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طريقة املدنيني وطريقة القامسيني يف املذهب
املالكي

دراسة حتليلية نقديةمن خالل كتاب "التسمية واحلكايات"
للوليد بن بكر الغمري (392هـ)
The Madanis and Al-Qassimis Method
in the Maliki's school of thought
)(Mazhab
An Analytical and Critical study
Through the book "al-Tasmiyah wa alHikaayaat" by Al-Walid bin Bakr al)Ghamri (392H
إعداد:
أ.د .حامت باي
األتساذ بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة واالقاصذد جبذععة األع ر بد
القذدر للعلوم اإلتسالعية بقسنطينة ابزجلاارر
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املستخلص
تدحث هذه ال راتسة عذ َّقرره الغَمري عن وجود طَريقاني
للمذلكيني يف الافقه يف املذهب :األوىل :طريقة امل نيني وأكثر املصريني؛
وعن تَدعه عن اإلفريقيني واألن لسيني .وهذا
والثذنية :طريقة ابن القذتسم َ
باَجلية َخصذرص كل طريقة ،عع بيذن األتسدذب اليت َغلَدت هبذ الطريقة
القذمسية بلى طريقة امل نيني .عع الرتكيا بلى بد امللك بن َحديب
الذي ب َّ ُمث َل طريقة امل نيني وازجلذعع لعلمهم .واإلطذر الدحثي هو
كاذب "الاسمية واحلكذايت بن نظراء عذلك وأصحذبه وأصحذب
أصحذبه" ،للغَمري (ت392هـ) ،وجذءَ هذا الاح ي  :ل َمذ َحواه عن
ساثمر يف كاب تراجم املذلكيَّة ،ويف
نصوص اندرة وآراء ج ي ة مل ت َ
يخ للمذهب املذلكي .ولكون بعض عذ َ َكره
ال راتسذت اليت تنذولت الاأر َ
الغَمري ُمَّذ يكن نَق ه ،عن جهة ععذرةة بعض الرواايت خذرج كاذبه
ل َمذ َحكذه ،وعن جهة اناقذد بعض حتليالته واتساناذجذته.
مات املفتاحية  :املذهب املذلكي ،امل رتسة امل نية ،امل رتسة
الكلِ ُ
املغربية ،اتريخ الفقه اإلتسالعي ،عذهب ابن القذتسم.
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 حامت ابي.د. أ،املذهب املالكي
َ طريقة املدنيِّني وطريقة القامسيِّني يف

Abstract
This study focuses on what al-Ghamri's propose that
there exist two methods in the Jurisprudence of the
Maliki's Mazhab: the first, the Madanis method and the
majority of Egyptians; the second: the method of Ibn alQasim and the ones who followed him from the Africans
and Andalusians.This is done by clarifying the
characteristics of each method, with a description of the
reasons that made the method of Ibn al-Qasim more
dominant than the method of the Madanis. With a focus
on Abdul Malik bin Habib who was viewed as the
representative of the method of the Madanis and the
compiler of their knowledge. The research framework is
the book named " al-Tasmiyah wa al-Hikaayaat ann
Nuzaraa Malik wa ashaabihi wa ashaabi ashaabihi" by
al-Ghamri. This limitation is due to the rare texts and new
opinions found in the book, that have not been used and
discussed neither in the books of taraajim al- Malikiyah
(Maliki Biographies), nor in the studies that dealt with the
history of the Maliki school of thought. In addition, some
of what al-Ghamri mentioned can be criticized, like a
number of the narrations he mentioned in his book that
contradict other narrations outside his book. Moreover, the
criticism includes some of his analyses and conclusions.
Key words: The Malaki Mazhab (school of
thought), the Madani school, the Moroccan school, the
history of Islamic Jurisprudence, Ibn al-Qaasim's Mazhab.
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املقدمة
بسم هللا ،واحلم هلل ،والصالة والسالم بلى رتسول هللا؛ وبع :
وَتَّ حتقيقهــذ واخراجه ــذ:
عـ َـن األبــالي النفيس ــة الــيت بثـ َـر بليه ــذَ ،
كاـ ــذب "الاسـ ــمية واحلكـ ــذايت بـ ــن نظَـ ـراء عذلـ ــك وأصـ ــحذبه وأصـ ــحذب
السَرقسـطي (ت392هــ) .وقـ َّ
حققـه
أصحذبه" ،للولي بن بَكر الغَمـري َّ
ال ـ كاور رة ـوان احلَصــري ،ونش ـرته :الرابطــة ايم يــة للعلمــذء ،ابململكــة
املغربية ،تسنةَ (1436هـ2015 ،م).
وََتيَّا هذا الكاذب جبملة عن املمياات:
 -1يع ـ عــن كاــب ت ـراجم املذلكيــة الق يــة ،فق ـ كــذن الغَم ـري يف القــرن
الرابع ،فح يثه ح يث رجل بذرف قريب َبه ابلطدقذت األوىل.
 -2يع ـ عــن املصــذدر الــيت قـ َّـل تعويــل املــذلكيني بليهــذ ،فــال يعلَــم َعــن
نـَ َقـ ـ ـ َـل بنـ ـ ــه َخ ـ ـ ـالَ ابـ ـ ــن بسـ ـ ــذكر يف "اتريـ ـ ــخ دعش ـ ـ ـ " يف ال ـ ـ ـة
عواةــع( ،)1وأاب اتســحذي الشـ را ي يف "طدقــذت الفقهــذء" ،وأكثَـ َـر
بنــه النقـ َـل دون تص ـريمل بــذلك .ومل يَســاوبدَذ عــذ يف الكاــذب عــن
فَوارـ ه وأنقذلــه .ونـَ َقــالت املذلكيــة  -كذلقذةــي بيــذ يف "ترتيــب
( )1رةـ ـوان احلَص ــري" ،عق ع ــة حتقيـ ـ  :الاس ــمية واحلك ــذايت ب ــن نظَـ ـراء عذل ــك
وأص ــحذبه وأص ــحذب أص ــحذبه" .حتقي ـ ـ رة ـ ـوان احلَص ــري( ،ط ،1املغ ــرب:
الرابطة ايم ية للعلمذء1436 ،هـ2015-م).52 ،
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املذهب املالكي ،أ.د .حامت ابي
طريقة املدنيِّني وطريقة القامسيِّني يف َ

امل ارك"  -اتبعةٌ لنَـقل الش را ي يف "الطَّدقذت".
والظـذهر َّ
أن كاــذب الغَمــري صــنر يف املشــري( ،)1واناَ َشــر فيــه ،ومل
ـذب يف كاـب
يَ خل اىل بالد املغرب يف العهود األوىل لاصـنيفه ،لـذلك غ َ
الع َجـب عـن أصـذلة عــذ
عجـب فَــر َط َ
املذلكيـة املغذربـة النقـل بنـه .وقـ كنَّــذ نَ َ
يَنقلــه الش ـ را ي يف طَدَقذتــه بــن فقهــذء املذلكيــة ،بلــى أي َعص ـ َ ر يعــول
وكيــر افاَـ َقــر القذةــي بيــذ ٌ  -بلــى َتســعة اطالبــه  -اىل النقــل بنــه،
ـرقي عــذفعيك ا كذنــت ترمجذتــه للمذلكيــة َحتــوي كثــ را ُمــذ
والش ـ را ي َعشـ ا
تَفق ـ ه يف املصــذدر املذلكيــة ،عــع أصــذلاهذ وافذدكــذ .وبع ـ طدذبــة كاــذب
املعام بليه عن الشيخ أيب اتسحذي.
الغَمري اب َن املص ر َ
لكن األعر الذي يشكل ،هل الشـ را ي اباَ َمـ عدذعـرة بلـى كاـذب
َّ
"الاســمية واحلكــذايت" ،أم كــذن لــك نـَقــال ابلواتســطة لــيا لـ ينذ ا َن عــذ
يرعـ ـ ل ــذلك .وازجلـ ـ ير ابل ــذكر َّ
ـامر بل ــى نـَقل ــه ازجليـ ـ يف
أن الشـ ـ را َّ
ي اتس ـ َّ
ت ـراجم املذلكي ــة يف كث ــ ر عــن الرتمج ــذت ال ــيت ليســت ع ــن ع ــرط الغَم ــري يف
كاذبـه ،ا اقاصـر بلـى أصـحذب عذلـك وأصـحذب أصـحذبهَّ ،أعـذ الشـ را ي
ـامر يف الرتمجــة للطدقــذت الاذليــة ،وكذنــت ترمجذتــه جي ـ ة تســذررة يف
فإنــه اتسـ َّ
اإلفــذدة بلــى طريقــة ت ـراجم أصــحذب عذلــك وأصــحذب أصــحذبه ،كرتمجاــه
للعـراقيني ع َـن املذلكيـة؛ عـذ يـوحي َّ
ي رمبـذ كـذن ععـوال بلـى كاـذب
أبن الشـ را َّ
( )1رةوان احلصري" ،عق عة حتقي  :الاسمية واحلكذايت".49 ،

