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  جمال عمران اسحیم/ د                                         

  جامعة المرقب / كلیة اآلداب                                       

  

  المقدمـة

العالمین، والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد  الحمد هللا ربِّ 

  ،،،وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمًا كثیرًا، وبعد

عني العلماء قدیما وحدیثا بدراسة وشرح الموطأ إلمام دار الهجرة مالك  فقد 

بن أنس، وذلك لمكانة الموطأ وصاحبه، فأقبل علیه العلماء بالشرح واالختصار، 

فمنهم من أطنب ومنهم من أوجز، وكان من بین الجهود التي عنیت بشرح موطأ 

یة، ذلكم هو اإلمام الكبیر مالك جهود عالم أندلسي مغربي، من كبار فقهاء المالك

  ".ابن العربي"الحافظ 

  :أهمیة البحث

   ،یعد شرح ابن العربي من أجل الشروح الحدیثیة، فهـو مـن أمتـع شـروح الموطـأ

وقـــد طبـــع منـــذ زمـــن قریـــب بتحقیـــق محمـــد الســـلیماني وشـــقیقته عائشـــة، دار الغـــرب 

عشـرة صـفحة،  م، قدم له الشیخ القرضاوي تقدیما قیما في ثمـاني2007اإلسالمي، 

  .ویقع في ثماني مجلدات كبار، خّصص المجلد األخیر للفهارس

   ینتمـــي ابـــن العربـــي إلـــى المدرســـة المالكیـــة األندلســـیة التـــي جمعـــت بـــین األثـــر

  . والنظر، والمنقول والمعقول

   االطــالع علــى مثــل هــذه الشــروح الحدیثیــة یكســب الطالــب ملكــة فقهیــة تســاعده

  .ا صحیحاعلى فهم الكتاب والسنة فهم
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  ه ــــــر والنظر والفقــــقول واألثــــــقول والمعـــــــي جمعت بین المنــــــشخصیة ابن العرب 

  .والحدیث

   حاجــة البــاحثین إلـــى التعــرف علـــى شــروح الحـــدیث ومــا فیهـــا مــن درر وكنـــوز

  .تستدعي إبرازها لطلبة العلم والمختصین

  :المنهج المتبع

  .لتحلیلاهج االستقراء والوصف، وأحیانا اعتمدت في هذا البحث على من

  :إشكالیة البحث

  :یمكن وضع إشكالیة للبحث من خالل التساؤالت اآلتیة

 ما قیمة هذا الشرح من بین شروح الموطأ؟ وما الداعي إلى تألیف هذا الشرح؟ 

  ما هي أبرز معالم منهج ابن العربي في هذا الشرح؟ وما منهج ابن العربي في

 الخالف الفقهي؟

 ما هو منهج ابن العربي في األحادیث المتعارضة؟ 

  :خطة البحث

  .على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمةاشتملت خطة البحث 

المقدمة، وفیها بیان أهمیة الدراسة، ومنهج البحث، وٕاشكالیته، وأما 

  :المباحث فكانت كاآلتي

  .في التعریف بابن العربي، وبكتابه المسالك: المبحث األول

  .منهجه في الخالف الفقهي: لثانيالمبحث ا

  .في التعارض والترجیح منهجه: المبحث الثالث

  .وفیها أهم نتائج البحث: الخاتمة
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  التعریف بابن العربي وبكتابه المسالك : المبحث األول

  :التعریف بابن العربي: أوال

  اسمه ونسبه ومولده وأسرته

بن أحمد بن العربي أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا 

اإلشبیلي القاضي الحافظ ) نسبة إلى الَمَعافر بن یعفر من بني ُمرَّة(الَمَعاِفِري 

هـ، ووالده عبد اهللا، كان رئیسا، وزیرا، 468ولد بإشبیلیة في شعبان سنة . اإلمام

عالما، أدیبا، شاعرا، خطیبا مفوها، وخاله الحسن بن عمر بن الحسن الَهْوَزِني من 

األندلس وأعالمها، وكانت عائلته منافسة لعائلة المعتضد بن َعبَّاد على محدثي 

لهذه البیئة  بیرتین وجاهة وعلما وسیاسة، وكانفهو سلیل عائلتین ك. حكم إشبیلیة

  .    )1(الكبیرة األثر الكبیر في نبوغ اإلمام ابن العربي وصقل شخصیته العلمیة

  :شیوخـه

م الشـــرعیة، لمشـــایخ فـــي مختلـــف العلـــو تتلمـــذ ابـــن العربـــي علـــى كثیـــر مـــن ا

     :وأكتفي بذكر بعض منهم

أبو محمد عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن العربـي الَمَعـاِفِري، والـد القاضـي،  -1

ْیَنِبــي  صــحب ابــنَ  حــزم وأكثــر عنــه ثــم ارتحــل بولــده أبــي بكــر، فســمعا مــن ِطــَراد الزَّ

   .)2(ـه493مات بمصر سنة . وعدة، وكان ذا بالغة وٕانشاء

                                                 
)1(

، 2/252، والــدیباج المــذهب 2/25ونفــح الطیـب  ،92، وبغیـة الملــتمس  590الصــلة  :انظـر 

  .20/197، وسیر أعالم النبالء 1/138وشجرة النور الزكیة 

)2(
  .19/130سیر أعالم النبالء  
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ــــرَّاج، القــــارئ البغــــدادي، عــــالم  -2 أبــــو محمــــد جعفــــر بــــن أحمــــد بــــن الحســــین السَّ

  بالقراءات والنحو واللغة، من أهل بغداد مولدا ووفاة، رحل إلى مكة والشام ومصر، 

  . )1(هـ500مات سنة 

الخطیــب التبریــزي، یحیــى بــن علــي بــن محمــد الشــیباني، أبــو زكریــا، مــن أئمــة  -3

ان قیما على خزانة الكتب في المدرسة النظامیة إلى أن توفي، مـن اللغة واألدب، ك

، تــوفي "شــرح ســقط الزنــد"و" تهــذیب إصــالح المنطــق"، "شــرح دیــوان الحماســة"كتبــه 

  .)2(هـ502سنة 

، كـان زعـیم بلـده فـي )خالـه(أبو القاسم بـن عمـر بـن الحسـن الَهـْوَزِني اإلشـبیلي  -4

أهـل بلـده ورحـل وكتـب عـن جماعـة مـن  وقته، سمع أباه وابـن منظـور وغیرهمـا مـن

  .)3(هـ512العلماء، توفي سنة 

أبــو بكــر محمــد بــن الولیــد بــن َخَلــف بــن ســلیمان بــن أیــوب الِفْهــِري األندلســي،  -5

ـــى  ـــدلس، رحـــل إل الطُّْرُطوِشـــي، عـــالم اإلســـكندریة، مـــن أهـــل ُطْرُطوَشـــة بشـــرقي األن

، تــوفي ســـنة "الملــوك ســراج"، و"الحــوادث والبــدع"هـــ، مــن كتبــه 476المشــرق ســنة 

  . )4(هـ520

ـــن أحمـــد بـــن أحمـــد  -6 ـــُة اهللا ب ـــن األكفـــاني ِهَب ـــو محمـــد ب بـــن محمـــد األنصـــاري أب

  بار ـــــــــــكان ثقة فهما، شدید العنایة بالحدیث والتاریخ، وكان من ك ،الدمشقي الحافظ

                                                 
)1(

  .2/121األعالم  

)2(
  .19/269، وسیر أعالم النبالء 8/157األعالم 

)3(
  .826ترتیب المدارك  

)4(
  .19/490، وسیر أعالم النبالء 7/133األعالم  
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  . )1(هـ524العدول، مات سنة 

  مَّار الَكَالِعي، من أهل العلم والفهم، لقي ـــــد بن موسى بن عَ ـــــأبو عبد اهللا محم -7

