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 ملخصال

عنايذذذة بذذذل المذذذالكيون  عتنذذذ ، وامسذذذاكة كبيذذذرت مذذذن كتابذذذات البذذذاك ينمختصذذذر خليذذذ   أخذذذ 
 واطسذتنبوا ،وبّينذوا مذراد ، كيذ  رذركوا ألظاظذل، اا وكذدي   ا قذديم  علمذا  ليبيذسيما ، منقطعة النظير

اإلمذام أبذو عبذد اح مكمذد بذن مكمذد الكطذاب الطرابلسذط  كذان يذط طليعذة ءذ   ، و األككام منل
يذط  يأت  عل  مسائلل جميعها، وبّين مراد صاكبها ا،ا رايي  ا وايي  ررك   لءذ، ال ي ررك 954ت 

 مواءب الجلي . كتابل العاطر
 وضوع ما يأتط:ومما ديع الباك  للكتابة يط ء ا الم

قلة البكو  التط تناولت اإلمام الكطاب، وعدم وجود دراسة تعِرض منهجل يط مواءب  -
 الجلي ، عل  الرغم من أءميتها.

ظهار براعتل يط الررح. -  اإلرادت بمكانة الكطاب، وا 
 سبر ما للكطاب من آرا  أصولّية ويقهّية، ومن  م مقارنتها بآرا  غير . - 
 

 ، مواءب الجلي .آرا  أصولّية ويقهّيةاإلمام الكطاب، الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

الكمذذد ح الواءذذب، الذذ ي أودع يذذط خلقذذل المواءذذب، والصذذالت والسذذالم علذذ  
 .النبط الكريم، وآلل وصكبل الطيبين، وبعد

ياكت  مختصر خلي  بن إسكاق مكانة عاليذة، ومنللذة مرموقذة بذين دواويذن 
المالكيذذذة وم لظذذذاتهم، واءذذذتم بذذذل المذذذالكيون اءتمامذذذا  كبيذذذرا ، رذذذركا  وتدريسذذذا ، كظظذذذا  

قذذذديما  وكذذذدي ا  دوٌر بذذذارٌل يذذذط خدمذذذة ءذذذ ا المختصذذذر،  العلمذذذا  ليبيذذذونظمذذذا ، وكذذذان 
نذذل، ومذذن أبذذرلءم اإلمذذام أبذذو عبذذد اح يقذذاموا برذذركل، والتعليذذق عليذذل، وا سذذتنباط م
ءذذذذ، الذذذ ي رذذذرح مختصذذذر خليذذذ   954مكمذذذد بذذذن مكمذذذد الكطذذذاب الطرابلسذذذط ت 

 ، مواهببب الجليببلرذذركا  واييذذا  رذذاييا ، قذذّ  نظيذذر ، وعذذّل م يلذذل، يذذط سذذظر  المعطذذار  
يجمذذذع ييذذذل وأوعذذذ ، ويذذذاق أضذذذرابل جنسذذذا  ونوعذذذا ع ممذذذا يذذذد  علذذذ  سذذذعة اطالعذذذل، 

 ظظل، وضبطل ألصو  الم ءب ويروعل.وسيالن  ءنل، وقوت ك
، ويرغذذب ييهذذا ئولمذذا كذذان مواءذذب الجليذذ  مذذن الكتذذب التذذط يكتاجهذذا المبتذذد

المنتهذذط، أعذذددت ءذذ ا البكذذ  الذذ ي ألبذذرل مذذن خاللذذل جهذذد م ل ظذذل، وأرصذذد براعتذذل 
الظقهية، وملكتل األصولية، التط ياق بها أقرانل، والظكرت المركلية التط ينطلق منها 

ط تسذذذليط الضذذذذو  علذذذ  المذذذذنهه الذذذذ ي اتّبعذذذل ءذذذذ ا الظقيذذذل يذذذذط كتابذذذذل، الباكذذذ ، ءذذذذ
والوقذذوع علذذ  األسذذلوب الذذ ي سذذلكل ييذذل، وطريقتذذل يذذط معالجذذة المسذذائ  الظقهيذذة، 

رجيح بين األقوا  والمصطلكات التط استخدمها، مع بيان منهجل يط الخالع والتّ 
  .هب الجليلمنهج أبي عبد اهلل الحطاب في مواوالروايات، يجا  بعنوان:  

وقد اجتمعت أءمّيات  ال  يط ء ا البك  وءط: كونل دراسة يط كتاب  
 من كتب الترا ، وكونل لَعَلم من أعالم ليبيا القدام ، وكونل يط الظقل المالكط.

وكان قوام ء ا البك  مركَّبا  من  ال ة مباك ، تسبقهما مقّدمٌة، وتقظوءما 
 خاتمٌة، عل  النكو اآلتط:

 عل  أءمية الموضوع، ومعالمل الرئيسة. ويطتن: المقّدمة
 الكّطاب ومواءبل  سيرت وصورت  المبحث األول:
 أسلوبل يط الررح وعرض المسائ . المبحث الثاني:
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 مسلكل يط الخالع والترجيح. المبحث الثالث:
 ييها أءم النتائه والتوصيات. خاتمة:

 أهداف البحث

ط اعتمد عليها الكطاب يط مكاولة جمع وتظّكص الركائل األساسية الت -
 رركل.

ظهار أءمية ترجيكاتل الظقهية. -  دارسة أقوالل وا 
تبصير الباك ين بالجهود العظيمة التط قدمها علما  ليبيا، لخدمة الم ءب  -

 المالكط عامة، ومختصر خلي  خاصة. 

 منهج البحث

نظر ا لكون البك  مبنيًّا عل  التّتبع وا ستقرا  لمنهه الكطاب يط كتابل، يإّن 
المنهه المتبع ءو المنهه ا ستقرائط، وقد تالقح ء ا المنهه مع أطراع مناءه 

عليل الموالنة بين  قومتسأخر يط بعض جوانب البك ، كالمنهه المقارن ال ي 
لتكليلط يط عرض وتكلي  بعض مسلك الكطاب وغير  من العلما ، والمنهه ا

 القواعد والّترجيكات، والمواطن الواردت ييها.
           

 ل: الحطاب ومواهبه "سيرة وصورة"المبحث األوّ 

 ومضات من حياة الحطاب :أولا 

 اسمه ونسبه:
لم يختلع المترجمون لذل يذط أن اسذمل ءذو: مكمذد بذن مكمذد بذن عبذد الذركمن بذن 

َسذذذذيلن الرعينذذذذط التنبكتذذذذط، ) المغربذذذذط األصذذذذ ، الطرابلسذذذذط، المرذذذذهور بالكطذذذذاب كل
 ع2/188، ه 1391،القاضذذذذذذذط ابذذذذذذذن ع2/227، ه 1421 ع592 ص: ،2000

 البغذذذذذذذذذذذدادي، ع100ص:  )د.ت.ب(، النائذذذذذذذذذذذب، ع194 ص: )د.ت.أ(، النائذذذذذذذذذذذب،
ع 371ص: ، .أ2004الذلاوي،  ع2/1628، ه 1413، خليظة ع2/242 ،1980
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 ،ه 1408، ككالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةع 7/58 ع2002اللركلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذط،   ع144ص: ، .ب2004
11/230). 

 لقبه وكنيته:
إ  بكنيذة واكذدت أ  وءذط: أبذو عبذد اح، أمذا ألقابذل يك يذرت، يقذد  كذر  لم يكنَّ 

، وجذا  يذط كرذع الظنذون أنل ولذط اح، ورذما الذد ين والبغدادي التنبكتط والنائب
 أنل العارع باح.

 مولده:
ومعرية، وأجمع اإلخباريون عل  أن مذيالد  سذنة ولد الكطاب يط بيت علم 

ءذذ، لاد بعضذهم أنذل يذط ليلذة ال ذامن عرذر مذن رمضذان، واختلظذوا يذط مكذان  902
مولذذد ، كيذذ  يذذر  صذذاكب ءديذذة العذذاريين أنذذل ولذذد يذذط طذذرابلا، و ءذذب التنبكتذذط 

 واللركلط وككالة إل  أنل ولد بمكة، وءو األرجح.
 :تحصيله العلمي

يذط طذرابلا والكجذال، وانذتهه مذنهه أرذياخل، وسذلك  عاش اإلمام الكطاب
أقرانذذل، يبذذ   جهذذد ، واسذذتظرف وسذذعل، يذذط طلذذب العلذذم وتكصذذي  المعذذارع،  مسذذلك

يبلغ ييها مكانة عالية، ومنللة سذامية، وقذد أودع اح ييذل ك يذرا  مذن المواءذب الظذ ت 
ب  قايتل، النادرت، يمهر يط المعقو  والمنقو ، وصار المرجوع إليل، يتنوعت جوان

ملكّققذا  يذط الظقذل وأصذولل، »كت  كذادت ترذم  جميذع العلذوم والمعريذة، كيذ  كذان 
عاريا  بمسائلل، مقتذدرا  علذ  اسذتنباطل يقذيا علذ  المنصذوص غيذر ، كايظذا  كبيذرا  
للكدي  وعلومل، مكيطا  باللغذة وغريبهذا، عالمذا  بذالنكو والصذرع، يرضذّيا  كسذابّيا  

مطلذذذق يذذذط  لذذذك كلّذذذل، جامعذذذا  لسذذذائر الظنذذذون... ممذذذن لذذذل  معذذذد   مكّققذذذا  لهذذذا، إمذذذام
 .(2/227، ه 1421)التنبكتط،  «الظنون والتصريع التام يط العلوم

وكان للبيئة الكجالية والطرابلسية التط عاش ييها، أكبرل األ ر يط تكصذيلل 
كاطتذذذل بهذذذا، كيذذذ  العلذذذم الذذذ ي يذذذروي ظمذذذأ ، والرذذذيو  الذذذ ين نهذذذ  مذذذن  العلذذذوم وا 

اية إل  ا سذتعداد الرخصذط والذ ءنط الذ ي كذان يتمتّذع بذل، يقذد كبذا  معينهم، إض
اسذتغ َّ ءذ   المواءذب ووظَّظهذا اح تعال   كا   وقَّادا ، وقلبا  واعيا ، ونظسا  طموكذة، ي
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ييمذذا يكقذذق أملذذل، يأقبذذ  علذذ  العلذذم يتلقَّذذا  عذذن أربابذذل، ويأخذذ  بأسذذبابل، يكانذذت كذذ  
 .ق العلمطموجهة إل  البك  والتكقيإمكاناتل 
عذن ركالتذل، يلذم تذ كر  الصذمتعلذ  لذل  تطبقذت المصذادر التذط ترجمذأوقد 

لنذذا ءاتذذل المصذذادر أي ركلذذة لذذل، سذذو  التذذط خذذرم بهذذا مذذن طذذرابلا مذذع أبيذذل إلذذ  
الكجذذذذال، ومنهذذذذا قظذذذذ  راجعذذذذا  إلذذذذ  طذذذذرابلا، ولكذذذذن الذذذذ ي يظهذذذذر أن عالمذذذذا  بذذذذولن 
الكطذذذاب، مذذذن الم ّكذذذد أن لذذذل ركذذذالت كل لذذذر، بيذذذد أنهذذذا مغمذذذورت، ككذذذا  ك يذذذر مذذذن 

هم بسذذذبب مذذذا طغذذذ  علذذذ  النذذذاا مذذذن العلمذذذا  الذذذ ين طويذذذت صذذذظكات مذذذن سذذذيرت
كواد  داخلية وخارجية رغلتهم عن الترجمة ألعالمهم، كت  إنهم تركوا تظاصذي  

 ركلتل للكجال التط ما من ريب يط تأ يرءا الكبير يط رخصيتل العلمية.

 شيوخه:
بظضذذ  مذذا تكلذذ  بذذل الكطذذاب مذذن الذذ كا  الوقّذذاد، وا سذذتعداد الذذ ءنط الكذذاد، 

لم عن يكو  علما  عصر ، وجهاب ت دءر ، ياللمهم وَنَهَ  من تأء  ألن يتلق  الع
  َ ذذلها، ولعذذ  أوَّ معيذذنهم الذذ ي   ينضذذب، يتنوعذذت رذذيوخل بتنذذوع العلذذوم التذذط كصَّ
ريٍخ أخ  عنل يط صغر  والد ، ب  إنل تلق  عنذل أك ذر م لظذات المذ ءب المذالكط، 

عبذد الذركمن أخ ت الظقل عن جماعة منهم سذيدي والذدي مكمذد بذن » كي  يقو :
 .(1/5، ه 1412 )الكطاب، «الكطاب ركمل اح

وأدرك الكطذذاب أن رذذيو  طالذذب العلذذم ءذذم بمنللذذة اآلبذذا  يذذط الذذد ين، وأنهذذم 
وصلة بينل وبين رب العالمينع ل ا قام بسرد تظصيلط لريوخل، وأ بذت سذندءم إلذ  

الكطاب  كرءم ، ونظرا  لك رتهم، وألن مالك بن أنا،  م أوصلل إل  رسو  اح 
 يط مسته  كتابل نكي  القارئ إل  مقّدمة المواءب، يليراجعها إن را .