- 92 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

ك ــذن ع ــن ب ــني عص ــذدره كا ــذب الغَم ــري ،ع ــذ يَع ـ أ َّن نق ــل الش ـ را ي ب ــن
كاذب الغَمري ََيامل أن يكون بواتسطة وليا نقال عدذعرا.
ـذب رواي ــة فق ـ ـ  ،ي ــث يَقاَص ــر بل ــى
 -3كا ــذب الغَم ــري ل ــيا كا ـ َ
الرتمجــة ادـ َّـردة وروايــة احلكــذايت؛ بــل َّ
ان لــه أغراةــذ ــذهرة فيــه،
وأحكذعـ ــذ اجاهذديـ ــة يف لالـ ــر الق ـ ــذاي اإلعـ ــكذلية يف امل ـ ـذهب
املذلكي ،عن عثل اخاالف الرواايت بن عذلك ،واخاالف طريقـة
ابن القذتسم بن طريقة املـ نيني ،وتسـدب َغلَدـة طريقـة ابـن القذتسـم؛
وحرص ــه بل ــى بي ــذن أص ــحذب االخاي ــذر يف امل ــذهب ،وأص ــحذب
االنفراد والنوادر ،اىل غ رهذ عن املعلوعذت اليت ان َفَرد هو بدَيذهنذ.
 -4يع ـ الغَم ـري ع ـن أحس ــن َع ــن بـ َّـني اخ ــاالف طريقــة اب ــن القذتس ــم
وطريقة امل نيني ،وآاثر لك يف الطدقـذت الـيت تَـلَـت طدقـةَ تالعيـذ
عذلــك .كمــذ يع ـ الغمــري عــن أنصــذر طَريقــة امل ـ نيني ،الــيت عثَّلهــذ
ابــن َحديــب يف كاــذب "الواض ح ة" ،فـ َّ
ـري عاحمســذ
ـإان نـلفــي الغمـ َّ
أعـ َّ عــذ يكــون الــاحما البــن َحديــب ،بلــى حســذب طَريقــة ابــن
القذتســم وعاَّدعيــه .فهــذا الكاــذب يعطينــذ وجهــة نَظَــر كذنــت غذردــة
بنَّذ ،بلى اهليئة اليت بيَّنهذ الغمري.
ـض ُمـَّـذ يـَـذكره الغَمــري عــن حكــذايت أو حتليــل واتســاناذج ،لــيا
 -5بعـ ٌ
ـذدةٌ للنقـ  .وعنطَلَـ النقـ َّ :
ـري
عسلَّمذ؛ لذلك كاذبـه هـو ع َّ
أن الغَم َّ
كـ ــذن عـ ــن املناص ـ ـرين لطريقـ ــة ابـ ــن َحديـ ــب مـ ــذ ع ـ ـ ي  ،لـ ــذا
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اناه َجه هوُ ،مذ يكن نـَق ه.
جذءت بعض حتليالته بلى َوف عذ َ
وا اَ ،و َجــب أن تعـ َـر بعــض الــرواايت وا راء املــذكورة يف الكاــذب
بل ــى ابق ــي ال ــرواايت يف غ ــ ر ه ــذا الكا ــذب ،وال ــيت يك ــن أن تا ـ َّـمن ع ــذ
فسر بلى خالف عذ اباغذه الغَمري واناَحذه.
ُيذلر لك ،أو ت َّ
إشكالية البحث
بمذ أةذفه كاذب الغَمـري يف الاـأريخ ملـذهب
جذء الدحث كذعفذ َّ
عذلك بن أنا ،فيمذ يـَاَّصل بطريقة امل نيني وطريقة ابن القذتسـم وعاَّدعيـه،
عن جهة َخصذرص كل طريقة ،وكير كـذن الانـذفا بيـنهم ،وتسـدب َغلَدـة
طريقــة بلــى طريقــة يف َعســذر الافق ـه بلــى عــذهب عذلــك بــن أنــا .عــع
وَيكيـه ،وعـذ يَسـاناجه ويـد يـه؛ ا ت َّـمن كاذبـه
النظَر يف ص َّحة عذ يَنقله َ
كثــ را عــن النصــوص وا راء تـرجمل طريقـةَ املـ نيني بلــى طريقــة القــذمسيني،
عــع َّ
أن طريقــة القــذمسيني هــي الــيت بليهــذ أكثــر املذلكيــةُ ،مَّـذ يثــ ر الاســذ َل
وتس اده.
بن ص َّحة لك َ
افرع بن هذا اإلعكذل أتسئلةٌ فربية:
ويَ َّ
صذرَات لالفاني
 -1عذ خصذرص كل عن الطريقاني ،يث َ
 -2عذ تسدب اناشذر الطريقة القذمسية وغلداهذ بلى الطريقة امل نية
ـحة عــذ ادبـ َـي عــن انكــذر املـ نيني لــرواايت ابــن القذتســم بــن
 -3عــذ صـ َّ
عذلك ،وآراره
أن املــذلكيني قـ َّ
 -4هــل يصــمل َّ
تنكدـوا كاــذب "الواةــحة" ،فلــم يعولـوا
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بليهذ ،ايثذرا للم َّونة بليهذ