ــُیوري وطبقتــه، أخــذ الكــالم واألصــول عــن أبــي عمــر  بــن ابقیــة مشــیخة القیــروان السُّ

ــْیَرِفي، وكــان حســن العبــارة جیــد القریحــة، قــال ابــن األبَّــ : ارَســرَّاج وأبــي عبــد اهللا الصَّ

  .)2( هـ485سمع منه ابن العربي في رحلته إلى المشرق سنة 

  :المیـذهت

وصل ابن العربـي إلـى درجـة رفیعـة فـي العلـوم جعلتـه محـط الرحـال لطـالب 

العلم، فرحلوا إلیه وتخرجـوا علیـه علمـاء أصـبحوا أعـالم هدایـة ورواد علـم، وسـأترجم 

  :لبعضهم ترجمة موجزة، ومنهم

ولـــده أبـــو محمـــد عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن العربـــي، كـــان مـــن أهـــل  -1

ــــ ــــد النباهــــة، معنی ــــى ی ــــل خطــــأ عنــــد ســــقوط إشــــبیلیة عل ا بالروایــــة وســــماع العلــــم ُقِت

  .)3(هـ541الموحدین سنة 

القاضي عیاض بـن موسـى بـن عیـاض، العالمـة أبـو الفضـل السَّـْبِتي المـالكي،  -2

كــان إمــام وقتــه فــي الحــدیث وعلومــه، عالمــًا بالتفســیر، فقیهــا أصــولیا عالمــا بــالنحو 

، وغیرهــا، تــوفي "التنبیهــات"، و"لمـإكمــال المعــ"، و"الشــفاء"واللغــة واألدب، مــن كتبــه 

  . )4(هـ544سنة 

                                                 
)1(

  .4/73شذرات الذهب  

)2(
  .4/826ترتیب المدارك  

)3(
  .371التكملة  

)4(
  .437 وبغیة الملتمس، 2/46الدیباج المذهب  
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ـــَهْیلي، أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد اهللا بـــن أحمـــد بـــن َأْصـــَبغ، األندلســـي  - 3 السُّ

اإلعــالم "، و"الــروض األنــف فــي الســیرة"المــالقي، صــاحب التصــانیف، أشــهر مصــنفاته 

  .)1(هـ581 رهما، توفي سنة، وغی"ماء األعالمبما أبهم من القرآن من األس

محمد بن عبد اهللا بـن یحیـى بـن الفـرج بـن الجـّد الِفْهـِري، سـمع مـن ابـن العربـي  -4

وانتهـــت إلیـــه الرئاســـة فـــي الفتیـــا وقـــدم للشـــورى مـــع أبـــي بكـــر بـــن العربـــي ونظرائـــه 

  .)2(هـ586هـ، مات سنة 521بإشبیلیة سنة 

راء األشــــبیلي، أتقــــن أبـــو بكــــر  محمــــد بــــن خیـــر بــــن عمــــر اللمتــــوني شـــیخ القــــ -5

القــراءات علــى شــریح بــن محمــد، وتصــدر بإشــبیلیة لإلقــراء واإلســماع، وحمــل عنــه 

  . )3(هـ575الناس كثیرا، كان قارئًا مجودًا محدثا أدیبا نحویا لغویا، توفي سنة 

أبــو القاســم بــن بشــكوال َخَلــف بــن عبــد الملــك بــن مســعود األنصــاري القرطبــي،  -6

ؤرخهـــــا ومســـــندها، لـــــه عـــــدة تصـــــانیف، تـــــوفي ســـــنة الحـــــافظ محـــــدث األنـــــدلس وم

  .)4(هـ578

أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن یحیى الغماري، من أهل الجزیرة الخضراء،  -7

وأصله من غمارة بشمال المغرب، روى عن ابن العربي واستظهر علیه موطأ 

  .  )5(هـ602مالك، توفي سنة 

                                                 
)1(

  .1/156 الزكیة ، وشجرة النور1/480الدیباج المذهب 

)2(
  .1/159، وشجرة النور الزكیة 2/286الدیباج المذهب  

)3(
  .1/154، وشجرة النور الزكیة1/353الدیباج المذهب  

)4(
  .1/154، وشجرة النور الزكیة 1/354الدیباج المذهب  

)5(
  .581التكملة ص 
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  : مؤلفاتـه

في مختلف  )1(والعربیة عدة مؤلفاتترك ابن العربي للمكتبة اإلسالمیة 

  : العلوم، منها

 أحكام القرآن، وهو في تفسیر آیات األحكام، مطبوع في أربع مجلدات.  

  أحكام القرآن الصغرى، طبعته المنظمة اإلسالمیة للثقافة والتربیة والعلوم

 . بالرباط

  عارضة األحوذي في شرح صحیح الترمذي، طبع عدة طبعات وُحقِّق من قبل

  .لیبیا –بة الدراسات العلیا بجامعة طرابلس طل

 العواصم من القواصم، مطبوع في مجلدین في الجزائر بتحقیق عمار طالبي.  

  قانون التأویل، حقق مرتین، األولى، األولى رسالة دبلوم الدراسات العلیا بدار

الحدیث الحسنیة، من محمد مصطفى الصغیري، والثانیة ماجستیر من محمد 

   .م1990وقد طبعت بدار الغرب اإلسالمي  السلیماني،

  ،القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، مطبوع بتحقیق محمد عبد اهللا ولد كریم

  .م1992رسالة دكتوراه، دار الغرب اإلسالمي 

  المحصول في أصول الفقه، مطبوع بتحقیق حسین علي الیدري، دار البیارق

  .األردن

 وع بتحقیق محمد السلیماني، المسالك في شرح موطأ مالك بن أنس، مطب

  .2008وشقیقته عائشة السلیماني، دار الغرب اإلسالمي 

 ناسخ القرآن ومنسوخه، طبعته وزارة األوقاف بالمغرب.  

                                                 
)1(

  .1/97، والمسالك 1/63على مؤلفات القاضي ابن العربي انظر القبس للتعرف  
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  :وفاتــه

بعــد ســقوط دولــة المــرابطین، واضــطراب األمــور فــي إشــبیلیة وغیرهــا، ووفــاة 

الموحدیـة الجدیـدة، وعنـد  ابنه عبـد اهللا تـرأس اإلمـام ابـن العربـي وفـدا لمبایعـة الدولـة

هــ، ودفـن خـارج بـاب 543قریبا من مدینة فـاس سـنة  –رحمه اهللا  –منصرفه توفي 

  .)1(المحروق على الصواب

  التعریف بكتاب المسالك: ثانیا

  :اسم الكتاب) 1

أورد محقق كتاب المسالك عدة صیغ السم الكتاب، واختار منها   

صیغة لقربها من صیغة النسخة التي ورجح هذه ال" المسالك في شرح موطأ مالك"

  . )2(كتبت في عصر المؤلف، ونسخة الشیخ محمد المنوني

  :سبب تألیف الكتاب) 2

صعبة على  أن التآلیف التي سبقتهأرجع ابن العربي سبب تألیفه للكتاب   

الطالب، مع عدم إشباع القول فیها من فروع المسائل وقواعد النوازل، مثل كتاب 

بد البر، أو إلغفال كثیر من علوم الحدیث مثلما فعل الباجي في التمهید البن ع

: كتابه المنتقى، أو ألن بعضها لیست مفیدة للطالب فال یعّول علیها، مثل

  .)5(، وابن ُمَزین)4(، والُبوني)3(القناِزعي

                                                 
)1(

  . 591الصلة البن بشكوال  

)2(
  .1/209المسالك  

)3(
  .م2008قطر،  –تفسیر الموطأ، تحقیق عامر حسن، طبع وزارة األوقاف  

)4(
  .م2011قطر،  –تفسیر الموطأ، تحقیق عبد العزیز المسیلي، وزارة األوقاف  

)5 (
  .1/331ه، قطعة منه مخطوطة تصعب قراءتها، وانظر المسالك تفسیر 
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  :أهمیة الكتاب ومیزاته على باقي الشروح) 3