الكطذذاب لذذم يكتذذع باألخذذ  عذذن علمذذا  المالكيذذة  أن إليذذلالتنبيذذل وممذذا ينبغذذط 
بذذ  كذذان لذذل رذذيوٌ  مذذن المذذ اءب األخذذر  الذذ ين نهلذذم مذذنهم العلذذوم، سذذيما  عيكسذذب

ا  عبد الكق السَّذنلَباِطط  الرذايعط، علما  الرايعية، كي  إنل أخ  عن كبارءم، أم 
ذاِنّط، والبرءذان اللَقللَقَرذنلِدّي،  وعل الدين بذن عبذد الملذك الرذايعط، وجمذا  الذدين الصَّ

 وغيرءم، وء ا يد  عل  سعة أيقل، وتنوع  قايتل.
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 :تالميذه
بظضذذ  اح  ذذم بظضذذ  رذذيوخل األيذذ ا  صذذار الكطذذاب مذذن الكذذّ اق البذذارلين، 

ين، وأصذذبح مذذذن علمذذذا  المالكيذذة المعتبذذذرين، يذذ اع صذذذيتل، وبلغذذذت والظقهذذا  النَّذذذابه
رذذهرتل اآليذذاق، يذذاكترع التعلذذيم، وأملذذ  علمذذل، وألَّذذع كتبذذل، وأقذذرأ تالميذذ  ، وكذذان 
تأ ير  يط عصر  عظيما  يط مختلذع النذواكط العلميذة والدينيذة، يركذ  إليذل النذاا، 

 وانتظعوا بل، وقصد  الطالب ونهلوا من معينل المدرار.
وعلذذ  الذذرغم مذذن رذذهرت الكطذذاب العلميذذة، يذذإن المصذذادر رذذكيكٌة يذذط  كذذر 
تالمي   ال ين أخ وا عنل، والدلي  عل  ك رتهم، قولة التنبكتط، يبعد أن  كر أربعة 

إضذذاية إلذذ  مكانذة م لظاتذذل التذذط بلغذذت رذذهرتها األمصذذار، « وغيذذرءم» مذنهم، قذذا :
 تالمي   الوارد  كرءم ءم: وسار بها الركبان، وتلقاءا طلبة العلم بالقبو ، و 

الظقيذذل العذذالم، العالمذذة، » يكيذذ  ابنذذل، كذذان يقيذذل مكذذة وعالمهذذا، قذذا  التنبكتذذط: -
يذذط  المتظذذنن، الم لذذع، الصذذالح آخذذر يقهذذا  الكجذذال مذذن المالكيذذة، لذذل تذذآليع

الظقذذل، والمناسذذك، والكسذذاب، والعذذروض وغيرءذذا، ولقيذذل جماعذذة مذذن أصذذكابنا 
 ني ال  وتسذعبمكة، وأجالنط مكاتبة،  م عمم وكتب إلطَّ بخطل، وتويط بعد 

 .(639 ص: ،2000التنبكتط، ) «وتسعمائة
عبذذد الذذذركمن بذذن مكمذذذد بذذذن أكمذذد التذذذاجوري الطرابلسذذذط، ركذذ  إلذذذ  األلءذذذر،  -

دين اللقانط، وأخيل الناصر، ألّذع رسذالة يذط الميقذات وأخ  الظقل عن رما ال
 الذذذذدرر المنت ذذذذرات علذذذذ  ربذذذذع المقنطذذذذرات  وأخذذذذر  أسذذذذماءا  المقدمذذذذة  سذذذذماءا:

 .(209ص: ، .أ2004)اللاوي،  ءذ 690الينايرية  ت قرب 
الرذذيخ مكمذذد بذذن مكمذذد مكذذب الذذدين بذذن أكمذذد الظيرذذط، أكذذد أعيذذان مالكيذذة  -

، أخذذذذ  عذذذذن الناصذذذذر اللقذذذذانط، والرذذذذما التتذذذذائط، ه 917مصذذذذر، ولذذذذد سذذذذنة 
 .(599 ص: ،2000التنبكتط، ) والدميري وغيرءم

 الريخ مكمد الظالنط،  كر  التنبكتط، ولم أجد لل ترجمة. -
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 :انتماؤه الفكري
 انتماؤه العقدي :أولا 

المسذلم يذط قلبذل، إ ا لذم يصذرح بذل بنظسذل،  ليا من السه  تكديد ما يعتقذد 
إما قذو   أو كتابذة  أو تقريذرا ، ولذم يتعذرض الكطذاب إلذ  المسذائ  ا عتقاديذة برذك  
موسذذع يسذذظر عمذذا كذذان يعتقذذد ، سذذذيما وأن الكتذذاب موضذذوع الدراسذذة كتذذاب يقهذذذط 
بالمعن  الكدي ، ومع ء ا أر  أنل كان عل  م ءب أءذ  السذنة، كيذ  يقذو  يذط 

وملخذذص مذذا يذذط المسذذألة أن » مذذا نّصذذل: ،أسذذما  اح وكونهذذا توقيظيذذة أو  مسذذألة 
اللظظ... إن د  عل  صظة كما ، يإن ورد الررع بل جال إطالقل علذ  اح تعذال  
ن لم يذرد بذل، يمذ ءب الرذيخ أبذط الكسذن  يط الموضع ال ي ورد ييل ويط غير ، وا 

 تعذذال  إ  بمذذا سذذم  بذذل األرذذعري، وعامذذة أءذذ  السذذنة أنذذل   يجذذول أن يسذذم  اح
  .(1/20، ه 1412 الكطاب،) «نظسل أو أجمعت األمة عليل

أما ييما يتعلق بصظات اح يقد كان عل  م ءب األراعرت، القائم عل  
تأوي  الصظات، ومن  لك تأويلل لصظة الركمة، وءو يتكد  عن البسملة، ي كر 

الركمة إل  ا نعطاع، بط عن ابن عرية، ال ي يقتضط تأوي  صظة كالم األل 
بط ء ا يقتضط أن المراد وكالم األل » يقا  عقبل معلقا  عليل، ومقيدا  لل:

 الكطاب،) «با نعطاع الجسمانط، وليا ك لك، إنما المراد ا نعطاع النظسانط
  .(1/12، ه 1412

 ثانياا: انتماؤه الفقهي "مذهبه"
مقّرا  ألتباع الم ءب استوطن اإلمام الكطاب طرابلا والكجال، كي  كانا 

المالكط، يتلقا  عن ريوخل، ولقَّنل تالميَ  ، وصار من أعيان المالكية الكبار، 
التنبكتط، ) «آخر أئمة المالكية بالكجال»يهو المالكط الظقيل الملكد  ، ب  إنل 

 .(2/227، ه 1421
بنا   عل  ما سلع سوقل يإن أبا عبد اح الكطاب كان يط الظقل عل  
م ءب اإلمام مالك، ولم يكن متعصبا  لل تعصبا  م موما ، ب  إنل يدايع عنل 
بطريقة علمية مقرونة بالدلي ، ويكض المر  عل  طلب الدلي  سوا  أكان يط 



 
 
 

 أبي عبد هللا الحطاب في مواهب الجليلمنهج 

 

 مجلة الجامعة األسمرية
320 

نّصا  يط تنبيل: إ ا لم يجد الرخص » م ءبل أو م ءب غير ، كي  يقو :
المسألة يط م ءب إمامل، و  وجد من لل معرية بمداركل، يالظاءر أنل يسأ  
عنها يط م ءب الغير ويعم  عليل، و  يعم  بجه ... وك ا ينبغط يط ك  

  .(1/33، ه 1412) الكطاب،  «مسألة
من ءنا يتبّين أن الكطاب من أصكاب المركلة ال ال ة يط الظقل المالكط، 

تبدأ ببداية القرن »الرروح والتعليقات، أو مركلة ا ستقرار، التط وءط مركلة 
السابع الهجري تقريبا ، أو بظهور مختصر ابن الكاجب الظرعط، المعروع بجامع 

وءط  (35ص: ، ه 1421)إبراءيم،  «األمهات، ويستمر إل  العصر الكاضر
 لَّع كتَبل.الظترت التط عاش ييها اإلمام الكطاب، التط أمل  ييها علَمل وأ

 مؤلفاته:
ترك الكطاب مصنظات جليلة، ومعالم علمية عظيمة دّلت عل  براعتل 

يار الكبيرت يط التأليع، عرع أء  العلم قدرءا، كما عريوا منللتل بين خ
 «اح ع تآليع كسانا  أجاد ييها ما را وأل» المصنٍّظين، يقو  التنبكتط:

سيالن  ءنل، وقوت كظظل، وسعة ، أ بت ييها (593ص:  ،2000التنبكتط، )
ييها عل  يكو  األئمة، كابن عبد السالم، وابن عرية »علملع مما جعلل يستدرك 

أتم بعضها يط أكسن صورت،  (2/227، ه 1421)التنبكتط،  «يمن يوقهم
ووايتل المنّية قب  إتمام أك رءا، كما أن جلَّها مظقود يلم يصلنا إ  اسمها عند 

 يِر  من العلما  لها.إرارات الكطاب أو غ
من ءنا قّسمها أغلب من ترجم لل إل  قسمين، تام، وآخر ناقص، غير أنط 
 أر  تقسيمها إل  مظقود، وموجودع ألن ء ا ما يهم الباك  يط العصر الكاضر.

 :كتبه المفقودة أ/
، (103ص: ، ه 1409)سذذكنون،  أكصذذ  لذذل مكقذذق كتذذاب تكريذذر المقالذذة

التنبكتذط، ) خمسة وعررين م لظا ، معتمدا  يط  لك عل  ما  كر  التنبكتذط يذط نيلذل
 (270ص: ، ه 1349، )مخلذذذوع ومخلذذذوع يذذذط رذذذجرتل  (593ص: ، 2000

 أتّم خمسة منها، وءاك بيانها، ويق طبيعتها.
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 الشروح .1
 ررح قواعد عياض، وص  ييل إل  القاعدت ال انية. -
 ، وص  ييل إل  المناسخات.ررح عل  مختصر الكويط -

 التعليقات .2
تعليق عل  ابن الكاجب، يتضمن ما أطلقذل مذن الخذالع، والتنبيذل علذ  مذا  -

 خالع ييل مرهور الم ءب، وص  ييل إل  سنن الصالت.
 تعليق يط المسائ  التط انظرد بها اإلمام مالك، و كر ييل بعض مسائلل. -
 يط الم ءب. تعليق عل  المسائ  التط لم يقع ييها عل  نص -
تعليق عل  ما يط كذالم بهذرام يذط رذروكل ال ال ذة ممذا ييذل إرذكا  ومخالظذة  -

 المنقو .
 تعليق عل  الجواءر، وص  ييل إل  رروط الصالت. -
تعليذذذذق علذذذذ  ابذذذذن عريذذذذة، يتضذذذذمن الكذذذذالم علذذذذ  تعريظاتذذذذل، والتنبيذذذذل علذذذذ   -

 اعتراضاتل من كالمل.
الصذكاح كذ  لظذظ منهذا تعليق ي كر ييل األلظاظ العربية التذط يسذر صذاكب  -

 بمراديل، ياستغن  بها عن التظسير.
تعليذذذق علذذذ  جميذذذع المواضذذذيع التذذذط غلّذذذط ييهذذذا صذذذاكب القذذذاموا صذذذاكب  -

 الصكاح. 
 الحواشي.3

 كارية عل  تظسير البيضاوي. -
كارذذية علذذ  اإلكيذذا ، نكذذو  ال ذذة أربذذاع الكتذذاب، وصذذ  ييذذل إلذذ  أواخذذر  م  -

 الجا .
 كارية عل  رركل للقباب. -
 عل  الرام ، وص  ييل إل  رروط الصالت.كارية  -
 كارية عل  توضيح النكو، وررح الريخ خالد األلءري عليل. -
 كارية عل  اإلرراد، وص  ييل إل  ا ستقبا . -



 
 
 

 أبي عبد هللا الحطاب في مواهب الجليلمنهج 

 

 مجلة الجامعة األسمرية
322 

 كارية عل  قطر الند  يط النكو. -
 المؤلفات استقاللا . 4

 تظسير القرآن، وص  ييل إل  سورت األعراع. -
 ييل إل  القاعدت ال انية.قواعد عل  نمط قواعد عياض، وص   -
 تأليع يط القرا ات. -
 القو  المتين يط أن الطاعون   يدخ  البلد األمين، أتم تأليظل. -
 مختصر إعراب األلظية لخالد األلءري، أتّمل. -
 ، أتّمل.بينا ي  نضتظ -
 استقبا  عين الكعبة وصظتها، أتّمل. -
ّمذذذذذل، وأظنذذذذذل البرذذذذارت الهنيذذذذذة يذذذذذط أن الطذذذذذاعون   يذذذذدخ  مكذذذذذة والمدينذذذذذة، أت -

 السابق.
 :كتبه الموجودةب/ 
مواءذذب الجليذذ  يذذط رذذرح مختصذذر خليذذ ، وءذذو مكذذط الدراسذذة، وطبذذع ألو   -

ءذذ،  ذم بالمطبعذة الميمنيذة بمصذر  1328مرت بمطبعة السعادت بالقاءرت سنة 
، وطبع بدار الظكر، وبدار الكتب العلمية، وبدار الرضوان،  ءذ 1331سنة 

 ييها من استدراك لما سبقها. التط تعد أيض  الطبعاتع لما
تكريذذذر المقالذذذة يذذذط رذذذرح نظذذذائر الرسذذذالة، طبعتذذذل ولارت األوقذذذاع والرذذذ ون  -

اإلسذذالمية بذذالمغرب، تكقيذذق أكمذذد سذذكنون، ودار ابذذن كذذلم لبنذذان، تكقيذذق 
 أكمد بن علط.

