من املادة العلمية اليت سيعرضها الشارح، مث يبدأ يف تفصيل مضمون العنوان املتعلق 
ابلنص املعروض أعاله، بدًء ابلتعليق على السند واملنت، مث عرض ما يتعلق ابلرتمجة، مث استنباط 

يف سرد عدد من املعاين واألحكام الشرعية، وبسط بعض مسائل الفقه املالكي حتت عنوان: "
، ويتخلل ذلك عدة فوائد وقواعد، وعناوين أخرى انفرد هبا ابن العريب دون سائر -مثاًل -املسائل" 

الشراح، مع أن هذه اخلطوات قد يتداخل بعضها أحيااًن، وقد ينعدم بعضها يف شرح بعض 
 األحاديث أحيااًن أخرى، فهذا منهج أغليب عند ابن العريب.

زوا بتنظيم املادة العلمية، وهتذيبها، وبعضهم أضاف فقرة إال أن بعض املعاصرين امتا 
ختريج النصوص احلديثية ما حنتاج إليه يف عصران هذا، وأضرب املثال هنا بثالثة كتب؛ األول "فتح 
املنعم شرح صحيح مسلم"؛ ملوسى شاهني الشني، كان يذكر نصوص مسلم يف الباب الواحد، مث 

                                                           

 .336، للباحث، ص: الفقهاحلديث و ينظر: قواعد النقد عند ابن عبد الرب يف -(3)
 .1/261ينظر: مقدمة حمققي املسالك، -(4)
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ول، مث أييت ابملباحث العربية، وأخريًا فقه احلديث الذي خيصصه يردفها ابملعىن العام الذي قد يط
لألحكام املستنبطة من النصوص، مع ذكر بعض املذاهب، والثاين: "البحر احمليط" الذي شرح به 

شرح فيه اجملتىب  -أيًضا-اجلامع الصحيح ملسلم، لإلثيويب، والثالث؛ "ذخرية العقىب" لإلثيويب 
ان أيخذ منهما طالبنا املنهج العلمي يف الشرح، وعلم احلديث يف فنون  للنسائي، ومها شرحان غني

كثرية، وابألخص "الذخرية"؛ ألنه شرح فيه سنن النسائي، وهي تتضمن أحاديث صحيحة 
وحسنة وضعيفة، ففيه صنعة التخريج اليت تعلم طالبنا يف الكلية والدراسات العليا فنون ختريج 

حلديث، واحلكم عليه، والرتمجة للرواة واحلكم عليهم، وغري ذلك  احلديث من الداللة على مواضع ا
كثري. ويرى الباحث أمهية خاصة هلذه الشروح املعاصرة اليت يبدأ الطالب بدراستها أواًل خصوًصا 
"ذخرية العقىب"، مث ينطلق بعدها إىل الكتب القدمية، ففيها من تعليم صناعة التخريج الشيء 

ا أن عدًدا مهًما من األحاديث اليت أخرجها النسائي أخرجها أيًضا العظيم، خصوًصا إذا علمن
 أصحاب السنن األخرى، وهم أبو داود والرتمذي وابن ماجه.

 
 فقه احلديث عند ابن العريب: -املطلب األول

بذل ابن العريب جهًدا كبريًا يف جتلية معاين أحاديث املوطأ، واستنباط فوائد عديدة من 
مالك، وإفراد مسائل املوطأ الفقهية ابلشرح والتعليق، فقد كان يربز النص  متونه، وشرح تراجم

أحيااًن كثرية، مث يضع عناوين مهمة، ُيضمِ ن كل عنوان مسألة علمية قد تكون نظرًا يف إسناد 
احلديث، أو استنباطًا ألحكام شرعية أو عرًضا ملسألة خالفية، أو شرًحا للفظة غريبة، إىل غري 

 فصِ له يف النقاط اآلتية:ذلك مما سأُ 
توىل ابن العريب يف كتابه "املسالك" شرح نصوص املوطأ مبا فيه من أحاديث نبوية  -أ

وآاثر وأقوال ملالك، فكان يقسم شرحها إىل فصول أو فوائد أو مآخذ؛ كل فصل أو فائدة أو 
د، والنظر يف ترمجة مأخذ خيتص مبسألة علمية ما، ويقسمها يف األغلب األعم إىل: النظر يف اإلسنا

اإلمام مالك، واستنباط الفوائد، وما اختلف بشأنه العلماء، وقد يزيد على ذلك اإلشارة إىل 
مسائل الفقه املالكي نقاًل عن فقهاء املالكية ابإلشارة أحيااًن إىل املصادر اليت ينقل عنها، إال أين 

 يلتزم إبيراد النص الذي هو الحظت أنه يغفل ذكر نص املوطأ من حني آلخر، ما يعين أنه مل
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بصدد شرحه، ويضيف خالل الشرح عناوين مستقلة أو ضمن فصول أو مقدمات، أو فوائد، 
 يوضح هبا فروًعا أو قواعد أصولية، أو غريها.

وقد الحظت أن الشارح يضيف أحاديث من خارج املوطأ؛ ففي شرحة حلديث مالك 
، عل ق (5)قوله: "ذهبت ومل تلبس منها بشيء"أنه شهد لعثمان بن مظعون ب بسنده عن النيب 

مبا حضره على النص يف فائدتني اثنتني، مث ذكر يف فائدة اثلثة حديثًا أخرجه الشيخان واجلامع 
بينهما الشهادة للميت ابجلنة أو النار، إال أن حديث الشيخني تضمنن معىًن عاًما غري خاص 

، (6)تبقية، مع إضافة حديث آخر من سنن أيب داودحبالة معينة، مث أخذ يشرح فيه يف الفوائد امل
وهو ما يعد إغناًء ملتون املوطأ إبضافة متون أخرى، وهذا أمر مشهور بني شراح احلديث، دائما ما 
جندهم جيمعون املادة العلمية من مصادر شىت لتعينهم على حسن شرح املنت الذي هم بصدد 

سنة رواية قصد إغناء النص. وكذا فعل مع الرواايت تفسريه، ويف مقدمة ذلك الرجوع إىل مصادر ال
، وقد عرض أقوال (7)اليت جيد فيها زايدة برواية غري مالك؛ فإنه يذكرها يف فائدة منفصلة ويشرحها

 . (8)مالك يف املوطأ وغريه يف قضااي تتصل بفقه احلديث
بدأ شرحه لعدد من وأحسن ما رأيت من الناحية املنهجية يف الشرح؛ أن ابن العريب  -بـــ

الكتب واألبواب مبقدمات علمية جعلها مبثابة التمهيد لتلك الكتب؛ فقد قد م لكتاب الدماء 
والقسامة مبقدمة بني  فيها خطورة الدم وقتل النفس، واستدل آبايت من القرآن الكرمي، مث أعقبها 

رح أول ابب من هذا بفاحتة استشهد فيها أبحاديث نبوية لبيان ِعظم حرمة الدماء، مث بدأ ش
الكتاب، وبعد التعليق على إسناد حديث املوطأ، بدأ تفصيل مسائل الفقه، وهي مسائل متداخلة 

. وقد م (9)فيها ما هو استنباط من عبارات النص احلديثي، وفيها مسائل هي من مذهب مالك
دة يف النذر، لكتاب األميان والنذور بثالث مقدمات؛ جعل األوىل يف توضيح بعض اآلايت الوار 

وخصص الثانية للحديث عما يعترب يف األميان، وأحكامها، وخصص الثالثة لبيان حقيقة النذر، 
واستدل على ذلك من الكتاب والسنة واإلمجاع، مث شرع يف شرح النص الذي مل يذكره، وإمنا قسم 

                                                           

، وحكم عليه ابن عبد الرب 574أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب اجلنائز، ابب جامع اجلنائز، ح: -(5)
 .21/224ابإلرسال، وحسنه من وجه آخر. ينظر: التمهيد، 

 .3/394املسالك،  ، وما بعدها، وينظر:617-3/615ينظر: املسالك، -(6)
 ، وما بعدها.1/478ينظر: املسالك، -(7)
 ، وقد خيصص فصاًل لبيان املسائل الفقهية اليت أدخلها مالك يف املوطأ.32-2/31ينظر: املسالك، -(8)
 ، وما بعدها.7/5ينظر: املسالك، -(9)
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وقد م لكتاب . (10)الشرح إىل مسائل؛ تناول يف كل مسألة إما عبارة من النص، أو مسألة فقهية
البيوع مبقدمة مهمة جًدا، وقد قال يف صدر الكتاب: "وال بد  فيه من مقدمات وقواعد ومتهيدات 

، وأورد (11)تفسر لك ما أشكل منه، وتوضح لك ما خفي منه، وإقامة األدلة من الكتاب والسنة"
رد هبذا الكتاب عشر مقدمات، وأدخل بعض الفصول يف بعض املقدمات، لتوضيح جزئيات ي

ذكرها يف تلك املقدمات. وقد جعل عدًدا من املقدمات يف هذا الكتاب مبثابة قواعد يؤسس 
عليها مسائل فقهية يف أبواب كتاب البيوع، كأننا أمام كتاب فقهي أو أصويل، مع وفرة مادة 

رد حديثية حيتاج إليها احملدث كما الفقيه أيًضا، وقد قلت سابًقا يف حبث يل: "إن ابن العريب انف
عن سابقيه )أي ابن عبد الرب والباجي( بربط بعض األبواب الفقهية ابلقواعد الكلية؛ وخباصة يف  
كتاب البيوع من "القبس"، قال: "وإذ انتهينا إىل هذا املقام؛ فال بد من أتسيس قواعد عشر نبين 

 .(13)عد"؛ مث ذكر هذه القوا(12)عليها معىن الكتاب، ويرجع الناظر إليها يف أثناء األبواب"
بينما أجده قد صد ر كتاب األقضية واألحكام بكالم أثىن فيه على اإلمام مالك كونه 

على غري عادته  (14)أتقن وضع الكتاب ورت ب أبوابه، مث قد م له بفاحتة ومقدمة فأشرك بني اللفظني
مضمًنا إايها فقرة حتدث فيها إبجياز شديد عن أمهية القضاء، وانصرف إىل عناوين أخرى أبدع 

إال متناثرة،  -مثاًل -فيها أيًضا بني  حتتها عدًدا من القضااي املفيدة اليت مل أجدها عند شراح املوطأ 
التحذير من اجلور يف احلكم، مثل قول القائل: هذا حكم هللا، مع بيان األحاديث الواردة يف 

بعدها بدأ يف شرح حديث الباب حتت عنوان: "مرجع وتفسري"، وهو حديث أم سلمة رضي هللا 
، وهذه العناوين الكثرية ذات املعاين املختلفة حتتاج إىل دراسة وحدها، وفائدهتا الظاهرة (15)عنها

                                                           

 ، وما بعدها.5/373ينظر: املسالك، -(10)
 ، وما بعدها.6/5املسالك، -(11)
 .2/786القبس، -(12)
 .344، ص: الفقهاحلديث و ينظر: قواعد النقد عند ابن عبد الرب يف -(13)
 .6/543وكذا صنع يف كتاب الفرائض واملواريث. ينظر: املسالك، -(14)
قال: "إمنا أان بشر، وإنكم  ، وما بعدها، وحديث أم سلمة هو أن النيب 6/210ينظر: املسالك، -(15)

أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب األقضية، ابب الرتغيب يف القضاء ابحلق، ج:  ختتصمون إيل..."احلديث،
، والبخاري يف اجلامع الصحيح من طريق مالك: كتاب الشهادات، ابب من أقام البينة بعد 1399
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هبا لنفسه مزية ليست لغريه من ألول وهلة أن الشارح نظم هبا املادة العلمية للكتاب، وأعطى 
الشراح، حري ابلقارئ االستفادة منها يف ابب "منهج الكتابة العلمية"، علًما أبين وجدت أن ابن 
العريب يقدم لبعض الكتب هبذه املقدمات، ومل يصنع ذلك فيها كلها، ولعله صنع هذا األمر يف 

يف موضوعها، فيها مادة علمية غزيرة ابب املعامالت، وهي مقدمات غنية مبا حيتاج إليه القارئ 
تتعلق بقضااي خمتلفة، وأتصيالت عامل متبحر، وفوائد علمية، ومسائل، وقضااي ختص املسلم يف 

 دينه كله من عبادات ومعامالت.
ولذا فمنهج ابن العريب املزج بني قضااي شرح النص وبني قضااي الفقه، كأن القارئ يشعر 

هنا مزج بني عمل احملدث الشارح للحديث، املوضح لعباراته  أنه أمام كتاب فقهي، فالشارح
وكلماته، املعلق عليه من حيث السند واملنت، وبني عمل الفقيه املصنف الذي يبني األحكام 
الفقهية، ويطرح مسائل الفقه يف نقاط، مع أنه اختصر املسائل، ولكنه أفاد وأجاد ودل القارئ 

ل، كأنك أمام كتاب يف الفروع مع أن هذه الفروع قليلة على مسائل كثرية، وفرع بعض املسائ
 ابملقارنة مع غريها، ولعل السبب الرئيس يف هذا املزج هو تعدد التخصصات العلمية البن العريب. 

استنبط األحكام اجلزئية من نصوص املوطأ، كما استنبط أحكاًما من نصوص أخرى  -ج
د لتزكية معىن، أو لالحتجاج قصد الرد على يذكرها خلدمة نصوص املوطأ يف معرض االستشها

أحد العلماء يف سياق اخلالف الفقهي مما سيأيت اإلشارة إليه يف املطلب الثالث. وابن العريب يتميز 
يف هذا ابلذكاء الذي مك نه من القدرة على االستنباط والدقة فيه، وهو يف كل ذلك قوي احلجة 

، ما يؤكد ما قلته أعاله أن (16)صيل عدد من مسائل الفقهنظرًا الرتباطه ابلنص، ابإلضافة إىل تف
الشارح مزج بني عمل احملدث الذي يشرح النص احلديثي، وبني عمل الفقيه الذي يسعى إىل بيان 
أحكام عدد من املسائل الفقهية وبياهنا للمكلفني، وكان يفرع من حني آلخر مسائل حتت عنوان: 

ألة ختتص بقضية عامة أو كربى، بينما خيتص الفرع مبسألة "فرع" داخل املسألة الواحدة، فاملس
 واحدة قد تكون انزلة.

: يف هذا احلديث من الفقه كذا، أو فيه دليل -مثاًل –وأتيت استنباطات ابن العريب بقوله 
على كذا، إخل...، كل ذلك يف سياق استنباط الفوائد، أو يف فصل مسائل الفقه، أو يف سياق 

هاء، وأحيااًن حتت عناوين خاصة، مثل قوله: تتميم، أو إحلاق، إىل غري ذلك.  الرد على بعض الفق
                                                                                                                                                            

، ومسلم يف اجلامع الصحيح من طريق شيخ مالك: كتاب األقضية، ابب احلكم 2534اليمني، ح: 
 .1713، ح: ابلظاهر واللحن ابحلجة

 .5/378ينظر: املسالك، -(16)
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، وهي عناوين مهمة تلفت (17)كما وجدته يضع عنوان "أتصيل" لبيان بعض األحكام الشرعية
انتباه القارئ إىل أن ابن العريب بصدد اإلشارة إىل مسألة فقهية أو أصولية، أو هو يتمم أمًرا تناوله 

فات قريًبا أثناء شرحه احلديث، أو غري ذلك من مقاصده يف الشرح وفقه النص، األمر بنقص فيما 
الذي جيعلنا نالحظ أن ابن العريب متيز عن غريه من الشراح بوضع هذه العناوين لتنظيم املادة 
 العلمية اليت أوردها بكتابه "املسالك"، ما جيعل القارئ منظًما من الناحية املنهجية من حيث قراءة

ما يعرض أمامه من هذه املادة، وترتيب الفوائد املستنبطة، وهو أمر أساسي يف البحث العلمي، ما 
جيعلين أظن أن هذا الشارح كان يقصد إىل تنظيم عقل الطالب وتدريبه على تنظيم مادته البحثية، 

اًب منهجًيا ، كأنه وضع كتا(18)وهو الذي كان يكرر قوله يف الكتاب: "اعلموا نوَّر هللا معارفكم"
يسري عليه الطالب يف فقه النص، علًما أبن ابن العريب استفاد من شروح احلديث قبله، مثل: 

، وقد امتاز بوضع (19)شروح ابن عبد الرب والباجي وغريها، واستدرك عليهم ما مل يوردوه بشروحهم
اعتمده يف  هذه العناوين، دون أن خيرج عن السمات العامة للمنهج التفكيكي التحليلي الذي

شرح النصوص احلديثية، من حيث النظر يف الرتاجم واألسانيد، والوقوف عند عبارات النصوص 
وكلماهتا وحروفها الستنباط املعاين والفوائد، لكنه أغىن هذه االستنباطات مبادة علمية غزيرة نص 

أو جانب عليها يف مناسبات خمتلفة، وهلا عالقة هبذه النصوص، سواء مست جانب العقيدة، 
التأصيل لبعض القضااي أو القواعد، وغري ذلك كثري يف ثنااي الكتاب، ما جعل الكتاب مرجًعا 
مهًما، رغم أنه قد ال يشبع القارئ املستزيد من هذه العناوين واملضامني؛ ألنه كان يسلك 

 .    (20)االختصار يف كتابه
ذكر أثناء شرح النصوص أحكاًما كلية، أقصد القواعد الفقهية أو األصولية، حتت  -د

عنوان: "نكتة أصولية"، وذلك مثل: العام واخلاص إذا تنافيا فإهنما يتعارضان، ومتاثل اخلربين العام 

                                                           

 .2/27: املسالك، -مثاًل -ينظر -(17)
 .3/7ينظر: املسالك، -(18)
، حيث انقش مسألة عصمة 6/214شرحه حديث أم سلمة يف القضاء يف: املسالك،  -مثاًل -ينظر -(19)

ينظر: املسالك، األنبياء، مبا يزيد عن صفحتني، وقد أوردها يف موضع آخر حتت عنوان: نكتة أصولية. 
2/409. 