نــة بمــا اشــتمل علیــه مــن قضــایا یعــد الكتــاب شــرحا فقهیــا بالدرجــة األولــى مقار  –أ 

  .مختلفة في اللغة والحدیث والتفسیر

كمــا یعــد الكتــاب مصــدرا مهمــا مــن مصــادر الفقــه المقــارن؛ إذ یــذكر مــذاهب  –ب 

الصــحابة والتــابعین واألئمــة األربعــة مــع التركیــز علــى الفقــه المــالكي، حیــث یزخــر 

یــذكر أدلــتهم، وینــافح بكثــرة النقــول عــن اإلمــام مالــك والــرواة عنــه، وعــن أصــحابه، و 

عنهـا بكــل مــا أوتـي مــن حجــة مــن غیـر تعصــب، ویــدور مـع الــدلیل أینمــا دار، كمــا 

  . یتم بیانه في أثناء الحدیث عن منهجه الفقهي

ما ذكره في مسألة الوضوء مما غیرت النار، قال ابن : ومن أمثلة ذلك

وأبي وذكر عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وعامر بن ربیعة، : "العربي

  .)1("طلحة، أنهم كانوا ال یرون الوضوء على من أكل شیئا مما مسته النار

  :ما ذكره في مسألة الدعاء في صالة الجنازة: ومنها

وتحصیل مذهب مالك أنه ال یقرأ فیها بفاتحة الكتاب، : "قال ابن العربي 

القرآن في یقرأ فیها بأم : وبه قال أبو حنیفة والثوري، وقال الشافعي وأحمد وٕاسحاق

       .   )2( ..."أول ركعة خاصة

من أهم ما امتاز به الكتاب ذكره لفوائد األحادیث من أحكام فقهیة ولغویة  -ج

وتربویة، وهذا ظاهر بجالء في كثیر من األبواب، ومما یشهد لذلك قول ابن 

أرسل إلى  :قوله"  :ید في أن یمر أحد بین یدي المصليفي باب التشد: العربي

فیه طلب العلم، وفیه جواز االستنابة فیه، وفیه طلب العلو في السند، : َهْیمأبي جُ 

                                                 
)1(

  .2/87المسالك  

)2(
  .3/537المصدر السابق  
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في باب الوعید والتهدید في " لو"وفیه قبول خبر الواحد، وفیه جواز التكلم بـ

، وفیه وجوب التوقف في الحدیث عما لم یحفظ، وفیه أنه یجوز أن ...الشریعة

  .)1("وبة على من قال ذلكشیطان، وال عق: یقال للرجل إذا فتن في الدنیا

جواز العمل : الفائدة األولى:" قوله في باب جامع الصالة: ومثاله أیضا

الخفیف في الصالة، والعلماء یجمعون على جوازه، وأن العمل الكثیر ال یجوز، 

استدل بعض : طهارة ثیاب الصبیان، الثالثة: وأن ذلك مفسد للصالة، الثانیة

ي الصالة كان ذلك مخصوصا بالنبي صلى اهللا العلماء على أن حمل الطفل ف

  .)2("علیه وسلم؛ ألنه ال یؤمن من الطفل البول على حامله

فیه دلیل على جواز إمامة : الفائدة األولى: "وقوله في باب إمامة األعمى

أن من تخلف : فیه جواز إمامة الزائر إذا أذن له المزور، الثالثة: األعمى، الثانیة

فیه جواز إخبار اإلنسان : أن یجمع بأهله وجلسائه، الرابعة عن الجماعة أن له

  .)3("عن نفسه بعاهة نزلت به، ولیس ذلك شكوى منه لربه

  المبحث الثاني

  منهجه في الخالف الفقهي

  :اعتمد ابن العربي في ترجیح منهجه الفقهي على عدة مرجحات، منها

  .اعتماده على الدلیل، وعدم التعصب: أوال

  معالم منهجه؛ إذ أنه ال یقول قوال أو یرجح مسألة إال ویستند  وهذا من أبرز

                                                 
)1(

  .102و3/101المسالك  

)2(
  .3/203المصدر السابق  

)3(
  .3/222المصدر السابق  
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في ذلك إلى نص من قرآن أو سنة أو قیاس، فرغم كونه مالكیا ذابا عن 

المذهب فإنه إذا صح لدیه الحدیث یأخذ به حتى وٕان أدى إلى مخالفة اإلمام مالك 

  :وغیره من أهل العلم، ومن أقواله التي تؤكد هذا المنهج

، )1(رجحه في مسألة التوقیت للمسح على الخفین للمسافر، خالفا لمالكما  -1

وأما ما أردته من " :-رحمه اهللا  –، قال )2(وأخذا بحدیث علي رضي اهللا عنه

ال توقیت على المسافر ومسحه على الخفین جائز : تحقیق مذهب مالك فإنه قال

إن : قلنا... األثردائما ما لم یقع في جنابة، وهذا مأخوذ من النظر لیس من 

  .)3("الصحیح جواز المسح مؤقتا على ما جاء في الحدیث عن علي

. )4(وما رجحه في صفة التیمم أن المسح للوجه والكفین فقط، خالفا للمذهب -2

، فبین ذلك )5(وفي صریح الصحیح أنه ضربة للوجه والكفین" :-رحمه اهللا  –قال 

 . )6("ألمة، فلیس ألحد في ذلك رأيالنبي صلى اهللا علیه وسلم للخلق وعلمه ل

 .ترجیح قراءة الفاتحة في صالة الجنازة -3

                                                 
)1(

  .1/144ینظر المدونة  

)2(
...) ة أیام ولیالیهن للمسافرهللا صلى اهللا علیه وسلم ثالثاجعل رسول (الحدیث في مسلم بلفظ  

، والنســـائي فـــي ســـننه )276(كتـــاب الطهـــارة، بـــاب التوقیـــت فـــي المســـح علـــى الخفـــین، رقـــم 

  .، كتاب الطهارة، باب التوقیت في المسح على الخفین للمقیم1/84

)3(
  .148و2/147المسالك  

)4(
  .1/145ینظر المدونة  

)5(
، ومسـلم فـي صـحیحه كتـاب )338(لحـدیث أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب التـیمم، رقـم ا 

  ). 368(الحیض، باب التیمم، رقم 

)6(
  .2/236المسالك  
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أنه یقرأ الفاتحة في : والصحیح عندي ما قاله أشهب: "-رحمه اهللا –قال 

أول ركعة ویدعو في سائرها، وهذا حسن یعضده الحدیث والنظر واألثر؛ ألن 

  .  )1("–واهللا أعلم  –مالكا لم یبلغه حدیث ابن عباس

  .وترجیح ابن العربي هو القول الموافق للدلیل

ــــسهم المؤلفة قلوب - 4   والذي عندي أنه إن قوي اإلسالم زالوا،: " - رحمه اهللا  –قال : همــ

وٕان احتیج إلیهم أعطوا سهمهم كما كان یعطیه رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم؛ ألنه قد 