 تكرير الكالم يط مسائ  ا لتلام. -
 ررح مناسك الريخ خلي . -
 قرت العين بررح ورقات إمام الكرمين. -
 تعليقات عل  الرسالة. -
 ءداية السالك المكتام إل  بيان أيعا  المعتمر والكام. -
 رسالة يط معرية استخرام أوقات الصالت. -
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 تظريه القلوب بالخصا  المكظرت لما تقدم وما تأخر من ال نوب. -
 عمدت الراوين يط بيان أككام الطواعين. -
 متممة اآلجرومية. -

الكطاب معلمة علمية رذاملة للظقذل ينجلط مما سبق سرد  من مصنظات أن 
قواعذذدءا، وكسذذبنا قولذذة وأصذذولل، والتظسذذير ووجذذو ، والكذذدي  ومصذذطلكل، واللغذذة و 

، 2000التنبكتذط، ) «لل اإلمامة المطلقة يذط  لذك جامعذا  لسذائر الظنذون»التنبكتط:
 لسان كالل الدعوت لألخ  بعلوم اآللة والمقصد لطلبة العلم الررعط. (592ص: 

 :وفاته
كيات كايلة بالجد وا جتهاد تويط أبو عبد اح الكطاب يوم األكد تاسع  بعد

م، ولذذم يختلذذع أءذذ  التذذراجم يذذط يذذوم 1447مذذايو  29ءذذذ،  954ربيذذع ال ذذانط سذذنة 
ءذ، وءو خالع مذا  953إ  ما  كر  ابن القاضط من أنل تويط سنة  وسنة وياتل،

بيذذد أنهذذم  ،ن المتظذذق عليذلا عذأجمذع عليذذل أءذ  التذذراجم، إضذاية إلذذ  أنذذل لذيا بعيذذد  
( 194ص: ، ، د.ت.أ)النائذذذذذب اختلظذذذذذوا يذذذذذط مكذذذذذان وياتذذذذذل، ييذذذذذر  أكمذذذذذد النائذذذذذب

 أنذذذل تذذذويط يذذذط طذذذرابلا، وتبعذذذل الطذذذاءر الذذذلاوي( 102ص: د.ت.ب،  )النائذذذب، 
، اللركلذذذذط) ، واللركلذذذذط(150 ص: ،.ب2004ع 374 ص: ،.أ2004)الذذذذلاوي، 
ص:  )مخلوع، مكة ودين ييها، و ءب غيرءم إل  أنل تويط يط (7/58، 2002
255). 
 مواهب الجليل "الوصف والصورة": ثانياا 

 :أصل الكتاب
مواءذذب الجليذذذ  ءذذذو رذذرح لمختصذذذر كتذذذاٍب يقهذذذطٍّ جمذذَع عذذذددا  مذذذن المسذذذائ  

كذذان » الظقهيذذة علذذ  مذذ ءب المالكيذذة، ألَّظذذل خليذذ  بذذن اسذذكاق، قذذا  عنذذل الكطذذاب:
 (1/2، ه 1412)الكطذذذاب،  «مذذذن أجذذذ  المختصذذذرات علذذذ  مذذذ ءب اإلمذذذام مالذذذك

اخذذتص بتبيذذين مذذا بذذل الظتذذو ، ومذذا ءذذو األرجذذح واألقذذو ، ولذذم تسذذمح قريكذذة »ألنذذل 
  .(1/2، ه 1412 ) الكطاب، «بم الل، ولم ينسه ناسه عل  منوالل
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 :اسمه
ءذذو مواءذذب الجليذذ  يذذط رذذرح مختصذذر الرذذيخ خليذذ ، لذذم يلختلذذع يذذط تسذذميتل بهذذ ا 

وسذّميتلل » به   التسمية يذط أّو  كتابذل يقذا : ا سمع ألن اإلمام الكطاب قد صرَّح
 (1/5، ه 1412) الكطذذاب،  «مواءذذب الجليذذ  يذذط رذذرح مختصذذر الرذذيخ خليذذ 
الجليذ  بمواءذب مختصذر  رذرح»غير أننا نجد بعذض مذن تذرجم للكطذاب يسذميل بذذ

وبعضذذذذهم اآلخذذذذر يسذذذذميل بالكطذذذذاب، وءذذذذ   التسذذذذميات   تقذذذذّدم و   «الرذذذذيخ خليذذذذ 
ار  سذذذمل، مذذذا دام الكطذذذاب قذذذد بذذذتَّ يذذذط األمذذذر، يذذذال تذذذ خر، يهذذذط مجذذذرد اختصذذذ

 اجتهاد مع النص، و  عطر بعد عروا.

 :نسبته للحطاب
أجمع أء  التراجم والطبقات عل  نسبة ء ا الكتاب ألبط عبد اح الكطابع 
و لك لتصريح الكطاب بنسبتل لل يط أّو  كتابل كما سذلع  كذر ، وممذا يذد  علذ  

ييل لكتبل األخر  التط ءط قطعية ال بوت لل، كما يذط صكة نسبتل لل، أنل يرير 
وقد أرذبعت الكذالم علذ  مسذألة بيذع ال نيذا ومذا يتعلذق بهذا مذن الظذروع، يذط » قولل:

التأليع ال ي سّميتل:  تكرير الكالم يط مسذائ  ا لتذلام  يمذن أراد الرذظا  يذط  لذك 
  .(4/374، ه 1412 طاب،)الك «يليراجعل

أخ  عنل، ونقذ  منذل، وعلذ  رأا ءذ    تالميذ   الذ ين وقد نسبل لل ك   من 
 ءم أعرع الناا بل.
 :سبب تأليف المواهب

أسهم الكطاب يط مجا  الظقل وميدانل بم لظات أ بت ييها سعة أيقذل، وعلذّو 
كاطتذذل بذذأقوا  المذذ ءب ورواياتذذل، ومذذن أءذذم  مذذا يذذد   علذذ   كعبذذل يذذط ءذذ ا الظذذن، وا 

 لسظر، وقد ديعل له ا أسباب منها:تضل ِعل يط الظقل تأليظل ء ا ا
إعجابذل الرذديد بمختصذذر خليذ ، يقذذد تلقذا  عذذن أرذياخل وعلذذ  رأسذهم والذذد ،  .1

أخبرنذذذذذا سذذذذذيدي والذذذذذدي بالمختصذذذذذر، » أخذذذذذ   قذذذذذرا ت وسذذذذذماعا  كيذذذذذ  يقذذذذذو :
 ذذذذم ( 1/10، ه 1412)الكطذذذذاب،  «والمناسذذذك، قذذذذرا ت  وسذذذذماعا  لجميعهمذذذذا

درَّسذذل تلميذذَ  ، ولمكانذذة آرا  المختصذذر، ويذذط  لذذك يقذذو  معب ذذرا  عذذن إعجابِذذل 
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وكذذذذان مذذذذن أجذذذذ  المختصذذذذرات علذذذذ  مذذذذ ءب اإلمذذذذام مالذذذذك، » بالمختصذذذذر:
مختصر الريخ العالمة ولذط اح تعذال  خليذ  بذن إسذكاق، الذ ي أوضذح بذل 
المسذذالك، إ  ءذذو كتذذاب صذذغر كجمذذل، وك ذذر علمذذل، وجمذذع يذذأوع ، ويذذاق 

جنسا  ونوعا ، واختص بتبيين ما بل الظتو  وما ءو األرجح واألقو ،  أضرابل
 1412)الكطذاب،  «ولم تسمح قريكة بم الل، ولذم ينسذه ناسذه علذ  منوالذل

  .(1/2، ه
ذذل  .2 رغبتذذل يذذط خدمذذة كتذذاب  مختصذذر خليذذ   لمذذا لذذل مذذن مكانذذة عاليذذة، ييخصَّ

 بظض  عناية، من تصكيح وضبط ورواية، وكظظ وتظق ل ودراية.
إدراكل أن ا عتنا  وا ءتمام بالظقل من أج  القربات، وأول  المهمات،  .3

خير العلوم وأيضلها، وأقربها إل  اح وأكملها، علم الدين والررائع، » يقا :
المبّين لما ارتملت عليل األككام اإللهية من األسرار والبدائعع إ  بل يعلم 

كرمتها، ويكتام إليل جميع يساد العبادت وصكتها، وبل يتبّين ك  األريا  و 
األنام، ويستوي يط الطلب بل الخاص والعام، يهو أول  ما أنظقت ييل 
نظائا األعمار، وصريت إليل جواءر األيكار، واستعملت ييل األسماع 

  .(1/2، ه 1412)الكطاب،  «واألبصار
السبب الرئيا ال ي ديع اإلمام الكطاب لتأليع كتاِبل المواءب ءو لع   .4

 ل:عليستظادت منل، يقو  بعد أن أ ن  يجال المختصرع مما يعيق ا إردت 
أنل لظرط اإليجال، كاد يعد من جملة األلغال... وبقيت ييل  إ »... 

مواضع إل  اآلن مغلقة، ومسائ  ك يرت مطلقة، وكنت يط كا  القرا ت 
والمطالعة جمعت من  لك مواضع عديدت، مع يروع مناسبات وتتمات 

منها جملة مستك رت يط أوراق مظرقة منتررت، جعلتها لنظسط  مظيدت، يكص 
، ه 1412 )الكطاب، «ت كرت، يأردت جمع تلك المواضع عل  انظرادءا

عن  وأرجو إن تم ء ا الررح المبارك، أن يلستغن  بل»  م قا : (3، 1/2
يكان كما  (1/4، ه 1412)الكطاب،  «ك ير من المطو ت والمختصرات

 قا .
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األسباب التط كملت اإلمذام الكطذاب علذ  القيذام برذرح كتذاب تلك ءط أءم 
مختصذذذر خليذذذ ، الذذذ ي أكملذذذل وأتّمذذذل يذذذط أكسذذذن وجذذذل، وأعلذذذ  جذذذودٍت، كتذذذ  نذذذا  

 إعجاب معاصريل، وال ين جا وا من بعد .
 :قيمته العلمية

يلَعد  كتابل المواءذب  ا قيمذٍة علميذٍة كبيذرٍت، يهذو بكذق معلمذة لاخذرت يذط الظقذل 
ة، والظقذذل المذذالكط خاصذذةع ألن ءذذ ا الكتذذاب القذذّيم قذذد اكتذذو  علذذ  اإلسذذالمط عامذذ

ك يذذر مذذن كتذذب األمهذذات والذذدواوين يذذط الظقذذل المذذالكط، ممذذا أّلظذذل علمذذا  األنذذدلا 
يريقية، وغيرءا، كي  وص  عدد مراجعل  ال ة آلذع تقريبذا، بذين م ل ذع  ومصر وا 

 .وم لَّع، عل  ما  كر  مكمد ببا  يط مقدمتل لمواءب الجلي 
ذذهم أن  كمذا تنجلذط أءميتذذل يذط كونذل يتنذذاو  الظقذل المقذارن، الذذ ي يعتقذد بعضل
 ء   الصنعة كدي ة، يالقارئ لل يجد ييل أن الكطاب قارن ييل بين يقل الصكابة 

  ن لذذم يكذذن ءذذ ا ويقذذل التذذابعين، وعلمذذا  األمصذذار مذذن أءذذ  الذذرأي والكذذدي ، وا 
 ديدنل يط جميع الكتاب.

، ومعلمذٍة كتذاب طلع علذ  إن الم المواءذب يذدرك أنذل أمذام كتذاب رذرح يقهذطٍّ
ضذذخمٍة يذذط دراسذذات يقهيَّذذة أصذذولّية، ولغويَّذذة يذذط الوقذذت نظسذذل، ممذذا يذذد  علذذ  أن 
م ل ظَذل قذد أكذاط إكاطذة واسذعة بمختلذع ينذون العلذم، أءّمهذا الظقذل واللغذةع ءذذ ا ألن 
 كتذذذذاب المواءذذذذب جمذذذذع ضذذذذروبا  مختلظذذذذة  مذذذذن الرذذذذرح، كيذذذذ  رذذذذم  بيذذذذان معذذذذانط
المصذذطلكات، ويوائذذد وتنبيهذذات، وأقذذوا  علمذذا  المذذ اءب يذذط المسذذائ  الظقهيَّذذات، 

 باإلضاية إل  إيراد الترجيكات وا ختيارات.
بإعجذذذذاب و نذذذذا  ك يذذذذٍر مذذذذن العلمذذذذا  قذذذذديما  وكذذذذدي ا ، و لذذذذك  المواءذذذذب كظذذذذط

ألءميَِّتل، وكسن عرضل، ورموليَّة رركل من الناكية الظقهية واللغوية، يقو  أكمد 
، ألوائلل والكه منذللم ي لع عل  خلي  م لل يط الجمع والتكصي  بالنسبة » ابا:ب

 «ن عرية، ورراح ابن الكاجب وغيذرءماستدرك ييل أريا  عل  خلي  ورراكل، واب
 .(593 ص: ،2000التنبكتط، )
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مذذذن أراد تذذذدريا »  :ه 1204وقذذذا  أبذذذو عبذذذد اح مكمذذذد بذذذن عبذذذد اح  ت 
)أبذذو عبذذد  «برذذرح بهذذرام الكبيذذر، والمذذواق، والكطذذابمختصذذر خليذذ ، يإنمذذا يدرسذذل 

 ولم يكتع بهذ ا بذ   كذر اسذم الكطذاب صذراكة يذط عنذوان كتابذل قذائال : (64اح، 
مسذذاند األئمذة وكتذب مرذذاءير المالكيذة واإلمذذام  قتطظنذا  مذناييمذذا طبذق األرطذاب »

يذذذذإيراد  بالذذذذ  كر، وعطظذذذذل علذذذذ  عمذذذذوم مرذذذذاءير  (11)أبذذذذو عبذذذذد اح،  «الكطذذذذاب
لمالكيذذة، يسذذظر بجذذال  عذذن مكانذذة المواءذذب المرموقذذة، التذذط تبوأءذذا عنذذد كذذ  مذذن ا

 جا  بعد .
 قولل: (5/1، ه 1434) الرنقيطط،  وجا  يط التسهي  والتكمي 

ن أطا  يلقد أطابا»  «.وطالع المواق والكطابا       وا 
لل ررح عل  المختصر الخليلط، جلي  استمد منل ك  من » وقا  الكجوي:

تقانا ، وعليل اعتمد البنانط، وابن سودت،  رركل بعد ، وءو أك ر الرروح تكريرا  وا 
 .(2/319، ه 1416)الكجوي،  «والرءونط يط ك ير من تعقباتهم عل  اللرقانط

د ومما يسظر عن مكانة المواءب العلمية تصدي عالمة ياا مكمد بن أكم
ميارت الظاسط  ختصار  يط كتابل  لبدت األوطاب ورظا  العلي  يط اختصار رذرح 

، وقذذذد تذذذأ ر بذذذل (2/290 ،1980 ) البغذذذدادي، الكطذذذاب لمختصذذذر الرذذذيخ خليذذذ  
جهذذوري ينسذذه علذذ  منوالذذل يذذأخرم كتابذذا  سذذّما    مواءذذب الجليذذ  يذذط تكريذذر مذذا األ

 ،1980 البغذذذدادي،)  كذذوا  مختصذذذر الرذذيخ خليذذذ  يذذذط الظذذروع ا نذذذ  عرذذر مجلذذذدا  
12/758). 

، التذذط تعذذه بهذذا توتظهذذر قيمذذة المواءذذب العلميذذة مذذن خذذال  النقذذو ت الك يذذر 
المصادر المرذرقية والمغربيذة علذ  كذدٍّ سذوا ، يقذد اعتمذد عليذل جذ   العلمذا  الذ ين 
جذذا وا مذذن بعذذد    سذذيما رذذرَّاح مختصذذر خليذذ ، بذذ  إنهذذم أك ذذروا مذذن ا سترذذهاد 
بأقوالل، وا عتماد عل  آرائذل، ومذن أءذم العلمذا  الذ ين نقلذوا عنذل الكرذناوي، الذ ي 

كتابذذل  أسذذه  المذذدارك رذذرح إررذذاد السذذالك يذذط مذذ ءب إمذذام  عذذّو  عليذذل ك يذذرا  يذذط
األئمة مالك  ومن العلمذا  الذ ين اعتمذدوا عليذل، ميذارت الظاسذط، يذط كتابذل الذروض 
المذذذذبهه، والصذذذذاوي يذذذذط البلغذذذذة، والخررذذذذط يذذذذط رذذذذركل علذذذذ  خليذذذذ ، الذذذذ ي أك ذذذذر 

 ا ستد   بل يط أك ر من أربعمائة موضع، وغيرءم ك ير.
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    العلمذذا  األجذذال ، تذذد  د لذذة واضذذكة علذذ  قيمذذة ءذذ ا يهذذ ا النقذذو ت لهذذ
 الس ظلر الظريد، والمعلمة العلمية.