الدِّراسات السابقة
طري عـن قَدـل يف دراتسـة عسـاقلَّة أو يف ةـمن
عوةوع الدحث مل ي َ
دراتسـة؛ لـك َّ
وخـالَ النَّـقـل
أن كاـذب "الاسـمية واحلكـذايت" طدـ َع عـ َّ
ؤخراَ ،
بنــه يف عص ـنَّفذت املــذلكيني ،وان َف ـَرَد الكاــذب بكث ــ ر عــن النص ــوص ال ــيت
شركه فيهذ غ ره ع َن املصذدر احلذوية للاأريخ ملذهب عذلك.
مل يَ َ
لك ــن هن ــذك كث ــ رٌ ع ــن ال راتس ــذت ال ــيت َ ثَـ ـت ع ـ ـ ار َ امل ــذهب
املـ ــذلكي ،ككاـ ــذب "اصـ ــطالح املـ ــذهب بن ـ ـ املذلكيـ ــة" لل ـ ـ كاور م ـ ـ
اب ـراهيم بلــي ،وكاــذب "املــذهب املــذلكي :ع ارتســه ،وعؤلفذتــه ،خصذرصــه
ومسذته" لل كاور م املخاذر املذعي.
وغذلــب هــذه ال راتســذت َعــري بلــى بيــذن :أبيــذن كــل َع رتســة ،و كــر
ملفرداكــذ.
لــدعض َخصذرصــهذ ،واملص ـنَّفذت الــيت ص ـنَّفهذ أبالعهــذ ،عــع َذــذ َج َ
ومل تدحــث بع ـذ عــن َخصــذرص كــل ع رتســة ،واملنذفســة الــيت كذنــت بينهــذ،
وتسـدب َغلَدـة ع رتسـة بلـى أخــر  .مث َّ
ـذرص للم رتســة
ان بع ـهذ َكـرت َخص َ
امل نية هي غ ر عسلَّمة ،كاق ي َخَب ا حذد بلى العمل امل ن.
منهج البحث ،وإجراءاته
ابام ـ ت يف الدحــث بلــى "املــنهل الاحليلــي" :لاحليــل ع ــذعني
النصوص املاصلة ابلطريقاني؛ و"املنهل املقذرن"َ :لعر النصوص الـواردة
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يف كا ـ ــذب الغَم ـ ــري بل ـ ــى ابق ـ ــي النص ـ ــوص يف كا ـ ــب امل ـ ــذهب امل ـ ــذلكي
وعقذيساهذ هبذ ،لدنذء حتليل دقي ونق تس ي .
وتسرت يف الدحث بلى َوف الطوات الاذلية:
ـوص الـواردةَ يف كاــذب "الاســمية واحلكــذايت" ،بلــى
ظمــت النصـ َ
 -1نَ َ
حسب امل ذعني املشرتكة.
 -2قس ـ ــمت َع ـ ــذعني الكا ـ ــذب املاص ـ ــلة ابلطريق ـ ــة امل ني ـ ــة والطريق ـ ــة
القذمسية بلى َوف الطة املديَّنة بع .
ـوص الـواردة يف الكاـذب ،وآراء الغمـري الـيت بثَّهـذ فيـه
َ -3حلَّلت النص َ
نصرة ل َمذ رآه هو يف الاأريخ ملذهب عذلك.
 -4مجعــت الــرواايت عــن عصــذدر املذلكيـة ،ملقذرناهــذ مبــذ َوَرد يف كاــذب
الغمري.
 -5قذرنت بني الرواايت الواردة يف الكاـذب وبـني عـذ هـو وارٌد يف غـ ره
خذصـة األخدـذر والنصـوص الـيت تا ـ َّـمن
عـن عصـنَّفذت املـذلكينيَّ ،
عيئذ عن النق واالبرتا .
ـوص وا راء الـيت أوردهــذ الغَمـري يف كاذبــه ،ابالتســانذد
 -6نقـ ت النصـ َ
اىل نصــوص يف كا ــب امل ــذلكيني ،أو ابام ــذدا بل ــى َب ـ َ م الاس ــليم
لدعض عذ يساندطه ُمَّذ يورده عن نصوص وحكذايت.
بيان مفردات عنوان البحث
املف ـ ـ َـردات ال ـ ــيت َحتا ـ ــذج اىل بي ـ ــذن يف بن ـ ـوان الدح ـ ــث "الطريق ح ححة"،
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و"املدنيون" ،و" ِ
القامسيون".
َّ -1أع ــذ "الطريقح ححة" املناس ــدة اىل امل ــذهب الفقه ــي ،فمفهوعه ــذ :ه ــو
ك يف امل ـ ــذهب ،ل ـ ــه َخص ـ ــذرص َتي ـ ــاه يف الفق ـ ــه :يف ع ـ ــنهل
َعسـ ـ ـلَ ٌ
االجاهــذد ،وَذـَ الاصــنير ،وخصوصــية يف الــرواايت ايكيــة بــن
ـذهب .و ــذهٌر َّ
أن الطريقــة عافربـةٌ بــن املــذهب األصــلي،
اعــذم املـ َ
لــذلك كذنــت الطَّرارـ املخالفــة املناســدة ملــذهب ،تَشـ َـرتك يف أكثــر
َخصــذرص الافقــه ،وهــذا ألصــل االناســذب للمــذهب ،لكــن تنفــرد
كل طريقة بدعض الَصذرص املمياة.
وق كذن للغَمري يف َعنهجـه يف بيـذن الاشـذبه بـني أبـالم املـذلكيني
يف الافق ـ ــه بموع ـ ــذ ،أو يف بع ـ ــض َخص ـ ــذرص الافق ـ ــه ،أو يف غ ره ـ ــذ ع ـ ــن
الَصـ ـ ــذرص :ال ـ ـ ــة عص ـ ـ ـطَلَحذت َد َرج بليهـ ـ ــذ" :الطريقـ ـ ــة"" ،ال ـ ـ ـن ََّم "،
"الشـرط" .فيقــول :هــو بلـى طريقــة فــالن( ،)1أو بلـى َعــرط فــالن( ،)2أو
َّ
()3
بلى َذَ فالن .
( )1الغم ـ ــري" ،الاس ـ ــمية واحلك ـ ــذايت"،186/112 ،185/112 ،128/97 ،
،262/132 ،253/128 ،250/128 ،233/124 ،199/116
،309/142 ،303/141 ،291/138 ،270/133 ،267 /132
( )2الغمــري" ،الاس ـمية واحلكــذايت"،278/135 ،275/135 ،237/125 ،
.311/143
( )3الغمــري" ،الاســمية واحلكــذايت"،181/111 ،291/138 ،165/107 ،
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وآ ــرت اتس ــاعمذل عص ــطلمل "الطريق ــة" ،لك ــون الغَم ــري أف ــرد اباب
وع ــن ه ــب عذهد ــه"(،)1
بقول ــه" :ابب :طريق ــة اب ــن القذتس ــم وأص ــحذبه َ
والتســاعمذل هــذا املصـطَلَمل يف غــ ر عوةــع لل اللــة بلــى ََتيــا ابــن القذتســم
وأتدذبه يف بعض َخصذرص فقههم ،بن امل نيني(.)2
ومل أتســاَعمل عص ـطَلَمل "امل رتســة" ،عــع َّ
أن أكثــر املعذص ـرين الــذين
َكاَد ـوا يف الاــأريخ ملــذهب عذلــكَ ،ج َعل ـوا ع ـ ار َ املــذهب املــذلكي أربع ـةَ
ع ار  :امل نية ،واملصرية ،والعراقية ،واملغربية( :-)3ألتسدذب:
األولَّ :
أن عـ ــن عواةـ ــع اإلعـ ــكذل يف الدح ـ ــث َب ـ ـ َّ الغَمـ ــري أكث ـ ـَر
ـدن عـن أتدـذع الطريقـة امل نيـة .يـث
ـهب وابـن بدـ احلكـم وأص َ
املصريني كأع َ
ال يـَدقــى يف امل رتســة املص ـرية اال ابــن القذتســم وابــن وهــبك وهــذا خــالف عــذ
ـالم املصـريني :ابـن
يعرف به املعذصرون امل رتسةَ املصريةَ ،فهي بـنهم َحتـوي أ (بَ )4
القذتسم ،وأعهب ،وابن وهب ،وابن بد احلكم ،وأصدن .
.317/144 ،306/142 ،281/136 ،320/145
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".344/149 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".291/138 ،253/128 ،250/128 ،
( )3م املخاذر املذعي" ،املذهب املـذلكي ع ارتسـه عؤلفذتـه ،خصذرصـه ومسذتـه"( .ط،1
الع ــني :عرك ــا ايـ ـ لل ـرتا والا ــذريخ1422 ،هـ ـ2002-م) .43 ،وع ــنهم َع ــن يايـ ـ
خذعسة ،وهي امل رتسة األن لسية :م ابراهيم بلـي" ،اصـطالح املـذهب"( .ط،1
ديب :دار الدحو لل راتسذت اإلتسالعية1421 ،هـ2000 -م).78-62 ،
( )4ابن فرحون" ،كشر النقذب احلذجب" .حتقي محاة أبو فـذر وبدـ السـالم
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الثححا َّ :
أن الطريقــة القذمسيــة تَشـ َـمل َعــن تَدـ َـع ابـ َـن القذتســم عــن غــ ر
املصريني ،كأتدذبه عن اإلفريقيني واألن لسيني.
الثالححث :املعــروف يف كاــب املــذهب العدــذرة ب ــ"امل نيني واملص ـريني
والع ـ ـراقيني واملغذربـ ــة"( ،)1ومل يطلَ ـ ـ بلـ ــى لـ ــك عص ـ ـطَلَمل "امل رتسـ ــة" أو
"امل ار " ،اال يف ال راتسذت املعذصرة .مث َّ
ان اطـالي عصـطَلَمل "الطريقـة"
ـاعم ٌل يف بعــض املــذاهب األخــر  ،عــع عــيء عــن الصوصــية،
َبريـ ٌ عسـ َ
()2
ففي املذهب الشذفعي طَريقاذن :الراتسذنية والعراقية .
كمـ ــذ َّ
أن يف اطـ ــالي عصـ ــطلمل "امل ـ ـ ار " عـ ــيئذ عـ ــن الاوتسـ ــع يف
نَظَري ،فمصطلمل "امل رتسـة" يندـع بـن الادـذين املنهجـي الواتسـع بـني تلـك
أن ال ــالف ل ــيا ه ــو هب ــذه احل ـ ـ َّة ،وأر َّ
املـ ـ ار  ،والواق ــع َّ
أن الاعد ــ ر
بـ"الطريقة" أحسن ع َن العدذرة بـ"امل رتسة".
َّ -2أعــذ "املححدنيون" ،فيقص ـ عــنهم أبــالم أصــحذب عذلــك عــن أهــل
وع ــن تَ ــد َعهم :اب ــن كنذن ــة ،وبدـ ـ هللا ب ــن انف ــع الص ــذرن،
امل ين ــةَ ،
الشـ ـرير( ،ط ،1ب ــ روت :دار الغ ــرب اإلتس ــالعي1990 ،م)176 ،؛ مـ ـ
ابـراهيم بلـي" ،اصـطالح املـذهب بنـ املذلكيـة"71 ،؛ مـ املخاـذر املــذعي،
"املذهب املذلكي".69-67 ،
( )1احلطـ ــذب" ،عواهـ ــب ازجلليـ ــل يف عـ ــرح لاصـ ــر خليـ ــل"( .ط ،3بـ ــ روت :دار
الفك ـ ــر1412 ،هـ ـ ـ ـ1992-م)40 :1 ،؛ اب ـ ــن فرحـ ـ ــون" ،كش ـ ــر النقـ ـ ــذب
احلذجب".176-175 ،
( )2بد ـ ـ العظـ ــيم ال ـ ـ يب" ،عق عـ ــة حتقي ـ ـ هنذي ـ ــة املطلـ ــب"( ،ط ،1ج ـ ـ ة :دار
املنهذج1428 ،هـ2007-م).150-132 ،
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و م بن عسلمة ،وابن املذجشون ،وعطرف ،وغ رهم(.)1
َّ -3أعــذ "القححامسيون" ،فنســدة لعدـ الــرمحن بــن القذتســم العاقــي املصــري
(ت191ه ــ) ،تلمي ــذ عذل ـك .واط ــالي ه ــذه النس ــدة "الق ــذمسيون"
ععروف ـةٌ ،فق ـ ق ــذل تس ـراج ال ـ ين الدلقي ـ (ت802ه ــ) للمذلكي ــة
قصة طريفـة " :-اي عذلكيـة ،أنـام قذمسيـة،)2("...
لذطدذ هلم  -يف َّ
()3
وقذل م احلَجوي" :واملذلكية يف احلقيقة قذمسيون" .
خطة البحث
وق َجَريت يف هذا الدحث بلى تقسيمه َوف َ املطذلب الاذلية:
املطلب األول :الطَّريقة امل نية.
املطلب الثا  :طريقة بد الرمحن بن القذتسم وعادعيه.
املطلب الثالثَ :تسدَب َرواج طريقة ابن القذتسم بلى طَريقة امل نيني.
املطل ححب الرا ح ح  :املنذفس ــة بني"امل َّون ــة" لس ــحنون ،و"الواة ــحة"
البن َحديب.
متهيد:
ع ــن أحس ــن ع ــذ بيَّن ــه كا ــذب الغم ــري :االعذه ــذت الفقهي ــة داخ ـ َـل
( )1ابن فرحون" ،كشر النقذب احلذجب".176-175 ،
( )2الرابي األن لسي" ،اناصذر الفق ر السـذلك لرتجـيمل عـذهب اإلعـذم عذلـك" .حتقيـ
م أبو األجفذن( ،ط ،1ب روت :دار الغرب اإلتسالعي1981 ،م).327 ،
( )3مـ ـ ـ احلس ـ ــن احلج ـ ــوي" ،الفك ـ ــر الس ـ ــذعي"( .ط ،1ب ـ ــ روت :دار الكا ـ ــب
العلمية1416 ،هـ1995-م).517 :1 ،
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امل ــذهب امل ــذلكي ،وتقـ ـ ي بع ــض تالعي ــذ عذل ــك وطـ ـريقاهم بل ــى طريق ــة
غ رهم ،وتـرجيمل كاـب َبعينهـذ بلـى غ رهـذ ،كـل لـك عـرتد ٌ بديـذن أتسـدذبه
املف ية اليهذ.
فدني الغمري يف كاذبهَّ :
أن املذلكية كذنوا بلى اعذهني ذهَرين:
َّ
ِّ
االّتاه األول :اعذه امل نيني ،وكث ر عن املصريني.
ِّ
االّتاهُ الثا  :اعذه بد الرمحن بن القذتسم ،وتالعذته املعولني بليه.
وعاعلَّ االخاالف يف أعرين )1 :الرواايت املروية بـن عذلـك)2 ،
والرأي الفقهي.
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املطلب األول :الطَّريقة املدنية
لقـ ـ اباـ ـ الغَمـ ـري يف كاذب ــه بدي ــذن طَريق ــة املـ ـ نيني وأتدذبه ــذ يف
الــدالد الــيت اناشــر فيهــذ عــذهب عذلــك ،وكــذن ع ـ َن الق ــذاي الــيت جالَّهــذ:
جهــذت االخــاالف بــني هــذه الطَّريقــة وطريقــة ابــن القذتســم وعاَّدعيــه ،والــيت
َغلَدت بع لك بلى الدالد املذلكية يف املغرب واألن لا.
أوالً :يان أتباع الطريقة املدنية:
َج َع ــل الغَم ــري أكث ـ ـَر امل ـ ـ نيني بل ــى طريق ــة عاقذرب ــة يف ال ــرواايت
املرويَّة بن عذلك ،ويف الـرأي الصـذدر بـنهم عـن غـ ر روايـاهم .وبلـى عثـل
طَريقاهم َجَر أكثر املصريني .وهنذ تسآيت بلى الديذن الافصيلي:
ـص الغمــري بلــى تقــذرهبم يف الفقــه روايــة
 .1املححدنيون :والــذين نـَ َّ
()1
ورأاي عــن أهححا املدي ححة :بدـ امللــك بــن املذجشــون  ،وبدـ هللا بــن انفــع
الصذرن( ،)2و م بن عسلمة( ،)3وابن كنذنة(.)4
( )1الغمــري" ،الاســمية واحلكــذايت"،253/128 ،165/107 ،338/149 ،
.320/145 ،278/135
( )2الغمــري" ،الاســمية واحلكــذايت"،320/145 ،253/128 ،165/107 ،
.338/149 ،337/148
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".320/145 ،253/128 ،165/107 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".278/135 ،
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ويســاث عــن امل ـ نيني" :عطــرف بــن بد ـ هللا" ،فإنــه عواف ـ ٌ البــن
القذتس ـ ــم يف أع ـ ــيذء ،وعوافـ ـ ـ ٌ ألص ـ ــحذبه املـ ـ ـ نيني يف أع ـ ــيذء أ َخ ـ ـ َـر؛ ق ـ ــذل
الغَمــري" :وعطــرف بــن بد ـ هللا رمبــذ وافَـ َقهــم (يع ـ امل ـ نيني املــذكورين)
فيم ــذ َحك ــذه اب ــن َحدي ــب بن ــه"( ،)1وق ــذل يف ترمجا ــه" :وكذن ــت نص ــوص
عسذرله بن عذلك بلى حنـو عسـذرل ابـن القذتسـم بنـه"( ،)2وهـو ُمَّـن َّ
تفقـه
مبذلــك وبدـ العايــا بــن املذجشــون وابــن أيب حــذ م وابــن دينــذر وابــن كنذنــة
واملغــ رة( .)3وعــع هــذا فق ـ قــذل ابــن وةــذح" :رأيــت تســحنوان ال يعجدــه
وةـذح لـك َمـال
عطرف"( ،)4ولست أدري َوجهَ لـك ،فقـ َ َكـر ابـن َّ
غ ر عفسر.
مث نَـ َـر املــذلكيني يف الطدقــة الــيت بع ـ هــذه َجـ َـروا بلــى طَـريقاهم،
وق ـ َ َكــر الغَم ـري عــنهم :هــذرو َن بــن بد ـ هللا الاهــري أاب َيــق القذةــي،
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".339/149 ،
( )2الغمــري" ،الاســمية واحلكــذايت" .112/92 ،وُمــذ واف ـ ابـ َـن القذتســم لذلفــذ
البن املذجشون ،رأاي أو رواية عذ َ َكره :ابن حديب" ،األحكذم" .حتقيـ أمحـ
جني ـ ـ ــب( ،ط ،1قط ـ ـ ــر :و ارة األوق ـ ـ ــذف والش ـ ـ ــؤون اإلتس ـ ـ ــالعية1435 ،ه ـ ـ ـ ــ،
2014م).216 ،173 ،105 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".112/92 ،
( )4بيــذ " ،ترتيــب امل ـ ارك وتقريــب املســذلك" .حتقي ـ مجذبــة عــن ايققــني املغذربــة،
(ط ،2املغرب :و ارة األوقذف املغربية1403 ،هـ1983 -م).135 :3 ،
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فق ـ ـ مسـ ــع ابـ ـ َـن وهـ ــب َّ
وتفقـ ــه أبيب عصـ ــعب الاهـ ــري واهل ـ ـ يري( ،)1قـ ــذل
الغَمري" :وهو أبلم َعـن صـنَّر الكاـب يف لالـر قـول عذلـك ،مح َمحَ
ا ح مةححلمة وا ح غ ،ح الملححان  ،وعبححد املل ح ح املا شححون ،ن ح
يَححتكلن م ح أنفاس ح ن ،ورمبــذ َّ
دل بلــى تنــذقض بعــض عــذ حكــي لــه بــن
عذلــك"( .)2وعــن هــذه الطدقــة عــن امل ـ نيني :أبــو اثبــت امل ـ ن ،م ـ بــن
ظهــر ،فق ـ َ َكــر الغمــري أنــه
بدي ـ هللا ،لكنــه َمجَــع بــني الط ـريقاني فيمــذ يَ َ
تالمــذ البــن وهــب وابــن القذتســم وابــن انفــع ،قــذل الغمــري" :وكــذن جذععــذ
للكاب امل نية واملصرية"(.)3
 .2اململريونَّ :أعذ اململحريون ،الـذين هـم بلـى املوافقـة للمـ نيني:
فأعهب ،وبدـ هللا بـن بدـ احلَ َكـم ،عـن طدقـة تالعـذة عذلـك .مث بعـ هم
أصدن بن الفرج ،مث َّم بن املوا و َّم بن بد احلكم.
َّأعــذ أش ح ب فق ـ قــذل الغمــري يف ترمجا ـه" :كــذن أ ،ححن الفق ححاء
مبمل ححر ،عل ح ح مح ح ا ح ح غ ،ح ح المل ححان  ،وحمح ححد ح ح مةح ححلمة ،وعبح ححد
السـ ــمذع عـ ــن عذلـ ــك ،فوقعـ ــت
يك ابـ ــن انفـ ــع يف َّ
املل ح ح  ،...وكـ ــذن ع ـ ـر َ

( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".319/144 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".320/145 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".323/146 ،
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أمسعاهم ـ ــذ يف عوة ـ ــع واحـ ـ ـ ع ـ ــن طريـ ـ ـ تس ـ ــحنون بنهم ـ ــذ"( ،)1وق ـ ــذل:
ـب عــن تس ـواء ،وفيهــذ ِخححال
"عــذاهب أش ح َ َ
ب وا ح غ ،ح الملححان قريـ ٌ
ثري عل ا القاسن يف رأي ما ويف ِروايت ما ع مالِ "(.)2
وقـ ـ كذن ــت املنذفس ــة عـ ـ ي ة ب ــني أع ــهب واب ــن القذتس ــم ،وك ــذان
ك َفَر َتس ــي ره ــذن( ،)3وكذن ــت الرايتس ــة الب ــن القذتس ــم ،وبعـ ـ َوفذت ــه ص ــذرت
الرايتسة ألعهب(.)4
َّأعذ أصب ح الفحر  ،فقـ تفقـه اببـن القذتسـم وابـن وهـب وأعـهب(،)5
()6
ـهب أعيَــل
وهــو أح ـ الاالع(يـ)7ـذ الثال ــة النجدــذء البــن القذتســم  .لكنــه "اىل( أ)8عـ َ
أعهب .
يف أكثر أصوله"  ،وهو يف الرأي بلى وفذي امل نيني و َ

( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".165/107 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".337/148 ،
( )3الغمـ ــري" ،الاسـ ــمية واحلكـ ــذايت"170 ،168/108 ،؛ وبيـ ــذ " ،ترتي ـ ــب
امل ارك".263 :3 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت" .168/108 ،وانظر.346-345/150 :
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".294/139 ،
( )6الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".302/140 ،
( )7الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".294/139 ،
( )8الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".340/149 ،
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()1
لعل هذا يَرجـع اىل عـذ
وكذن أصدن عولَعذ باَخطئة ابن القذتسم  ،و َّ
كــذن بليــه عــن ح ـ َّة ،فق ـ قيــل بنــه" :وكذنــت بــه حححد  ،ورمبــذ أخرجاــه
الس َفه"( ،)2ووصر أبنه كذن طويل اللسذن(.)3
تلك احل َّة اىل َّ
وعـن أعثلـة ح َّ تـه يف الـ َّـرد بلــى ابـن القذتســم قولـه يف بعــض عســذرل
ـئا عــذ قــذل"(،)4
"املســاخرجة" تعقيدــذ بلــى قــول عــيخه ابــن القذتســم" :بـ َ
وقذل يف عسألة أخـر " :بـئا عـذ قـذل ،وال يعجدـ هـذا ،وأراه خطـأ عـن
احلجـ ـ ــة"( ،)5وقـ ـ ــذل يف عسـ ـ ــألة أخـ ـ ــر " :ازجل ـ ـ ـواب صـ ـ ــحيمل ،والافس ـ ـ ــ ر
عظل ٌـمك"( ،)6وقـذل يف عسـألة" :ال يعجدـ عـذ قـذل ابـن القذتســم ،وال أدري

( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت" .301/140 ،وانظر.317/144 :
ـ"الس َفه" ال َيسن.
أصدن ب َّ
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت"َ .299/140 ،ووصر َ
( )3بيذ " ،ترتيب امل ارك".18 ،17 :4 ،
( )4العايب" ،املساخرجة عن األمسعة ،عع عـرحهذ :الديـذن والاحصـيل" .حتقيـ مجذبـة عـن
ايققني( ،ط ،1ب روت :دار الغرب اإلتسالعي1988 ،م).325 :3 ،
( )5العايب" ،املساخرجة".140 :9 ،
ورد بليه ابـن رعـ أحس َـن َرد ،قـذل" :هـذا
( )6العايب" ،املساخرجة"َّ .224 :7 ،
ـمل
حتذعـ ٌـل عــن أصـ َ
ـحيمل ،وتفســ ره بـ ٌ
ـني واةـ ٌ
ـدن بلــى ابــن القذتســم ،بــل جوابـه صـ ٌ
ـدن هــو املظل ــم ."...ابــن رع ـ " ،الدي ــذن
أبــني ع ــن تفســ ر أص ــدن؛ فافســ ر أص ـ َ
والاحصيل".225-224 :7 ،
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كيــر أجــذب فيهــذ ب َفه ـم أو بغــ ر فَـه ـم ،أو بلــم أو غــ رهك"( ،)1وقــذل يف
أخــر " :أر جوابــه هــذا بلــى َب َجلــة وغــ ر بلــم ابملســألة"( ،)2وقــذل يف
أخــر " :هــذا لــيا بشــيء ،...وال أحســب ابـ َـن القذتســم اال وق ـ َر َج ـع،
فأع ـذ
وكــذن لــه قــول غــ ره فيهــذ ،وال أ نــه بــن عذل ـك اال وه ـذ عــن رواياــهَّ ،
الرواية هلذ فق رواهذ بم ذهر (كذا) ،أو هو يغل يف رواياهذ"(.)3
ويف الطدقــة الاذليــة ألصــدن :حم ح ُد ح ُ املححواز ،فق ـ اتبـَ َعهــم بلــى
ـدن( ،)4وقـ أخـذ بـن بدـ
طَريقاهم يف أكثر لـك ،وهـذا ألخـذه بـن أص َ
امللــك بــن املذجشــون ،وابــن بدـ احلكــم( ،)5وكــذن ابــن بدـ احلَ َكــم لذلفــذ
البــن القذتســم( .)6وابامــذد ابــن املـ َّـوا بلــى أصــدن( ،)7قــذل الغمــري" :وهــو
()8
ـدنَّ ،
ـدن
بشــيخه أصـ َ
يف مجلــة أصـ َ
ألن َع ـ اره بليــه يف كادــه"  .وبـَلَـ َـن ُّ ــره َ
( )1العايب" ،املساخرجة".220 :10 ،
( )2العايب" ،املساخرجة".353 :11 ،
( )3العايب" ،املساخرجة" .119 :15 ،وانظر كـذلك :ابـن حديـب" ،األحكـذم"،
.82 ،76
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".341/149 ،
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".316/143 ،
( )6الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".341/149 ،
( )7الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".316/143 ،
( )8الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".317/144 ،
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أن كذن يَسلك َتسديلَه يف ختطئة ابن القذتسم(.)1
وفيه ــذ ك ــذلك حم ححد ح ح عب ححد ا ح ح عب ححد ا ك ححن :فه ــو اتب ـ ٌـع
()3
أخـ َذ بقـول أبيـه،
هلم( ،)2وهو َييل اىل رأي
أعهب كثـ را  ،وهـذا لكونـه َ
َ
أصدن(.)4
وكذن لذلفذ البن القذتسم ،وكذلك ألخذه بقول َ
ِ ِ
ب الع ايحةُ ح  :الاحقـ ُمـَّذ بيَّنـه الغَمــري يف كاذبـه عـن َعيـل
ومحا َيح ُ
أكثــر املصـريني لطريقــة املـ نيني دون طريقــة ابــن القذتســم؛ فهــل يَصــمل هــذا
الــذي قـ َّـرره يف عواةــع ع ـن كاذبــه ،أو ال يَصــمل بلــى جهــة الاعمــيم الــذي
َب َّمم ـه فلعـ َّـل عــذ كــذن بليــه أكثــر املص ـريني (أعــهب وبد ـ هللا بــن بد ـ
احلك ــم وأص ــدن وغـ ـ رهم) ه ــو الاوتسـ ـ ب ــني طريق ــة املـ ـ نيني وطريق ــة اب ــن
القذتسم ،وليا َعيال كذعال لطريقة امل نيني.
اأتسـ ـا بل ــى اتس ــاقراء آراء املصـ ـريني
وه ــذا ََيا ــذج اىل َ ـ ـث عس ــاقل يَ َّ
ـيا الدحـث
ورواايكم عن غـ ر ابـن القذتسـم ،مث عقذيسـاهذ ابعـذه ابـن القذتسـم .ول َ
الذي أان فيه مبطي ل َ ر لك .لكن ُمَّذ أتساشكله فيمذ َ َكره الغَمري:
َّ
بعض املـ نيني يف الـرأي والروايـة ،فهـو
ب كمذ كذن يواف
َ
أن أش َ
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".317/144 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".341/149 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".341/149 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".341/149 ،