 .6/527ينظر: املسالك، -(20)
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. وقد أتيت القاعدة يف سياق شرح احلديث دون عنوان، من (21)واخلاص ال خالف أهنما يتوافقان
، و"مسائل هذا الباب (22)ك قوله: "الرخصة موقوفة على احلاجة، جتوز جبوازها ومتنع بعدمها"ذل

)أي ابب جامع بيع الثمار( تدور بني أربع قواعد: قاعداتن يف املنع والفساد، وهي: الراب واجلهالة. 
جهاًل،  وقاعداتن يف اجلواز، وهي: املصاحل والعادة. فإن العادة إذا جرت أكسبت علًما، ورفعت

. فاملتأمل يف هذا النص؛ جيد أن (23)وهو نت صعًبا، وهي أصل من أصول مالك )العرف والعادة("
ابن العريب يربط مسائل الباب بقواعد كلية يبين عليها مسائل وفروًعا، مع سعيه يف الكتاب إىل 

مر، مع أهنم إبراز أصول مالك، ما أجدين أقول: إن ابن العريب فاق الشراح اآلخرين يف هذا األ
مجيًعا جند عندهم قواعد كلية يربطون هبا الفقه، لكن ليس هبذا الوضوح والتصريح واجلمع يف نص 
واحد، وهللا أعلم، الحظ يف هذا األمر ما قاله يف كتاب البيوع من "املسالك" عن قاعدة العرف، 

 .(24)وهي إحدى القواعد اليت يؤسس عليها فقه املعامالت يف املذهب املالكي
ذكر مواطن إمجاع العلماء حني ذكره لألحكام، وهذا مهم يف أن على طالب العلم  -هـ

املسلم معرفة ما أمجع عليه العلماء، مث أشار إىل مسائل اخلالف، ويكفي النظر إىل الفهرس آخر 
الكتاب الذي وضعه احملققان للنظر يف مسائل اإلمجاع اليت نص عليها الشارح بعبارات خمتلفة تدل 

 ى إمجاع العلماء يف مسألة ما.عل
وله قواعد يف اإلمجاع؛ منها قوله: "ما حرمته السنة ووقع اإلمجاع على حترميه يثبت فيه 

، وهي قاعدة تبني أمهية اإلمجاع يف نقل بعض األحكام يف (25)احلد، كما يثبت فيما حرمه القرآن"
 اد.السنة من الظن إىل القطع، ألن غالب السنة ظين، فهي أخبار آح

ذكر بعض األحكام واملعاين الفقهية، واعتربها أصواًل، وقد يستدل عليها ابلنصوص  -و
الشرعية أو حييل على بعض كتبه. ومن املعاين اليت أص لها؛ عصمة األنبياء، وأنه ال جيوز أن حيكى 

                                                           

 .470-1/469ينظر: املسالك، -(21)
 .2/148املسالك، -(22)
 .6/97املسالك، -(23)
 .6/499، و3/225، واملسالك، 6/47ينظر: املسالك، -(24)
 .5/511املسالك، -(25)
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، ، وكذا "كل عقدين يتضادان وصًفا ال جيوز أن جيتمعا شرًعا"(26)عنهم إال ما صرح به القرآن
 .(27)قال: "فاختذوا هذا أصاًل"

كما وجدته ينص على أن بعض األحاديث النبوية هي أصول يف بعض املسائل   -ز
الفقهية، تؤخذ منها أحكام ابب معني من أبواب الفقه، ويعلق عليها ابلصحة والضعف، وهو أمر 

خرى مدى االرتباط مهم جًدا يف تنبيه القارئ إىل األدلة اليت يبىن عليها الفقه، ما يثبت مرة أ
الشديد البن العريب ابلنص الشرعي. ومثاله قوله يف ابب األمر ابلوتر عند حديث عبادة أنه مسع 

": "هذا حديث من (28)يقول: "مخس صلوات كتبهن هللا عز وجل على العباد... رسول هللا 
"حديث ، وأما (30)، وتدور أحكام السهو على ستة أحاديث أصول(29)معظم أصول العبادات"

تنصيصه على هذه األحاديث ابلنسبة للقارئ أن يعرف أن  . وفائدة(31)الراب فهو أصل متفق عليه"
أحكام ابب فقهي معني تؤخذ من احلديث األصل أو األحاديث األصول اليت حددها، ويف ذلك 

 تعيني ملصدر املادة العلمية اليت حيتاج إليها طالب العلم، واختصار للجهد والوقت.
قضااي منهج الشارح يف فقه نصوص املوطأ، أن يشري إىل منهج مالك يف ترتيب من  -ح

األحاديث يف املوطأ، وسبب إدخاله حديثًا، وأن يوضح معاين ترامجه، وهذه قضية مهمة يتابع 
فيها ابن العريب عقل مالك الفقهي التصنيفي، كيف رتب األحاديث؟، وكيف رتب املادة العلمية 

نها، أو ليزكي حديثًا، أو يدل على مذهب من مذاهب الصحابة والتابعني؟. لينص على معاٍن بعي
أنه كان يصلي  ومن أمثلة ذلك إشارته إىل أن مالًكا أخرج يف ابب وقت اجلمعة عن عمر 

                                                           

 .6/214املسالك، ينظر : -(26)
 .6/38املسالك، -(27)
، ومن طريقه أخرجه أبو داود 268املوطأ: كتاب صالة الليل، ابب األمر ابلوتر، ح: أخرجه مالك يف -(28)

، والنسائي يف سننه: كتاب الصالة، ابب احملافظة 1422يف سننه: كتاب الوتر، ابب فيمن مل يوتر، ح: 
، وأخرجه من غري 23/288، وصححه ابن عبد الرب، ينظر: التمهيد، 461على الصلوات اخلمس، ح: 

مالك ابن ماجه يف سننه: كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، ابب ما جاء يف فرض الصلوات اخلمس  طريق
 .22693، ح: 37/366، وأمحد يف املسند، 1401واحملافظة عليها، ح: 

 .3/8املسالك، -(29)
 .2/404ينظر: املسالك، -(30)
 لتحذير من اجلور يف القضاء.، إذ سرد املؤلف أحاديث ا6/211، وينظر: املسالك، 6/19املسالك، -(31)
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، "رًدا على من قال إن عمر وأاب بكر كاان يصلياهنا قبل الزوال، وإنكاًرا ملن (32)اجلمعة بعد الزوال
، وهذا كشف لرأي مالك الذي خيالف (33)عيد، فال أبس أن تصلى قبل الزوال"قال: إهنا صالة 

به غريه، والتدليل على ذلك، وبيان لقصده من إيراد األثر، علًما أبنه خصص لبيان هذه الرتمجة 
 فصاًل، ما يبني  أهنا مقصودة للشارح ابلقصد األول من جتلية معاين املوطأ.

ه "أن عمر بن اخلطاب كان يتوضأ ابملاء ملا حتت ويف موضع آخر حيث روى مالك بسند
؛ بني  الشارح أنه أدخل هذا األثر "ردًّا على من قال عن عمر: إنه كان ال يستنجي (34)إزاره"

أن هذا هو مذهب مالك، وهو  -يف الوقت نفسه-، وبني  (35)ابملاء، وإمنا كان استجمارًا"
ابة املهاجرين الذين استجمروا أواًل، مث استنجوا ، واألمر يبني مسرية اإلميان عند الصح(36)الصحيح

 ابملاء أخريًا، إذ رأوا مدًحا نزل يف القرآن الكرمي يف حق األنصار.
مستلقًيا يف  وقد روى مالك بسنده عن عبد هللا بن زيد األنصاري أنه "رأى رسول هللا 

، مث أردفه أبثر عن عمر بن اخلطاب وعثمان بن (37)املسجد واضًعا إحدى رجليه على األخرى"
عفان رضي هللا عنهما كاان يفعالن ذلك، فبني  ابن العريب أن مالًكا صنع هذا لبيان أن هذا الفعل 
النبوي مشروع، وأن النهي عنه منسوخ، واستدل بعمل اخلليفتني. وهكذا تتبع ابن العريب عدًدا 

ن فقه عظيم ملالك يف النصوص احلديثية، وعمل السلف مهًما من الرتاجم يف فصول خمصوصة لبيا

                                                           

، وينظر: االستذكار، 11أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب وقوت الصالة، ابب وقت اجلمعة، ح: -(32)
، وقد نقل ابن عبد العريب عن ابن عبد الرب التعليق على الرتمجة وسبب إدخال هذا األثر عن 1/249

 عمر يف املوطأ.
 .1/398املسالك، -(33)
-2/54، وينظر: االستذكار، 36املوطأ: كتاب الطهارة، ابب العمل يف الوضوء، ح: أخرجه مالك يف -(34)

عن ابن عبد الرب التعليق على الرتمجة وسبب إدخال هذا األثر  -أيًضا-، وقد نقل ابن عبد العريب 55
 عن عمر يف املوطأ.

 .2/33املسالك، -(35)
ِإنَّ اّلل م حيُِبُّ التـَّوَّاِبنيم ومحيُِبُّ  قوله تعاىل: ، ومدح هللا تعاىل لألنصار ورد يف2/34ينظر: املسالك، -(36)

 .222، البقرة، اْلُمتمطمهِ رِينم 
، ومن طريقه 416أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب قصر الصالة يف السفر، ابب جامع الصالة، ح: -(37)

ومد الرجل، ح: أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح: أبواب املساجد، ابب ابب االستلقاء يف املسجد 
، ومسلم يف اجلامع الصحيح: كتاب اللباس والزينة، ابب يف إابحة االستلقاء ووضع إحدى الرجلني 463

 ، واللفظ واحد.2100على األخرى، ح: 
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مبعانيها، وبيان املشروع من غريه، واملنسوخ من غريه، مث أردف ذلك ببيان قاعدة تعارض 
 . (38)األحاديث، وهي قاعدة مهمة، يفزع إليها طالب العلم إذا ورد عليه حديثان متعارضان

حتتاج إىل شرح مما يدخل يف  بني  لغة احلديث، وشرح مفردات األحاديث اليت -ط
"غريب احلديث"، وهي األلفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم. واستعمل يف شرحها آايت القرآن 

من حني -الكرمي ونصوص احلديث النبوي، واألمثال العربية، والشعر العريب، كما كان يستدل 
 اللغة عموًما أو يف غريب آبراء علماء اللغة وتفسرياهتم انقاًل من كتبهم اليت ألفوها يف -آلخر

احلديث خصوًصا، إال أنه ال يصرح غالًبا مبصادره اليت نقل عنها، وقد يصرح أبمساء العلماء انسًبا 
القول إليهم، وقد يضع عنوااًن خاًصا لشرح الغريب، وأحيااًن يفسر اللفظ كأنه يستنبط املعىن من 

البيان بــ: "فائدة لغوية"، أو "نكتة لغوية"،  النص، وقد جيعله فائدة ضمن الفوائد، وقد يعنون هذا
 ، فهو تنويع يف املنهج. (39)أو "عربية"

وقد الحظت أنه أبدع يف شرح بعض املفردات، وأجاد يف تفصيلها مضيًفا بعض الفوائد 
لفظ "اخلبيث"؛ فقد فسره لغة أبنه "كل ما يؤمل احلاسة  -مثاًل –اليت هتم القارئ، وذلك يف شرحه 

أنه  -يف الوقت نفسه-، مع بيان أنه يستعمل يف غري هذا املعىن، موضًحا (40)الذوق"من الشم و 
ومحُيمر ُِم عملمْيِهُم يفيد احملرم شرًعا يف األطعمة، وأن هذا املعىن هو املقصود بقوله تعاىل: 

اخلْمبمآِئثم 
وأجد  اللغوي والشرعي، وتوضيح ملعىن عام يف الشريعة. يني، ويف هذا ربط بني املعن(41)

أنه توسع يف شرح بعض األلفاظ اليت ال توجد يف أحاديث املوطأ، لكن السياق الفقهي يوجب 
عليه بيان معناها، فأفاد القارئ وأجاد، ساعده على هذا متكُُّنه من االطالع على مصادر اللغة، 

 وإتقانه تفسري القرآن الكرمي وشرح احلديث، وإملامه بلغة العرب.
احلديث يف "املسالك" ميثل جانًبا مهًما من منهج شرح احلديث ويبدو أن شرح غريب 

عند ابن العريب؛ بينما "ليس األمر كذلك يف "القبس" الذي جند فيه اهتماًما ابلتعليق على 
األسانيد، واحلكم على األحاديث ابلصحة أو الضعف، واستنباط األحكام الشرعية، وطرح 

                                                           

 .1/417، وينظر: املسالك، 225-3/224ينظر: املسالك، -(38)
 .7/526، و30-2/28، و1/422ينظر: املسالك، -(39)
 .7/526، و30-2/28، و1/422وينظر: املسالك، ، 1/479املسالك، -(40)
 .157األعراف، -(41)
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الفقهية، كأن صاحبه استغىن مبا كتبه وفص ل فيه القول مسائل اخلالف الفقهي، ونقد بعض اآلراء 
يف "املسالك" على عادة العلماء الذين يكتبون أكثر من كتاب يف املوضوع الواحد؛ إذ خيتصرون 
أشياء فصلوا فيها يف الكتاب األول، ويغفلون أخرى مت تناوهلا، ويكررون بعض ما سبق أن تعرضوا 

 .(42)صنيف بني الكتاب األول والثاين"له، وقد يغريون املنهج الكلي للت
اصطالح  -يف حبث سابق-ويالحظ القارئ عند ابن العريب ما أطلقت عليه  -ي

، وأعين به حسن استثمار النص من طرف الشارح لتوجيه القارئ (43)"التوجيه الرتبوي للقارئ"
تربواًي عن طريق التنصيص أو اإلشارة إىل معاٍن حتيي نفس املسلم وتوجهه إىل اليت هي أقوم يف 
دينه، حىت يلتزم هبذا الدين يف خمتلف اجملاالت ليفوز يف أخراه، وذلك ابالستعانة بنصوص أخرى 

آن الكرمي والسنة النبوية، مع توظيف آاثر الصحابة والتابعني، وأقوال ختدم تلك املعاين من القر 
العباد الزهاد الصاحلني من هذه األمة، وأبيات الشعر اليت ختدم هذا الغرض، وهو هدف منهجي 
لشراح احلديث، ومنهم صاحبنا ابن العريب املعافري الذي كان ينتهز الفرصة أثناء شرح نصوص 

قصد التأثري يف نفسه لدفعه إىل االلتزام أبحكام الشريعة عماًل ابألوامر وانتهاء املوطأ لتوجيه القارئ 
 عن النواهي.