 :خصائص المواهب
إضاية إل  ما سبق  كر  يمكننذط القذو  بذأن لكتذاب المواءذب ميذلاٍت كبذر ، 

 وخصائَص عظم  تنجلط ييما يتلو عرضل:
اكتذوا   علذ  ك يذر مذن الكتذب األمهذات والذدواوين يذط الظقذل المذالكط  أولها:

يريقيذة، وصذقلية وغيرءذا،  وغيِر ، ممذا صذّنع علمذا  مصذر، والعذراق، واألنذدلا، وا 
 ب  إنل كو  مجموعة كبيرت من المصادر المند رت.

َسذذذَعة أيقذذذل، واسذذذتيعابل آلرا  أك ذذذر يقهذذذا  المالكيذذذة، كتذذذ  المهجذذذور  ثانيهبببا:
لكطذذاب بعذذ  ييذذل األنظذذذاَر المهجذذورت، واألقذذواَ  المتروكذذة، ووضذذعها مذذذع منهذذا، يا

األقواِ  المصطلح بين الظقها  عل  األخ  بهذا، ترذهيرا  وترجيكذا  علذ  بسذاط واكذد 
 .والتكقيق، والمقارنة وا ستد   من الّنقد

سالسة األسلوب مع جذودت التقسذيم، وكسذن الترتيذب، ودقذة التعبيذر،  ثالثها:
ق، لكأنذذذذل ألذذذذع يذذذذط عصذذذذرنا ءذذذذ ا، يسذذذذلك مسذذذذلك البسذذذذط يذذذذط العبذذذذارت وسذذذذعة األيذذذذ

واإلسهاب يط القو ، بعيدا  عن المنطق ال ي ركن بل غيرل  م لظاتهم، يأقب  عليل 
 المبتدئ، ورجع إليل المنتهط.

رجذذذاع المسذذذائ   رابعهبببا: اءتمذذذام الكطذذذاب بذذذبعض مسذذذائ  أصذذذو  الظقذذذل، وا 
ل بملجذذذل بذذذين الظقذذذل وأصذذذولل، واللغذذذة وقواعذذذدءا، الظقهيذذذة إلذذذ  أصذذذولها، كمذذذا تمّيذذذ

 والمقابلة يط المواضع التط تقتضيها، برءان  لك تأليظل قرت العين.
 عنايتذذل الظائقذذة بتعريظذذات األبذذواب الظقهيذذة، تعريظذذا  جامعذذا  مانعذذا ، خامسببها:

يلمّيل الباب عذن غيذر  مذن بقيذة األبذواب األخذر ، بمذا يعطيذل لذل الم لذع مذن كذدٍّ، 
مجذا  كذظ كبيذرع إ  ل لل مذن تعريذع، ويرسذمل مذن خاصذة، ولذل يذط ءذ ا الويضع

 عرية والقرايط وغيرءم من كبار ء ا الميدان.إنل تعقب ابن 
تكريذذذل الدقذذذة عنذذد تو يذذذق اآلرا  التذذط ينقلهذذذا، إ  يقذذوم بعذذذلو تلذذذك  سادسببها:

األقوا  إل  قائليها، و كر المصادر التط نقذ  عنهذا، يسذلك مسذلك التو يذق الذدقيق 
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والنق  السليم، ب  إنذل بلذغ ييذل رذأوا  عظيمذا ، وظهذر  لذك جلّيذا  يذط جميذع م لظاتذل، 
الدقذذذة يذذذط تو يذذذق اآلرا ،    سذذذيما المواءذذذب الذذذ ي يعذذذد م ذذذا   يكتذذذ   يذذذط تكذذذري

ن تع ر عليل  لذك رجذع بهذا  وسالمة النق ، ييسند ك  ما ينقلل من آرا  لقائليها، وا 
 إل  ناقليها تمريا  مع األمانة العلمية، وطلبا  للبركة.

توليذذد  المسذائ ، وابتكذار  األنظذذار واألبكذا ، وملجذذل بذين البكذذ   سبابعها: 
 والجمع، والتكلي  والتركيب والنقاش.
           

 المبحث الثاني: أسلوبه في الشرح والعرض

ن الكطاب طريقتل يط الررح بصورت واضكة تظصيلية، وبعد لم يبيّ 
ا ستقرا  والتتبع ألجلا  الكتاب تمكنت من رصد بعض المعالم الرئيسة التط 

 عرضل بيانها. أتط، وييما يسار عليل يط مواءبل

 واستخدام المصطلحاتوثيق، طرائقه في التّ  :أولا 

 :في المصطلحاتأ/ 
اسذذذتخدم الكطذذذاب يذذذط مواءبذذذل عذذذدت مصذذذطلكات و ّذذذق بهذذذا يروعذذذل الظقهيذذذة 
المنقولذذذة عذذذن األئمذذذة، ومنهذذذا: أنذذذل إ ا كانذذذت ءنذذذاك يذذذروع ك يذذذرت منقولذذذة عذذذن أكذذذد 
الظقهذذا ، يإنذذل يذذ كر اسذذمل، وينسذذب إليذذل الظذذرع األو  يقذذط، أمذذا مذذا يذذأتط بعذذد  مذذن 

لذذ  قائلذذل بكلمذذة  قذذا   طلبذذا  لالختصذذار، وبعذذدا  عذذن التطويذذ  الظذذروع يإنذذل يرذذير إ
الممذذ ، كمذذا يذذط مسذذألة الغذذدير الذذ ي تذذرد  المارذذية يتبذذو  ييذذل وتذذرو  ييذذل كتذذ  

قذذا  اللخمذذط: ييكذذون المذذا  غيذذر مطهذذر يتذذيمم إن لذذم يجذذد « يتغيذذر لونذذل وطعمذذل:
ن  ءب الوقت ن توضأ بل أعاد، وا  والرواية ال انيذة يذط المجموعذة، قذا :  ،غير ، وا 

مذذذا يعجبنذذذط أن يتوضذذذأ بذذذل مذذذن غيذذذر أن أكرمذذذل، يكملهذذذا اللخمذذذط علذذذ  أن المذذذا  
ن تركذذل مذذع وجذذود غيذذر  إنمذذا ءذذو استكسذذان، قذذا : يتجذذول الصذذالت بذذل  طهذذور، وا 
ن عدم غير  لم يقتصر علذ  التذيمم  وتستكسن اإلعادت ما لم يخرم الوقت، قا : وا 

 .(1/62، ه 1412 )الكطاب،»  ...ويتوضأ بل ويتيمم
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 قا  يط الكتاب  يإنل يعنط ب لك كتاب المدونة  وا  ا قا  الكطاب:
يائدت: تكر  الصالت يط أربعة عرر موضعا ، أكدءا، « المعروع، كما يط قولل:

، ه 1412 )الكطاب،» قا  يط الكتاب:   بأا بالصالت وأمامل جدار مركاض
1/419). 

قا  ييها: وتمسح المرأت » بقولل:  ييها  كما يط قولل:وأكيانا يرير إليها 
عل  رأسها كالرج  وتمسح عل  المسترخط من رعرءا نكو الد لين، وك لك 

 .(1/205، ه 1412 )الكطاب، «الطوي  الرعر من الرجا 
ومن األمور ا صطالكية التط درم عليها الكطاب يط المواءب أنل أرار 

بألقاب، ومن  لك: لظظة  الرارح  التط يلعّبر بها  لبعض األعالم ال ين نق  عنهم
ونق  بعضهم » عن الريخ بهرام الدميري، ال ي نق  عن رروكل ال ال ة، ييقو :

عن الرارح أنل قا  ظاءر الم ءب نجاستل، ولم أقع عل   لك يط رروكل 
، ه 1412 )الكطاب، «ال ال ة، و  يط راملل، ولع   لك يط غير ء   من كتبل

1/104). 
ويلعّبر بمصطلح  المدنيين  ويقصد بل ابن كنانة، وابن الماجرون، 
 ومطرع، وابن نايع، وابن مسلمة، ونظائرءم، ومن  لك قولل يط األمة المستولدت:

 .(4/437، ه 1412 )الكطاب، «ورو  المدنيون عن مالك أنل ليا بعيب»
الكسن ومن مصطلكاتل  العراقيون  وءم: القاضط إسماعي ، والقاضط أبو 

ار، وابن الجالب، والقاضط عبد الوءاب، ا ، والريخ الظرم ووالقاضط أببن الصَّ
قا  أصكابنا العراقيون إن السلا » أبو بكر األبهري، وغيرءم، ومن  لك قولل:

ويرير بمصطلح  (1/143، ه 1412 )الكطاب، «جميعل   ينقض الوضو 
وأصبغ ابن الظرم، وابن عبد  المصريين  إل  ابن القاسم، وأرهب، وابن وءب، 

ورو  المصريون عن مالك أنل يرظع قد »  الككم، يم ال  يط مسألة اإلقامة، قا :
، وا  ا قا   أء  الخالع الكبير  (1/461، ه 1412 )الكطاب، «قامت الصالت

   أبو كنيظة، ومالك، والرايعط، وأكمد . يإنل يقصد بل خالع األئمة األربعة:



 
 
 
 عادل إبراهيم المحروق

 

 (2019) 2خاص  عدد
331 

وي علذذذ  أقذذذوا  ك يذذذرت، بعضذذذها مرذذذهور، طذذذالمنقولذذذة تنوا  ا كانذذذت المسذذذألة 
عن غير ، و لذك لكذط يعلذم  وبعضها اآلخر غير مرهور، يإنل يلقّدم  كر المرهور

 القارئ أن تقديمل عن غير  دلي  عل  رهرتل، وأوليتل بالَقبو  وا عتبار من غير . 
متساوية، وا  ا كانت المسألة مرتملة عل  أقوا  ك يرت، وكانت ء   األقوا  

تركل من غير ترجيحع أو كان القو  المرهور مختلظا  ييل بين األصكاب، يإنل ي
 .لتع ر  كينئ 

 :في التوثيقب/ 
أما مذن ناكيذة التو يذق يقذد سذلك الكطذاب مسذلك الّدقذة يذط النقذ ، والسذالمة 
يط ا قتباا، ب  إنذل بلذغ ييذل رذأوا  عظيمذا ، وظهذر  لذك جلّيذا  يذط جميذع م لظاتذل، 

المواءب ال ي يعد م ا   يكتذ   يذط تكذري الّدقذة يذط تو يذق اآلرا ، وسذالمة سيما 
ن تعذذ ر عليذذل  لذذك رجذذع بهذذا إلذذ   النقذذ ، ييسذذند كذذ  مذذا ينقلذذل مذذن آرا  لقائليهذذا، وا 
ناقليهذذا تمرذذيا  مذذع األمانذذة العلميذذة، وطلبذذا  للبركذذةع ألن مذذن بركذذة العلذذم إسذذناد  إلذذ  

األقوا  وعلوءا وتوجيهها غالبا ، والتنبيل  ومع  كر غالب«أءلل، يقو  يط مقّدمتل:
، ه 1412 )الكطذاب، «روح التط وقظذت عليهذا لهذ ا الكتذابعل  ما يط كالم الر

العذذذذذلو غالبذذذذذا ، إ  ييمذذذذذا أنقلذذذذذل مذذذذذن رذذذذذروح الرذذذذذيخ بهذذذذذرام،  موألتذذذذذل »وقذذذذذا :  (1/3
والتوضيح، وابن عبد السالم، وابن عرية، يال أعلو لهذم غالبذا  إ  مذا كذان غريبذا ، 

، ه 1412 )الكطذذذاب، «أو  كذذذر يذذذط غيذذذر موضذذذعل، أو لغذذذرض مذذذن األغذذذراض
  وتأكيذدا  لهذذ ا نقذ  كذذالم سذظيان ال ذذوري وتقلذد ، وعمذذ  بمقتضذا ، الذذ ي يكذذ (1/4

 من خاللل نظسل وغير  من طلبة العلم عل  نسبة الظائدت إل  مظيدءا.
وقد كان لل يط النق  والتو يق مذن الكتذب طرائذق عذدت، يأكيانذا نجذد  يجمذع 

قذذا  عيذذاض يذذط اإلكمذذا : واسذذتكب العلمذذا  « بذذين القائذذ  وكتابذذل، كمذذا يذذط قولذذل:
 .(3/92، ه 1412 )الكطاب، «لمن قدر عليل الوقوع بموضع وقوع النبط 

قذذا  المذذالري: «وتذذارت أخذذر  يلعّبذذر بالقائذذ  دون  كذذر مل لَّظذذل، كمذذا يذذط قولذذل:
ك ذذر أك ذذر المترذذرعين وأقذذ  الظالسذذظة علذذ  أن النيذذة يذذط القلذذب، وأقذذ  المترذذرعين وأ

وتذذارت  ال ذذة   (1/231، ه 1412 الكطذذاب،)» الظالسذذظة علذذ  أنهذذا يذذط الذذدماف
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قا  يط ال خيرت يط كتاب األطعمة: يوجد « يلعّبر بالكتاب دون  كر القائ ، يقو :
يط وسذط بيذاض البذيض أكيانذا نقطذة دم يمقتضذ  مراعذات السذظح يذط نجاسذة الذدم 

 )الكطذذاب، »  تكذذون نجسذذة وقذذد وقذذع البكذذ  ييهذذا مذذع جماعذذة ولذذم يظهذذر غيذذر 
، وك يذذذرا  مذذذا نجذذذد  يلظّصذذذ  يذذذط نسذذذبة األقذذذوا  إلذذذ  قائليهذذذا، يذذذال (1/93، ه1412