   .)2()عود غریبا كما بدأبدأ اإلسالم غریبًا وسی: (روي في الصحیح أنه قال

 - قال : ترجیح عدم مشروعیة التنفل في المصلى قبل صالة العید وبعدها -5

التنفل في المصلى لو كان مفعوال لكان منقوال، وٕانما رأى من رأى : "-رحمه اهللا 

جواز الصالة؛ ألنه وقت مطلق للصالة، وٕانما تركه من تركه؛ ألن النبي صلى 

  .      )3("له، ومن اقتدى فقد اهتدىاهللا علیه وسلم لم یفع

  .الترجیح بالقواعد األصولیة: ثانیا

اهتم ابـن العربـي كثیـرا بـربط الفـروع الفقهیـة باألصـول والقواعـد االسـتنباطیة، 

  : فجاء الكتاب غنیا بكثیر من القواعد األصولیة، ومنها

  .)4("مطلق هل یقتضي الفور أم التراخي؟األمر ال" قاعدة 

                                                 
)1(

  . 3/537 المسالك 

)2(
، والحـدیث أخرجـه مسـلم  فـي صـحیحه، كتـاب اإلیمـان، بـاب بیـان أن 4/91المصدر السابق  

  ) 145(رقم ... اإلسالم بدأ غریبا

)3(
  .3/268المسالك  

)4(
أنــه ال یقتضــي الفــور، وهــو الصــحیح عنــد الحنفیــة : القــول األول: ة أقــوالفــي هــذه القاعــدة عــد 

والمنقــول عــن الشــافعي وأصــحابه والمختــار عنــد الــرازي واآلمــدي وابــن الحاجــب والبیضــاوي، 

  ة ـــــــــــــه وجمهور المالكیــــــد بن حنبل وأصحابــــــور، وبه قال أحمــــــضي الفـــــأنه یقت: القول الثاني
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  ب ـــــــعربي أن األمر یفید التراخي، ومثل لها بمسألة الحج هل یجرجح ابن ال

  .)1(على الفور أم على التراخي؟

" افعل"أن لفظة : والدلیل على أن األوامر على التراخي" :-رحمه اهللا –قال 

لیست بمقتضیة للزمان، إال بمعنى أن الفعل ال یقع إال في الزمان، وذلك 

ثم ثبت أن له أن یأتي بالمأمور به أي مكان شاء كاقتضائها للحال والمكان، 

  .     )2("وعلى أي حال شاء، فكذلك له أن یفعله في أي زمن شاء

  .)3("النهي یقتضي التحریم" قاعدة 

نهى النبي صلى اهللا علیه " :، لحدیث)4(رجح حرمة بیع الحیوان باللحم

  . )5("وسلم عن بیع الحیوان باللحم

  حم ــوان باللــع الحیـــــــم عن بیـــــــــوسل هــلى اهللا علیــــــــــه صــنهی" :قال ابن العربي

                                                                                                              

أنه یقتضي : الخامس. أن الواجب إما الفور أو العزم: الوقف، الرابع: والظاهریة، القول الثالث=  

ـــك إحكـــام الفصـــول. التراخـــي ـــي 1/102انظـــر فـــي ذل ، والمحصـــول 2/9، والمستصـــفى للغزال

، 2/85واإلبهــاج للســبكي  128، وشــرح التنقــیح ص2/30، واإلحكــام لآلمــدي 1/325للــرازي

  .3/48، وشرح الكوكب المنیر 2/396ركشي والبحر المحیط للز 

)1(
  . 4/385المسالك  

)2(
  .1/145ینظر المدونة  

)3(
، النهـــي إذا ورد مجـــردا عـــن القـــرائن حمـــل علـــى التحـــریم، هـــذا هـــو مـــذهب 6/137المســـالك  

، وشـرح تنقـیح 2/53انظـر شـرح اإلسـنوي. الجمهور، منهم الشافعي والرازي واآلمـدي وغیـرهم

  .  168الفصول ص

)4(
  .6/137المسالك  

)5(
، والحدیث أخرجه مالك في الموطأ، كتـاب البیـوع، بـاب بیـع الحیـوان بـاللحم، 6/137المسالك  

  .4/323التمهید . ال أعلمه یصح عن مالك: ، قال ابن عبد البر)1912(رقم 
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، وأجاز أبو )1(یقتضي تحریمه، وبه قال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء

  .)2("حنیفة بیع الحیوان باللحم

ترك االستفصال في حكایات األحوال مع االحتمال ینزل منزلة : "قاعدة

   .)3("العموم في األقوال

أن ترك الشارع  االستفسار للسائل عن حاله یعم حكمها : ومعنى القاعدة

ذلك الشخص وغیره، ویعم حال ذلك الشخص وحال غیره، فتصیر تلك المسألة 

  .)4(تشریعا عاما ولیس بخاص

الذي أسلم وعنده  )5(وذكر ابن العربي القاعدة في حدیث َغْیَالن الثََّقِفي

أمسك منهن أربعا وفارق : (اهللا علیه وسلمعشر نسوة فقال له النبي صلى 

... فالنبي صلى اهللا علیه وسلم أطلق القول لغیالن :" ، قال ابن العربي)6()سائرهن

                                                 
)1(

  .5/157، ما جاء في اللحم بالحیوان، والحاوي الكبیر3/174انظر المدونة 

)2(
  .5/333، وانظر في فقه األحناف شرح فتح القدیر6/137ق المصدر الساب 

)3 (
  .649/ 5المسالك 

)4(
  .258-1/257نثر الورود على مراقي السعود 

)5(
و بــن ســعد بــن عــوف بــن قــیس غــیالن هــو بــن ســلمة بــن معتــب بــن مالــك بــن كعــب بــن عمــر  

ائف، تـوفي فـي كان أحد وجوه ثقیف ومقدمیهم، وكان شاعرا محسنا، أسلم بعد فتح الطالثقفي، 

  .3/1256انظر ترجمته في االستیعاب . آخر خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

)6(
، والحدیث أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطالق، باب جامع الطالق، رقـم 5/649 المسالك 

، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجـل یسـلم وعنـده عشـر نسـوة، وابـن )1218(

   نــــــــــــ، وذكر اب1953ه عشر نسوة، رقم نه كتاب النكاح، باب الرجل یسلم وعندماجه في سن
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ع في عقد وال تفریق، ولو ــــــــــــولم یستفصل عن األوائل واألواخر، وال عن الجم... 

  كان 

َله إمام الحكم یختلف في ذلك الستفصل، ومن أملح الناس عبارة ما أصَّ 

ترك االستفصال في حكایات ":ه، فقالالحرمین الُجَویِني في هذا الحدیث وأمثال

  .  )1("ع االحتمال بمنزلة العموم في المقال كحدیث غیالنـــــاألحوال م

  .)2("الخاص یقضي على العام"قاعدة 

إذا تعارضت آیتان أو خبران، وأحدهما عام واآلخر خاص، : ومعناها

عام، وجب تخصیص العام، سواء تقدم العام على الخاص، أو والخاص مناف لل

ألن الخاص أقوى داللة على  ما یتناوله من : "تأخر أو جهل التاریخ، قال الرازي

  . )3("العام، واألقوى راجح، فالخاص راجح

ورجح ابن العربي رأي الجمهور في جواز االنتفاع بجلود المیتة إذا ُدِبغت؛ 

، واحتج على ذلك )4()إذا ُدِبغ اإلهاب فقد طهر( :سلملقوله صلى اهللا علیه و 

  .   )5("وهذا الحدیث خاص، والعام یرد إلى الخاص، ویكون الخاص تبیانا له" :بقوله

  :الترجیح بالمقاصد: ثالثا

                                                                                                              

انظـر كـالم ابـن حجـر فـي . سنده معمرا وأنه یهم، وأن هذا الحدیث ممـا وهـم فیـه حجر أن في=  

  .1527، رقم الحدیث 3/168التلخیص الحبیر 

)1(
  .5/651المصدر السابق  

)2(
  .462إرشاد الفحول ص  

)3(
  .، القول في بناء العام على الخاص1/345لمحصول للرازيا 

)4(
  ).366(أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الحیض، باب طهارة جلود المیتة بالدباغ رقم  

)5(
  .5/304المسالك  
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  ة مقاصد الشریعة ــــــــة برعایـــــة القویـــــــول المالكیة، ذات الصلــــــــمن أهم األص