من أمثلة هذا املنحى يف الشرح؛ تفسريه للمحبة يف هللا تعاىل، فقد فسر العبارة الواردة يف 
حمبة يف ، بقوله: "أي، املتحابون يف ، ومن أجلي، إجالاًل و  (44)حديث املوطأ: "املتحابون جلاليل"

، مث شرح املعىن بقوله: "أن حيب الرجل أخاه يف هللا تعاىل حمبة خالصة، ال (45)وابتغاء مرضايت"
حيبه لشيء من عرض الدنيا، إمنا حيبه ألنه عامل ابهلل عز وجل، مؤمن به، خملص له، وحيبه لدعائه 

أحبه لذلك فقد أحب هللا  إىل اخلري، ولفعله اخلري، وتعليمه الدين، والدين مجاع اخلري كله، فإذا
، فقد خلص ها هنا أسس احملبة يف هللا تعاىل من إميان وإخالص وقصد للخري وتعليم (46)تعاىل"

                                                           

 .335، ص: الفقهاحلديث و قواعد النقد عند ابن عبد الرب يف -(42)
 ، وما بعدها.372، ص: الفقهاحلديث و ينظر: قواعد النقد عند ابن عبد الرب يف -(43)
، ومن 1708لشعر، ابب ما جاء يف املتحابني يف هللا، ح: أخرجه مالك عن أيب هريرة يف املوطأ: كتاب ا-(44)

كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب يف فضل احلب يف هللا، ح: طريقه أخرجه مسلم يف اجلامع الصحيح:  
2566. 

 .7/194املسالك، -(45)
 .7/194املسالك، -(46)
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للدين، فهذه األسس هي املكونة للحب يف هللا تعاىل. مث استدل بعدد من النصوص أحاديث 
 وآاثر.

الفضالء، واستحبها  وقال يف اهلدية: "واهلدية من أفعال املسلمني الكرماء والصاحلني
، ووضح أن احلساب (47)العلماء ما مل يسلك هبا طريق الرشوة لدفع حق أو حتقيق ابطل"

األسبوعي يكون بيوم اجلمعة، "إال أن الناس أصابتهم رائحة يهودية، فأخروا أنفسهم وقد قدمهم 
أمفمممن ميمِْشي وله: هللا، فيبتدئون بيوم السبت، وخيتمون بيوم اجلمعة، وإىل مثله وقعت اإلشارة بق

 ."(48)"(49)ُمِكب اً عملمى ومْجِههِ 
وبني  فائدة اخللوة والتفكر يف أمر اآلخرة للقلب، وخوف هللا، وذكر اجلنة والنار 

: "ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت ، وذلك عند شرح حديث مالك بسنده عن النيب (50)والعقاب
صرحية؛ منها قوله: "اعلموا نور هللا قلوبكم ابملعارف"، . وقد كان يوجه طالبه بعبارات (51)عيناه"

، و"اتقوا هللا يف أنفسكم، وال تشتغلوا من احلديث بشيء إال (52)وال تلتفتوا إىل قول فالن
 . (53)ابلصحيح منه"

أشار الشارح إىل التصوف واستخدمه يف التعليق على النصوص، إال أين الحظت  -ك 
، وبني ما ال يصح من إشارات الصوفية فرد ه من مثل حال املكاشفة أنه ميز فيه بني ما يصح فقبله

، وهذا منهج سديد يظهر أننا أمام عامل يدرك معاين التصوف إدراًكا عميًقا، ويعلم ما (54)عندهم
دخله من احنراف. كما تكلم يف الزهد بتفصيل يف شرحه لكتاب اجلامع من املوطأ، وكتاب 

                                                           

 .2/418املسالك، -(47)
 .22امللك، -(48)
 .1/402املسالك، -(49)
 .7/498املسالك، -(50)
، 1709لشعر، ابب ما جاء يف املتحابني يف هللا، ح: أخرجه مالك عن أيب هريرة يف املوطأ: كتاب ا-(51)

والبخاري يف اجلامع الصحيح: كتاب اجلماعة واإلمامة، ابب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل 
 .1031ح: الصدقة، ، ومسلم يف اجلامع الصحيح: كتاب الزكاة، ابب فضل إخفاء 629املساجد، ح: 

 .3/7املسالك، -(52)
 .3/487املسالك، -(53)
 .3/615، و412-2/409، وينظر: املسالك، 7/498ينظر: املسالك، -(54)
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، مع (55)ملن يريد االطالع على املعاين اليت بثها يف ذلك املوضع "املسالك" مرجع يف هذا الباب
 أنه نقل كثريًا عن ابن رشد اجلد يف كتابه "املقدمات املمهدات".

وأحب يف هناية هذا املطلب أن أذكر بعض النماذج من فقه النص عند ابن العريب  -ل
 فيما يلي:
ادة، حيث بني  أن اترك العبادات تفسري عبارة "استخفافًا حبقهن"، من حديث عب -أواًل  

على قسمني؛ قسم تركها من غري قصد كالناسي والنائم، فهذا مرفوع عنه اللوم شرًعا، وقسم تركها 
اشتغااًل بغريها، أو تركها ترًكا جمرًدا، واالستخفاف الذي يعين اإلهانة واالحتقار، فإما أن يكون 

عند اجلمهور، وهو املراد يف احلديث، لقوله: "إن  عن تغافل واغرتارًا ابألمل، فهذا حكمه التفسيق
، وإما أن يكون استخف هبذه العبادات استخفافًا ابهلل تعاىل أو (56)شاء عذبه، وإن شاء غفر له"

أالحظ هنا أنه حتدث عن اترك العبادات  .(57)فهذا حكمه الكفر واخللود يف النار  برسوله
وليس عن اترك الصالة فقط كما يف حديث عبادة، ما يعين أنه يعمم هذا التفسري واحلكم على  
كل اترك للعبادات الفرائض، فقد يكون اترًكا للصالة وقد يكون اترًكا للصوم، وقد يرتك الزكاة، أو 

ا من املسائل القدمية املتجددة اليت تطرح احلج، وهو أمر مهم يستفيد منه طالب العلم؛ فإهن
ابستمرار. وقد وجدت هنا أنه يستند إىل قصد املكلف، وإىل عبارات احلديث، وإىل لسان 

 العرب، ليفصل حكم املسألة تفصياًل موفًقا، وهللا أعلم.
أنه قال: "ليس من  مسألة الصوم يف السفر، والنظر إىل حديث جابر عن النيب  -اثنًيا

: يف سياق الرد على أهل الظاهر الذين احتجو هبذا احلديث وقالوا: ال (58)الصيام يف السفر" الرب
جيوز الصوم يف السفر، ومن صام ال جيزئه، رد  ابن العريب عمن احتج هبذا احلديث وغريه من 

 األدلة، رًدا جيًدا، فكانت إجابته فيما يلي:

                                                           

 ، وما بعدها.7/410ينظر: املسالك، -(55)
يقول: "مخس صلوات كتبهن هللا عز وجل على العباد"، تقدم  أنه مسع رسول هللا  من حديث عبادة-(56)

خترجيه، وهذه الرواية اليت ذكرها الشارح هي رواية ابن ماجه وأمحد، ولفظ مالك وأيب داود والنسائي قوله: 
 "."إن شاء عذبه وإن شاء أدخله اجلنة

 .3/8ينظر: املسالك، -(57)
ملن ظلل عليه واشتد احلر )ليس  البخاري يف اجلامع الصحيح: كتاب الصوم، ابب قول النيب  أخرجه-(58)

، ومسلم يف اجلامع الصحيح: كتاب الصيام، ابب جواز الصوم 1844من الرب الصوم يف السفر(، ح: 
 .1115والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية، ح: 
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حديثان اثنان؛ األول: حديث  (59)يعارض هذا احلديثم وحديثم "أولئك العصاة" -
، (60)فلم يعب الصائم على املفطر، وال املفطر على الصائم" أنس: "سافران مع رسول هللا 

قال له عن الصوم يف السفر: "إن  والثاين: حديث محزة بن عمرو األسلمي، أن رسول هللا 
 .(61)شئت فصم، وإن شئت فأفطر"

رأى رجاًل أغمي عليه،  املناط اخلاص وبني  سبب ورود النص، إذ أن النيب  حقق -
 فسأل عنه، فقيل له إنه صائم، فقال قوله ذلك. 

ذكر مذاهب العلماء يف حل التعارض بني األحاديث، وغل ب مذهب ترجيح أحاديث  -
ما ورد اإلذن لعدد من اجلواز على أحاديث املنع، ألن احلديثني السابقني وردا يف سفرة واحدة، بين

 الصحابة يف أسفار خمتلفة.
وأمر  : "أولئك العصاة" يف قوم صاموا بعدما أفطر النيب وردم حديث النيب  -
 ابلفطر.  

صام ملا  العلة يف الفطر يف السفر هي التقوِ ي للعدو، الدليل على ذلك أن النيب  -
 علم من نفسه القوة واجللد.

جواز الصوم يف السفر بقوله: "واحلجة القاطعة والقاضي على وختم استدالله على  -
ٌر لَُّكمْ ذلك كله اآلية احملكمة إبمجاع، وهي قوله: " يـْ ، فإن فيه متامم األجر وحفظ ومأمن تمُصوُموْا خم

                                                           

اب الصيام، ابب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف أخرجه مسلم يف اجلامع الصحيح: كت-(59)
 .1114غري معصية، ح: 

، ومن طريقه أخرجه 652أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب الصيام، ابب ما جاء يف الصيام يف السفر، ح: -(60)
بعضهم بعًضا يف الصوم  البخاري يف اجلامع الصحيح: كتاب الصوم، ابب مل يعب أصحاب النيب 

، وأخرجه مسلم يف اجلامع الصحيح عن أنس أيًضا من طريق شيخ مالك: كتاب 1845اإلفطار، ح: و 
 .1118الصيام، ابب جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر يف غري معصية، ح: 

، ومن طريقه أخرجه 653أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب الصيام، ابب ما جاء يف الصيام يف السفر، ح: -(61)
، ومسلم يف 1841ري يف اجلامع الصحيح: كتاب الصيام، ابب الصوم يف السفر واإلفطار، ح: البخا

 .1121اجلامع الصحيح: كتاب الصيام، ابب التخيري يف الصوم والفطر يف السفر، ح: 
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أنه أفطر  الزمان املعني واملبادرة ابلعبادة، وألن الذمة تربأ به، والدليل على ذلك فعل النيب 
 .(62)لعذر"

وقد ُعِرف ابن العريب بطول النفس، وبذل اجلهد لفقه النصوص فقًها عميًقا، حىت إنه  
كان حيقق يف احلرف وليس الكلمة فقط، وقد قال يف إحدى املسائل: "وقد طال حبثي عن هذه 

 .(64)، ويقصد حرف الباء يف قوله تعاىل: "وماْمسمُحواْ ِبُرُؤوِسُكْم"(63)املسألة وإتعاب خاطري فيها"
وتوجيهها توجيًها فقهًيا حسًنا، ومجع حاالت  وجدته حريًصا على ضبط أفعال النيب و 

يف وقائع حتتاج إىل تفسري إلزالة إشكال يلوح يف ذهن  -عليه السالم-الفعل الواحد من أفعاله 
، ما يربز (65)عن الصالة اليت تعدد وقوعها منه -عليه السالم-القارئ أول وهلة، مثل مسألة نومه 

أن للشارح سعة اطالع على مصادر الرواية من جهة، ونظرًا اثقًبا يف هذه النصوص والوقائع من 
جهة أخرى، مع سعيه إىل االختصار يف الشرح ومجعه بني هذا االختصار وبني تناول بعض 

 .(66)األحاديث أبوعب كالم
 

 االستدالل والتقصيد عند ابن العريب: -املطلب الثاين
ابن العريب أثناء شرحه املوطأ بيان املقاصد الشرعية، ونص على عدد من العلل تناول  

واحلكم؛ لبيان املقصود من تشريع عدد من األحكام الشرعية، اليت ورد األمر هبا أو النهي عنها يف 
أحاديث املوطأ وغريه، واستدل أبدلة خمتلفة، ونص  على أحكام شرعية كثرية تدل عليها النصوص 

ة مستعماًل دالالت أصولية خمتلفة، والشارح أصويل حمنك، مجع بني علوم خمتلفة، مكنته احلديثي
من دقة االستنباط، ابإلضافة إىل فطنته وذكائه. والباحث فيما يلي حياول أن يثبت هذا كله يف 

 النقاط اآلتية:
ر أو نواهي يف اهتم ابن العريب ببيان املقاصد اجلزئية للشارع، أعين بيان مراميه يف أوام -1 

قضااي بعينها، وهي قضية منهجية مهمة؛ فهي تدخل يف صميم فقه النص لديه، فهو يُقلِ ب النص 
بني يديه قصد استثماره يف بيان األحكام الشرعية وجتليتها للقارئ. من ذلك ما قاله بشأن أمر 

                                                           

 .189-4/187، وتنظر هذه الوجوه كلها وغريها يف إجابته يف: املسالك، 4/189املسالك، -(62)
 .4/188، ينظر: املسالك-(63)
 .6املائدة، -(64)
 .422-1/421ينظر: املسالك، -(65)
 .6/527، ويقارن ب: املسالك، 2/36ينظر: املسالك، -(66)
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كر حديث النيب ، مث ذ (67)ابإلبراد ابلصالة، "وعلل ذلك أبن شدة احلر من فيح جهنم" النيب 
 "مث غاص على معىن دقيق يف قوله (68)أنه "كان إذا اشتد احلر أبرد هبا ، أبردوا عن" :

: أبردوا ابلصالة، يقال: أبرد الرجل، (69)الصالة" ، قال: "هذا كالم قلق يف الظاهر، ونظامه البني 
إذا دخل يف زمان الربد، أو مكانه، ولكنه جماز عرب  فيه أبحد أسباب اجملاز وهو التسبيب،...فكىن 

لتأخري عن الشيء بثمرته وهو التأخري، فكأنه قال: أبردوا عن الصالة؛ صيانة هلا عن أن يناط هبا ا
، أي (71): يعين نفسك"(70)لعمر: "أخِ ر عين أنت اي عمر" لفظًا، فكيف فعاًل! وقد قال النيب 

 بتأخريهاأن السبب يف أتخري الصالة عن وقتها األول هو احلر، وترخيًصا للعباد وختفيًفا عنهم أمر 
ر من فيح جهنم"، عنه، أي ابإلبراد هبا رمحة ابلناس، وقد علل ذلك يف النص بقوله: "إن شدة احل

فال يفهم هبذا التفسري أمر بتأخري الصالة، وإمنا هو ربط للتأخري بسببه ليس إال. وقد بني  قصد 
الشارع من األمر ابإلبراد ابلصالة بقوله: "هذا وقت أنشأته احلاجة، ورخصت فيه الشريعة، رفًعا 

 .(72)للمشقة"
 من ذلك بيانه علل هني النيب  بني  الشارح يف بعض املواطن علة أو علل احلكم، -2 

، وجعلها ثالث علل، ذكر منها (73)آكل الثوم عن االقرتاب من املساجد وحضور صالة اجلماعة

                                                           

 .7/349، و3/8، وينظر: املسالك، 1/453املسالك، -(67)
أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح من رواية أنس بن مالك: كتاب اجلمعة، ابب إذا اشتد احلر يوم -(68)

 .864: اجلمعة، ح
أخرجه مالك يف املوطأ من رواية أيب هريرة: كتاب وقوت الصالة، ابب النهي عن الصالة ابهلاجرة، ح: -(69)

، وأخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح من رواية ابن عمر: كتاب بدء اخللق، ابب صفة النار وأهنا 29
ومواضع الصالة، ابب ، ومسلم يف اجلامع الصحيح من رواية أيب هريرة: كتاب املساجد 510خملوقة، ح: 

 .615استحباب اإلبراد ابلظهر يف شدة احلر، ح: 
أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح: كتاب اجلنائز، ابب ما يكره من الصالة على املنافقني واالستغفار -(70)

 .، بلفظ: "أخِ ر عين اي عمر"، من رواية عمر بن اخلطاب 1300للمشركني، ح: 
 .1/453املسالك، -(71)
 .2/147، وينظر: املسالك، 1/451ملسالك، ا-(72)
أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب وقوت الصالة، ابب النهي عن دخول املسجد بريح الثوم وتغطية الفم، -(73)

، مرساًل عن سعيد بن املسيب، ومراسيله صحيحة، وهو حديث متفق عليه من حديث ابن عمر 30ح: 
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امللمك. والثانية؛ ذكر الصفة يف احلكم يف قوله:  اثنتني: األوىل؛ من أجل مناجاة النيب 
مر. مث بىن على هذا مسألة يف "مساجدان"، وهو تعليل، وذكر أمثلة يف هذا الباب مماثلة هلذا األ

 . (74)األصول تتمثل يف تعدد العلة للحكم الواحد
وكشف العلة يؤدي إىل فهم املقصود أواًل، ويؤدي اثنًيا إىل القياس على احلكم يف الشبيه، 

، (75)قال ابن العريب: "وإمنا يكون اإلحلاق عند فهم العلة، وعقل املعىن، فريكب عليه مثله"
ليل من أدلة ابن العريب، وهو مذهب اجلمهور وفيهم املالكية، علًما أبن التعليل فالقياس إذن د

مبين على القول ابملقاصد. وقد قلت يف حبث سابق: "أما ابن العريب؛ فاملادة املقاصدية عنده مادة 
ثرية وغنية، وجند له يف ابب تعليل األحكام الشرعية؛ بيان بعض مقاصد الشارع يف أوامره ونواهيه 

، وبيان (77)، والنهي عن أكل الثوم بذكر علله(76)وتشريعاته، ومنها بيانه حلكمة تشريع التيمم
. ولذا (78)العلل عني املقاصد؛ إذ القول ابملقاصد مبين على إثبات أن األحكام الشرعية معللة"

عن الشرب يف آنييت الذهب والفضة  وجدته يف موضع آخر يثبت أن املعىن يف هني النيب 
موجود يف األكل فيهما؛ "ملا فيهما من اخليالء والكرب والسرف، وحنن جند ذلك املعىن يف األكل. 