الذذذ ي نقذذذ  منذذذل القذذذو  أو المسذذذألة، بذذذ  نجذذذد  يقذذذوم بتكديذذذد  يكتظذذذط بذذذ كر المصذذذدر
مكانل من  لك المصدر، ييرير إل  البذاب الذ ي يوجذد ييذل  لذك القذو ، وغالبذا  مذا 

قذا  ابذن » كان يسلك  لك عند نقلل مذن المدونذة، والبيذان والتكصذي ، يمذ ال  قولذل:
لذذا مذذا  ررذذد يذذط رسذذم الصذذالت ال ذذانط مذذن سذذماع أرذذهب مذذن كتذذاب الصذذالت: الق

قذا  يذط تبصذرت » ومن  لك قولذل: (1/94، ه 1412 )الكطاب، «كامض طاءر
ابذذذن يركذذذون يذذذط الظصذذذ  ال ذذذانط مذذذن القسذذذم األو  مذذذن الذذذركن السذذذادا يذذذط كيظيذذذة 

 .(6/139، ه 1412 الكطاب،) »القضا 
ومما يسظر عذن أمانتذل العلميذة، ودقّذة نقلذل وتو يقذل أنذل إ ا بكذ  عذن الذرأي 

المصادر التط نلسب إليهذا ينتقذد صذاكبل، ويقذو :  لذم أر   أو الظقهط ولم يجد  يط 
 كذذر صذذاكب الجمذذع عذذن الذذ خيرت: أن طذذرع العمامذذة » نكذذو  لذذك، كمذذا يذذط قولذذل:

علذذ  النجاسذذة   يضذذر، قذذا : والظذذرق بذذين كذذون الطذذرع نجسذذا  أو موضذذوعا  علذذ  
النجاسذذذة ظذذذاءرع ألنذذذل يذذذط األولذذذ  كامذذذ  للنجاسذذذة، بخذذذالع ال انيذذذة، ولذذذم أر يذذذط 

 .(6/139، ه 1412 )الكطاب، «ال خيرت ما  كر  ييها
ويذذد  علذذ  سذذالمة نقلذذل أنذذل عنذذدما   يجذذد القذذو  يذذط الكتذذاب المنسذذوب لذذل، 

قذذا  أبذذو الكسذذن: قذذا  القاضذذط » يقذذو   لذذم أجذذد  ، كمذذا يذذط بذذاب اللنذذا، كيذذ  قذذا :
عيذذاض: اللنذذا يمذذد ويقصذذر، يمذذن مذذد   ءذذب إلذذ  أنذذل يعذذ  مذذن ا نذذين، كالمقاتلذذة 
والمضاربة، يمصذدر  قتذا  ، ومذن قصذر  جعلذل اسذم الرذط  بنظسذل، وأصذ  ارذتقاق 
الكلمذذذذة مذذذذن الضذذذذيق والرذذذذط  الضذذذذيق، وانظذذذذر ءذذذذ ا الكذذذذالم يذذذذإنط لذذذذم أجذذذذد  يذذذذط 
التنبيهاتع ألنط لم أجد  يط نسختط من كتاب الكدود، ويط اللنذا المتذرجم لذل يذط 

ط ءذذ ا الكذذالم مذذن يمذذا أدري سذذق ،بعذذض النسذذخ بذذاب الذذرجم كمذذا قالذذل أبذذو الكسذذن
 «ولعذذذ  ءذذذ ا الكذذذالم مذذن اإلكمذذذا  أو مذذذن المرذذذارق ،نسذذختط أو مذذذن جميذذذع النسذذخ

 .(6/290، ه 1412 )الكطاب،
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ومن كمذا  أدبذل، وسذداد نقلذل، وسذعة اطالعذل أنذل يلذتما العذ ر لمذن أخطذأ 
مذذا يعذذ  مذذع الرذذيخ خليذذ ، كيذذ  يذذط نسذذبة قذذو  مذذا،  ذذم يبذذّين الصذذواب يذذط  لذذك، ك

نمذذا  كذر  ابذذن رذذاا، ولذذل عذذلا  ابذذن عريذذة بذذن قلذذت: عذذلو   » قذا : برذذير سذذهو، وا 
كمذذذا كذذذان يبذذذّين للقذذذارئ نذذذوع النقذذذ ،  (1/483، ه 1412)الكطذذذاب،  «واعترضذذذل

ييذذذ كر أنذذذل نقذذذ  بذذذذاللظظ أو بذذذالمعن ، وأكيانذذذا  يمذذذلم بينهمذذذذا يذذذط نقذذذ  واكذذذد مبّينذذذذا  
إ ا قلنذا: أن » الّنوعين، كما يط نقلل عذن القرايذط يذط ككذم إلالذة النجاسذة، ونّصذل:

المصلط إ ا ت كر النجاسة وءو يط الصالت يقطع، يإ ا بقط من الوقت ما   يسع 
بعذد إلالذذة النجاسذذة ركعذذة، ييتخذذرم علذذ  الخذالع يذذيمن إ ا ترذذاغ  بريذذع المذذا  مذذن 

الصذالت  مذنالبئر خرم الوقت، وء ا أول  بالتمذاديع ألن الصذالت بالنجاسذة أخذع 
نتهذذ ، أّولذذل بذذالمعن ، ومذذن قولذذل بقذذط مذذن الوقذذت بالكذذد  لوجذذوب ريعذذل إجماعذذا ، ا

 .(1/338، ه 1412 الكطاب،) «باللظظ
ولذذل داخذذ  األبذذواب والكتذذب والظصذذو  والمباكذذ  والظذذروع المعتذذادت، عنذذاوين 
يرعيذذذذة يضذذذذبط بهذذذذا المعلومذذذذات اإلضذذذذايية ويكذذذذددءا ويبرلءذذذذا، أم ذذذذا : تنبيذذذذل، أو 

كيذ  قذذا  يذط مقّدمتذذل مرذيرا  إلذذ  تنبيهذات، يذرع، يائذذدت، أو تنبيذل ويائذذدت، وغيرءذا، 
ياسذذتخرت اح تعذذال  يذذط رذذرح جميذذع الكتذذاب، والذذتكلم علذذ  » ءذذ ا التنظذذيم البذذديع:

جميذذع مسذذائلل، مذذع  كذذر مذذا تكتذذام إليذذل كذذ  مسذذألة مذذن تقييذذدات، ويذذروع مناسذذبة، 
 .(1/3، ه 1412 )الكطاب، «وتتمات مظيدت من ضبط وغير 

مذذذن األدب علذذذ  الغلذذذط والذذذوءم،  وألذذذلم الكطذذذاب نظسذذذل علذذذ  التّنبيذذذل برذذذط 
وأنّبذذل أيضذذا علذذ  مذذا يذذط « واإلرذذارت إلذذ  مذذواطن الخطذذأ يذذط مقّدمذذة مواءبذذل، يقذذا :

كذذذالم ابذذذن الكاجذذذب ورذذذروكل، وكذذذالم الرذذذيخ ابذذذن عريذذذة، وغيذذذرءمع لقصذذذد تكريذذذر 
المسذذذائ    للكذذذط مذذذن مذذذرتبتهم العليذذذة، لعلمذذذط بذذذأن  لذذذك   يذذذنقص مذذذن مذذذرتبتهم، 

واسذذتعمَ   (1/4، ه 1412 )الكطذذاب، »ن يقصذذد  لذذكوأعذذو  بذذاح أن أكذذون ممذذ
ذذم  عنذذد رّد  لذذارا  الخاطئذذة، كمذذا يذذط رّد   لذذ لك عذذدت مصذذطلكات منهذذا: لظذذظ  َوءل

ويهذذذم مذذذن كالمذذذل يذذذط القواعذذذد أن الخذذذع والنعذذذ  « علذذذ  القاضذذذط عيذذذاض بقولذذذل:
 1412 )الكطذذاب، »ونكوءمذذا ينضذذكان إ ا رذذك يذذط نجاسذذتهما، وءذذو وءذذم ظذذاءر

 .(1/170، ه
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ويسذذتعم  يذذط بعذذض األكيذذان لظذذظ  ييذذل نظذذر  أو  بعيذذد  ليلعّبذذر بأسذذلوب ييذذل 
ينبغذذذط أن يكمذذذ  مذذذا يذذذط المدونذذذة علذذذ  أنذذذل « أدب عّمذذذا جانذذذب الصذذذواب، كقولذذذل:

األولذذ  والمسذذتكب، ومذذا يذذط سذذماع أرذذهب علذذ  اإلجذذلا ، يذذال يكذذون خاليذذا ، ومذذا 
 (2/73، ه 1412 )الكطاب، «ككا  من ا تظاق ييل نظر كما تقدم التّنبيل عليل

كما كان يلعّبر عما كان صكيكا  من األقوا  بلظظ  أكسن، أو كسن، أو جيد  من 
قذذا  ابذذن جماعذذة الرذذايعط يذذط منسذذكل الكبيذذر: كقيقذذة المميذذل أنذذل ءذذو «  لذذك قولذذل:

الذذذذذ ي يظهذذذذذم الخطذذذذذاب ويكسذذذذذن رّد الجذذذذذواب ومقاصذذذذذد الكذذذذذالم، و  ينضذذذذذبط بسذذذذذن 
انتهذذ ، وءذذو كذذالم كسذذن ونكذذو   بذذن مخصذذوص، بذذ  يختلذذع بذذاختالع اإليهذذام 

 . (2/482، ه 1412 )الكطاب، »يركون

 العرض ومعالجة المسائلمنهجه في  :ثانياا 

لم يسظر الكطاب عن منهجل صراكة يط كتابل، ولكن بعد البك  العميق، 
والتتبع الطوي  لمضمون الكتاب، والوقوع طويال  أمام آ ار  ومعالجتل للمسائ  

 أستطيع أن أخرم من ء ا كلل بالمنهه ال ي سلكل يط كتابل. الظقهية المختلظة،
أبواب الظقل، من أّو  كتاب الطهارت ضّمن الكطاب يط المواءب جميع 

كت  آخر باب من أبواب الظقل، ولم يهم  أي مسألة، يقد عاب عمن تكلم عل  
يالكالم عل  بعض المسائ  دون بعض عنا  وتعب » مسائ  وأءم  غيرءا قائال :

نما الظائدت التامة التط يعظم نظعها، ويستسه  العنا  ييها، أن بغ ير كبير يائدت، وا 
يتكلم الرخص عل  جميع المسائ ع كط   يرك  عل  أكد مسألة إ  وجد التكلم 
عليها والرظا  مما يط نظسل منها، ياستخرت اح تعال  يط ررح جميع الكتاب 

 .(1/3، ه 1412 )الكطاب، »والتكلم عل  جميع مسائلل
وقد  كر يط أّولل مقّدمة  مهّمة  غنّية بالمسائ ، التط ينبغط لطالب العلم 
ا طالع عليها، يتكّد  عن أءمية كتاب مختصر خلي ، وأيض  الرروح التط 

 اكرا  أن  تناولتل،  م بّين سلسلتل الظقهّية إل  اإلمام مالك،  م إل  رسو  اح 
 ء ا من المهّمات الجلة التط ينبغط للظقيل والمتظقل معريتها، ب  ويقبح بل جهالتها.
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 م أسظر عن سند الكتاب ورروكل، وسند بعض كتب الم ءب المرهورت، 
و  بأا ب كر سند الكتاب ورروكل، وسند بعض كتب الم ءب المرهورت » قائال :

به   األمة رريها اح تعال ، يينبغط تتميما  للظائدت، يإن األسانيد خصيصة 
 .(1/6، ه 1412 )الكطاب، «ل، اقتدا  بالسلع، وكظظا  للّررعا عتنا  ب

وبعدءا بدأ بررح البسملة، اقتدا  بالقرآن الكريم، وأردع  لك بالكدي  عن 
يائدتين مهّمتين، تكّد  يط األول  عن أسما  اح وارتقاقها، ويط ال انية عن 

،  م قام بررح خطبة الريخ خلي  كلمة كلمة، وجملة جملة،  م صظاتل سبكانل
 ّي  ء ا بترجمة اإلمام مالك ترجمة وايية رايية، وأعقب ء ا كدي ل عن التقليد 
ال  القو  ييل،  م ختم مقّدمتل بجملة من الظوائد تكد  ييها عن اصطالكات  مظص 

 الم ءب، وتعبيرات بعض علما  المالكية.
رذرع يذط المقصذود األصذلط مذن تأليظذل لهذ ا الكتذاب، يذتكلم  م بعذد ءذ ا كلذل 

عذذن كتذذاب الطهذذارت ومذذا ارذذتم  عليذذل مذذن يذذروع ويوائذذد، متجنبذذا  التطويذذ  الممذذ ، 
ياسذتخرت اح تعذال  يذط جميذع « وا ختصار المخ  مذا أمكذن، يقذو  يذط مقّدمتذل:

 )الكطذذذاب، مذذذا ءذذذو موجذذذود عنذذذدي علذذذ  كسذذذب مذذذا تيّسذذذر مذذذن بسذذذط أو اختصذذذار
ويميذذذ  أكيانذذذا  إلذذذ  البسذذذط يذذذط البيذذذان والّتوضذذذيح، إ ا اقتضذذذ   (1/4، ه 1412

وأميذذ  إلذذ  البسذذط واإليضذذاح والبيذذانع كرصذذا  علذذ  إيصذذا  » األمذذر  لذذك، يقذذو :
ن طذا  الكذالم الظائدت لك  أكد، وا  ا  كرتل نقو   مختلظة،  كرتل مكصلها آخذر   ا، وا 

 «ط  لذذذذك يائذذذذدت عظيمذذذذةيذذذذط  لذذذذك يذذذذال ينبغذذذذط للنذذذذاظر ييذذذذل أن يسذذذذأم منذذذذلع ألن يذذذذ

 .(1/4، ه 1412 )الكطاب،
 وقد أراد به ا الطو  الطيب مكمد عبد الودود الرنقيطط كي  قا :

ن أطا  يلقد أطابا»  «.وطالع المواق والكطابا       وا 
 (5/1، ه 1434 )الرنقيطط،

وختم الكطاب كتابل بباب  الظرائض  عل  نمط المدونذة، ولذم يختمذل بكتذاب 
كعذذادت كبذذار المالكيذذة يذذط مصذذنظاتهمع كذذابن أبذذط ليذذد القيروانذذط يذذط كتابذذل  الجذذامع  