لة، سد الذرائع، العرف، حیث كان لها دور كبیر في المصلحة المرس

وقد اتفقت األمة على : "الخالف الفقهي عند ابن العربي، حیث عّبر عنها بقوله

اعتبارها في الجملة، وألجلها وضع اهللا الحدود الزواجر في األرض استصالحًا 

ّلف، للخلق، حتى تعدى ذلك إلى البهائم فتضرب البهیمة استصالحًا وٕان لم ُتك

  . )1("ى تحصیل قصد الُمكلِّفــــــــتسبُّبًا إل

  :المصلحة المرسلة –أ 

یعد ابن العربي من أوائل المعتبرین للمصالح ركنًا من أصول الفقه   

ل مالك في هذه الروایة على المصلحة، وهي أحد أركان أصول : "فیقول وٕانما َعوَّ

  .)2("الفقه على ما بیَّنَّاه

وهو كل معنى قام به قانون الشریعة " :ة قالوفي تعریفه للمصلح   

وحصلت به المنفعة العامة في الخلیقة، ولم یساعد على هذین األصلین، وهو في 

  . )3("أقوم قیال، وأهدى سبیال –م مالك أي اإلما –القول بهما 

  : وساق ابن العربي أمثلة عدیدة العتبار المصالح في الفتوى، منها

والدلیل على صحة ما صار إلیه مالك من انفراده :" قالقتل الجماعة بالواحد،  -

في تعویله علیها واختصاصه بها دون سائر العلماء اتفاق أرباب الحل والعقد على 

  .)4("أن الجماعة یقتلون بالواحد قصاصا، استبقاء للباقین واستصالحا لحالهم

                                                 
  .6/47المسالك  )1(

)2(
  .7/152 صدر السابقالم 

   6/17المصدر السابق  )3(

)4(
   6/47المصدر السابق  



العلوم الشرعیةمجلة   

 1لعدد ا   " المسالك في شرح موطأ اإلمام مالك"المح من منهج ابن العربي في كتابه م

 -114-

  ها ــــــرد بــح التي انفــألة من المصالــهذه المس:" ربيــال ابن العــق: طالق المریض -

 مالك دون سائر العلماء، فإنه رد طالق المریض علیه، تهمة له في أن یكون

  ل،ـــحة أصـــق له؛ ألنَّ المصلـــقصد الفرار من المیراث، وخالفه سائر الفقهاء، والح

  .)1("وقطع الحقوق ال یمكن منها بالظنون

  : سد الذرائع –ب 

 هو كل فعل جائز:" د الذرائع فقالك تعریفا لسأورد ابن العربي في المسال

  .)2("في ذاته موقع في محذور أو محظور لعاقبته

  :ومن األمثلة التي ساقها ابن العربي لسد الذرائع

رحمه  - انفرد مالك :" قال ابن العربي: ال یصلى في مسجد واحد بجماعة مرتین - 

رتین، وذلك أصل من أصول اهللا عن الفقهاء بأنه ال یصلى في مسجد واحد بجماعة م

الدین، وذلك أن الجماعة إنما شرعت في الصالة لتآلف القلوب، وجمع الكلمة، 

رق فیها وٕاصالح ذات البین، والتشاور في أمور اإلسالم، فال تكون إال واحدة، ولو ط

فسد هذا النظام، وتنافرت القلوب، وافترقت الكلمة، وتوصل إلى التبعیض والتشتیت ل

والنفاق إلى االنفراد بآرائهم، وٕالى الداخلة على أهل اإلسالم في دینهم من  أهل البدعة

تفریق الكلمة وتشتیت الجماعة، حتى لو وقع بین أهل قریة كالم، وأراد رجل أن 

یستدعي جیرانه لبناء مسجد ینفرد به لم یجز، ویمنع من ذلك ویهدم علیه ویرد إلى 

ودلیل ابن  .)3("وسلم مسجد الّضرار أصحابه؛ ولذلك هدم النبي صلى اهللا علیه

  . العربي سد ذریعة االفتراق واالختالف

                                                 
   5/610 المصدر السابق )1(
  . 4/162المسالك  )2(
  .2/333المصدر السابق  )3(
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  :العـرف –ج 

أن العرف والعادة أصٌل من "یؤكد ابن العربي في أكثر من موضع على   

  .)1("أصول الشریعة یقضى به في األحكام

  ألة ــــــــــــمس: رفــــــومن المسائل التي أحال ابن العربي الحكم فیها على الع  

ومن أعظم مسائل العرف والعادة مسألة العهدة، وقد انفرد بها : "العهدة حیث قال

  .)2("مالك دون سائر الفقهاء

العهدة تنبني على القاعدة الخامسة، وهي الرجوع إلى العرف الذي : "وقال

  .)3("تبنى علیه أكثر المسائل الشرعیة

  

  المبحث الثالث

  منهجه في التعارض والترجیح

از شرح ابن العربي في الوقوف على كل حدیث بینه وبین نص آخر یمت

تعارض ظاهري، ویقوم بدفع التعارض من خالل الجمع أو بیان النسخ، وٕاال قام 

بالترجیح، وقرر العلماء قواعد ومسالك یسلكها من ظهر له التعارض بین األدلة، 

بعض قواعد عرفت في أصول الفقه بقواعد التعارض والترجیح، وهذه أمثلة ل

  :الترجیح التي سلكها ابن العربي في كتابه

                                                 
)1(

  .1842-1/1840األحكام  

)2(
  .6/27المسالك  

)3(
  .6/54المسالك  
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  :الترجیح بقاعدة الجمع أولى من الترجیح

  : بصالة الصبح على اإلسفار بها )1(التغلیس   

واحتج مالك رضي اهللا عنه والشافعي بمداومته صلى اهللا :" قال ابن العربي

ئشة رضي اهللا علیه وسلم ومداومة أصحابه على التغلیس، أال ترى إلى قول عا

كن نساء المؤمنات یشهدن الصالة مع النبي صلى اهللا علیه وسلم الصبح : (عنها

وهو إخبار على  )4()ال ُیْعَرْفَن من الَغَلسِ  )3(بُمُروِطِهنّ  )2(ثم ینصرفن وهن ُمَتَلفَِّعات

أنه كان یداوم على ذلك، وأنه أكثر فعله، وال تحصل المداومة إال على 

  .)5("األفضل

وترجیح ابن العربي اعتمد فیه على مداومة النبي صلى اهللا علیه وسلم 

  .بالتغلیس بصالة الصبح

                                                 
)1(

 انظر مادة. صالها بغلس :ظلمة آخر اللیل، وغّلس في الصالة:  –محركة  –الَغَلس  

  .366، والمصباح المنیر ص2/368في القاموس المحیط ) غلس(

)2(
: ثوب یجلل به الجسد كله كساء كان أو غیـره، وتلفـع بـالثوب: متلفعات بأكسیتهن، واللفاعأي  

  .4/261) لفع(انظر النهایة في غریب الحدیث، مادة . إذا اشتمل به

)3(
انظـر . أي أكسیتهن، والواحد ُمـْرٌط یكـون مـن صـوف، وربمـا كـان مـن خـز أو غیـره: ُمُروطهن 

  .4/319) مرط(المصدر السابق، مادة 

)4(
، )578(الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب مواقیـت الصـالة، بـاب وقـت الفجـر رقـم  

رقـم ... ومسلم في صحیحه، كتاب المساجد، باب اسـتحباب التبكیـر بالصـبح فـي أول وقتهـا 

)645.(  

)5(
  .1/377المسالك  
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  :الترجیح بقول صاحب القصة مقدم على غیره

  :مسألة بطالن نكاح المحرم   

   )2(أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم تزوج میمونة )1(ودلیله حدیث أبي رافع      