، فاحلكم إن علق "على املعىن، فحيث ما وجد املعىن (79)وكذلك ال جيوز التطيب هبما ملا فيهما"
 .(80)تعدى احلكم إليه"

الك؛ أن الشارح ينتهز فرصة شرح بعض األحاديث لبيان إن األمر الالفت يف املس -3 
قواعد مقاصدية تدخل فيما حنن فيه، فقد نص على قاعدة: "الضرورات تبيح احملظورات" عند 

قال: "فأشار عليه السالم إىل أن احلاجة إليها  ،(81)هي من الط و افني" "إمنا: شرحه حلديث
                                                                                                                                                            

اب صفة الصالة، ابب ما جاء يف الثوم الينء والبصل وغريه، أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح: كت
، ومسلم يف اجلامع الصحيح: كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب هني من أكل 815والكراث، ح: 

 .561ثوم أو بصال أو كرااث أو حنوها، ح: 
 .7/524، و2/37، وينظر: املسالك، 474-1/473ينظر: املسالك، -(74)
 .6/21املسالك، -(75)
 .1/177ظر: القبس، ين-(76)
 .1/112، والقبس، 1/473ينظر: املسالك، -(77)
 .370، للباحث، ص: الفقهاحلديث و قواعد النقد عند ابن عبد الرب يف -(78)
 .7/348املسالك، -(79)
 .2/477، وينظر: املسالك، 7/348املسالك، -(80)
 ن رواية أيب قتادة األنصاري.، م42أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب الطهور للوضوء، ابب الطهارة، ح: -(81)
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لحرج وتنبيًها على أصل من أصول الفقه، وهو أن  أسقطت االعتبار هبا يف جناسة سؤرها، رفًعا ل
كل ما دعت الضرورة إليه من احملظور، فإنه ساقط االعتبار على حسب احلاجة وبقدر 

، (84)، و"كل ما حقق املقصود فهو مشروع"(83)، و"يرفع أعظم الضرر أبهون منه"(82)الضرورة"
 (86)جيزئ عمل من األعمال بغري نية" ، و"ال(85)و"املعاين إمنا تبىن على مالحظة املقصود"

وقد وجدت أن ابن العريب دائم التنقيب عن القواعد الكلية اليت تنظم فكر املسلم وترشده 
إىل ما هو أعم من التفكري اجلزئي يف دينه، وهذا من فرط ذكائه وفطنته، وهبذا يكون قد جتاوز يف 

وأشاد بفضلهم، وصر ح ابلنقل عنهم يف  جهده هذا بعض الشراح، مع أنه رجع إليهم واستفاد منهم
 عدة مواطن من شرحه "املسالك".

بني  الشارح أيًضا قصد املكلف احملمود ومي زه عن غريه، من ذلك أنه قارن يف األكل  -4
بني املؤمن والكافر، قال: "املؤمن أيكل ليتقوى، والكافر أيكل للشهوة...، واملؤمن وإن اشتهى 

وى وإقامة الصلب، وتقوية األعضاء على الطاعة، فيكتفي ابلقليل عن فإنه بتوسط، ويقصد التق
. الحظ  (87)الكثري، وال يقنع الكافر به...، ومع القصد ينزل هللا الربكة يف الطعام للمؤمن..."

كيف يربط بني القصد والتوسط، وبني القصد ونتيجته، ففي النص دعوة إىل ما ينبغي أن يقصده 
وتقوي على العبادة. وعنده أن اجلواز ينبين على القصد احملمود، وإال  املؤمن يف أكله من تقوى

، و"العبادات  (89)، واألعمال احلسنة تظل مقبولة مامل يسلك هبا طريق احلرام مثل الرشوة(88)فال
 . (90)كلها إمنا تقع ابلنية والقربة"

                                                           

 .2/77املسالك، -(82)
 .6/183املسالك، -(83)
 .3/505املسالك، -(84)
 .5/464املسالك، -(85)
 .4/253املسالك، -(86)
 .7/342املسالك، -(87)
 .5/378املسالك، -(88)
 .2/418ينظر: املسالك، -(89)
 .2/391املسالك، -(90)
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إخباران كما سعى الشارح إىل بيان احلكمة من بعض التشريعات، أو احلكمة من   -5
، وأهنا لتربئة الرحم، كما (91)ببعض أخبار الغيب، من ذلك بيانه احلكمة من تشريع اإلقراء للمعتدة

بني  أن احلكمة من التنفيس عن جهنم "إعالم اخللق أبمنوذج منها، فأشد ما يوجد من احلر فمن 
 .(92)حرها، وأشد  ما يوجد من الربد فمن بردها"

ابن العريب، واعتربها دلياًل يف اجلملة، ونسبها إىل  من األصول اليت حتدث عنها -6
مالك؛ القول ابملصاحل واملقاصد يف ابب املعامالت، قال: "وأما املقاصد واملصاحل، فهي أيًضا مما 

دون سائر العلماء، وال بد منها، ملا يعود من الضرر يف خمالفتها،  -رضي هللا عنه-انفرد هبا مالك 
، واضح إذن من تعليله وصراحته أنه أيخذ هبا وحُيكِ مها (93)عدول عنها"ويدخل من اجلهالة يف ال

يف املعامالت، بل إن خمالفتها تسبب ضررًا للمكلف، وتدخل يف اجلهالة، أي: فيما هو غري معلوم 
النتيجة. وعد  املصلحة من املعىن أي ليس من املنقول، وإن كانت مستنبطة منه، وعر فها بقوله: 

، فاستمداد األحكام (94)ه قانون الشريعة، وحصلت به املنفعة العامة يف اخلليقة""كل معىن قام ب
، مث قال عن املصلحة (95)بناء على قاعدة املصلحة من أجل رفع املشقة والضرر عن اخللق

والذرائع: "ومل يساعمد )أي مالك( على هذين األصلني )أي القول ابلذرائع واملصلحة(، وهو يف 
، فنحن إذن أمام أصلني ال أصل واحد، وقد ضرب أمثلة (96)ياًل، وأهدى سبياًل"القول هبما أقوم ق

، وقد عرف الذرائع (97)للذرائع، منها حرمان القاتل املرياث، وأتبيد التحرمي يف اللعان، وغريمها
بقوله: "الذرائع أصل من أصول الفقه، وهو كل فعل جائز يف ذاته، موقع يف حمذور أو حمظور 

 .(98)لعاقبته"

                                                           

 .2/429، وينظر: املسالك، 5/627املسالك، -(91)
 .7/527، وينظر: املسالك، 1/456املسالك، -(92)
 .6/22املسالك، -(93)
 .19-6/18املسالك، -(94)
 .6/31املسالك، -(95)
 .19-6/18املسالك، -(96)
، وتنظر دراسة قيمة حملمد املختار حممد املامي، بعنوان: املذهب املالكي؛ مدارسه 6/48ينظر: املسالك، -(97)

 .415ومؤلفاته، خصائصه ومساته، ص: 
 .4/162املسالك، -(98)
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وقد كان ابن العريب صرحًيا يف التعبري عن هذا املنحى أي القول ابملصلحة وحتكيمها يف  
 .(99)األحكام، حىت إنه يضع عناوين تظهر هذا األمر جبالء، وعرب  عن املنافع واملصلحة ابملقاصد

ولذلك فس ر بعض النواهي أو األوامر أبهنا تدور مع املصلحة واملفسدة، وأقرب دليل على 
ما نطق به يف النهي عن اختاذ الكلب يف احلاضرة، قال: "وإمنا النهي يف احلاضرة لغري منفعة؛  هذا

، فابن العريب (100)ألنه يروع الناس، وإمنا أجيز اختاذه يف منافع البادية كلها من الطوارق وغريها"
فسدة فيه  يفسر سبب النهي عن الشيء أو األمر به ببيان علة ذلك، أي بيان وجه املصلحة أو امل

كلما وجد إىل هذا سبياًل، وإبراز هذا الوجه يف املذهب املالكي، أعين القول ابملقاصد، وهو من 
 احملاسن املضيئة يف الكتاب.

وسابًقا قلت: "ولذلك يعترب الباحث أن ابن العريب أكثر... صراحة ووضوًحا يف التعبري 
 .(101)بار النية يف أعمال املكلفني..."عن املقاصد الشرعيـة، والتأصيل لقاعدة املصاحل، واعت

استعمل ابن العريب دالالت خمتلفة الستنباط األحكام، وما تدل عليه النصوص،  -7
وأول داللة وظفها كثريًا هي ظاهر النص، وكان يعرب عنها بقوله: يف احلديث كذا، ويف هذا 

الحظت أنه كان دائم ترتيب أفكاره،  احلديث من الفقه كذا، وهو دليل على كذا، إخل.... وقد
أعين حججه وأدلته، والوجوه اليت يربزها للقارئ واملخالف قصد استنباط املعىن أو املعاين اليت هو 

 بصدد استخالصها والتدليل عليها.
ومحُيمر ُِم عملمْيِهُم ، واستدل بقوله تعاىل: (102)واستدل بداللة النص على حترمي كسب احلجام 
اخلْمبمآِئثم 

(103). 
كما استعمل دليل اخلطاب يف استنباط األحكام، فـ"حكم الغاية أن يكون ما بعدها 

، لكنه ال أيخذ به على إطالقه، فقد قال يف موضع آخر: "ذكر الشيء ال (104)خمالفا ملا قبلها"
 .(105)يدل على سقوط احلكم عما سواه"

                                                           

 .15، وينظر: مقاصد الشريعة )دليل املبتدئ(، جلاسر عودة، ص: 48-6/47ينظر: املسالك، -(99)
 .7/527املسالك، -(100)
 .371، ص: الفقهاحلديث و قواعد النقد عند ابن عبد الرب يف -(101)
 .5/375، وينظر: املسالك، 6/46املسالك، -(102)
 .157األعراف، -(103)
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ورد؛ فإنه حيمل على عمومه، إال أن  واستدل ابلعام على عمومه، قال: "اللفظ العام إذا
، (107)، واألمر يقتضي الوجوب عند أكثر املالكية، ويعدل عنه ابلدليل(106)أييت ما خيصه"

 . (108)و"النهي إذا قرن به الوعيد؛ علم أن املراد به التحرمي"
ها ابملفهوم؛ استدالله حبديث هني آكل الثوم عن حضور من املواضع اليت استدل في

على أن صالة اجلماعة ليست بفريضة، مث أورد اعرتاًضا بقوله: "فإن قيل: ال ميتنع  (109)املساجد
أن يسقط املباح الفرض، كالسفر يسقط الصوم وشطر الصالة، ...قلنا: السفر مل يسقط الصوم 
والصالة، وإمنا نقلها إىل بدل، خبالف آكل الثوم فإنه يسقط اجلماعة، فدل على أهنا ليست 

 .(110)بفرض"
عرف ابن العريب ابلقوة يف االستدالل، فمن مواطن القوة عنده يف استدالله أنه  -8 

يوجه الرواايت املختلفة للحديث الواحد توجيها حسًنا، قال: "وأما ما روي عنه أنه متضمض 
، فذلك ...خيتلف بسبب اختالف كثرة املاء وقلته، وحاجة العضو (111)واستنشق من غرفة واحدة

 . (112)ائه إىل التعديد فيها"إىل النظافة واستغن
وأذكر هنا مثااًل آخر يُبني  أن ابن العريب يذكر أدلة خمتلفة للتدليل على صحة االستنباط، 
من ذلك ما قاله للتدليل على جواز أكل حلم الضب، حيث استدل بوجهني: األول داللة قوله: 

على أكله أمامه وهو  ، على اإلابحة. والثاين: سكوت النيب (113)"ال أهنى عنه وال أحرمه"

                                                                                                                                                            

 .6/188، وينظر: املسالك، 7/407املسالك، -(104)
 .5/680املسالك، -(105)
 .6/10املسالك، -(106)
 .6/415ينظر: املسالك، -(107)
 .6/11املسالك، -(108)
 تقدم خترجيه.-(109)
 .1/477املسالك، -(110)
من رواية عبد  196أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح: كتاب الوضوء، ابب الوضوء من التور، ح: -(111)

 بن زيد. هللا
 .2/28املسالك، -(112)
البخاري يف ، و 1739، ح: ما جاء يف أكل الضبمالك يف املوطأ: كتاب االستئذان، ابب أخرجه -(113)

، ومسلم يف اجلامع الصحيح: كتاب الصيد 5216ح:  ،بابب الض ،الذابئح والصيدكتاب اجلامع الصحيح:  



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                        sunnaconf.elmergib.edu.ly 

ال يسكت على فعل احلرام إذا رآه؛ ألنه يلزمه  ينظر، فدل ذلك على أنه حالل، "فإن النيب 
تغيري املنكر، ولو مل يغريه لكان عاصًيا، واملعاصي ال جتوز على األنبياء، وخصوًصا فيما طريقه 

 . (114)تبليغ الشريعة، فصح أنه حالل"
ة االستدالل يف االستنباط، فذكاؤه وفطنته مسحا له ابلربوز وعموًما يعرف ابن العريب بقو 

يف هذا اجملال، ابإلضافة إىل نقله مادة علمية غزيرة من مصادر خمتلفة، وهو يف كل ذلك مرتبط 
 .(116)، ووجود النص يرفع كل إشكال وخالف(115)ابلنص الشرعي، فهو مقدم على الرأي

قال حمققا "املسالك": "شخصية ابن العريب وعن هذه القدرة يف االستدالل واالستنباط؛ 
واضحة قوية، ...تظهر أشد وضوًحا يف أحكامه اليت أطلقها جازمة قوية، شأن العامل املعتد بعلمه، 
الواثق من صحة رأيه وسداد اختياره، فهو مل يكن جمرد انقل، وإمنا كان انقاًل انقًدا، وحمقًقا 

 .(117)بصريًا"
قوة الشارح يف االستدالل وحددها يف ثالثة: سعة  وقد ذكر أحد الباحثني أسباب