 الرسالة  وابن ررد يط  الملقّدمات  وغيرءماع و لك ألن خليال  لم ي كر ء ا الباب، 
 . كر وكي  إن المواءب ررح للمختصر يلم ي
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وكرصذذذا  علذذذ  التسذذذهي  والّدقذذذة قّسذذذم المواءذذذب تقسذذذيمات موضذذذوعية دقيقذذذة، 
تقان واإلبداع، يقّسذم مادتذل إلذ  كتذب، تكتهذا أبذواب،  ذم قّسذم األبذواب غاية يط اإل

يروع وتنبيهات ويوائذد، وءكذ ا يسذير الكطذاب يذط كتابذل  وي عل طيصو ، تنإل  
علذذذ  ءذذذ ا المنذذذوا  مذذذع جميذذذع األبذذذواب الظقهيذذذة، ويذذذط مختلذذذع الموضذذذوعات التذذذط 

 تضمنها من العبادات والمعامالت وغيرءا.
وككمذة تظصذي  » الككمذة مذن ءذ ا التقسذيم البذديع قذائال : وقد  كر ركمذل اح

المصذذذذنظات بالكتذذذذب، واألبذذذذواب، والظصذذذذو ، تنرذذذذيط الذذذذنظا، وبع هذذذذا علذذذذ  الكظذذذذظ 
والّتكصذذي ، بمذذا يكصذذ  لهذذا مذذن السذذرور بذذالختم وا بتذذدا ، ومذذن  َذذم كذذان القذذرآن 

 «ئ العظيم سورا  واح أعلم، ويط  لذك أيضذا تسذهي  للمراجعذة والكرذع عذن المسذا
 .(1/43، ه 1412 )الكطاب،

ءذذذ ا بخذذذالع صذذذنيع ك يذذذر مذذذن الظقهذذذا  الذذذ ين قّسذذذموا م لظذذذاتهم إلذذذ  أبذذذواب، 
خاليذذذة مذذذن ءذذذ ا التقسذذذيم الرذذذكلط الذذذ ي يعذذذين الباكذذذ  علذذذ  الوصذذذو  إلذذذ  بلغيتذذذل، 

 الموطأ، ال ي يعد أساا اآلرا  داخ  المدرسة المالكية.متّبعين يط  لك طريقة 
 لصذالت:ن ءذ   األبذواب والظصذو ، يقذو  يذط كتذاب اواءتم ببيان المناسبة بي

لمذذذا انقضذذذ  الكذذذالم علذذذ  الطهذذذارت، التذذذط ءذذذط أوكذذذد رذذذروط الصذذذالت، أتبذذذع  لذذذك »
بذذالكالم علذذ  بقيذذة رذذروط الصذذالت، وأركانهذذا، أو سذذننها ومسذذتكباتها، ومبطالتهذذا، 

 (1/377، ه 1412)الكطذذذذاب،  «علذذذذ  بقيذذذذة أككذذذذام الصذذذذالت وأنواعهذذذذا والكذذذذالم

خظا  يط مناسبة ء ا الظص  لل ي قبللع ألنل لما  كر ييذل أن مذا تغيذر   » وقا :
بطاءر طاءر، وما تغير بنجا نجا، اكتام إل  بيان األريا  الطاءرت واألرذيا  

 .(1/87، ه 1412)الكطاب،  «النجسة
وقد جمع الكطذاب يذط رذركل بذين طريقتذط المرذارقة القائمذة علذ  الّتكليذ ، 

ّنقد، وقد ساعد  عل   لك معيرتل يط البيئتذين، طذرابلا، والمغاربة القائمة عل  ال
 ومكة.

ويعذذد كتذذاب المواءذذب مذذن الكتذذب القديمذذة، التذذط تناولذذت مذذادت الظقذذل المقذذارن، 
ممذذا يذذد  أن ءذذ   المذذادت ليسذذت كدي ذذة كمذذا يتبذذادر إلذذ  أ ءذذان ك يذذر مذذن النذذاا، 

بذذين يقذذل  الم لذذع قذذد قذذارن يذذط ءذذ ا الكتذذاب يالقذذارئ لكتذذاب المواءذذب يجذذد ييذذل أن
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وبذذين يقذذل التذذابعين، وعلمذذا  األمصذذار مذذن أءذذ   -رضذذوان اح علذذيهم-الصذذكابة 
الرأي وأء  الكدي ، مما يد  علذ  سذعة اطالعذل، وغذلارت علمذل، رذاءد  لذك ك ذرت 
نقولذذل عذذن اإلمذذامين النذذووي، وابذذن كجذذر، وأبذذط يوسذذع، وغيذذرءم مذذن يقهذذا  غيذذر 

 المالكية.
يذ كر اآلرا  التذط قيلذت ييهذا عنذد أربذاب يهو عندما يعرض للمسألة الظقهيذة 

المذذذ اءب األخذذذر ، يذذذط أسذذذلوب سذذذه  مذذذع جذذذودت الترتيذذذب، ومذذذن  لذذذك كدي ذذذل عذذذن 
واعلذذم أن العلمذذا  اختلظذذوا يذذط « موضذذع سذذجود السذذهو، يبعذذد أن تكذذد  عنذذل قذذا :

مك  سجود السهو، ي ءب الرايعط إلذ  أن السذجود كلذل قبذ  السذالم، و ءذب أبذو 
د السذذذالم، واختلذذذع المذذذ ءب علذذذ  قذذذولين، يالمرذذذهور مذذذن كنيظذذذة إلذذذ  أنذذذل كلذذذل بعذذذ

 )الكطذذذاب، «مذذذ ءب مالذذذك أنذذذل يسذذذجد للذذذنقص قبذذذ  السذذذالم، وللليذذذادت بعذذذد السذذذالم
 .(1/16، ه 1412

ولذذذم يقتصذذذر الكطذذذاب علذذذ   كذذذر آرا  يقهذذذا  الصذذذكابة والتذذذابعين، وعلمذذذا  
، التذط األمصار األربعة المرهورين، ب  إنل تناو  آرا  أصكاب الم اءب األخر 

يقدت أو اند رت، أو ندرت مصادرءا، كم ءب سذظيان ال ذوري، واإلمذام األولاعذط، 
وداود الظذذاءري، وابذذن جريذذر الطبذذري، ومذذن ءذذ ا  كذذر  لككذذم مذذن أخطذذأ يوقذذع يذذط 

وعل  » العارر، أو ال امن، يبعد أن  كر األقوا ، ويّرق بين ال امن والعارر قا :
ك، والليذذ ، واألولاعذذط، وأبذذط كنيظذذة، وأبذذط التظرقذذة أك ذذر أءذذ  العلذذم، وءذذو قذذو  مالذذ

 .(3/95، ه 1412 )الكطاب، «يوسع، ومكمد بن الكسن
يذذراد المسذذائ  الظقهيذذة يذذط أسذذلوب  وكذذان يتوّسذذع أكيانذذا  يذذط عذذرض اآلرا ، وا 
سذذذلا، مذذذع دقّذذذة الّتعبيذذذر، وسذذذعة األيذذذق، وجذذذودت التّقسذذذيم والّترتيذذذب، يسذذذلك مسذذذلك 

 ، بعيدا  عن المنطق ال ي رذكن بذل بعضذهم البسط يط العبارت واإلسهاب يط القو 
م لظاتهم، ياقب  عليل المبتدئ، ورجع إليل المنتهط، ومن تلك المسائ  التط أسهب 
يذذط الكذذدي  كولهذذا، مسذذألة ريذذع النجاسذذة مذذن األبذذدان وال يذذاب، كيذذ  قذذا  بعذذد أن 

نمذا أطلذت الكذالم يذط ءذ اع ألنذط لذم أر مذن اسذتوي  الكذالم » أطا  الكذالم ييهذا: وا 
وقذذد تكذذرر منذذل ءذذ ا األسذذلوب يذذط مواضذذع  (3/95، ه 1412 )الكطذذاب، «عليهذذا

نمذا أطلذت الكذالم يذط ءذ   المسذألةع » أخر، يقا  يط مسذألة التطهذر بمذا  لمذلم: وا 
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 « ضطراب النقو  ييها، يأردت تكرير مذا ظهذر لذط مذن كذالم أءذ  المذ ءب ييهذا

أر نّصذا  يرذظط يذإنط لذم » وقذا  يذط مسذألة أخذر : (1/49، ه 1412 )الكطاب،
 .(6/117، ه 1412 )الكطاب، «الغلي 

  يرذذك  علذذ  أكذذد »وقذذد كقّذذق الكطذذاب مذذا ألذذلم نظسذذل بذذل يذذط مقّدمذذل بأنذذل 
، ه 1412 )الكطذاب، «عليها والرذظا  ممذا يذط نظسذل منهذا مسألة، إ  وجد التكلم

1/3). 
وتجدر اإلرارت ءنا إل  بيان التظاوت بين أسلوبل يط بداية الكتذاب ونهايتذل، 
كي  أسهب يط أّولل عند باب الطهارت والصالت، وك ا الكه، واختذل  يذط نهايتذل، 

لذم ي لذع علذ  خليذ  م لذل يذط الجمذع والتكصذي  بالنسذبة ألوائلذل » يقو  التنبكتط:
لذذل يجذذد  لذذك جلّيذذا ، ولذذم أجذذد  ئيالمسذذتقر  (593، 2000 )التنبكتذذط، «والكذذه منذذل

نّصذا  يلصذّرح ييذذل الكطذاب بالسذذبب الذ ي دعذا  لذذ لك، ولكذن ربمذذا مرذاغلل األخذذر  
 كالت بينل وبين إتمامل عل  األسلوب نظسل.

تأم  ء ا الكذالم، تنبيل:« وك يرا  ما يستق  بالّنظر يط المسألة كما يط قولل:
قاضذط عذد ن يذط الليذ ، واكتذام يإن ال ي يتبادر منذل عنذدي أنذل إ ا رذهد عنذد ال

الكذذا  إلذذ  تلكيتهمذذا، وكذذان  لذذك يتذذأخر إلذذ  النهذذار، يلذذيا علذذ  النذذاا أن يبيتذذوا 
 .(2/394، ه 1412 )الكطاب،» الصيام

ويالكذظ عليذل أنذذل كذريص علذ  الّنظذذر وا جتهذاد، يقذد أورد يذذط ءذ ا السذذظر 
معذذذان الّنظذذذر، ونبذذذ  التّقليذذذد  العظذذذيم عبذذذارات تلكظّذذذل الهمذذذم علذذذ  إعمذذذا  الظكذذذر، وا 

 .رات قولل: يتأملل، يانظر، ونكوءاوالجمود، وأخ  المسائ  مسّلمة، ومن تلك العبا
ومما يد  عل  اءتمام الكطاب با جتهاد، ونب  التّقليد األعم  يط األككام 
الظقهية، استهاللل المواءب بظرع تكّد  ييل عن التّقليد، وعندما ساق قولة بعض 

وأن من لاف عنل يكون ِريَن عل  قلبل َوللي َن لل سو   المتعصبين لم ءب مالك،
ويط أّو  ء ا الكالم براعة ظاءرت، و  يكّ  لمسلم أن » عملل، قا  الكّطاب:

تنبيل: إ ا لم » وأوضح منل قولل: (1/26، ه 1412 )الكطاب، «يعتقد ما قالل
يجد الرخص نّصا  يط المسألة يط م ءب إمامل، و  وجد من لل معرية بمداركل، 
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يالّظاءر أنل يسأ  عنها يط م ءب الغير ويعم  عليل، و  يعم  بجه ... وك ا 
 .(1/33، ه 1412 )الكطاب، «ينبغط يط ك  مسألة

هذذاد، وتذذرك وقذذد مذذأل كتابذذل بنقذذو ت ك يذذرت عذذن األئمذذة التذذط تكذذّ  عذذن ا جت
التّقليذذد، وقذذذد سذذلك مسذذذلكا  كسذذنا  يرذذذك  الهمذذم، ويكّضذذذها علذذ  البكذذذ  والتّقصذذذط، 

أن المذذا  إ ا تغّيذذر ورذذك يذذط » ييسذذوق بعذذض المسذذائ  يذذط صذذيغة سذذ ا ، كقولذذل:
 )الكطاب، «ال ي غير ، ء  ءو مما يسلبل الطهورية، أو مما   يسلبل الطهورية؟

ال الظقهيذذة التذذط تقذذود إلذذ  التّنقيذذب كمذذا انذذتهه أسذذلوب األلغذذ (1/133، ه 1412
تنبيذل: ءنذا لغذل، وءذو أنذل قذد يجذب علذ  الكذائض » واستخدام العق ، يمذ ال  قولذل:

والمذذذذريض قضذذذذا  الصذذذذوم الملعذذذذّين، والجذذذذواب: أن  لذذذذك ييمذذذذا إ ا نذذذذ ر أكذذذذدءما أن 
، ه 1412 )الكطذذاب، «يعتكذذع أّيامذذا  بعينهذذا،  ذذم جذذا   العذذ ر يإنذذل يقضذذط  لذذك

2/429). 
براعذذذذة الكطذذذذاب يذذذذط صذذذذورت واضذذذذكة يذذذذط تكديذذذذد المصذذذذطلكات، وظهذذذذرت 

وضبط التعريظات، بكي  يلمّيل الباب عن غير  من بقّية األبواب األخر ، يجا ت 
تعريظاتذذل جامعذذة مانعذذة لكذذ  الجلئيذذات المندرجذذة تكتهذذا، مانعذذة مذذن دخذذو  غيرءذذا 

نعكسذذة، ييهذذا، يقذذد كذذان يذذرلّد تعريظذذات بعذذض العلمذذا  بكجذذة أنهذذا غيذذر مطّذذردت و  م
يذذذارا ءذذذ ا الميذذذدان، كيذذذ  كذذذان لذذذل  بذذذ  إنذذذل اسذذذتدرك علذذذ  ابذذذن عريذذذة الذذذ ي يعذذذد

 أ،.2004، )الذلاوي «تعليق عل  ابن عرية يط الكالم عل  تعريظاتل واعتراضذاتل»
وكذذ ا اسذذتدرك علذذ  القرايذذط وغيرءمذذا، يعنذذد تعريظذذل للّطهذذارت،  كذذر أن  (374ص: 

باألعيذان، أمذا ال ذانط: يريذع الكذد  لها معنيين: أكدءما: الصذظة الككميذة القائمذة 
لالة النجاسة،  م  كر أن ابن عرية اعترض عل  المالريع ألنل عّريها بذالمعن   وا 
 ال انط، و كر أن القرايط ير  أن المعن  ال انط مجال،  م اعترض عليهما بقولذل:

قلذذت: قذذد يقذذا  إن تعريذذع المذذالري وغيذذر  الّطهذذارت بكسذذب المعنذذ  ال ذذانط أولذذ ع »
المراد تعريع الطهارت الواجبة المكلع بهذا، والمكلذع بذل إنمذا ءذو ريذع الكذد  ألن 

لالة النجاسة   الصظة الككمية، ويط قذو  القرايذط أنذل مجذال نظذٌر، بذ  الظّذاءر  وا 
ذذذذ ا، يلظذذذذظ الّطهذذذذارت مرذذذذترك يذذذذط الّرذذذذرع بذذذذين المعنيذذذذين، ياألكسذذذذن أنذذذذل كقيقذذذذة أيض 
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ا، يا قتصذذار علذذ  المعنذذ  التعذذرض لبيذذان كذذ  منهمذذا، يذذإن اقتصذذر علذذ  أكذذدءم
 .(1/44، ه 1412 )الكطاب، «ال انط أول ع ألنل ءو الواجب المكلع بل

وكان من أسلوب الكطاب يط المواءب أنل يتطرق إل  ررح المصطلكات  
والغريبة، بذ  إنذل يضذبطها بذالكروعع إعانذة للقذارئ  الغامضة، واأللظاظ المستغلقة

: بظذتح القذاع وكسذر » عل  الظهم، كما يط رركل لمعن  القطران، ييقذو : اللَقِطذَرانل
الطذذذا  المهملذذذة، وبكسذذذرءما وبكسذذذر القذذذذاع وسذذذكون الطذذذا ، وءذذذو عصذذذارت رذذذذجرت 

َبلَهِ ، وءو اللَعرلَعرل  ِل يطبخ ييتكل  منل القطذران،  األل َرل ويقذا  يذط المطلذط ورجر األل
وبراعتذل اللغويذة واضذكة يذط  (1/56، ه 1412 )الكطاب، «بل َمقلطلوٌر َوملَقطلَرنٌ 

 رركل، ال ي يستدرك ييل عل  كبار أء  اللغة. 
ولذذم يقتصذذر توضذذيكل ورذذركل علذذ  األلظذذاظ يكسذذب، بذذ  إنذذل رذذم  األعذذالم 

وابذن يذونا،  أيضا، ينجد  يترجم لرمول المالكية يط مقّدمة كتابذل، يتذرجم للخمذط،
والمذذالري وغيذذرءم، كمذذا أنذذل يبذذّين أسذذما  بعذذض األعذذالم الذذ ين كصذذ  يذذيهم اللذذبا 

  ، والقرطبذط المظّسذر، كيذ  قذا :والخلط عند ك ير مذن النذاا، كذالقرطبط الملكذدّ 
القرطبذط الذذ ي  كذذر  ءذذو اإلمذذام المكذذّد  أبذو العبذذاا أكمذذد بذذن عمذذر بذذن إبذذراءيم »

والقرطبط المتقّدم صاكب التّظسذير ءذو العالمذة مات سنة ست وخمسين وستمائة، 
أبذذو عبذذذد اح مكمذذد بذذذن أكمذذذد ابذذن أبذذذط بكذذذر بذذن يذذذرم مذذذات سذذنة إكذذذد  وسذذذبعين 

 .(2/532، ه 1412 )الكطاب، «وسبعمائة
وقذذذد اسذذذتعم  بعذذذض ا رذذذتقاقات اللغويذذذة لالختصذذذار يذذذط بعذذذض المواضذذذع، 

يذط مكاكذات المذ  ن: من  لك قولل وءط التط يطلق عليها علما  العربية النكت، ي
العلذذذط العظذذذيم  يذذذط كذذذالم أكذذذد وظذذذاءر كالمهذذذم أنذذذل   قلذذذت: ولذذذم أر ليذذذادت قولذذذل:»

 .(1/443، ه 1412 )الكطاب، «يكوق  أربع مرات
ومذذذن العوامذذذ  المهمذذذة التذذذط أسذذذهمت يذذذط انظتذذذاح عبذذذارات المواءذذذب، ويسذذذر 
أسلوبها: ترتيب الكطاب األقوا  داخ  المسألة الواكدت، ييسه  تمييلءا، و  يكون 
القارئ مضطرا  للرجوع إل  مصدر ك  قو  ليتبّينل ويعلم قائلل، وء ا ييل اختصار 

أقذوا  يذط تغيذر المذا  بمذا ءذو  للجهد والوقت كما   يخظ ، من  لذك مذا أورد  مذن
إ ا كان يط أصذ  المذا  رذجرت، يتغيذر المذا  بعروقهذا، ينقذ  الرذيخ » ملتأّص  ييل:
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يوسذع ابذن عمذر يذط رذرح قذو  الرسذالة إ  إ ا غّيذرت لونذل األرض التذط ءذو بهذذا 
عذذن نذذوال  ابذذن ررذذد أن  لذذك   يضذذر، ولذذم أقذذع علذذ   لذذك يذذط نذذوال  ابذذن ررذذد، 

ن كانذذذت وقذذذا  اللءذذذري يذذذط قواعذذذد  : إن كانذذذت الرذذذجرت م مذذذرت يظذذذط  لذذذك قذذذو ن، وا 
يابسة، يالما  مضاع لسقوط اعتبار المنظعة قالل األريا  انته ، قلذت: والظذاءر 

 .(1/64، ه 1412 )الكطاب، «أن  لك   يضر ألنل مما يعسر ا كترال منل
ءذ ا بخذالع مسذلك بعذض الظقهذذا  الذ ين تذداخلت أقذوالهم بسذبب اسذذتخدامهم 
المنطق، أو ا ختصار الرديدع ل ا عاب عل  ابن عرية بسذبب اختصذار  المخذ ، 
الذذ ي أوقذذع اللذذبا، يظذذط مسذذألة الغذذدير تذذرد  المارذذية يتبذذو  ييذذل وتذذرو  ييذذل كتذذ  

قلذت: إ  أن كالمذل يذوءم أن » يتغير لونل وطعمل، قا  بعد  كر  لقو  ابن عريذة:
وقذذد سذذبق كالمهمذذا يذذط  لذذك، اللخمذذط وابذذن ررذذد  كذذرا القذذولين مذذن غيذذر تذذرجيح، 

 .(1/62، ه 1412 )الكطاب، «يانظر آية ا ختصار
           

 ثالث: مسلكه في الخالف والّترجيحالمبحث ال

 في الخالف :أولا 

يرذذغ  التعذذرض للخذذالع، و كذذر اآلرا  واألقذذوا ، وتقصذذط الروايذذات مسذذاكة  
ما يدور كولها مذن  كبيرت  من المواءب، يعند كدي  الكطاب عن ك  مسألة يسرد

أقذذوا ، ويرصذذد الروايذذات التذذط قيلذذت ييهذذا، وقذذد نّبذذل لهذذ ا األمذذر يذذط مقّدمذذة كتابذذل، 
والتكلم عل  جميع » و كر أنل أكد األغراض التط سيق ألجلها ء ا الررح ييقو :

مسائلل، مع  كر ما تكتام إليذل كذ  مسذألة مذن تقييذدات، ويذروع مناسذبة، وتتمذات 
 «ومذذذذع  كذذذذر غالذذذذب األقذذذذوا  وعلوءذذذذا وتوجيههذذذذا غالبذذذذامظيذذذذدت مذذذذن ضذذذذبط وغيذذذذر ، 

يبعذذد أن يذورد األقذذوا  ومنالعهذذا، ويبسذط القذذو  ييهذذا  (1/3، ه 1412 )الكطذاب،
وأميذذ  إلذذ  البسذذط واإليضذذاح والبيذذانع » يذذ كر مكصذذلة ءذذ   األقذذوا ، كيذذ  يقذذو :

كرصذذا  علذذ  إيصذذا  الظائذذدت لكذذ  أكذذد، وا  ا  كذذرت نقذذو   مختلظذذة  كذذرت مكصذذلها 
ن طا  الكالم يط  لك، يال ينبغط للّناظر ييل أن يسأم منلع ألن يط  لك آخرا ، وا 

 .(1/4، ه 1412 )الكطاب، «يائدت عظيمة
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ويعذذذد الكطذذذاب مذذذن العلمذذذا  الذذذ ين انكصذذذر اجتهذذذادءم داخذذذ  المذذذ ءب رغذذذم 
تكصذذيلل لرذذروطل، واسذذتجماعل آللياتذذل، وءذذو لذذيا نرذذالا  يذذط ءذذ ا المسذذلك، يك يذذر 

قيذت اجتهذاداتهم داخذ  المذ ءب، كذابن القاسذم، وأرذهب، وابذن من العلمذا  الكبذار ب
الماجرذذون وغيذذرءم، وقذذد كانذذت طريقتذذل يذذط عذذرض الخذذالع تختلذذع مذذن موضذذع 

 آلخر، ولكن يمكن إجمالها يط اآلتط:
استقصذذ  الكطذذاب الروايذذات واألقذذوا  المذذ كورت يذذط المسذذألة  حصببر الخببالف:. 1

ووضذعها مذع التط يعرضها، بذ  إنذل يذ كر كتذ  الرذا  والمتذروك والمهجذور منهذا، 
األقوا  المصطلح بين الظقها  عل  األخ  بهذا، ترذهيرا  وترجيكذا  علذ  بسذاط واكذد 

بالروايذذات أقذذوا   أن المذذراد»وا سذذتد  ، وقذذد  كذذر مذذن الّنقذذد والتكقيذذق، والمقارنذذة 
مالذك، وأن المذذراد بذذاألقوا  أقذوا  أصذذكابل، ومذذن بعذذدءم مذن المتذذأخرين كذذابن ررذذد 

الخالع، يذط ييقو  يط كصر  (1/40، ه 1412 )الكطاب، «والمالري ونكوءم
يمذذ ال  عنذذد كدي ذذل عذذن التظرقذذة بذذين المسذذألة  ال ذذة أقذذوا ، أو روايذذات ونكذذو  لذذك، 

ويذذذط المسذذذألة  ال ذذذة أقذذذوا : األو : » ، قذذذا :المذذذا  والطعذذذام يذذذط سذذذ ر الكيوانذذذات
الكم  عل  النجاسة يط الما  والطعام ييراقذان نظذرا  إلذ  الغالذب، وال ذانط: الكمذ  
علذذ  الطهذذارت ييهذذا نظذذر إلذذ  األصذذ  واختذذار  ابذذن ررذذد، وال الذذ : المرذذهور يطذذرح 

وقذذذذذذا  يذذذذذط مسذذذذذألة ارذذذذذذتبا   (1/78، ه 1412 )الكطذذذذذاب، «المذذذذذا  دون الطعذذذذذام
وكاصذذذ  مذذذا  كذذذرو  مذذذن الخذذذالع يذذذط ءذذذ   المسذذذألة خمسذذذة أقذذذوا  ييمذذذا » األوانذذذط:
 .(1/171، ه 1412 )الكطاب، «علمت

وقذذا  يذذط مسذذألة تسذذليم المذذأموم بعذذد أن  كذذر مذذا ورد ييهذذا مذذن روايذذات عذذن 
، ه 1412 )الكطذذذذذاب، «ييتكصذذذذذ  يذذذذذط سذذذذذالم المذذذذذأموم أربذذذذذع روايذذذذذات» مالذذذذذك:

1/526). 
ور كذ  يقيذل اإلقذدام عليذلع ألنذل و  يخظ  أن كصر الخالع أمر ليا بمقد

يسذذتللم اإلكاطذذة بروايذذات اإلمذذام، وأقذذوا  أصذذكابل، والوقذذوع عليهذذا يذذط مظانهذذا، 
والكطاب ممن رغع بتخذريه الخذالع يذط المذ ءب، واسذتقرا  أقوالذل، وا سذتبكار 

 يط ا طالع عل  رواياتل، راءد  لك ما بّ ل يط كتابل المواءب.
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بلغ الكطاب رأوا  عظيما  يط تو يق نقو تل التصريح بالقائلين ومكان قولهم:  .2
كما سلع اإلرارت إليل، وقذد سذلك ءذ ا المسذلك كتذ  عنذد عرضذل للخذالع، ينجذد  
ي كر أسما  المختلظذين، ويكيذ  إلذ  أمذاكن أقذوالهم، يبعذد أن يكصذر الخذالع يذط 

لما تكّد  »  ا، ومن ء ا قولل:المسألة يقو : قا  يالن يط ك ا، وقا  يالن يط ك
ابذن ررذد علذ  الخذاتم يذط رسذم مسذاجد القبائذ  مذن سذماع ابذن القاسذم،  كذر يذيمن 
توضذأ وقذد لصذق بظظذر  أو ب راعذل الرذط  اليسذير مذن العجذين أو القيذر أو الليذت 
قولين، وقا : األظهر منهما تخظيذع  لذك علذ  مذا قالذل أبذو ليذد بذن أبذط أميذة يذط 

ة، ومكمد بن دينار يط المدونذة، خذالع قذو  ابذن القاسذم يذط بعض روايات العتبي
، ه 1412 )الكطذذذذذذاب، «المدونذذذذذة، وقذذذذذذو  أرذذذذذذهب يذذذذذذط بعذذذذذذض روايذذذذذذات العتبيذذذذذذة

1/199). 
عندما يضطرب الخالع بين روايات الم ءب وأقوالل، يذديع توضيح الخالف:  .3

  الكطذذاب ا ضذذطراب وا لتبذذاا، برذذركها وتقييذذدءا، وبيذذان مذذراد أصذذكابها، ويليذذ
اقتضذذ  كذذالم ابذذن رذذاا » اإلرذذكا  وا ضذذطراب الذذ ي اعتراءذذا، ومذذن  لذذك قولذذل:

غيذر جذائل، وءذو الذ ي ي خذ  مذن كذالم  وابن الكاجب أن توكي  المكجذور َوَتَوك لَذلل 
المصنع ءنا، ويط  لذك اضذطراب، يذإنهم أجذالوا لذل التوكيذ  يذط بعذض الصذور، 

توكيلذذل خذذالع، وظذذاءر المدونذذة بذذ  ألِخذذَ  بجذذوال توكيلذذل مطلقذذا، كمذذا سذذيأتط، ويذذط 
 .(5/119، ه 1412 )الكطاب، «جوال 