: قال ابن العربي. )3(حالل، وكنت الرسول بینهماوهي  اوهو حالل، وبنى علیه

وٕانما اختلفوا الختالفهم في نكاح النبي علیه الصالة والسالم، هل كان في حال "

إحرامه؟ أو قبل أن یحرم؟ فروي عن أبي رافع ما تقدم، وروي عن ابن عباس أن 

رافع  ، والذي روى أبو)4(رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم تزوج میمونة وهو محرم

  .)5("أولى؛ ألنه باشر القضیة وهو أعلم بها ممن لم یباشرها

                                                 
)1(

یم، وقیل هرمز، وقیـل هو مولى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، اختلف في اسمه، فقیل إبراه 

أســلم، وهــو أشــهر أســمائه كمــا قــال ابــن عبــد البــر، وكــان قبطیــا، وكــان للعبــاس فوهبــه للنبــي 

صلى اهللا علیه وسلم، وكـان إسـالمه بمكـة، شـهد أحـدا والخنـدق، تـوفي فـي خالفـة علـي وقیـل 

، وأسـد الغابـة فـي معرفـة 251 -250/ 11انظر االستیعاب في معرفـة األصـحاب. غیر ذلك

  .1/52صحابة ال

)2 (
  هي أم المؤمنین میمونة بنت الحارث بن حزن الهاللیة، كان اسمها برة، فسماها رسول اهللا

 –صــلى اهللا علیــه وســلم میمونــة، وتزوجهــا بعــد زوجهــا ســنة ســبع فــي عمــرة القضــاء، توفیــت    

انظـــر أســـد الغابـــة فـــي معرفـــة . ه، وصـــلى علیهـــا ابـــن عبـــاس51ســـنة –رضـــي اهللا عنهـــا 

  .وما بعدها 7/271الصحابة

)3(
، والترمـــذي فـــي ســـننه أبـــواب الحـــج، بـــاب مـــا جـــاء فـــي كراهیـــة تـــزویج 6/392أخرجـــه أحمـــد  

  ).841(المحرم، رقم 

)4 (
، ومسـلم )1837(أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب جزاء الصید، بـاب تـزویج المحـرم، رقـم 

  ).1410(في صحیحه كتاب النكاح، باب تحریم نكاح المحرم، رقم 

)5(
  .348-4/347لمسالك ا 
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  :الترجیح بعمل الخلفاء

  :الوضوء مما مست النار   

مســألة نقــض الوضــوء ممــا مســت النــار مــن عــدم نقضــه مســألة جــرى فیهــا 

خــالف فــي الصــدر األول، ثــم أجمــع العلمــاء بعــد ذلــك علــى أنــه ال یجــب الوضــوء 

: مكن رد الخـالف الـذي جـرى فـي الصـدر األول إلـى أمـرینبأكل ما مسته النار، وی

الوضــوء مــن أكــل مــا مســته النــار منســوخ بحــدیث جــابر، وهــذا قــول جمهــور  :األول

  . )1(العلماء

أكــل مــا مســته النــار، وهــذا القــول مــروي عــن  نْ وجــوب الوضــوء الشــرعي ِمــ :الثــاني

ســـتدلوا بحـــدیث ، وا)2(عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز، والحســـن البصـــري، والزهـــري، وغیـــرهم

وقــد أجــاب أصــحاب القــول األول عــن هــذا الحــدیث  )3()توضــؤوا ممــا مســت النــار(

كــان آخــر األمــرین مــن رســول اهللا : أنــه منســوخ بحــدیث جــابر قــال: األول: بجــوابین

أن المـراد بالوضـوء : الثـاني )4("صلى اهللا علیه وسـلم تـرك الوضـوء ممـا مسـت النـار

الوضــوء اللغــوي، وهــو غســل الفــم والكفــین، ) توضــؤوا ممــا مســت النــار(فــي حــدیث 

  . ولیس المراد به الوضوء الشرعي وضوء الصالة

                                                 
)1(

  .1/202، ونیل األوطار1/109، وسبل السالم4/49راجع شرح النووي على مسلم  

)2(
  .1/176االستذكار :انظر 

)3(
، )353(أخرجــه مســـلم فـــي صـــحیحه، كتـــاب الحـــیض، بـــاب الوضـــوء ممـــا مســـت النـــار، رقـــم  

  . والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غیرت النار

)4(
) 192(رجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النـار، رقـم أخ 

، والحــدیث 1/108والنســائي فــي ســننه كتــاب الطهــارة، بــاب تــرك الوضــوء ممــا غیــرت النــار

هــو حــدیث صــحیح، رواه أبــو داود والنســائي :"صــحیح اإلســناد، قــال النــووي فــي شــرح مســلم 

  .4/43شرح النووي " دهم الصحیحةوغیرهما من أهل السنن بأسانی
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وردَّ بعــض المحققــین الجــواب الثــاني؛ ألن المــراد بالوضــوء فــي الحــدیث هــو 

الوضـــــوء الشـــــرعي ال اللغـــــوي؛ وألن الرســـــول صـــــلى اهللا علیـــــه وســـــلم بعـــــث لبیـــــان 

الــك رحمــه اهللا بأصــل وقــد جــاء م" :قــال ابــن العربــي )1( ...الشــرعیات ال اللغویــات

ثـم أدخـل اخـتالف األحادیـث، ثـم أدخـل " ترك الوضـوء ممـا مسـت النـار: "بدیع فقال

إذا : عمــل الخلفــاء بتــرك الوضــوء ممــا مســت النــار، وهــي مســألة مــن أصــول الفقــه

. )2("اختلفت األحادیث عـن النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم فمـا عمـل بـه الخلفـاء أرجـح

ســـحاق وابـــن المنـــذر وابـــن     إ بـــي اختـــار فـــي العارضـــة مــذهب أحمـــد و إال أن ابــن العر 

  .)3(خزیمة

والــراجح فــي هــذه المســألة القــول بنســخ وجــوب الوضــوء ممــا مســت النــار هــو 

األقــوى، ویؤیــده اتفــاق الخلفــاء الراشــدین علــى عــدم الــنقض، ویبعــد أن یتفقــوا علــى 

  .)4(خالف الحق في مثل هذا

  :كان ال یقطع الصالة كائنا ما –د 

اعلم أنه ال یقطع الصالة شيء كائنا ما كان، وبه قال : "قال ابن العربي

عامة العلماء من الصحابة فمن دونهم، وهللا در مالك فإنه ذكر األحادیث التي 

تمنع القطع، وعلم أن هناك أحادیث سواها، فأدخل عن علي بن أبي طالب آخر 

                                                 
)1(

  .152تفصیل اإلجمال في تعارض األقوال واألفعال  :انظر 

)2(
  .2/86المسالك  

)3(
  .1/111العارضة  

)4(
، طبعـة مؤسسـة التـاریخ العربـي 2/203المنهل العذب المورود في حل سنن أبـي داود  :انظر 

  .1/235، والذخیرة 1/66بیروت، وسبل السالم 
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مل أحد الخلفاء بأحد الحدیثین وٕاذا ع" ال یقطع الصالة شيء: "الخلفاء أنه قال

  .     )1("كان ترجیحا له

وأرجح األقوال في هذه المسألة هو القول بعدم بطالن الصالة بمرور 

  .)2(شيء

  :الترجیح بتقدیم القول على الفعل

  :منع استدامة طیب المحرم    

 ،)3(ذهب إلى القول بجواز الطیب للمحرم بعد اإلحرام جمهور العلماء

مر ووافقه اإلمام مالك إلى المنع من استدامة الطیب في بدن المحرم وذهب ابن ع

بعد إحرامه مستدال بقول الرسول صلى اهللا علیه وسلم، فرجحوا القول على الفعل، 

وأیدوا ذلك بأن اإلجماع قد انعقد على أن كل ما ال یجوز ابتداؤه للمحرم وهو 

ابه وهو محرم فوجب أن محرم مثل لبس الثیاب وقتل الصید ال یجوز له استصح

  .)4(یكون الطیب كذلك

فتعارض ها هنا على هذا الوجه قوله وفعله، فوجب :" قال ابن العربي

  . )5("الرجوع إلى قوله؛ ألنه قاله في حالة فعله 

                                                 
)1(

  .3/106لك المسا 

)2(
، ونیــل األوطــار 3/98قدامــة ، والمغنــي البــن4/228شــرح النــووي علــى صــحیح مســلم  :انظــر 

3/9-13 .   