االطالع على أقوال اإلمام مالك والرواايت املنسوبة إليه، وحترره من التقليد، ومجعه بني االستدالل 
سية ووجيهة؛ هي: ، وأزيد عليه ثالثة أسباب أخرى أراها أسا(118)ابلنصوص واالستدالل ابلعقل

ها يف عدد من االستنباطات، ووضعه خطة منهجية قبل من سبقه وقد اعتمد اطالعه على شروح
التأليف، وأهم عنصر فيها االحتجاج للمالكية واستنباط أصول مالك، مث متكنه من املصدرين 
األساسيني: القرآن والسنة، فقد فسر آايت األحكام، وهو يعترب أن أصل الفقه القرآن الكرمي، 

عده على ذلك مقابلته الكثري من العلماء يف رحلته ومتكن من مصادر السنة اليت مجع معظمها، سا
إىل املشرق، الذين حصل منهم على علم غزير منه حل للكثري من املشكالت اليت كشف عنها يف 
                                                                                                                                                            

لست آبكله وال ، كلهم بلفظ: "، من رواية عبد هللا بن عمر 5139والذابئح، ابب إابحة الضب، ح: 
 ." أو حنوهمبحرمه

 .7/525املسالك، -(114)
 .511-7/510ينظر: املسالك، -(115)
 .7/511ينظر: املسالك، -(116)
 .1/260ينظر: املسالك، -(117)
، وينظر يف 67-66ر: املنهج االستداليل عند أيب بكر ابن العريب من خالل كتابه القبس، ص: ينظ-(118)

 .5/378عدم إجازته التقليد؛ املسالك، 
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املسالك، كل هذا أعطاه استعداًدا نفسًيا ومعنواًي ما جعله قواًي يف االستدالل على آرائه، وعلى 
 نسى أصل كل ذلك؛ وهو ارتباطه ابلنص الشرعي.خمالفيه يف الرد واملناقشة، دون أن ن

استخدم ابن العريب يف االستدالل األدلة املتفق عليها، وهي القرآن الكرمي والسنة  -9
واإلمجاع والقياس، فيقول مثاًل: "الراب يف الصرف ...حرام حمرم ابلكتاب والسنة وإمجاع 

لقياس "يكون اإلحلاق عند فهم العلة، ، ويف ا(120)، ومن أنواع اإلمجاع إمجاع الصحابة(119)األمة"
، واحلكم إن علق "على املعىن، فحيث ما وجد املعىن تعدى (121)وعقل املعىن، فريكب عليه مثله"

 . (122)احلكم إليه"
كما استدل ببعض األدلة املختلف فيها، ومنها شرع من قبلنا فإنه دليل عند املالكية 

ان عماًل ملن قبلنا يف معرض املدح فإنه شرع يؤخذ به، وهكذا "كل ما ذكر النيب لنا مما ك
 .(127)، وسد الذرائع(126)، واملصلحة(125)، واالستصحاب(124)، وعمل أهل املدينة(123)لنا"

وأشري هنا إىل أن على طالب العلم إتقان علم أصول الفقه مبحاوره األربعة )األدلة،  
والدالالت، واالجتهاد وشروطه، واملفيت واملستفيت(، فإنه أداة أساسية يف استنباط األحكام 
الشرعية، ولذا فكتب شروح احلديث طافحة ابلقواعد واملصطلحات األصولية، وفقدان العلم هبذه 

 يؤدي ابلطالب إىل مزالق خطرية. الصناعة
أيخذ القرآن الكرمي من بني األدلة يف االجتهاد الدرجة األوىل عند ابن العريب؛  -10

"ألن أصل الفقه ومعظمه كتاب هللا تعاىل الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وهو 
ن شمْيءٍ مَّا فـمرَّْطنما يف الِكتماِب مِ الكتاب الذي قال هللا فيه: 

ومنـمزَّْلنما عملمْيكم اْلِكتمابم ، وقوله: (128)
                                                           

 .6/12، و5/375، وينظر: 6/10املسالك، -(119)
 .5/368ينظر: املسالك، -(120)
 5/380، و5/368، وينظر: املسالك، 6/21املسالك، -(121)
 .7/348املسالك، -(122)
 .6/29املسالك، -(123)
 .6/175، و3/6ينظر: املسالك، -(124)
 .2/63ينظر: املسالك، -(125)
 .6/421، و6/31ينظر: املسالك، -(126)
، وما 114، وينظر: منهج الرتجيح الفقهي عند أيب بكر ابن العريب، ص: 19-6/18ينظر: املسالك، -(127)

 بعدها.
 .38األنعام، -(128)
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يماانً لِ ُكلِ  شمْيءٍ  تِبـْ
، "وجل فقه أهل ذلك (130)، فمحال أن يوصف ابلعلم من ال يقرأ القرآن"(129)

العصر إمنا كان من القرآن واالستنباط منه، ...ومل يكونوا أهل ديوان، وال صنفوه يف القراطيس، 
صدورهم، واستنباطهم من حمفوظهم، وحمال أن يستنبط من القرآن من ال  وإمنا كان علمهم يف

، وهو ها هنا كان يتحدث عن عصر الصحابة وعما امتازوا به من عناية ابلقرآن، (131)حيفظه"
 .وهو يشرح أثرًا من آاثر املوطأ البن مسعود 

ًحا، وقد كان وأحب هنا أن أزيد ما يتعلق ابلسنة واالستدالل هبا عند ابن العريب إيضا
، ويستدل (132)مييز حني االستدالل ابلسنة بني الصحيح والضعيف فيستدل ابألول ويرد  الثاين

، وميدح العامل ألنه متبع للسنة مىت بلغته (133)بزايدة السنة على القرآن، ويقدمها على الرأي
وجدت أنه مطلع على الكثري من مصادر السنة رواية، بدليل رجوعه  . وقد(134)وصحت عنده

 . (135)إليها ونقله منها، وتصرحيه هبا يف كتابه ومنها الكتب اخلمسة
وابن العريب وقاف عند السنة، حمتج هبا، مستند إليها، حيتج هبا لنفسه، وحيتج هبا على 

وجوب الوقوف عند ما حدته السنة من غريه من خمالفيه، ويتعامل مع السنة بقواعد مهمة، منها 
إذا عل م شيًئا وجب الوقوف عند تعليمه، وإذا بني  ذِْكرين يف قصتني،  تعاليم، يقول: "إن النيب 

مل جيز أن يبدال فيوضع أحدمها موضع اآلخر، وال أن جيمع بينهما، فإن ذلك تبديٌل للشريعة، 
، وما خالف (136)إلينا وعهدان إليكم" نبينا  يف التعليم، هذا عهد واستقصاٌر ملا كمله النيب 

                                                           

 .89النحل، -(129)
 .3/226املسالك، -(130)
 .226-3/225املسالك، -(131)
 .367-5/366ينظر: املسالك، -(132)
 .511-7/510املسالك، ينظر: -(133)
 .5/308ينظر: املسالك، -(134)
 .6/33ينظر: املسالك، -(135)
 .392-2/391املسالك، -(136)
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، و"السنن (137): "من عمل عماًل ليس عليه أمران فهو رد"السنة وجب رده، عماًل بقول النيب 
  .(138)ال تعارض برأي، وال تقاس بقياس"

، (139)يف االحتجاج ابلسنة؛ أن "املراسيل من األحاديث كاملسندة" -أيًضا-ومن قواعده 
، و"مرسل الصاحب عن الصاحب كاملسند يف (140)شهور كاملسند الصحيح"و"مرسل الثقة امل

 .(141)وجوب احلجة"
، وقد وجدته حيتج به يف قضااي (142)وعنده أن خرب الواحد يوجب العمل دون العلم

وغريها من أحكام الشريعة مبا فيها احلدود؛ فقد قال: "ما حرمته السنة ووقع اإلمجاع  (143)العقيدة
، وهذا يفهم منه أنه إذا مل جيمع (144)على حترميه، يثبت فيه احلد كما يثبت فيما حرمه القرآن"

ن العلماء على التحرمي ال يثبت حد، وهللا أعلم. والذي أراه وهللا أعلم أن ما ثبت ابلسنة ولو كا
 خرب واحد وجب العمل به.

وابن العريب جمتهد غري مقلد متبع للدليل ال حيايب أحًدا، يستدل وحيتج، وحياجج وخيالف 
ابلدليل، ويرجح، ويؤسس القواعد ويبين عليها الفقه، ويستنتج ويستخلص، ويلخص عدة قضااي 

و قواعدها يف يف مكان واحد، ما يسهل على القارئ التعامل مع موضوعات مجعت أحاديثها أ
 مكان واحد يف صفحة أو عدة صفحات متتالية، فكان صاحب علم وصاحب منهج.

 
 اخلالف الفقهي عند ابن العريب: -املطلب الثالث

ُيستنتمج من احلديث أحكاٌم شرعية، بعضها جممٌع عليه، وبعضها اجتهادي حسب ما 
جرت عادة شراح احلديث يفتح هللا به على الشارح، وبعضها اآلخر خمتلف فيه، وعلى ذلك 

                                                           

، واحلديث من رواية عائشة رضي هللا عنها، أخرجه مسلم يف اجلامع 6/158ينظر: املسالك، -(137)
 .1718الصحيح: كتاب األقضية، ابب نقض األحكام الباطلة ورد حمداثت األمور، ح: 

 .6/175ينظر: املسالك، -(138)
 2/524، وينظر: القبس، 4/227، وينظر: املسالك، 335-2/334املسالك، -(139)
 .3/375، و1/344، وينظر: املسالك، 5/517املسالك، -(140)
 .6/160، وينظر: املسالك، 4/299املسالك، -(141)
 .7/220ينظر: املسالك، -(142)
 .3/595ينظر: املسالك، -(143)
 .5/511ينظر: املسالك، -(144)
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عموًما بعرض اخلالف الفقهي، لبيان احلق يف املسألة الفقهية، واالنتصار للمذهب أو الرد عليه، 
واالحتجاج على املخالف وإبطال حجته أو إضعافها، ويف ذلك ابب من أبواب العلم يتعلم منه 

 خلالف الفقهي.طالب العلم كيفية االستدالل، وكيفية الرد واملناقشة، وكيفية عرض ا
وقد اهتم ابن العريب مبسألة اخلالف الفقهي كونه قضية منهجية مهمة يف شرح احلديث، 
تدل على اطالعه الواسع على آراء العلماء يف مصادر احلديث والفقه، وعلى مجع األدلة للمذاهب 

ه مع التدليل. إال املختلفة، وعلى ابعه الواسع ومتكنه من الرد واملناقشة والرتجيح، وإبداء وجهة نظر 
أن منهجه اختلف يف طريقة العرض، فإنه أييت مبختلف اآلراء مرة، ويكتفي مرة أخرى بذكر 
مذهب واحد غافاًل ابقي املذاهب، كما أنه مرة يسمي القائل، ومرة ال يسميه، ولذا قد جيد 

لعلماء. وقد القارئ صعوبة يف حتديد القائل، كما أنه يذكر أحيااًن سبب اخلالف الفقهي بني ا
الحظت عنده طول نفس يف عرضه للخالف يف بعض القضااي، وتفصياًل يف قضااي أخرى ما 

 يظهر متكن ابن العريب يف هذا الباب من أبواب العلم، وقدرته على حبث القضية املعروضة.
وفيما يلي أعرض بعض النماذج الدالة اليت تبني انتصاره للمذهب املالكي أو الرد على 

املالكية، كما أعرض بعض النماذج األخرى من رده على ابقي املذاهب الفقهية، وما امتاز بعض 
 به يف كل ذلك، مع إيراد بعض القضااي املنهجية يف عرض اخلالف بني الفقهاء يف النقاط التالية:

ففي مسألة قتل الكالب؛ ذكر ثالثة أقوال: األول؛ أهنا تقتل إال كلب املنفعة،  -أ
لقول بنسخ قتلهم ما عدا األسود البهيم، مع ذكر بعض أدلتهم، والثالث؛ أال يقتل من والثاين؛ ا

الكالب ال أسود وال غريه، ابستثناء العقور، وذكر دلياًل هلم، مث رد  ذلك بقوله: "وهذا كله يف 
 ، وهو أمر(145)الكلب املتخذ للمنفعة، وأما للمضرة فال حيتج هبا، ومن ادعى النسخ فعليه الدليل"

يوضح أنه يفرق بني املتخذ للمنفعة وغريه، فال يقتل األول ويقتل غريه، وهو أتييد لرأي مالك دون 
تصريح، وأنه يرد رأي القائلني بنسخ األمر بقتل الكالب، ويطلب الدليل على ذلك رغم أنه ذكر 

ال يقبل ما استدلوا به، كأنه يراها عمومات ال حيتج هبا، وإمنا النسخ حيتاج إىل دليل صريح 
 االحتمال. 

إال أن ابن العريب استدل على صحة املذهب يف مواطن أخرى أبدلة، ما يدل على 
ايم أميُـّهما النَّيبُّ ترجيحه ملذهب مالك، ففي قوله: "والدليل على صحة مذهب مالك، قوله تعاىل: 

                                                           

 .529-7/528ينظر: املسالك، -(145)
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ِإذما طملَّْقُتُم النِ سماء
عمر: "فطلقوهن لقبل عدهتن"، وهي قراءة تساق على  ، ...كما قرأ ابن(146)

، فدل ذلك (147)طريق التفسري. وبني  النيب عليه السالم أن  ذلك أْن يطل قها يف طهر مل ميسها فيه
، الحظ معي كيف ربط يف (148)على أن الطهر الذي يطلقها فيه تعتد به، وأنه من أقرائها"

السنة النبوية يف االحتجاج ابلدرجة نفسها مقدًما االستدالل ملذهب مالك بني القرآن الكرمي و 
يف موضع  على النص احلديثي، وكيف أنه استخدم بيان النيب  -كما هو معلوم-النص القرآين 

ابلقراءة التفسريية  -يف الوقت نفسه-اخلالف، وتفسريًا للنص الذي حيتاج إىل تفسري، مستعيًنا 
أدرى مبا روى، ألنه صاحب الواقعة، وهذا كله  للصحايب اجلليل ابن عمر صاحب القصة، وهو

يظهر ارتباط ابن العريب ابلنص احلديثي من جهة، وقوته يف االحتجاج واستحضار األدلة يف 
املسألة حمل اخلالف. وقد وجدت أنه أوضح موضع اخلالف، أي الثمرة من هذا اخلالف الذي 

خبالف ذلك، فهل حتل املرأة بدخوهلا يف يظن الناظر املتعجل أول وهلة أنه ظاهري شكلي، واألمر 
الدم الثالث؟ كذلك يف قول: إن املرأة تعتد ابألطهار عند مالك ومن معه، أو حتل بعد انقضاء 

. وهذا عمل الفقيه البصري، واملؤلف املوفق، ما يظهر أن اخلالف (149)الدم؟ وهو قول العراقيني
ليت ال يستغين عنها انظر يف الفقه، ومشارك فيه، العايل من املوضوعات األساسية، والعلوم الرئيسة ا

فضاًل عن املفيت، ما يعوز عدًدا من الناس اليوم يف واقعنا، وقد صدق من قال: "ممن مل يعرف 
 .(151)، "وممن مل يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه"(150)االختالف مل يشم أنفه الفقه"

فقد روى ابن انفع عن مالك، أن يسري إال أن ابن العريب رد  بعض آراء مالك واملالكية؛ 
النجاسة إذا وقعت يف الكثري من املائعات، كالزيت واللنب، فإنه ال ينجسهما، ضع فه الشارح 

 مستداًل بوجهني:

                                                           

 .1الطالق، -(146)
أخرجه مالك يف املوطأ عن ابن عمر: كتاب الطالق، ابب ما جاء يف اإلقراء وعدة الطالق وطالق -(147)

، 4625صحيح: كتاب التفسري، ابب سورة الطالق، ح: ، والبخاري يف اجلامع ال1196احلائض، ح: 
 .1471ومسلم يف اجلامع الصحيح: كتاب الطالق، ابب حترمي طالق احلائض، ح: 