اءذتم الكطذاب يذط بعذض األكيذان ببيذان منرذأ الخذالع، بيان سبب الخبالف:  .4
وأسذذظر بعذذد عرضذذل للخذذالع عذذن السذذبب الذذ ي ألجلذذل وقذذع، وغرضذذل مذذن ءذذ ا ءذذو 
م اختصذذذار المسذذذألة وأدلتهذذذا، وا قتصذذذار علذذذ  عيذذذون األدلذذذة، وءذذذ ا المبذذذدأ العظذذذي

يضذذذظط علذذذ  المواءذذذب صذذذبغة يقهيذذذة أصذذذولية، تجعلذذذل يكتذذذ  مكانذذذة عاليذذذة بذذذين 
مصذذادر المذذ ءب، وبيانذذل للسذذببية قذذد يكذذون ككايذذة عذذن غيذذر  مذذن العلمذذا ، وأكيانذذا 
أخر  يكون مذن اسذتنباطل، يعنذد كدي ذل عذن ءيئذة مسذح الذرأا يذط الوضذو ، قذا  

كذدي  عبذد اح بذن  يائدت: سبب ا ختالع قولذل: يذط» بعد أن  كر الخالع ييها:
َبذذَر  بذذدأ بمقذذدم رأسذذل، يقيذذ : الذذواو   تقتضذذط  ليذذد  َمَسذذَح َرألَسذذلل ِبَيَديلذذِل َأقلَبذذَ  ِبِهَمذذا َوَأدل
الترتيب والمراد أدبذر بهمذا وأقبذ ... وقيذ : المذراد أقبذ  بهمذا علذ  قظذا  وأدبذر بهمذا 
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وسذذط رأسذذل عذذن قظذذا ، يذذإن اإلقبذذا  واإلدبذذار مذذن األمذذور النسذذبية، وقيذذ : بذذدأ مذذن 
قَذذذدَِّم َرألِسذذذِل   «وأقبذذذ  علذذذ  وجهذذذل كمذذذا تقذذذدم، ويمنذذذع ءذذذ ا قولذذذل: يذذذط الكذذذدي   َبذذذَدَأ ِبمل

 .(1/259، ه 1412 )الكطاب،
و كذذر يذذط ككذذم اإلكذذرام بذذالكّه قبذذ  ميقاتذذل اللمذذانط اخذذتالع المذذ ءب،  ذذم 

وجعذ  ابذن برذير وتذابعو  » عّقبل ببيان سببل واختالع الظقها  ييل يقذا  مذا نّصذل:
؟ قذذا  يذذط الّتوضذذيح، وييذذل ءذذ  إيقاعذذل يذذط أرذذهر  أولذذ  أو واجذذبسذذبب الخذذالع، 

بكذ ، ولذم يلبّينذذل، ولعلذل مذذن كيذ  إنذذل   يلذلم مذذن كونذل واجبذذا  أنذل   ينعقذذد، واح 
أعلم، وقا  ابن عبد السالم: وربما جع  سبب الخذالع اخذتاليهم يذط اإلكذرام ءذ  

 . (3/19، ه 1412 الكطاب،) «ءو ركن أو ررط؟

 في الترجيح :ثانياا 

  تخظذذ  أءميذذة التذذرجيح بذذين األقذذوا ، إ  إنذذل مذذن أنظذذع األبذذواب يذذط تكذذوين 
العقليذذذذذة العلميذذذذذة الرذذذذذاملة، ويّتضذذذذذح  لذذذذذك كيذذذذذ  يقذذذذذع طالذذذذذب العلذذذذذم بذذذذذين قذذذذذولين 
متعارضين تعارضذا  ظذاءرا  يذال يسذتطيع الذّتخلص مذن ءذ ا التعذارض إ  بظهذم ءذ ا 

المهم، ال ي مذن مقتضذياتل النقذد وا سذتدراك علذ  الضذعيع مذن األقذوا ، الجانب 
وقذذذد جعذذذ  الكطذذذاب ءذذذ ا المبذذذدأ العظذذذيم مذذذن مبذذذادئ تذذذأليع المواءذذذب، يقذذذو  يذذذط 

وألنّبل أيضا عل  ما يط كالم ابن الكاجذب ورذروكل، وكذالم الرذيخ ابذن » مقّدمتل:
 )الكطذذذاب، «يذذذةعريذذذة وغيذذذرءم لقصذذذد تكريذذذر المسذذذائ    للكذذذط مذذذن مذذذرتبتهم العل

وأرذذاد بهذذ ا ا سذذتدراك والنقذذد غيذذر  مذذن العلمذذا ، يهذذ ا التنبكتذذط  (1/4، ه 1412
ورذراح  ،وابذن عريذة ،أريا  عل  خليذ  ورذراكل -المواءب –استدرك ييل » يقو :

 .(593ص: ، 2000 )التنبكتط، «ابن الكاجب وغيرءم
كذد  الركذائل ولما كان الترجيح أكد معذالم الكطذاب الرئيسذة يذط مواءبذل،  وا 

التط قام عليهذا منهجذل النقذدي وا ختيذاري، رأيذت أن أسذظر عذن أءذّم ءذ   المعذالم، 
وقبذذ  بيانهذذا ينبغذذط التنبيذذل علذذ  أن الكطذذاب يذذر  أن تذذرك القذذو  المرجذذوح واألخذذ  

إ ا كذان » بالّراجح واجب   راجح، يقو  يط مسألة من نللت بل يمذين يذط امرأتذل:
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اد والّترجيح وأيتا  بالقو  المرجوح جهال ، يه ا   يللمل مظتيل ليا من أء  ا جته
 .(4/84، ه 1412 )الكطاب، «رط 

اسذذذذتخدم الكطذذذذاب عذذذذدت مصذذذذطلكات عّبذذذذر بهذذذذا عمذذذذا رّجكذذذذل مذذذذن األقذذذذوا  
وارتضذذا ، غيذذر أن ءذذ   المصذذطلكات ييهذذا د لذذة علذذ  التظذذاوت يذذط قّوتهذذا، يمذذ ال  

وأعذذذد ، يرذذذير إلذذذ  أن الظاضذذذ  عنذذذد تعبيذذذر  بأيعذذذا  التظضذذذي : أكسذذذن، وأصذذذوب، 
ألقذوا  قوّيذا، عّبذر عذن الذراجح أقو ، مع قبذو  المظضذو ، وا  ا كذان التظذاوت بذين ا

ونكوءما، وعّبر عن المرجذوح والمذردود، بقولذل: غيذر صذكيح،  (كسن، وصواب)بذ
 ييل نظر، ليا بكسن، وغيرءا مما يط معناءا.

وقواعذدءما، يذيمكن كصذرءا يذط أما ييما يتعلذق بأسذا التذرجيح وا سذتدراك 
اآلتط، مع التنبيل أنط سأسوقها من غير رواءد من كتذاب المواءذبع نظذرا  لضذيق 
مسذاكة البكذذ ، ولعذ  عمذذال  علمّيذا  آخذذر يرصذدءا بتوّسذذع، وقذد ملجذذتل بذين أسسذذل 
يذذط التّذذرجيح وا سذذتدراكع ألنهذذا يذذط الغالذذب واكذذدت، إضذذاية إلذذ  أّن الكطذذاب بعذذد 

ا  المذذذ كورت يذذذرّد المرجذذذوح ويسذذذتدرك علذذذ  قائلذذذل، وييمذذذا يذذذأتط ترجيكذذذل ألكذذذد األقذذذو 
 بيانها بإجما :

 يرّجح أكد األقوا  من غير بيان دليلل أو سبب ترجيكل لل. -
 يرّجح القو  ويبّين دليلل. -
 يرّجح جميع ما قي  يط المسألة بعد أن يضع لها قيودا . -
 يرّجح جميعها من غير قيود. -
ح.يرّجح بين األقوا ،  م يأتط ب -  قو  جديد يرا  أقو  من المرجَّ
 يرّجح قو   ويضّعع دليلل،  م يأتط لل بدلي  أقو  من الم كور. -
 يرّجح القو  ويرتضط دليلل،  م يعضد  بدلي  آخر. -

وقمذذن بالتنبيذذل يذذط ختذذام ءاتذذل األسذذا، أن أبذذّين أن الكطذذاب لذذم يذذرّجح بذذين 
نذد  أولذ  مذن التذرجيحع ألن األقوا  والروايات إ  بعد تعّ ر الجمع بينهاع إ  ءو ع

ييذذل إعمذذا  القذذولين معذذا، كذذاختالع قذذو  ابذذن ررذذد وابذذن نذذاجط يذذط مذذا إ ا اخذذتلط 
نجذذا بأرذذيا  طذذاءرت ك يذذرت غيذذر مائعذذة ولذذم يعلذذم الذذنجا، ييذذر  ابذذن ررذذد أنذذل   
يطذذرح الجميذذع ألجذذ  الرذذك، ويذذر  ابذذن نذذاجط طذذرح الكذذ ، عقّذذب الكطذذاب بتعليذذق 
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يمكن الجمع بينل وبين كالم ابن ررذد، بذأن كذالم » جمع ييل بين القولين، ونّصل:
 1412 )الكطذذاب، «ابذن ررذد ييمذذا كذان ك يذرا  جذذدا ، كمذا يظهذر مذذن كالمذل يتأّملذل

 .(1/110، ه
           

 الخاتمة

 الكمد ح الكريم الوءاب، والصالت والسالم عل  النبط األّواب.
أءذم النتذائه، وأسذج   بعد ءاتل الركلة يط ركاب الكطّذاب ومواءبذل، أرصذدي

 ما أرا  من توصيات، عل  النكو اآلتط:
  أنواع العلوم الررعية والعربيذة، يعد كتاب المواءب معلمة علمية راملة لرتّ  -

 من يقل وأصولل، وكدي  ومصطلكل، ولغة وقواعدءا.
 د ات يذط كذ  مسذألة يسذوقها، مذع تقّيذاستوعب الكطاب أغلب األقذوا  والروايذ -

 بظقل الخالع عرضا وتكليال، أدبا وتقريرا.
اءتمذذذام الكطذذذاب با سذذذتد   للمسذذذائ  الظقهيذذذة، كيذذذ  كظذذذ  المواءذذذب باألدلذذذة  -

 النقلية والعقلية، وجمع أصو  ا ستد  ، ووجو  ا ستنباط.
أبذذرل كتذذاب المواءذذب الذذنظا األصذذولط والظقهذذط عنذذد الكطذذاب، كيذذ  اعتنذذ   -

خذ   المعتبذرت، واءذتم بتكقيذق مذا ترذابل بتأصي  يروع الم ءب، ونّص عل  مآ
من مسذائلل، وكذّرر الرذائك مذن قضذايا ، ممذا يذد  علذ  تضذلعل يذط المذ ءب 
كاطتذذل بأسذذرار  ومراميذذل، وامذذتالك لمذذام المنطذذق الترذذريعط الذذ ي  المذذالكط، وا 

 ساد أصولل ويروعل.
 التوصيات

وتوجيذل اءتمام جامعتنا بالدراسات الليبيذة المتخصصذة يذط المذ ءب المذالكط،  -
  العلذوم طالب الدراسات العليا إل  تكقيق ودراسة جهود علما  ليبيا يذط رذتّ 

 الررعية.
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وضذذذع جذذذوائل سذذذنوية يذذذط خدمذذذة المذذذ ءب المذذذالكط، مذذذن خذذذال  إبذذذرال جهذذذود  -
 الليبيين ييل.

 إنرا  مركل يهتم بنرر اإلر  الليبط المالكط. -
 المصادر والمراجع

دار البكو  للدراسات اإلسالمية،  ،1، طب عند المالكيةاصطالح الم ءءذ(.  1421إبراءيم، مكمد )
 .العربية المتكدت اإلمارات

، دار إكيا  الترا  المصنظين وآ ار الم لظين أسما  العاريين (. ءدية1980البغدادي، إسماعي  )
 .، لبنانالعربط، بيروت

 قيق: مكمد مطيع،تك ،معرية من ليا يط الديبامل كظاية المكتام ه(. 1421بابا ) التنبكتط، أكمد
 .، المغرباإلسالمية، مطبعة يضالة، المكمدية ولارت األوقاع

عبدالكميد الهرامة، دار تكقيق: ط ال انية، الديبام،  بتطريل ا بتهام (. ني 2000بابا ) التنبكتط، أكمد
 ليبيا.طرابلا،  ،باالكت

: أكمد سكنون، ولارت األوقاع قيقتك، ط ررح مختصر خلي ي مواءب الجلي ه(.  1409)الكطاب 
 والر ون اإلسالمية، المغرب. 

 بيروت، لبنان. دار الظكر،ط ال ال ة، مواءب الجلي ، ه(.  1412)الكطاب 

 ، لبنان.يروت، ب3ط دار المدار اإلسالمط،  .أعالم ليبيا.أ(. 2004، الطاءر )اللاوي

دار ط األول ،  المالكية، من ليبيا علما  أعيان يط الجواءر اإلكليلية.ب(. 2004، الطاءر )اللاوي
 عمان، األردن.البيارق، 

 بيروت، لبنان.، 15دار العلم للماليين، ط، األعالم (.2002الدين ) خير اللركلط،

دار ، ط األول ، التسهي  والتكمي  يط الظقل المالكطءذ(.  1434)مكمد عبد الودود  ،الرنقيطط
 موريتانيا. ، الرضوان

طرابلا،  مكتبة الظرجانط،ط ال انية، المنه  الع ب يط تاريخ طرابلا الغرب، )د.ت.أ(.  النائب، أكمد
 ليبيا.

دار الظرجانط  ،عيانألوالّريكان ييمن كان بطرابلا من ا نظكات الّنسرينالنائب، أكمد )د.ت.ب(. 
 ، طرابلا، ليبيا.للنرر

 لبنان. وت،دار الكتب العلمية، بير  ،كرع الظنونءذ(.  1413خليظة، كاجط )
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، بيروتدار إكيا  الترا  العربط، معجم الم لظين، مكتبة الم ن ،  ءذ(. 1408، عمر بن رضا )ككالة
 .لبنان

 مصر. رجرت النور اللكية، المطبعة السلظية، القاءرت،ءذ(.  1349مخلوع، مكمد )

 مخلوع، مكمد )د.ت(. مواءب الركيم، المكتبة ال قايية، بيروت، لبنان.