)3(
  .5/10، ونیل األوطار1/479، ومغني المحتاج 4/122المبسوط للسرخسي  :انظر 

)4(
  .1/329بدایة المجتهد  :انظر 

)5(
  .4/299المسالك  
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والــراجح فــي هــذه المســألة هــو قــول الجمهــور مــن جــواز اســتدامة الطیــب فــي 

ن القــول متقــدم والفعــل متــأخر، بــدن المحــرم ممــا وضــعه علــى بدنــه قبــل اإلحــرام؛ أل

فلــم یثبـــت اختصـــاص الفعــل بـــه صـــلى اهللا علیــه وســـلم فكـــان عامــا لنـــا ولـــه فیكـــون 

  .التالي وهو الفعل ناسخا لألول وهو القول

  .واستند ابن العربي في ترجیحه على تقدیم القول على الفعل
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  الخاتمــة

  :أختم هذه الدراسة بذكر النتائج اآلتیة

 ي من كبار علماء المالكیة، وهو من أهل العنایة التامة بالحدیثیعدُّ ابن العرب.  

  كتــاب المســالك یغلــب علیــه الشــرح الفقهــي، ونقــل أقــوال المــذاهب الفقهیــة، ممــا

  .یجعله من المصادر الهامة في الفقه المقارن

 زخر شرح ابن العربي بكثیر من فوائد األحادیث الفقهیة والحدیثیة والتربویة.  

 لمســالك علــى كثیــر مــن القواعــد األصــولیة والفقهیــة، وهــذا وحــده اشــتمل كتــاب ا

 .  كاف ألن تقوم علیه دراسات وأبحاث تبین أصول االستنباط عند الفقهاء

 حفظ لنا كتاب المسالك كثیرًا من نصوص أمهات الفقه المـالكي المفقـودة، مثـل :

بـــدوس، الواضـــحة البـــن حبیـــب، والموازیـــة لمحمـــد بـــن المـــواز، والمجموعـــة البـــن ع

  .وغیر ذلك
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  ثبت المصادر والمراجع

  )مصحف المدینة(القرآن الكریم 

االســـتذكار فـــي مـــذاهب فقهـــاء األمصـــار، ألبـــي عمـــر یوســـف بـــن عبـــد البـــر  -

  م 2000/ هـ1421/ 1:دار الكتب العلمیة، ط) هـ463ت(النمري القرطبي 

وســف بــن عبــد التمهیــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني واألســانید، ألبــي عمــر ی - 

تحقیـــــق ســـــعید أعـــــراب وآخـــــرون، منشـــــورات وزارة األوقـــــاف ) هــــــ463ت(البـــــر 

  م 1967/ هـ1378/ 1: المغربیة، ط

تلخــیص الحبیــر فــي تخــریج أحادیــث الرافعــي الكبیــر، البــن حجــر العســقالني،  -

  .هـ1384السید عبد اهللا هاشم، طبعة المدینة المنورة، : ، تحقیق)هـ852ت(

ضــــبط ) هـــــ256ت(ح، لإلمــــام محمــــد بــــن إســــماعیل البخــــاريالجــــامع الصــــحی -

  م 2001/هـ1421/ 1:النص محمود نصار، دار الكتب العلمیة، ط

) هـــ261ت(الجــامع الصــحیح، لإلمــام مســلم بــن الحجــاج القشــیري النیســابوري  -

  م  2001/ هـ1/1421: ضبط النص محمود نصار، دار الكتب العلمیة، ط

لمــرام مــن جمــع أدلــة األحكــام، محمــد بــن إســماعیل ســبل الســالم شــرح بلــوغ ا -

محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا، دار الكتـــب : ، خـــرج أحادیثـــه)هــــ1182ت(الصـــنعاني 

  .م2000/هـ1420العلمیة، بیروت، 

ـــــــي داود ســـــــلیمان بـــــــن األشـــــــعث السجســـــــتاني  - ـــــــي داود، للحـــــــافظ أب ســـــــنن أب

/ هـــ1433: تحقیــق شــعیب األرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة الرســالة، ط) هـــ275ت(

  .م2012

ألبــــــي بكــــــر أحمــــــد بــــــن الحســــــین البیهقــــــي ) الســــــنن الكبــــــرى(ســــــنن البیهقــــــي  -

  ).م1999/هـ1420(محمد عطا، دار الكتب العلمیة : تحقیق) هـ458ت(

حقـق نصوصـه ) هــ275ت(سنن ابن ماجه، لإلمام الحافظ محمد بـن یزیـد القزوینـي  - 
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  .م1975/ هـ1395محمد فؤاد عبد الباقي، دار احیاء التراث العربي 

تحقیــق ) هـــ279ت(ســنن الترمــذي، ألبــي عیســى محمــد بــن عیســى الترمــذي  -

  .  م1998/ 1:بشار عواد معروف، طبع دار الغرب اإلسالمي، ط

سنن النسائي بشـرح الحـافظ جـالل الـدین السـیوطي، أحمـد بـن شـعیب النسـائي  -

  .د ن: دار الجیل، ط) هـ303ت (

  .   دار إحیاء التراث العربي بیروتشرح صحیح مسلم، للنووي،  -

عارضــــة األحــــوذي شــــرح صــــحیح الترمــــذي، ألبــــي بكــــر العربــــي، دار الفكــــر  -

  .العربي، بیروت

) هــــ543ت(القـــبس فـــي شـــرح موطـــأ مالـــك بـــن أنـــس، ألبـــي بكـــر بـــن العربـــي  -

  .م1992/ 1:دراسة وتحقیق محمد عبد اهللا ولد كریم، دار الغرب اإلسالمي، ط

تحقیـق ) هــ543(في شرح موطأ اإلمام مالـك، ألبـي بكـر بـن العربـي المسالك  -

/ هـــ1428/ 1: محمـد الســلیماني، وعائشــة الســلیماني، دار الغــرب اإلســالمي، ط

  .م2007

  دار الحدیث القاهرة ) هـ461ت(مسند اإلمام أحمد بن حنبل  -

المنهـــــــل العـــــــذب المـــــــورود فـــــــي شـــــــرح ســـــــنن أبـــــــي داود، محمـــــــود الســـــــبكي  -

  . مؤسسة التاریخ العربي، بیروت) هـ1325ت(

نســـخة مقابلـــة علـــى نســـخة الشـــیخ ) هــــ461ت(موطـــأ اإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس  -

  م  2010/هـ1/1432:محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة اإلسالمیة، ط

) هـــ1255ت(نیــل األوطــار شــرح منتقــى األخبــار محمــد بــن علــي الشــوكاني  -

  .تصویر دار القلم بیروت

  :الحنفـي كتب الفقه

، دار الفكــــر بیــــروت، 1:ط) هـــــ681ت(شــــرح فــــتح القــــدیر، البــــن الهمــــام  -
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  .1997/ه 1397

  ).م1986/هـ1406(المبسوط، شمس الدین السرخسي، دار المعرفة بیروت  - 

  :كتب الفقه المالكي: ثانیا

) هـ595ت(بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد  -

  .هـ1415حسن، مكتبة ابن تیمیة القاهرة تحقیق محمد صبحي 

تحقیــق محمــد ) هـــ684ت(الــذخیرة، شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس القرافــي  -