 .5/525، و3/218، وينظر: املسالك، 5/627املسالك، -(148)
 .628، و7/627ينظر: املسالك، -(149)
 .2/102جامع بيان العلم، -(150)
 .2/102املرجع نفسه، -(151)
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اء واملائعات، وال مساواة بينهما، والثاين أنه صدم احلديث "أحدمها: أنه ساوى بني امل
، فهو (153)الفأرة يف مسن أحدكم..." احلديث : "إذا وقعت، ويقصد قول النيب (152)الصحيح"

 يغلب النص على الرأي، وهو شأن العلماء اجملتهدين.
وقد يصف مذهب املالكية ابالضطراب يف موطن آخر ابلقول: "وقد اضطرب املذهب 

، وهو حكاية للخالف يف املذهب املالكي، ما جيعله مصدرًا يف ذلك، (154)يف ذلك على أقوال"
فيما - ملالكية حني خيالفون هبا النصوص احلديثية؛ فقد احتج بقول النيب ويضعف آراء بعض ا

على ضعف  (155)ينامون، مث يصلون وال يتوضؤون" : "كان أصحاب رسول هللا -رواه أنس
قول بعضهم: إن النوم حدث يف نفسه، قال النووي: "وفيه أن نوم اجلالس ال ينقض 

ها إىل إحدى عشرة حالة، قائاًل: "والضابط . وقد بني  حاالت النائم وأوصل(156)الوضوء"
للمذهب فيها؛ أن من استثقل نوًما فعليه الوضوء، وإذا كانت السِ نة واخلمْفقة، فال وضوء 

، وهذا أمر الفت عند ابن العريب؛ فإنه يؤصل أصواًل، ويبين عليها فقًها، أو هي (157)عليه"
بعضه، مث يضع األصل ليستفيد منه  خالصة يضعها بعد أن أييت ابخلالف يف املسألة كله أو

القارئ، أبخذ ضابط يضبط التفكري الفقهي، والبحث يف املسألة، واملكلف ينظر يف الصورة اليت 
، وينزل احلكم املناسب له بناًء على الضابط الذي تلقاه -كما يف هذا املثال-تنطبق على نومه 

 من الشارح.
                                                           

 .2/42املسالك، -(152)
أخرجه هبذا اللفظ أبو داود يف سننه: كتاب األطعمة، ابب يف الفأرة تقع يف السمن، من طريق ممْعممر، -(153)

: قمالم رمُسوُل هللِا  ، وأخرجه البخاري يف اجلامع عمِن الزُّْهرِيِ ، عمْن سمِعيِد ْبِن اْلُمسميِ ِب، عمْن أميب ُهرميـْرمةم قمالم
: أمْلُقوهما وممما حمْوهلمما ومُكُلوُه"،  الصحيح بلفظ: "أمنَّ فمْأرمًة ومقـمعمْت يف مسمٍْن فممماتمْت، فمُسِئلم النَّيبُّ  عمنـْهما، فـمقمالم

ثـمنما يف كتاب الذابئح والصيد، ابب إذا وقعت الفأرة يف السمن اجلامد أو الذائب، من طريق ُسْفيمان: حم  دَّ
ثُُه عم  عم اْبنم عمبَّاٍس حُيمدِ  بمةم: أمنَُّه مسِم : أمْخبـمرمين ُعبـمْيُد هللِا ْبُن عمْبِد هللِا ْبِن ُعتـْ  ْن ممْيُمونمةم.الزُّْهرِيُّ، قمالم

 .1/399املسالك، -(154)
ضوء، أخرجه مسلم يف اجلامع الصحيح: كتاب احليض، ابب الدليل على أن نوم اجلالس ال ينقض الو -(155)

 .376ح: 
 .4/73املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، -(156)
 .2/46املسالك، -(157)



                                                   ليبيا - اجلامعة األمسرية سابقا         عبدالعزيز بوشعيب العسراوي د.    ...فقه النص احلديثي عند ابن العريب      

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                          sunnaconf.elmergib.edu.ly 

يب إذا رأى رأاًي، واحتج له حبجج مقنعة؛ فإنه فاألمر الذي يتعجب له القارئ؛ أن ابن العر 
، أو ينص على عدد من احلاالت (158)جيعله أصاًل، ويبين عليه تقسيمات وصورًا يفصلها يف نقاط

يف الباب، مع بيان ضابط املذهب يف ذلك، أو يبني احلاالت اخلاصة بباب معني، مث يبني أقوال 
 ية فقهية غزيرة.األئمة يف كل حالة، ما جيعلنا أمام مادة علم

ومن أقوى الردود على بعض املالكية اليت وجدهتا يف "املسالك" رد ه ما أثبته ابن أيب زيد 
القريواين يف التشهد من زايدة، قال: "جاء فيه ...بوهم وقبيح"، فرد ه بناء على قاعد ذهبية تثبت 

ل فيما رمسته ابلنص، ذلك ارتباطه الشديد ابلنص الشرعي يف العبادات اليت ال تقبل اجتهاًدا حبا
إذا عل م شيًئا وجب الوقوف عند تعليمه، وإذا بني  ذِْكرين يف قصتني، مل جيز أن  قوله: "إن النيب 

يبدال فيوضع أحدمها موضع اآلخر، وال أن جيمع بينهما، فإن ذلك تبديل للشريعة، واستقصار ملا  
 .  (159)ان إليكم"إلينا وعهد يف التعليم، هذا عهد نبينا  كمله النيب 
كما انقش الشارح الشافعي يف بعض املواضع، مضعًفا رأيه إذا ابن له ضعفه؛ فقد   -بــ

املاء الذي ينجس إذا حل ت فيه النجاسة أبقل من قـُل تني، مستشهًدا  -مثاًل -حدد الشافعي 
الشارح: "وهو ، قال (160)حبديث أخرجه عن ابن جريج؛ "أنه إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث"

، وهو أمر فيه نظر؛ فإن احلديث أخرجه أئمة آخرون أبسانيد أخرى غري (161)حديث مل يصح"
 طريق الشافعي.

وقد ضع فه ابن عبد الرب أيًضا بقوله: "وبعضهم يقول فيه: إذا كان املاء قلتني مل حيصل 
لتوقف عن القول اخلبث، وهذا اللفظ حمتمل للتأويل، ومثل هذا االضطراب يف اإلسناد يوجب ا

، إال أن (162)هبذا احلديث، إىل أن القلتني غري معروفتني، وحمال أن يتعبد هللا عباده مبا ال يعرفونه"
                                                           

 .6/490، و5/625، و2/423، و2/46، و2/42ينظر: املسالك، -(158)
 .392-2/391املسالك، -(159)
، والبيهقي يف السنن الكربى من طريق ابن جريج مسنًدا: كتاب 1/4أخرجه الشافعي يف األم معضاًل: -(160)

، 1292، ابب الفرق بني القليل الذى ينجس والكثري الذى ال ينجس ما مل يتغري، ح: الطهارة
، وأخرجه من طريق حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر، عن ابن عمر، 1/262

 ، والنسائي يف سننه: كتاب الطهارة،63أبو داود يف سننه: كتاب الطهارة، ابب ما ينجس املاء، ح: 
، 67، والرتمذي يف اجلامع الصحيح: أبواب الطهارة، ابب منه آخر، ح: 52ابب التوقيت يف املاء، ح:

 .517وابن ماجه يف سننه: كتاب الطهارة وسننها، ابب مقدار املاء الذي ال ينجس، ح:
 .2/41املسالك، -(161)
 .1/329التمهيد، -(162)
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اإلثيويب صححه، ونقل عن العراقي أن اجلم الغفري من األئمة صححوه، فيهم: الشافعي، وأبو 
حبان، والدارقطين، وابن عبيد، وأمحد، وإسحاق، وحيىي بن معني، وابن خزمية، والطحاوي، وابن 

 .(163)منده، واحلاكم، واخلطايب، والبيهقي، وغريهم
قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل  ويف حديث أيب هريرة أن رسول هللا  -ج

رأى ابن العريب أن  ؛(164)يده قبل أن يدخلها يف وضوئه فإن أحدكم ال يدري أين ابتت يده"
قائًما من النوم أو مقباًل على الوضوء، فاملقصود به جوالن  املكلف مطالب بغسل يديه سواء كان

اليد يف البدن، وتصرفها يف األعضاء املستكرهة واملستقذرة، مث توجه بنقد لطيف ألمحد بن حنبل، 
مع سعة علمه كان يقول: هذا خمصوص بنوم  -رمحه هللا-قائاًل: "وأعجب ألمحد بن حنبل 

ملحظًا خاًصا، وهو مقصود الشارع، فمن متسك ابلظاهر قال ، فابن العريب هنا يلحظ (165)الليل"
 بقول أمحد، ومن ذهب إىل القصد من األمر، رأى رأي الشارح.

ْيٍم  ويف مسألة االنتفاع جبلد امليتة؛ قال أمحد: ال ينتفع به، واستدل حبديث عمْبِد هللِا ْبِن ُعكم
: "أاتان كتاب رسول هللا  الم شاب قبل وفاته بشهر أو شهرين أن أبرض جهينة قال: وأان غ قمالم

؛ رد ه ابن العريب قائاًل: "يصح ما قاله بشرطني: (166)ال تنتفعوا من امليتة إبهاب وال عصب"
أحدمها: لو صح حديثه كصحة حديثنا )يقصد حديث ابن عباس(؛ فإن التعارض بني اخلربين إمنا 
يكون إذا استواي يف الصحة. وأما الشرط الثاين: أبن يتعارض اخلربان لفظًا، وال معارضة هاهنا 

                                                           

 .11-2/10ينظر: ذخرية العقىب، لإلثيويب، -(163)
، واللفظ له، 37رجه مالك يف املوطأ: كتاب الطهارة، ابب وضوء النائم إذا قام إىل الصالة، ح: أخ-(164)

ومسلم يف اجلامع الصحيح: كتاب الطهارة، ابب كراهة غمس املتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف 
 .278اإلانء قبل غسلها ثالاث، ح: 

 .2/40املسالك، -(165)
، 4128ه: كتاب اللباس، ابب من روى أن ال ينتفع إبهاب امليتة، ح: أخرجه أبو داود يف سنن-(166)

، والرتمذي يف اجلامع 4249والنسائي يف سننه: كتاب الفرع والعترية، ابب ما يدبغ به جلود امليتة، ح: 
، وقال: حديث حسن، 1729الصحيح: كتاب اللباس، ابب ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت، ح: 

، 3613: كتاب اللباس، ابب من قال ال ينتفع من امليتة إبهاب وال عصب، ح: وابن ماجه يف سننه
 ، واللفظ ألمحد، وقد ضعفه شعيب األرنؤوط.18783، ح: 31/80وأمحد يف املسند، 
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ناول اجللد بعد الدابغ ويسمى أدميًا، ويسمى يت (168)، ذلك أن حديث ابن عباس(167)بينهما"
اجللد قبل الدابغ إهااًب كما يف حديث عبد هللا بن عكيم. فالقارئ هنا أمام رأي مبين على 
التقعيد، يتعلم منه كيف يستدل على املخالف، وكيف يوظف القواعد، ويضطر معه إىل مراجعة 

ت علمًيا، وجيعل طالب العلم يدرك املصادر والتأكد من صحة احلديث، وكل ذلك يبين الذا
وجهات النظر املختلفة، ويقف على الرأي الصحيح مقابل الضعيف، أو الصائب مقابل 

 األصوب.
من بني اآلراء اليت ذكرها الشارح؛ آراء أيب حنيفة وأصحابه، فكان ينسب هلم بعضها  -د

و قال العراقيون. وقد وجدت أنه أبمسائهم، وأحيااًن ينسبهم إىل العراق، فيقول: قال أهل العراق، أ
يناقشهم يف بعض اآلراء، من ذلك قول أيب حنيفة يف الوتر: "هو واجب يعاقب اتركه، وهو يف 
املشيئة"؛ قال ابن العريب مبطاًل قوله: "وليس له يف هذه املسألة دليل يعول عليه، وكل حديث 

و ع"تعلق به ابطل...، وحديث األعرايب يقطع به قوله: "إال أن تط  
م الشارح (170)"(169) ، وهنا حُيكِ 

احلديث الذي يفيد مبنطوقه الصريح، أن كل صالة خال املفروضة تطوع مسنون ليس بواجب، 
ويدخل فيه الوتر، ويبطل أدلته اليت ال يعول عليها يف التدليل هلذه املسألة. وقد أوضح يف هذا 

به من اتباعه، مث ذكر له دلياًل، املوضع القصد من الوتر، وحكم على قوله ابلشذوذ، وحذر طال
، وأن القصد به أمر احلفظة بوتر قيام الليل، وال يرقى (171): "أوتروا اي أهل القرآن"وهو قوله 

أن أاب حنيفة  -يف الوقت نفسه-إىل الوجوب، وقد ضعف هذا احلديث وهو أمر فيه نظر، مبيًنا 
، (172) يكون إال للنوافل ومنها الوترانقض قوله حني رأى أن الوتر يكون على الراحلة، وذلك ال

فالتناقض يف القول يعد من احلجج القوية على املخالف، كما أن االستدالل ابحلديث الضعيف 
                                                           

 .3/218، و1/406، وينظر: املسالك، 5/308املسالك، -(167)
، ومسلم يف اجلامع 1063ح:  أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب الصيد، ابب ما جاء يف جلود امليتة،-(168)

 .366الصحيح: كتاب احليض، ابب طهارة جلود امليتة ابلدابغ، ح: 
، 46متفق عليه؛ أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح: كتاب اإلميان، ابب الزكاة من اإلسالم، ح: -(169)

 .11ح:  مسلم يف اجلامع الصحيح: كتاب اإلميان، ابب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالم،
 .13/260، وينظر: التمهيد، 3/7املسالك، -(170)
، وقال: 453أخرجه الرتمذي يف جامعه برواية علي: أبواب الوتر، ابب ما جاء أن الوتر ليس حبتم، ح: -(171)

حسن، وابن ماجه يف سننه برواية عبد هللا بن مسعود: كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، ابب ما جاء يف 
 يب األرنؤوط.، وقواه شع1262، ح: 2/413، وأمحد يف املسند برواية علي، 1170الوتر، ح: 

 .1/470، وينظر: املسالك، 3/8ينظر: املسالك، -(172)
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. إال أين الحظت أنه يغلظ القول (173)ُمضِعف للقول كما فعله ابن العريب يف موضع آخر
، فال شيء يعلو يف (174)قهيللحنفية، ويصفهم بصفات ال يليق بعامل استعماهُلا يف اخلالف الف

 اخلالف الفقهي على الدليل، وجيب أن يكون الرد أبدب العلماء املستمد من األخوة اإلسالمية.
انقش ابن العريب يف ردوده القوية أهل الظاهر أيًضا؛ ورد  بعض أقواهلم ابلنص؛ فقد  -هـ

جد، والنص صريح يف صالة اجلماعة ومنعوا آكل الثوم والبصل من دخول املس -مثاًل -أوجبوا 
قال: "كلوه )أي الثوم( ومن أكله  إابحة أكلهما، وهو حديث أيب سعيد اخلدري أن النيب 

، إال أن من أكلهما مينع من حضور (175)منكم فال يقرب هذا املسجد حىت يذهب منه رحيه"
أهل  اجلماعات يف املسجد؛ وهو ما عده دلياًل على أن صالة اجلماعة ليست فريضة، ردًّا على

 .(176)الظاهر الذين يوجبوهنا
، وهو حديث (177)واستدل على أهل الظاهر ابلنص يف إجياب الغسل من التقاء اخلتانني

: "إذا قعد بني شعبها عن النيب  ، وما رواه أبو هريرة (178)عائشة رضي هللا عنها يف املوطأ
احلديث. وقد وجدته يف موضع آخر قد أغلظ القول يف حق أهل  (179)األربع، مث أجهدها..."

، ذلك أهنم (180)الظاهر، فعد هم ممن "ال تقوم هبم احلجة،...وقوهلم أعظم خرقًا يف الدين وفتًقا"

                                                           

 .89-6/88، واملسالك، 2/47ينظر: املسالك، -(173)
، وقد اهتمه ابلضعف يف احلديث، وهي دعوى حتتاج إىل حبث 6/174، و5/305ينظر: املسالك، -(174)

 وحتقيق.
، وذكره ابن عبد الرب يف 3823ح:  أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب األطعمة، ابب يف أكل الثوم،-(175)

 ، ومعناه صحيح وردت به أحاديث صحيحة.6/418التمهيد ومل يعلق بشيء، 
 .2/497، وينظر: املسالك، 1/477ينظر: املسالك، -(176)
 .201-2/200ينظر: املسالك، -(177)
املوطأ:  هو حديث أيب سلمة أنه "سأل عائشة رضي هللا عنها ما يوجب الغسل؟"، أخرجه مالك يف -(178)

 .103كتاب الطهارة، ابب واجب الغسل إذا التقى اخلتاانن، ح: 
، ومسلم 287متفق عليه: أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح: كتاب الغسل، إذا التقى اخلتاانن، ح: -(179)

 .348يف اجلامع الصحيح: كتاب احليض، ابب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل ابلتقاء اخلتانني، ح: 
 .7/348، وينظر: املسالك، 4/186املسالك، -(180)
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، واحلق أنه استدل عليهم هنا ابلنص (181)قالوا: إنه ال جيوز الصوم يف السفر، ومن صام ال جيزئه
حاديث النبوية، وخر ج ما احتجوا به من نصوص معارضة بغريها خترجًيا من القرآن الكرمي ومن األ

حسًنا فكان استدالله قواًي، وقد مضى معنا يف املطلب األول يف مسألة فقه حديث: "ليس من 
الرب الصوم يف السفر"، وقد أجاد وأفاد، لكن التلفظ أبلفاظ غليظة يف حق أهل الظاهر واألحناف 

إال إقذاعه يف ذم  -رمحه هللا-قال الذهيب: "ومل أنقم على القاضي ، (182)يبال جيارى فيه ابن العر 
ابن حزم واستجهاله له، وابن حزم أوسع دائرة من أيب بكر يف العلوم، وأحفظ بكثري، وقد أصاب 

، نعم أوافق الذهيب يف (183)يف أشياء وأجاد، وزلق يف مضايق كغريه من األئمة، واإلنصاف عزيز"
 أطلقها ابن العريب يف حق ابن حزم وغريه ال تليق بعامل يف حجمه، وتنايف أدب أن العبارات اليت

اخلالف بني العلماء، مما جيب أن يُنبَّه إليه طالب العلم، إال أن ابن العريب كان موفًقا يف ردود  
 كثرية.

لكن جيب القول: إن ابن العريب كان جُيل العلماء ويثين عليهم، من ذلك ما قاله يف حق  
، وذلك يف حكم (184)بن شهاب الزهري مثاًل معتذًرا له قال: "ولو علمه ابن شهاب ما تعداه"ا

االنتفاع جبلد امليتة بعد الدابغ، ومنه ما وصف به ابن عبد الرب بقوله: "قال اإلمام احلافظ أبو 
 ، وغريها من األوصاف.(185)عمر رضي هللا عنه"

د املعاين انتقاًدا شديًدا؛ ففي نص مهم جًدا وقد انتقد ابن العريب التعلق ابلظاهر مع وجو 
ذكر أن اليهود أعظم طائفة تعلقت ابلظواهر فوقعوا يف كبائر ومعاصي، مث قال: "وألجل هذا كان 
مذهب مالك أشرف املذاهب؛ ألنه قال ابالستنباط، وتتبعه املعاين، وإعراضه عن الظاهر إذا 

حنن إذن أمام مدرستني: مدرسة مقاصدية، تستعمل الظاهر إذا كان  .(186)وجدها )أي املعاين("
مقصوًدا، وتتجاوزه إىل اعتماد املعاين إذا وجدت، وتلحق النظري ابلنظري بناًء على املعىن املوجود يف 
األصل، ومدرسة ظاهرية، تعتمد الظاهر وجتمد عليه، ولذلك جاءت آبراء فقهية غري مقصودة 

 للشارع.

                                                           

 .6/247، واحمللى، 4/186ينظر: املسالك، -(181)
 .6/220ينظر ما قاله مثاًل يف حق أيب حنيفة يف: املسالك، -(182)
 .39/195سري أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب، -(183)
 .5/308املسالك، -(184)
 ، وغريها.2/21، و1/407، وينظر: املسالك، 1/412املسالك، -(185)
 .410-7/409ينظر: املسالك، -(186)
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مامية؛ فيعدهم فرقة مبتدعة، ولذا يكون رأيهم شاًذا ال يتبعون عليه، فقد أما اإل -و  
يف مسح الرجلني يف الوضوء، وبني  ما أوقعهم يف هذا الرأي من القراءة يف قوله  -مثاًل -أورد رأيهم 

ْعبمنيِ فاْغِسُلوْا ُوُجوهمُكْم ومأمْيِديمُكْم ِإىلم اْلممرماِفِق وماْمسمُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم تعاىل:  ومأمْرُجلمُكْم ِإىلم اْلكم
؛ (187)

ابلنصب، وذلك يقتضي الغسل، وقرئت ابخلفض وذلك يقتضي املسح،  ومأمْرُجلمُكمْ فقد قرئت: 
، علًما أبنه بني  كيفية النظر إىل (188)وملا اختلفت القراءاتن، اختاروا املسح، وهو مذهب فاسد

قراءتني تقتضي الغسل: قراءة النصب محاًل على القراءتني قائاًل: "وحنن جنمع بينهما، فنجعل ال
، مث استشهد على هذا (189)الرأس، وقراءة اخلفض محال على اجلوار، وهو شائع يف لسان العرب"

آبية من القرآن الكرمي، وببيت شعري، وهذا كله يُبني  املستوى العلمي البن العريب، والفطنة العالية، 
 أعود هنا إىل املسألة األساسية يف البحث، أعين ارتباط ما جعله يف مصاف الشراح الكبار، لكين

ابن العريب ابلنص احلديثي، فقد اعتمد مذهب الغسل؛ ألن هذا األمر نطقت به األحاديث 
 ، وغريمها.(190)الصحيحة، مما رواه البخاري ومسلم

للقراء، حىت يكونوا  يبني  مذهب الشيعة اإلمامية -مع غريه من الشراح-وقد الحظت أنه 
 على علم ابملبتدعة الذين ال جيوز اتباعهم، وال يعتد خبالفهم على األمة.

مسألة من أتخر حيضها، مىت خترج من العدة فتحل لألزواج؟؛ حكى أقوال عدد  ويف -ز
من العلماء، منها أقوال أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها، ومالك، وأهل العراق، والشافعي، مث 
استقل برأيه بقوله: "والصحيح أن الزايدة على مدة احلمل ال اعتبار هلا؛ ألن مدة احلمل ال تعلم 

، مث ذكر رأاًي شاًذا، ورد ه بقوله: "وقد (191)الشريعة، وإمنا تعلم مبستمر من العادة" بدليل من
مسعت من يقول: أقصى مدة احلمل سبعة أشهر، وهي نكتة فلسفية، وإعراض عن الداينة قصية، 

، ها هنا جند أن الشارح، حيكي اخلالف (192)وخالف إمجاع األمة، فال ينبغي أن يلتفت إليه"

                                                           

 .6املائدة، -(187)
 .2/24ينظر: املسالك، -(188)
 .2/25ينظر: املسالك، -(189)
 .24-2/23ينظر: املسالك، -(190)
 .5/626املسالك، -(191)
 .5/626املسالك، -(192)
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أي، ويستقل برأيه ألن اجملال يتسع للخالف، لعدم وجود نص، دل على هذا أن دون تعصب للر 
األمر يؤخذ من العادة، وهو ما يصحح أنه أيخذ ابلعرف اجلاري بني الناس، ويف الوقت نفسه يرد  
ما شذ فقط، ومل جيد له ما يسوغه من نصوص الدين العام، أو اإلمجاع، أو العرف، بل وجد فيه 

سبق، علًما أبن اخلالف هنا سببه عدم وجود نص، وهو ما صرح به يف مواطن خالفًا لكل ما 
 أخرى، ما سأنبه إليه قريًبا.

بني خالف  -أحياانً -من القضااي املنهجية اليت جيب إثباهتا هنا أن الشارح يفصل  -ح
الصحابة وبني خالف أصحاب املذاهب الفقهية، فيسمي األول اخلالف بني السلف، فهو غري 

ف بني الفقهاء، وله مكانة خاصة يف اخلالف بني العلماء؛ فقد قال: "وقد اختلف العلماء اخلال
، مث ذكر رأي املهاجرين واألنصار، ومسى بعض الصحابة، مث (193)من السلف يف االستنجاء ابملاء"

ِإنَّ اّلل م حيُِبُّ التـَّوَّاِبنيم ومحيُِبُّ اْلُمتمطمهِ رِينم أراد تفسري قوله تعاىل: 
، قال: "فطلبنا أتويل ذلك، (194)

، مث ذكر قويل اتبعينْي، ما يعين أنه يقصد هبذا (195)فوجدان السلف قد أتولوا ذلك على قولني"
االصطالح الصحابة والتابعني، إال أن األمر عندان حنن أن السلف نقصد به كال من الصحابة 

سبقوا عصران ممن تصح التلمذة على  والتابعني وأئمة املذاهب ومقلديهم، وعدًدا من العلماء الذين 
 كتبهم، وكلما كان الزمن متقدًما أشد، كان االتباع أفيد وأجود، وهو ما نقصده. 

سبب اخلالف، ففي مواطن قليلة صرح بسبب اخلالف بني  -أحياانً -حيدد الشارح  -ط
عن النيب  العلماء، مثل عدم وجود نص يف املسألة؛ من ذلك قوله: "ونشأت ههنا مسألة ليس فيها

  نص، وهو أنه إذا كان مدرًكا بركعة للصالة، هل يكون ذلك أول صالته أو آخرها؟ فاضطرب
كما -، فلو وجد نص يف املسألة حُلِسم اخلالف، أو الستند إليه ابن العريب (196)العلماء يف ذلك"

 ، وقد ذهب مذهب املالكية يف هذه املسألة.-هو منهجه
: "التصلوا بعد العصر"؛ قال: "قلنا: هل يريد قوله وخالل عرض اخلالف يف تفسري 

بذلك الوقت، أو نفس الوقت من الصالة؟ وعلى هذا انبىن اخلالف للعلماء يف صالة اجلنازة بعد 
، فهو هبذا يبني أن اخلالف مبين على اجتهاد يف تفسري (197)العصر، إذا بقي من الوقت شيء"

                                                           

 .2/33املسالك، -(193)
 .222البقرة، -(194)
 .2/34املسالك، -(195)
 .1/405املسالك، -(196)
 .1/468املسالك، -(197)
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صر، ابإلضافة إىل أنه يبني أحيااًن الفائدة من اخلالف املقصود من هني الشارع عن الصالة بعد الع
 ، وهو فهم عميق للخالف الفقهي، يبني أمهية فهم اخلالف يف فقه املسائل.(198)يف مسألة ما

وقد حدد أن أسباب اخلالف بني الصحابة إما أن يكون أتويل ما نقلوه، أو ما انفرد 
 .(199)بعلمه بعضهم دون بعض

يذكر مذهًبا أو فالفقهي، فتارة خيتصر املسألة ائل اخلالف اختلف منهجه يف بسط مسو 
مذهبني، واترة يفصله مبا يفيد القارئ النِهم، والحظت أنه خيصص لتفصيل قول مالك مسألة أو 

، يذكر فيها خمتلف أقواله املروية عنه؛ بل إنه ينقل اخلالف بني املالكية ويلخصه (200)فصاًل 
وهو أمر بديع عند ابن العريب، مثل ما وجدته صنع يف مسألة  تلخيًصا جيًدا خيدم به فقه مالك،

 .(201)اليت ترد هبا املرأة يف عقد النكاح العيوب
أهم ما وجدت لديه يف شرحه؛ قواعد يف اخلالف الفقهي، منها عدم االعتداد  من -ي 

ابخلالف بعد اإلمجاع أو أثناء املنازعات يف جمالس القضاء، قال: "وليس نزاع املنازع يف جملس 
 . (202)القضاء بقول معدود يف اخلالف"

حجة على قاعدة الصحابة إذا اختلفوا مل يكن يف قول واحد منهم  -أيًضا-من ذلك 
 .(204)، والفرائض ال تثبت إال بنص من القرآن، أو السنة، أو إمجاع األمة(203)غريه إال بدليل

فإن قيل: ما فائدة هذه القواعد؟ قلت: فائدهتا عظيمة، فمعرفة أن هذه املسألة جممع   
 عليها يف عهد الصحابة تسد الباب أمام االجتهاد الذي يفتح معه اخلالف. والعلم أبن الصحايب

ليس حجة على صاحبه، يساعدان على طلب الدليل من املخالف، أال ترى أن الصحابة اختلفوا 
يف مسألة االغتسال إذا جاوز اخلتان اخلتان، فالتجأ أبو موسى األشعري إىل عائشة رضي هللا عنها 

                                                           

 .2/37املسالك، -(198)
 .4/306املسالك، -(199)
 .5/308: املسالك، -مثاًل -ينظر -(200)
 .464-5/463املسالك، -(201)
 .6/527املسالك، -(202)
 .4/283ينظر: املسالك، -(203)
 .415-3/414ينظر: املسالك، -(204)
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ديث: "ال هبذا الشأن، فأعلمته ابلدليل، فقال قولته احملفوظة يف احل ل هللا و لكوهنا أعلم أبمر رس
، قال ابن عبد الرب: "وهذا يدلك على أن تسليم أيب موسى (205)أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا"

لعائشة يف هذه املسألة إمنا كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول هللا، فلذلك سلم هلا 
 .    (206)إذ هي أوىل بعلم مثل ذلك من غريها"

السبيل إىل العلم ابلواجبات ومتييزها عن السنن أما العلم بقاعدة الفرائض؛ فلمعرفة 
والنوافل، فقد وظفها ابن العريب للرد على أيب حنيفة الذي أوجب سجود التالوة، يف حني رآه 
مالك سنة، وأيده ابن العريب حمتجا هبذه القاعدة. وهي قواعد أو ضوابط مهمة جًدا يف ضبط 

لب العلم مطالب بتعلم هذه العلوم الشرعية، وما اخلالف الفقهي وتوجيهه علمًيا، ما يعين أن طا
يتطلبه موضوع اخلالف ومناقشة العلماء، وأن هذا األمر شأنه عاٍل وبعيد حيتاج إىل قدر عاٍل من 

 العلم، وهللا املوفق واهلادي إىل الصواب.
 

  

                                                           

 .104الطهارة، ابب واجب الغسل إذا التقى اخلتاانن، ح: أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب -(205)
 .23/101 التمهيد،-(206)
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 اخلامتة:
بذل ابن العريب يف كتابه "املسالك" جهًدا كبريًا يف جتلية معاين أحاديث املوطأ، واستنباط 
فوائد عديدة من متونه، وشرح تراجم مالك، وإفراد مسائل املوطأ الفقهية ابلشرح والتعليق، فقد  

كون كان يربز النص أحيااًن كثرية، مث يضع عناوين مهمة، ُيضمِ ن كل عنوان مسألة علمية قد ت
نظرًا يف إسناد احلديث، أو يف تراجم املوطأ، أو استنباطًا ألحكام شرعية، أو عرًضا ملسألة خالفية، 
أو شرًحا للفظة غريبة، أو إشارة إىل مسائل الفقه املالكي، إىل غري ذلك. وفيما يلي أثبت عدًدا 

 من النتائج تصف هذا اجلهد:
بوية وآاثر وأقوال ملالك، فكان يقسم توىل شرح نصوص املوطأ مبا فيه من أحاديث ن -

شرح نصوص املوطأ إىل فصول أو فوائد أو مآخذ؛ كل فصل أو فائدة أو مأخذ خيتص مبسألة 
علمية ما، إال أين الحظت أنه كان يغفل ذكر نص املوطأ من حني آلخر، يضيف خالل الشرح 

أو قواعد أصولية، أو  عناوين مستقلة أو ضمن فصول أو مقدمات، أو فوائد، يوضح هبا فروًعا
غريها. كما الحظت أنه يضيف أحاديث من خارج املوطأ ويشرحها أيًضا ما يعد إغناًء ملتون 
املوطأ إبضافة متون أخرى، وكذا فعل مع الرواايت اليت جيد فيها زايدة برواية غري مالك؛ فإنه 

ه يف قضااي تتصل بفقه يذكرها يف فائدة منفصلة ويشرحها، وقد عرض أقوال مالك يف املوطأ وغري 
 احلديث. 