  .  م1994/ 1: حجي، دار الغرب اإلسالمي، ط

  .د ن: المدونة، روایة سحنون، دار صادر، بیروت، ط -

  :كتب الفقه الشافعي

، دار )هــ450ت(المـاورديالحاوي، ألبي الحسن علي بن محمد بن حبیـب  -

  ) م1994/هـ1414(الفكر، 

المجمــوع شــرح المهــذب، للنــووي، تحقیــق محمــد بخیــت المطیعــي، المكتبــة  -

  .العالمیة

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد الشربیني، دار المعرفة  -

  .م1997/هـ1418

  :الفقه الحنبلي

للمــرداوي، دار الكتــب العلمیــة،  اإلنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــالف، -

  . م1997/هـ1418، 1: ط

، 1:المغني مع الشرح الكبیر، البن قدامة، دار الفكر بیروت، ط -

  ).م1984/ هـ1404(

  :كتب أصول الفقـه

ـــألیف شـــیخ اإلســـالم علـــي بـــن عبـــد الكـــافي  - اإلبهـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج، ت
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ـــدین ) هــــ756(الســـبكي ت ـــده تـــاج ال أحمـــد : ســـة وتحقیـــق، درا)هــــ771ت(وول

، 1زمزمــــــــــي ونــــــــــور الــــــــــدین صــــــــــغیري، طبعــــــــــة دار البحــــــــــوث، دبــــــــــي، ط

  .م2004/هـ1424

، )هــــ474ت(إحكـــام الفصـــول فـــي أحكـــام األصـــول، ألبـــي الولیـــد البـــاجي،  -

  .م2008/هـ1429حققه عبد المجید التركي، دار الغرب اإلسالمي، 

یخ عبـد الـرزاق تعلیق الش) هـ631ت(اإلحكام في أصول األحكام، لآلمدي  -

  م 2003/ه1424، 1: عفیفي، دار الصمیعي، ط

ــــه، للزركشــــي - ــــي أصــــول الفق ــــر أســــامة ) هـــــ794ت(البحــــر المحــــیط ف تحری

، 1: األشــــــقر، مراجعــــــة عبــــــد الســــــتار أبوغــــــدة، وزارة األوقــــــاف الكویتیــــــة، ط

  .م1988/هـ1409

ــــدین  - تفصــــیل اإلجمــــال فــــي تعــــارض األقــــوال واألفعــــال، تــــألیف صــــالح ال

/ 1: تحقیــق د محمــد الحفنــاوي، دار الحــدیث القــاهرة، ط) هـــ761ت(الئــيالع

  .م1996/ هـ1416

ـــــــــــي  - ـــــــــــیح الفصـــــــــــول، للقراف ، 1:دار الفكـــــــــــر، ط) هــــــــــــ684ت(شـــــــــــرح تنق

  .م1997/هـ1418

تحقیـق د محمـد الزحیلـي، ود ) هـ972ت(شرح الكوكب المنیر، البن النجار -

  .م1997/هـ1418نزیه حماد، مكتبة العبیكان، 

اعتنــــاء شــــعیب ) هـــــ606ت(المحصــــول فــــي علــــم أصــــول الفقــــه، للــــرازي  -

  .  م2008/هـ1429، 1:األرنؤوط، مؤسسة الرسال ناشرون، ط

محمــد سـلیمان األشــقر، : ، تحقیــق وتعلیـق)هــ505ت(المستصـفى، للغزالــي  -

  . م2012/ هـ1433، 1:مؤسسة الرسالة، ط

ـــورود علـــى مراقـــي الســـعود، شـــرح الشـــیخ م - حمـــد األمـــین بـــن محمـــد نثـــر ال
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محمـــد ولـــد ســـیدي ولـــد حبیـــب . المختـــار الشـــنقیطي، تحقیـــق وٕاكمـــال تلمیـــذه د

، 3:دار ابـــن حـــزم، ط –دار المنـــارة  –محمـــد القاضـــي : الشـــنقیطي، الناشـــر

  .م2002/هـ1423

تـألیف جمـال ) هــ685(نهایة السول فـي شـرح منهـاج الوصـول، للبیضـاوي  -

/ 1: شعبان إسـماعیل، دار ابـن حـزم، ط تحقیق د) هـ772ت(الدین اإلسنوي 

  .م1999/ هـ1420

  :كتب التاریخ والتراجم

االستیعاب في معرفـة األصـحاب، ألبـي عمـر یوسـف بـن عبـد اهللا بـن عبـد  -

اعتنـاء علـي محمــد البجـاوي، مكتبـة نهضـة مصـر، القــاهرة ) هــ463ت(البـر، 

  .م1960

بــن محمــد بــن األثیــر أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، ألبــي الحســن علــي  -

اعتناء محمود فاید ومحمـد عاشـور ومحمـد إبـراهیم البنـا، ) هـ630ت(الجزري 

  . م1964القاهرة، مطبعة الشعب 

  .م1/1984:طبع دار العلم للمالیین، ط) هـ1396ت(األعالم، للزركلي  -

الهیئــة ) هـــ578ت(الصــلة، ألبــي القاســم خلــف بــن عبــد الملــك بــن بشــكوال  -

  .م2008عامة للكتاب المصریة ال

بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل األندلس، أحمد بـن یحیـى بـن أحمـد بـن  -

  .م2008الهیئة المصریة العامة للكتاب ) هـ599ت(عمیرة الضبي 

ترتیـــب المـــدارك وتقریـــب المســـالك لمعرفـــة أعـــالم مـــذهب مالـــك، للقاضـــي  -

  .م1989مكتبة الحیاة ) هـ544ت(عیاض 

، طبعـة )هــ659ت(ة، محمد بن عبـد اهللا القضـاعي األندلسـي، تكملة الصل -

  .م1956القاهرة، 



العلوم الشرعیةمجلة   

 1لعدد ا   " المسالك في شرح موطأ اإلمام مالك"المح من منهج ابن العربي في كتابه م

 -128-

تحقیــق محمــد ) هـــ799ت(الــدیباج المــذهب، إلبــراهیم بــن علــي بــن فرحــون  -

  . م1974/ هـ1391األحمدي أبو النور، طبع دار التراث 

تحقیــــق حســــین األســــد ) هـــــ748ت(ســــیر أعــــالم النــــبالء، لإلمــــام الــــذهبي  -

  .م1981/ه1410 1:ؤسسة الرسالة، طوآخرون، م

شـجرة النـور الزكیــة فـي طبقــات المالكیـة، محمـد مخلــوف، المطبعـة الســلفیة  -

  .هـ1949

مصورة عن طبعة القـدس، القـاهرة ) 1089ت(شذرات الذهب، البن العماد  -

  .هـ1350

  كتب اللغة وغریب الحدیث

، 1:ة، طالقــــــــــاموس المحــــــــــیط، للفیــــــــــروز أبــــــــــادي، دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــ -

  .م1999/هـ1420

المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر، الشــیخ أبــي العبــاس أحمــد بــن  -

اعتنـى بـه عـادل مرشـد، مؤسسـة ) هــ770ت(محمد بن علـي المقـرئ الفیـومي 

  .م2005/ هـ1425/ 1: دار المؤید، ط –الرسالة 

ت النهایــــة فــــي غریــــب الحــــدیث واألثــــر، لإلمــــام مجــــد الــــدین أبــــي الســــعادا -

تحقیــق طــاهر أحمــد الــزاوي ) هـــ606ت(المبــارك بــن محمــد الجــزري بــن األثیــر

  .د ن: ومحمود الطناحي، المكتبة العلمیة بیروت، ط
 

  

  

      