بدأ ابن العريب شرحه لعدد من الكتب واألبواب مبقدمات علمية جعلها مبثابة التمهيد  -
لتلك الكتب؛ تضمنت مجع آايت من القرآن الكرمي يف موضوع ذلك الكتاب، ونصوًصا نبوية، 

اب الكتاب، وهي وقد يضمن تلك املقدمات قواعد ومتهيدات يؤسس عليها مسائل فقهية يف أبو 
مقدمات غنية مبا حيتاج إليه القارئ يف موضوعها، من مادة علمية. وهذا يعد مزًجا بني عمل 
احملدث الشارح للحديث، وبني عمل الفقيه املصنف الذي يبني األحكام الفقهية، ويطرح مسائل 

يس يف هذا هو الفقه يف نقاط، كأين ابلقارئ جيد نفسه أمام كتاب يف الفروع، ولعل السبب الرئ
 تعدد التخصصات العلمية البن العريب. 

امتاز ابن العريب يف استنباط األحكام اجلزئية والكلية ابلفطنة الشديدة، ما مك نه من  -
القدرة على الدقة يف االستنباط، وهو يف كل ذلك قوي احلجة نظرًا الرتباطه ابلنص. وقد نظم 

ت انتباه القارئ إىل أن ابن العريب بصدد اإلشارة إىل تلك املادة العلمية بوضع عناوين مهمة تلف
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مسألة فقهية أو أصولية، أو هو يتمم أمًرا تناوله بنقص فيما فات قريًبا أثناء شرحه احلديث، أو 
غري ذلك من مقاصده يف الشرح وفقه النص، ما جيعلين أظن أن هذا الشارح كان يقصد إىل تنظيم 

ادته البحثية. وقد امتاز بوضع هذه العناوين، دون أن خيرج عن عقل الطالب وتدريبه على تنظيم م
السمات العامة للمنهج التفكيكي التحليلي الذي اعتمده يف شرح النصوص احلديثية، من حيث 
النظر يف الرتاجم واألسانيد، والوقوف عند عبارات النصوص وكلماهتا وحروفها الستنباط املعاين 

 والفوائد. 
ن بعض األحاديث النبوية هي أصول يف بعض املسائل الفقهية، نص الشارح على أ -

تؤخذ منها أحكام ابب معني من أبواب الفقه، وعلق عليها ابلصحة والضعف، وهو أمر مهم 
 جًدا يف تنبيه القارئ إىل األدلة اليت يبىن عليها الفقه.

 من قضااي منهجه يف فقه نصوص املوطأ، أن يشري إىل منهج مالك يف ترتيب -
األحاديث يف املوطأ، وسبب إدخاله حديثًا، وأن يوضح معاين ترامجه، وهذه قضية مهمة اتبع فيها 

 همية وما هي املعاين املقصودة هبذابن العريب عقل مالك الفقهي التصنيفي، كيف رتب املادة العل
 املادة يف املوطأ.

مار النص لتوجيه القارئ اهتم ابن العريب ابلتوجيه الرتبوي للقارئ، وأعين به حسن استث -
تربواًي عن طريق التنصيص على معاٍن حتيي نفس املسلم وتوجهه إىل اليت هي أقوم يف دينه، حىت 
يلتزم هبذا الدين يف خمتلف اجملاالت ليفوز يف أخراه، مع االستعانة بنصوص أخرى ختدم تلك 

ني، وأقوال العباد الزهاد الصاحلني من املعاين من القرآن الكرمي والسنة النبوية، وآاثر الصحابة والتابع
 هذه األمة.

وأشار الشارح إىل التصوف واستخدمه يف التعليق على النصوص، إال أين الحظت أنه 
ميز فيه بني ما يصح فقبله، وبني ما ال يصح من إشارات الصوفية فرد ه، وهذا منهج سديد يظهر 

، ويعلم ما دخله من احنراف. كما تكلم يف الزهد أننا أمام عامل يدرك معاين التصوف إدراًكا عميًقا
 بتفصيل يف شرحه لكتاب اجلامع من املوطأ، وكتاب "املسالك" مرجع يف هذا الباب. 

وقد ُعِرف ابن العريب بطول النفس، وبذل اجلهد لفقه النصوص فقًها عميًقا، حىت إنه  
مصادر الرواية من جهة، كان حيقق يف احلرف وليس الكلمة فقط، وهو ميلك سعة اطالع على 

ونظرًا اثقًبا يف هذه النصوص والوقائع من جهة أخرى، مع مجعه بني االختصار وبني تناول بعض 
 األحاديث أبوعب كالم.

بني  ابن العريب املقاصد الشرعية، فنص على العلل واحلكم؛ لبيان املقصود من تشريع  - 
نها، مستعماًل دالالت أصولية خمتلفة، والشارح األحكام الشرعية، اليت ورد األمر هبا أو النهي ع
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أصويل حمنك، مجع بني علوم خمتلفة، مكنته من دقة االستنباط، ابإلضافة إىل فطنته وذكائه، 
فكشف العلة يؤدي إىل فهم املقصود وإىل القياس على احلكم يف الشبيه، ومي ز قصد املكلف 

ينظم فكر املسلم ويرشده إىل ما هو أعم من احملمود وغري احملمود، كما بني  قواعد مقاصدية ل
 التفكري اجلزئي يف دينه.

استدل  ابن العريب ابألدلة املتفق عليها، وهي القرآن الكرمي والسنة واإلمجاع والقياس،  - 
وابألدلة املختلف فيها، ومنها شرع من قبلنا، وعمل أهل املدينة، واالستصحاب، واملصلحة، وسد 

الدرجة األوىل عند ابن العريب؛ فأصل  -من بني األدلة يف االجتهاد-ن الكرمي الذرائع. وأخذ القرآ
 الفقه ومعظمه كتاب هللا تعاىل، وحمال أن يستنبط من القرآن من ال حيفظه.

أما السنة فميز حني االستدالل هبا بني الصحيح فاستدل به وبني الضعيف فرده، وهو 
 يف مقدمتها الكتب اخلمسة. مطلع على الكثري من مصادر السنة رواية، و 

وابن العريب وقاف عند السنة، حمتج هبا، مستند إليها، حيتج هبا لنفسه، وحيتج هبا على 
غريه من خمالفيه، والعامل عنده ممدوح ألنه متبع للسنة مىت بلغته وصحت عنده. وقد وجدت أنه 

، وما خالف السنة وجب يتعامل مع السنة بقواعد مهمة، منها وجوب الوقوف عند تعليم النيب 
وخرب الواحد يوجب العمل دون العلم، وما حرمته والسنن ال تعارض برأي، وال تقاس بقياس، رده، 

السنة ووقع اإلمجاع على حترميه، يثبت فيه احلد كما يثبت فيما حرمه القرآن. وابن العريب جمتهد 
وخيالف ابلدليل، ويرجح، ويؤسس غري مقلد متبع للدليل ال حيايب أحًدا، يستدل وحيتج، وحياجج 

القواعد ويبين عليها الفقه، ويستنتج ويستخلص، ويلخص عدة قضااي يف مكان واحد، ما يسهل 
على القارئ التعامل مع موضوعات مجعت أحاديثها أو قواعدها يف مكان واحد يف صفحة أو 

 عدة صفحات متتالية، فكان صاحب علم وصاحب منهج.
الف الفقهي كون عرضه ميثل قضية منهجية مهمة يف شرح اهتم ابن العريب ابخل -

احلديث، تدل على اطالعه الواسع على آراء العلماء يف مصادر احلديث والفقه، وعلى مجع األدلة 
للمذاهب املختلفة، وعلى متكنه من الرد واملناقشة والرتجيح، وإبداء وجهة نظره مع الدليل. وقد 

الف يف بعض القضااي، وتفصياًل يف قضااي أخرى. وقد  الحظت عنده طول نفس يف عرضه للخ
كان يربط يف االستدالل بني القرآن الكرمي والسنة النبوية يف االحتجاج ابلدرجة نفسها مقدًما 

يف موضع اخلالف، وقد ظهر يل  النص القرآين على النص احلديثي، ويستخدم بيان النيب 
االحتجاج واستحضار األدلة يف املسألة حمل اخلالف.  ارتباط ابن العريب ابلنص احلديثي، وقوته يف
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وهذا عمل الفقيه البصري، واملؤلف املوفق، ما يظهر أن اخلالف العايل من املوضوعات األساسية، 
والعلوم الرئيسة اليت ال يستغين عنها انظر يف الفقه، ومشارك فيه، فضاًل عن املفيت، فممن مل يعرف 

. وبناء على هذا املنهج وهبذه الرؤية انقش عدًدا من آراء الفقهاء االختالف مل يشم أنفه الفقه
ورد ها، مع قوة االستدالل ابلنصوص احلديثية؛ مع أنه أصل أصواًل، وبىن عليها فقًها، بعد أن كان 
أييت ابخلالف يف املسألة، مث يضع األصل ليستفيد منه القارئ، أبخذ ضابط يضبط تفكريه 

 الفقهي.
يغلظ القول لبعض الفقهاء، ويصفهم بصفات ال يليق بعامل استعماهُلا وقد الحظت أنه 

يف اخلالف الفقهي، فال شيء يعلو يف اخلالف الفقهي على الدليل، وجيب أن يكون الرد أبدب 
العلماء املستمد من األخوة اإلسالمية، وقد أجاد وأفاد ابن العريب يف ردوده القوية، لكن التلفظ 

بعضهم ال جيارى فيه. وجيب القول: إن ابن العريب كان جُيل العلماء ويثين أبلفاظ غليظة يف حق 
 عليهم. 

انتقد ابن العريب التعلق ابلظاهر مع وجود املعاين انتقاًدا شديًدا؛ فقد ذكر أن اليهود  -
أعظم طائفة تعلقت ابلظواهر فوقعوا يف كبائر ومعاصي، ومن مث كان مذهب مالك أشرف 

ابالستنباط، وتتبعه املعاين، وإعراضه عن الظاهر إذا وجد املعاين. ويصح القول املذاهب؛ ألنه قال 
هنا: إن ابن العريب ينتمي إىل مدرسة مقاصدية، تستعمل الظاهر إذا كان مقصوًدا، وتتجاوزه إىل 
اعتماد املعاين إذا وجدت، وتلحق النظري ابلنظري بناًء على املعىن املوجود يف األصل، مقابل مدرسة 

اهرية، تعتمد الظاهر وجتمد عليه، ولذلك قد تستنبط آراء فقهية غري مقصودة للشارع. وهذا ظ
أسباب اخلالف، اليت صرح هبا يف املسالك يف بعض املواطن. وقد نص على قواعد يف أحد 

 اخلالف الفقهي، تضبط اخلالف وتوجهه، وتقلل من وقوعه.
ستنباط، فذكاؤه وفطنته مسحا له ابلربوز وعموًما عرف ابن العريب بقوة االستدالل يف اال

يف هذا اجملال، ابإلضافة إىل نقله مادة علمية غزيرة من مصادر خمتلفة، وهو يف كل ذلك مرتبط 
 ابلنص الشرعي، الذي يقدمه على الرأي، وحُيك مه يف اخلالف.

 واحلمد هلل رب العاملني الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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 املصادر واملراجع:
 م.1393األم: حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد هللا، بريوت: دار املعرفة، -
حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال،  :حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي-

 دار الكتب العلمية، د.ت.  :بريوت
ت: دار الكتب تذكرة احلفاظ: حممد بن أمحد بن عثمان الذهىب، تح: زكراي عمريات، بريو  -

 م.1998 -هـ1419، 1العلمية، ط: 
ترتيب املدارك: القاضي عياض؛ تح: أمحد بكري حممود، بريوت: دار مكتبة احلياة؛ طرابلس -

 الغرب: دار مكتبة الفكر، د.ت.
الرابط: وزارة األوقاف والشؤون  واألســانيد: ابن عبد الرب،التمهيـد ملا يف املوطأ من املعاين -

  م.1982-ه1402 اإلسالمية،
اجلامع الصحيح: مسلم بن احلجاج القشريي؛ تح: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت: دار إحياء -

 الرتاث العريب، د.ت.
بريوت: دار -اجلامع الصحيح: حممد بن إمساعيل البخاري؛ تح: مصطفى ديب البغا، اليمامة-

 م.1987–ه1407، 3ابن كثري، ط: 
حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، تح: أمحد حممد  :اجلامع الصحيح )سنن الرتمذي(-

 شاكر وآخرون، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت.
ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب: حممد بن علي بن آدم بن موسى األثيويب الولوي، مكة: دار آل  -

 م.2003 -هـ1424، 1بروم للنشر والتوزيع، ط: 
يزيد أبو عبد هللا القزويين؛ تح: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت: دار سنن ابن ماجه، حممد بن -

 الفكر، د.ت.
سنن أيب داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي؛ تح: حممد حميي الدين عبد -

 احلميد، بريوت: دار الفكر، د.ت.
آخرون، بريوت: سنن الرتمذي، حممد بن عيسى أيب عيسى الرتمذي؛ تح: أمحد حممد شاكر و -

 دار إحياء الرتاث العريب، د.ت.
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سنن النسائي، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي؛ تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب -
 م.1986 -هـ 1406، 2حلب، ط:  –املطبوعات اإلسالمية 

وط سري أعالم النبالء: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذمهميب، تح: شعيب األرانؤ  -
 وآخرون، بريوت: مؤسسة الرسالة، د.ت.

الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض: القاض عياض، تح: ماهر زهري جرار، بريوت: دار الغرب -
 م.1982-هـ1402، 1اإلسالمي، ط: 

قانون التأويل: أبو بكر ابن العريب، تح: حممد السليماين، جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية؛ -
 م.1986-هـ1406، 1م القرآن، ط: بريوت: مؤسسة علو 

القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس: أبو بكر بن العريب املعافري؛ تح: حممد بن عبد هللا ولد -
 م. 1992، 1الكرمي، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط: 

عند ابن عبد الرب يف احلديث والفقه، أطروحة للباحث، نوقشت بكلية الدعوة قواعد النقد  -
 م.29/11/204ه، املوافق: 1425شوال،  16، بتاريخ: اإلسالمية

حممد املختار حممد املامي، العني: مركز  املذهب املالكي؛ مدارسه ومؤلفاته، خصائصه ومساته: -
 م.2002-هـ1422، 1زايد للرتاث والتاريخ، ط: 

املسالك شرح موطأ مالك بن أنس: أبو بكر بن العريب املعافري؛ تح: حممد بن احلسني -
 م.2007-هـ1428، 1السليماين وأخته، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط

املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج: أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي، بريوت: دار -
 م.1392، 2إحياء الرتاث العريب، ط

 املنهج االستداليل عند أيب بكر ابن العريب من خالل كتابه القبس: حممد مهدي خلضر بن-
ابتنة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم -انصر، رسالة ماجستري نوقشت جبامعة احلاج خلضر

 م. 2010-2009اإلسالمية، نوقشت يف العام اجلامعي: 
منهج الرتجيح الفقهي عند أيب بكر ابن العريب من خالل كتابه املسالك يف شرح موطأ مالك: -

ابتنة، كلية العلوم االجتماعية والعلوم -احلاج خلضر حملمد بوقطاية، رسالة ماجستري نوقشت جبامعة
 م.2011-2010اإلسالمية، نوقشت يف العام اجلامعي: 

املوطأ: مالك بن أنس أبو عبد هللا األصبحي؛ حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي مصر: دار إحياء  -
 الرتاث العريب، د.ت.

الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي: القاضي أبو بكر ابن العريب؛ تح: عبد الكبري العلوي  -
 املدغري، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د.ت.
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-هـ1388أمحد املقري التلمساين؛ تح: إحسان عباس، بريوت: دار صادر، نفح الطيب:  -
 م.1968

لعباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو ا -
 م.1994، 1بريوت، ط:  –خلكان؛ تح: إحسان عباس، دار صادر 

 
 
 