- 108 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

وب ه يف قَديل امل نيني ليا َتس ي ا .وكاذب أعـهب
عواف ٌ البن القذتسمَ ،
()1
مسذب ـه ع ــن
ال ــذي ألَّف ــه ،ق ـ رواه بن ــه تس ــعي ب ــن حس ــذن  ،ورو بن ــه َ
عذل ــك( ،)2وه ــو ع ـ َـن املن ــذفرين الب ــن َحدي ــب(ُ ،)3مَّــذ يـ ـ ل بل ــى َّ
أن َب ـ ـ َّ
ـهب يف ب ـ اد امل ـ نيني لــيا حســنذ .كمــذ َّ
أن مســذع ال َق ـرينَـني (أعــهب
أعـ َ
()4
وابــن انفــع)ُ ،مَّـذ َمحَلــه تســحنون بــن ابــن انفــع  ،وتســحنون يف "امل َّونــة"
أعهب وابن انفع ورواياَهمذ بن عذلك.
كث را عذ يذكر آراء
َ
أحـ أبـر تالعـذة ابـن القذتسـم ،فذدبـذء أنـه
وأصب ُ ُ الفر هـو َ
ورده يف
ك ــذن لذلف ـ ـذ لطريق ــة ع ــيخه املخذلف ـ ـةَ الظ ــذهرةُ ،مَّـ ـذ ينظَـ ـر في ــهَ ،
ـذرل بلـى ابـن القذتســم ال يـَ ل الداَّـةَ بلــى ت ـعيفه رواايت ابـن القذتســم
عس َ
ـدن يواف ـ ابـ َـن
بــن عذل ـك ،أو اخاي ـذره طريقــة أخــر  .فكثــ را عــذ َع ـ أصـ َ
القذتسـ ـ ــم يف َرأيـ ـ ــه ورواياـ ـ ــه بـ ـ ــن عذلـ ـ ــك ،لـ ـ ــذل َفني يف لـ ـ ــك امل ـ ـ ـ نيني أو
بع ــهم( .)5نعــم ،رمبــذ وافَـ َقهــم وخــذلر ابـ َـن القذتســم( ،)6لكــن لــك لــيا
بلى أن َي َمل أصدن يف جل فقهه بلى عاذبَعاهم.
( )1بيذ " ،ترتيب امل ارك".111 :4 ،265 ،263 :3 ،
( )2بيذ " ،ترتيب امل ارك".111 :4 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".361/153 ،226/122 ،
( )4بيذ " ،ترتيب امل ارك".264 :3 ،
( )5انظر عثال :ابن حديب" ،األحكذم".217-216 ،207 ،201 ،
( )6انظر عثال :ابن حديب" ،األحكذم"،92-91 ،
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وكــذلك القــول َّ
أبن حمح حد ح امل ححواز ك ــذن بلــى غــ ر طريقــة ابــن
القذتســمُ ،مَّـذ ََياــذج اىل تثد ـت ،فذلنــذ ر يف "املوا يــة"(َ )1ي ـ رواايت ابــن
القذتســم وآراءَه حذةــرة بقـ َّـوة ،و َ َك ـر الغَمــري نفس ـه أنــه كــذن بلــى طريقــة
ابن القذتسم وتسحنون يف الافريع والاشقي (.)2
لم املـ نيني املفـذرقني لطريقـة ابـن القذتسـم
 .3األندلةيونَ :
ومجَ َع ب َ
ع َن األندلةيني :عب ُد املل ح ُ حبيحب( ،)3فصـنَّر كاـذب "الواةـحة"،
ال ــيت ص ــذرت عنذفس ــة للم َّون ــة ،وب ـ ـ َّت ُمثل ـ ـةَ ه ــذا االع ــذه الفقه ــي يف
عذهب عذلك بن أنا.
وجـ ـ َـر بعـ ــض أهـ ــل األن ـ ـ لا بلـ ــى طَريقـ ــة ابـ ــن َحديـ ــب يف تق ـ ـ ي
َ
()4
وعن بلى عـذاهدهم ،عـنهم :املغـذعي  ،وأبـو تسـلمة ف ـل بـن تسـلمة
امل نيني َ
صــذحب املغــذعي(َّ .)5أعــذ يوتســر املغــذعي فإنــه مســع عــن أيب عصــعبَّ ،
وتفقــه
صــذ بــه ،ويقــذل انــه صــهره( ،)6قــذل الغمــري:
بلــى رأي ابــن حديــب ،وكــذن لا ي
(ُ )1مَّذ ينقله املذلكية بنهذ ،وأكثر َعن ينقل بنهذ :ابن أيب ي يف "النوادر والاايدات".
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".275/135 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".340/149 ،
( )4الغم ـ ـ ـ ـ ـ ــري" ،الاس ـ ـ ـ ـ ـ ــمية واحلك ـ ـ ـ ـ ـ ــذايت"،237-236/125 ،342/149 ،
.363/154
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".363/154 ،342/149 ،
( )6الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".236/125 ،
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"وكــذن اعذعــذ يف الفقــه قق ـذ عــن عــرط ابــن حدي ـب وأصــدن وابــن املذجشــون
وأعهب وابن انفع الصذرن وابن عسلمة"( .)1وهو يَروي "الواةـحة" بـن ابـن
حديــب( ،)2وهــو آخــر َعــن رو بــن ابــن حديــب عص ـنَّفذته( .)3ويرويهــذ بنــه
أبو تسلمة الف ل بن تسلمة(.)4
وعــن طدقــة ابــن حديــب :أبــو ي ـ صــذحب "الثمذنيــة" ،وق ـ َ َكــر
"ر َح ـل عــن األن ـ لا عــع ابــن حديــب ،فكــذن يســمع ععــه،
الغمــري أنــهَ :
وكذن ابن حديب ي د لـه ،ويفسـر لـه املعـذن ،فسـمع ععـه عسـذرل كثـ رة
ع ــن املـ ـ نيني واملصـ ـريني"( .)5و َ َك ــر قص ــة فيه ــذ َّ
أن "الثَّمذني ــة" ه ــي الب ــن
وح َكــم القذةــي هبــذ أليب ي ـ  ،ترجيح ــذ
َحديــب َج َح ـ ه َّاايهــذ أبــو ي ـ َ ،
لليَ  ،ا كذنت يف يَ هك(.)6
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".238/125 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".364/154 ،100/87 ،
( )3ابــن الفرةــي" ،اتريــخ بلمــذء األنـ لا" .حتقيـ بشــذر بـواد ععــروف( ،ط،1
تونا :دار الغرب اإلتسالعي2008 ،م).249 :2 ،
( )4ابن الفرةي" ،اتريخ بلمذء األن لا".452 :1 ،
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".234/124 ،
( )6الغمـري" ،الاســمية واحلكــذايت" .235/124 ،وهــذه روايـةٌ انفــرد بــذكرهذ الغمــري
 يف ح ـ ود عــذ طذلعاــه  ،-ويدع ـ أن يكــون لــك صــحيحذ .ولعـ َّـل األعــر َي َمــلبلــى َّ
ـذان عاال َعــني يف الرحلــة ،و َمس َعــذ عــن كثــ ر عــن
أن أاب ي ـ وابـ َـن َحديــب لَ َّمــذ كـ َ
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ـب "الواةـحة" البـن
وكاب "الثَّمذنية" هـي كا ٌ
ـب ع نيـةٌ تقـذرب كا َ
ذبـه
كاب قيَّـ فيهـذ َمس َ
حديب ،قذل َّم بن احلذر الش " :وأليب ي ٌ
بن أصـحذب عذلـك ،وأكثـر عـذ فيهـذ عوافـ ٌ لروايـة بدـ امللـك بـن حديـب
بنهم"()1؛ وقذل بيـذ يف ترمجاـه" :ولـه عـن تسـؤاله املـ نيني مثذنيـة كاـب،
تعـ َـرف ابلثمذنيــة ،عشــهورة"( .)2وكذنــت هــذه الكاــب تا ـ َّـمن اىل جذنــب
أخ َذه بن أصدن بن الفرج(.)3
الرواية بن امل نيني عذ َ
شرتكة ،كمذ َ َكر لك الغَمـري ،وكذنـت الكاـب تلـك أليب
عشذُيهمذ يف ذلا ع َ
يـ  :-فطَلَدهــذ ابــن حديــب عــن أيب يـ ليناســخهذ ،ا مسذبهمــذ واحـ ٌ  ،فــأ َ بليــه
فح َكــم القذةــي بلــى َّ
فح َمــل بعــض
أن لــك أليب يـ  ،فذلكاــب كاـدــهَ .
أبــو يـ َ ،
األعر بلى الرواية اليت تق َّعت ع َـن ازجلَحـ  ،الـذي يدعـ أن يكـون صـحيحذك
الرواة َ
السمذع ،هو تسدب تقذرب رواياهمذ وتشذكلهذ .وُمـذ يع ـ هـذاَّ ،
أن
وترافـقهمذ يف َّ
عثل عـذ يف كاـذب "الثَّمذنيـة" أليب يـ  ،االَّ عـذ كـذن
أاب بكر بن واثب امل نََّ ،رَو َ
ـدن .وابــن واثب هــو عــن تالعيــذ ابــن املذجشــون و م ـ بــن عســلمة.
عنــه بــن أصـ َ
ـذلا
بيـذ " ،ترتيـب املـ ارك" .3 :4 ،وهـذا يَـ ل بلـى أهنـم َجلَسـوا يف امل ينـة ـ َ
ومسعوا مسذبذ واح ا.
عشرتكةَ ،
( )1م ـ ب ـن احلــذر الش ـ " ،أخدــذر الفقهــذء واي ـ ني" .حتقي ـ عــذراي لويســذ
آب ــيال ،ول ــويا عولين ــذ( .ع ريـ ـ  :ادل ــا األبل ــى ل ــذ العلمي ــة ،وععهـ ـ
الاعذون عع العذمل العريب1992 ،م).237 ،
( )2بيذ " ،ترتيب امل ارك" .258 :4 ،وانظر.3 :4 :
( )3بيذ " ،ترتيب امل ارك".3 :4 ،
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ِ
 .4طريقححة املححدنيّني يف إ،ريقيححة :ومل تكــن لطريقــة امل ـ نيني َرو ٌ
اج كدــ رٌ
يف بــالد افريقيــة ،لغلدــة طريقــة ابــن القذتســم وتســحنون فيهــذ ،وعــع لــك فق ـ
َ َكر الغَمري َّ
ـيب القذةـي (ت275هــ) ،وهـو عـن
بن طذلـب األغل َّ
أن بد َ هللا َ
تالعيـذ تسـحنون ،كــذن بلـى طريقــة املـ نيني وأكثـر املصـريني ،قـذل الغمــري يف
ترمجا ــه" :ك ــذن أحـ ـ َ الفقه ــذء ايقق ــني ،مح ح ش ححر املن ححامي وا ح ح حبي ححب
وأصح ححب وأش ح ح ب وا ح ح املا شح ححون وا ح ح انح ححة ،وهح ححو م ح ح أص ح ح ا
س ون"( .)1وهذا الذي قذلـه الغَمـري عنظـور فيـه ،فـذملعروف عـن ترمجـة بدـ
هللا بــن طذلــب أنــه كــذن عــن كدــذر أصــحذب تســحنون وعاَّدعيــه( .)2واذــذ يصــمل
كالم الغمري ان محلنذه بلى َّ
أن ابن طذلب كـذن عـن أهـل النَّظَـر ُمَّـن يَطلـب
احل َّجة ،وَيرص بلى املفذوةة واملنذ رة ،بلى طريقة امل نيني(.)3
كمذ َّ
أن املغـذعي األن لسـي راويـةَ كاـذب "الواةـحة"ُ ،مَّـن نـال افريقيـة
()5
وهبــذ عــذت( ،)4ومل يناشــر الكاــذب كثــ را فيهــذ ،وهــذا لقلَّــة َب ـ َ د أصــحذبه .

( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".278/135 ،
( )2بيذ " ،ترتيب امل ارك".308 :4 ،
( )3انظر :بيذ " ،ترتيب امل ارك" .309 :4
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".240/126 ،
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".364/154 ،
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وق كَر بنه أنـه "كـذن ال َيـب الرايتسـةَ يف العلـم وال يـَ بو اليهـذ"( ،)1وهـذا
عن بني أتسدذب قلَّة تالعذته واحنسذر اناشذر الكاذب الذي يَرويه.
أخ َذ أبـو تسـلمة الف ـل بـن تسـلمة "الواةـحة" روايـة بـن يوتسـر
وق َ
املغ ــذعي يف الق ــ روانَ ،ر َح ـ َـل الي ــه( ،)2ق ــذل الغم ــري يف ترمجا ــه" :وأب ــو تس ــلمة
صــذحب املغــذعي ،فقيــه كدــ ر حــذفة بلــى طريقــة ابــن حديــب وابــن املذجشــون
وأعهب وابن انفع وابن عسلمة وأصـدن بـن الفـرج ،ولـه لاصـر حس ٌـن ،وكـذن
ع ـ َن الفقه ــذء"( .)3وه ــذا ال ــذي قذل ــه الغَم ـري ع ــن َب ـ الف ــل ب ــن تس ــلمة يف
ـور في ـ ــه :فكم ـ ــذ َّ
أن لف ـ ــل لاص ـ ــرا
أص ـ ــحذب طريق ـ ــة اب ـ ــن حدي ـ ــب ،عنظ ـ ـ ٌ
للواة ــحة ،ف ـ َّ
ـذب َمجَـ ـع في ــه ب ــني "امل ون ــة"
ـإن ل ــه لاص ــرا للم َّون ــة ،ول ــه كا ـ ٌ
و"املس ـ ــاخرجة" و"ادموب ـ ــة" .مث َّ
لاصـ ـ ـره للواة ـ ــحة ة ـ ـ َّـمنه كث ـ ــ را ع ـ ــن
ان َ
الاعقب بلى ابن َحديـب ،قـذل بيـذ ٌ " :ولـه ،...ولاصـر الواةـحة ،اد فيـه
حريا مح لولح  ،وهـو عـن أحسـن كاـب
عن فقهه ،وتعقب عل ا َحبيب ث ً
املــذلكيني"( .)4نعــم ،كــذن ف ــل بــن تسـلمة عــن املاَّســعني يف العلــم ،فلــم يكــن
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".241/126 ،
( )2ابن الفرةي" ،اتريخ بلمذء األن لا".452 :1 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".253/128 ،
( )4بيــذ " ،ترتي ــب امل ـ ارك" .222 :5 ،وانظ ــر أعثل ــة بل ــى تعقدذت ــه بل ــى اب ــن
حديب بن  :بيـذ " ،الانديهـذت املسـاندطة بلـى الكاـب امل ونـة واملخالطـة".
حتقي ـ ـ م ـ ـ و ي ـ ـ  ،وبد ـ ـ النع ـ ــيم محيـ ــيت( ،ط ،1ب ـ ــ روت :دار اب ـ ـن ح ـ ــام،
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غذيـة عـذ بنـ ه "امل ونــة" وعـذ يقولـه ابــن القذتسـم ويـَرويـه ،بــل كـذن َععنيـذ أبقـوال
غ ر ابن القذتسم عن أصحذب عذلك(.)1
الاهــذدة يف الكاــذب اىل َوقــت الغمــري ،فحينهــذ راجــت
ـامرت َّ
واتسـ َّ
آخـرين كادـوا
ـض الـ َّـرواج ،قــذل الغَمــري" :و َّأعــذ املنححامي وأ ححو سححلمة يف َ
بعـ َ
"الواة ــحة"َّ ،
وتفقه ـوا هب ــذ ،مل يكون ـوا يظه ــرون الاعص ــب لص ــذحدهم ،وال
للم نيني مجلة ،لقلَّة َب َ دهم يف كثرة أولئـك ،إىل الزمحان الحذي أدر حاه؛
فـ َّ
ـإن هللا تعــذىل بـَ َعــث قوعــذ بلــى طَلَــب "الواةــحة"َّ ،
فافقه ـوا هبــذ ،وبرف ـوا
ف ــلهذ و(عــرفهذ) ، ،ححي اليححوم م ِ
تشححر  ،مسعاهــذ عــن َتــيم بــن مـ بــن
ُ
املغذعي بن بد امللـك"( .)2مث نـَ َقـل الغمـري بـن أيب العدـذ بدـ هللا بـن
أمحـ بــن أيب َتــيم الفقيــه اإلعــذم باــونا ،تقريظَــه للواةــحة ،وتف ــيلَه هلــذ
بلى الكاب "امل ونة" وغ رهذ عن كاب املذلكيني(.)3
 .5البملريونَّ :أعذ البملريونَّ ،
مري مل يَذكر يف كاذبـه كلـه
فإن الغَ َّ
تســو رجلــني عــنهم ،يف طدقــة أصــحذب أصــحذب عذلــك ،وهــذ أمحـ بــن
ظه ـ ــر ع ـ ــن خ ـ ــالل الرتمجـ ـ ـة هلم ـ ــذ وبي ـ ــذن
املع ـ ـ َّـذل والقذة ـ ــي امسذبي ـ ــل .ويَ َ
1432هـ2011-م).785 :2 ،319 :1 ،
( )1انظر :بيذ  " ،ترتيب امل ارك".222 :5 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".363-364/154 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".365/154 ،
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َعشيخاهمذ أهنمـذ اتب َعـني للمـ نيني ،فأمحـ بـن املع َّـذل "كـذن فقيهـذ ققـذ
املا شون وحمد ح مةحلمة ،وهبمـذ
عن جنَدذء أصحذب عبد املل
َّ
تفقــه"( ،)1والقذة ــي امسذبيــل "مس ــع عــن أيب عص ـ َـعب ،وابــن أيب أوي ــا،
وتفقَّه اب املعذل ابلدصرة"(.)2
وهذا كذن يف أصـل االعـذه العراقـي يف عـذهب عذلـك ،فـإهنم كـذنوا
اعا ادا لاالعذة عذلك امل نيني .لكـن بعـ لـك َد َخلَـت بعـض عصـنَّفذت
املصـريني اىل العـراي ،وصــذر الافقـه بلــى عــذهب عذلــك جذععـذ بــني بلــم
املـ نيني الــذي عثَّلــه القذةــي امسذبيــل (ت282هــ) ،وبــني بلــم املص ـريني
املمثَّـ ــل يف الكا ـ ـب املخاصـ ــرة لعد ـ ـ هللا بـ ــن بد ـ ـ احلكـ ــم (ت214هـ ـ ـ)،
ـذر
وكاــذب "امل ونــة"َّ .أع ـذ لاص ـرات اب ـن بد ـ احلكــم فق ـ كــذن هلــذ اناشـ ٌ
بشــرحهذ( .)3كمــذ َّ
أن
وعـيوعٌ يف بــالد العـراي ،وكــذن الافقـه بليهــذ ،وبنـوا َ
"امل َّونة" قـ دخلـت بـالد العـراي واباـ هبـذ املـذلكيون ،فهـذا الشـيخ أبـو
لاص ـ ـر اب ـ ــن بد ـ ـ احلَ َك ـ ـم
بك ـ ــر األهب ـ ــري (ت375ه ـ ــ) يق ـ ــول" :ق ـ ـرأت َ
عرة ،واألتسـ ية مخسـذ وتسـدعني ع َّـرة ،واملوطـأ مخسـذ وأربعـني ع َّـرة،
مخسمذرة َّ

( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".326/146 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".331/147 ،
( )3بيذ " ،ترتيب امل ارك".366 ،364 :3 ،
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ولاص ــر البق ــي تس ــدعني ع ـ َّـرة"( .)1وُمـ ـذ يـ ـ ل بل ــى بنذي ــة عذلكي ــة العـ ـراي
ب ـ ـ ـ ــ"امل َّونة" ،اهاد ـ ـ ــذهلم ب ـ ـ ـ ــ"اخاصذر امل َّون ـ ـ ــة" الب ـ ـ ــن أيب ي ـ ـ ـ ـ الق ـ ـ ــ روان
(ت386هـ ــ) ،فقـ ـ أ ـ ـ بلي ــه الش ــيخ أب ــو بدـ ـ هللا ب ــن ذهـ ـ الط ــذري
(ت370هـ)( ،)2وعرحه القذةي بد الوهذب (ت422هـ)(.)3
ـري يــرجمل رواايت ابــن وهــب
ـيخ األهبـ َّ
وُمـَّذ أفــذده الغمــري أنــه مســع الشـ َ
بلى رواايت ابن القذتسـم ،و لـك َّ
أن ابـن وهـب كـذن يـَـروي بـن عذلـك بلفـة
عذلكَّ ،أعذ ابن القذتسم فق كذن يروي ابملع بن عذلك(.)4
َّأعذ القذةي بد الوهذب (ت422هــ) فقـ اناهـى بـه األعـر اىل تـرجيمل
عسذرل "امل ونة" "لرواية تسحنون هلذ بن ابن القذتسم ،وانفراد ابن القذتسـم مبذلـك
وطــول صـحداه لــه ،وأنــه مل َُيلـ بــه غـ َـ ره اال يف عــيء يســ ر .مث كــون تســحنون
كذان بليه عن الف ل والعلم"(.)5
أي ذ عع ابن القذتسم هبذه السديل ،عع عذ َ
اثنياَ :خملانص ِّاّتاه املدنيِّني وأ ثر اململريني:
تسـ ــأ ث َّأوال عـ ــذ َ َك ـ ـره الغَمـ ــري ص ـ ـراحة يف َخصـ ــذرص وُمي ـ ـاات
( )1بيذ " ،ترتيب امل ارك".186 :6 ،
( )2بيذ " ،ترتيب امل ارك".197/6 ،
( )3بيذ " ،ترتيب امل ارك".222/7 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".147/102 ،
( )5بيذ " ،ترتيب امل ارك".246 :3 ،
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طريقــة املـ نيني ،مث أبــر لــدعض عــذ نَ َسـده بعــض الدــذحثني هلــذه الطريقــة
عن َخصذرص ُمَّذ أراه غ ر صحيمل.
ِ .1مسَةُ االستِقاللية واالختيار م األلاويا:
صـ َّـرح الغَمــري أبهــم خصيصــة هلـذا االعــذه أحسـ َـن تصـريمل وأبينَــه،
ـذل
فقـ ـ ـ َج َع ـ ــل ل ـ ــك دار ـ ــرا ح ـ ــول :االخاي ـ ــذر ع ـ ـ َـن الق ـ ــول أحس ـ ــنَه ح ـ ـ َ
االخاالف ،ععام ين يف اخايذرهم بلى طَريقني:
( )1الرت يح ابألدلة.
()1
صـذ
( )2القياس عل أصحول مالح  ،حـ ولـو خـذلَر لـك ن ي
عسذرل أخر (.)2
عن نصوص عذلك ،فهم يَقيسون بلى أصله يف
َ
وعع لكَّ :
أن أصحذب هذه الطَّريقة كذن يَكثر عـنهم االبامـذد
بلى األدلَّة فيمذ َُياذرونه يف عسذرل الالف ،فمـذ رأوه راجحـذ يف نَظَـرهم
بولوا بليه واناحلوه .وهذا كذن عنهم بموعذ يف الالف الواقع يف الرواية
َّ
ب ــن عذل ــك ،ويف ال ــالف ب ــني أص ــحذبه ،ورمب ــذ تعـ ـ َّ ل ــك اىل لذلف ــة
عذلك عع َب َ م العلم ابلالف بنه.
لجـؤون اىل القيـذ بلـى أصـول عذلـك وحتكيمهـذ .واملـراد
كمـذ كـذنوا يَ َ
أبـم عــن قوابـ بلــم أصــول الفقــه ،ا اهنــم َّأوَل عــذ
بــ"أصححول مالح عــذ هــو َ
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".351/151 ،343/149 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".321/145 ،
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يَقص ـ ـ ون ع ـ ـن "أص ــول عذل ــك" أو "أص ــول امل ــذهب" :ال ـ ـواب والقواب ـ ـ
الفقهيــة احلذكمــة ل ب ـواب الفقهيــة .وهــذه األصــول ععلوع ـةٌ ألهــل املــذهب
ابالتساقراء ملسذرل عذلك ،وتادـع فقهـه ،و َحلـة االعـرتاك يف املعـذن الـيت بنيـت
ـول بليه ــذ َعـ ـ ار املس ــذرل يف ابب فقه ــي
بليه ــذ،
فااحصـ ـل للمس ــاقرو أص ـ ٌ
َّ
عع ـ َّـني ،كذألص ــول يف األي ــذن والن ــذور ،واألص ــول يف الطَّ ـالي ،واألص ــول يف
بيـوع ا جـذل .وهـذا الـذي َبنَـذه القذبسـي بنـ عذ َج َعـل عـن خصـذرص كاـذب
()1
صـ اليـه َّمـ بــن
املوا يـة" بيذنـَـه أص َ
" َّ
ـول أصــحذب امل َ
ـذهب  ،وهــو الـذي قَ َ
احلـذر الشـ (تــويف حـوا 366ه ـ) يف كاذبـه "أصــول الفايَـذ" .وهــو الــذي
اةع كث رة عن كاذبه(.)2
يقص ه الغَمري يف عو َ
وع ـراد الغَمــري عــن حتكــيمهم ألصــول املــذهب يف عســذرل الفقــه،
أهنم كذنوا َحريصني بلى اطراد عسذرل املـذهب يف َع اركـه وأصـوله ،أكث َـر
( )1بيذ " ،ترتيب امل ارك".169 :4 ،
ـهور عــن قــول
( )2عـن لــك قولـه يف بدـ امللــك بـن املذجشــون" :ولـه أصـ ٌ
ـول تعــذر املش َ
عذل ــك" .]118/95 ،و َ َك ــر َّ
ـول عذلـ ــك،
أن الب ــن كنذنـ ــة آراء فقهي ــة خت ــذلر أص ـ َ
 .]103/89-88كمذ َح َكـم بلـى بعـض عـذ يـَرويـه بلـي بـن ايد بـن عذلـك ،أبنـه
اندٌر بــن أصــول عذلــك .]193/114 ،و َ َكــر َّ
أن أصــدن َييــل يف أكثــر أص ـوله اىل
ـهب .]294/139 ،كم ــذ َ َك ــر َّ
فج َع ــل أع ــهب
أن أع ــهب ج ــذلا الش ـ َّ
ـذفعي َ
أع ـ َ
أيخذ يف غذعض الافريع بلى أصول عذلك .]166/108 ،وكل أولئك يـراد بـه عـذ
ق َّعاه عن ةواب َ وكليذت وقواب َ فقهية ت د خصوص األبواب الفقهية.
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عــن حرصــهم بلــى اتدــذع أبيــذن عــذ ين َقـل بــن عذلـك .فمــذ رأوه عــن أقـوال
ـول عذهدــه املعلوعــة هلــم عــن َعســذرل كثــ رة
ملذلــك عــأ ورة بنــه خت ـذلر أصـ َ
بنــهَ ،ردوا املســألة احلذرـ َة بــن تلــك األصــول وادذفيــة هلــذ ،حتكيمـذ عــنهم
ـل بــن هــذه االتســاقاللية النســدية
الط ـراد َعنط ـ املــذهب .وهــذا عــنهم انتـ ٌ
اليت كذنوا بليهذ ،فلـم يـَاَّدعـوا عذلكـذ بلـى تسـديل الاقليـ ايـض ،بـل اتَّدعـوه
بلى بص رة مب اركه وأصول عذهده ،فمـذ نـَ َّ بـن عنهـذج املـذهبَ ،دفَعـوه،
ـنهجهم يف تــرك الاقلي ـ ادـ َّـرد؛
ومل يَاقلَّـ وه .وهــذا املــنهل عــنهم ،يثدــت عـ َ
ـول عذلـك" :وكـل
قذل ازجلد ري بع بيذنه لاحكيم أهل املذهب بموعذ أص َ
لك عنهم رمحة هللا بليهم ،طَلَدذ للح  ،ورغدة بن الاقلي "(.)1
لكــن اإلعــكذل ال ـوارد يف هــذا املقــذم ،هــو هــل هــذا املــنهل الــذي
شركهم فيهذ ابن القذتسم وأتدذبه
تسذروا بليه يع َخصيصة هلم ،ال يَ َ
أباـ ـ و يف النظ ــر يف ه ــذا اإلع ــكذل عـ ـن كا ــذب الغَم ــري ،مث عـ ـن
كاب املذهب:
ص عــن ق ــول بد ـ هللا ب ــن وه ــب:
َّأعــذ يف كا ــذب الغَمــري ،فق ـ َوَرَد ن ـ ا
خرجــت أان وابــن القذتســم اىل عذلــك ب ـ َـع بشـرة تســنة ،فكنــت أان أتســأله تســنة،
وابــن القذتســم تســنة ،فمــذ تســألاه أان فهــو بنـ ابــن القذتســم" :مسعــت عذلكـذ" ،وعــذ
( )1ازجلدــ ري" ،الاوتسـ بــني عذلــك وابــن القذتســم يف املســذرل الــيت اخَاـلََفـذ فيهــذ عــن عســذرل
امل ونـ ــة" .حتقي ـ ـ ابحـ ــو عصـ ــطفى( ،ط ،1عصـ ــر :دار ال ـ ــيذء1426 ،هـ ـ ـ-
2005م).20 ،
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تسأله ابن القذتسم فهو بنـ ي" :مسعـت عذلكـذ"؛ إال أن ا ح القاسحن طَ َحرِ ِمح
األصول ،وتركاهذ أان بلى حذهلذ(.)1
لول مالِ ما خالف
َ
وهــذا الــنص يفيـ طَــر َح ابــن القذتســم عــذ كــذن بلــى خــالف أصــول
عذلك ،وتَـرَك ابن َوهب لك بلى حذله مل يغ ر عـيئذ عنـه ،فهـو يـَـروي عـذ
الوجـه .وهـذا يـ ل بلـى أن ابـن القذتسـم كـذن يَسـلك
مسع عن عذلك بلى َ
ايص ـلة عــن
ك َب ـر املســذرل املســموبة بــن عذلــك بلــى األصــول َّ
َعس ـلَ َ
عذهده ،اليت َبلمهذ بنه مبكذعفاه ملذلك ،وطول عال عاه له.
ـوم بــن ابــن القذتســم وبــن
َّأع ـذ يف كاــب املــذهب ،فهــذا املســلك ععلـ ٌ
أتدذبه عن أهل النق ؛ َّأعـذ ابـن القذتسـم فقـ كـذن يَـروي بـن عذلـك يف عسـذرل
ك عــن
رواياـني لالفاــني ،احـ اهذ عرجــوعٌ بنهــذ واألخـر عــذ اتســاَ َّ
قر بليـه عذلـ ٌ
وفس ـ ـر أهـ ــل
ع بنه ـ ـذَّ .
رأي ،فنـ ــر ابـ ـ َـن القذتسـ ــم َُياـ ــذر الروايـ ــة األوىل املرجـ ــو َ
()2

املــذهب لــك ،أبنَّـه كــذن عنــه زجلَرايهنــذ بلــى َوف ـ أصــول عذل ـك ؛ بــل رمبــذ
عسذرل ،لروجهذ بن أصوله(.)3
عض عذ يـَروي بن عذلك يف
تَـَرك ب َ
َ

( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".151/103 ،
( )2الونشريس ــي" ،املعي ــذر املع ــرب" .حتقيـ ـ مجذب ــة ع ــن املغذرب ــة( ،ط ،1اململك ــة
املغربية :و ارة األوقذف والشـؤون اإلتسـالعية1981 ،م)368-367 :11 ،؛
.375-374 ،360-359 :6
( )3الونشريسي" ،املعيذر املعرب"367-366 :11 ،؛ .359 ،352 :6
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وق َّ
أصول املذهب يف الاعذعل عـع
حكم أهل النَّـق ع َن املذلكيني َ
لال ــر ال ــرواايت ب ــن عذل ــك وأص ــحذبه ،فم ــذ ك ــذن عوافق ــذ هل ــذ اخاَ ــذروه
()1
ورجحــوه ،وعــذ كــذن حذرـ ا بنهــذ تَـَركــوه واطََّرحــوه  .ويدلـن األعــر هبــم أن
َّ
()2
عسذرل ،لروجهذ بن أصـوله ؛ ويف
بعض عذ يـرو بن عذلك يف
يرتكوا َ
َ
ه ــذا يق ــول ازجلد ــ ريَّ " :
ألن اتد ــذع األص ــل املا ـ َّ
ـيقن صـ ـ َّحاه أوىل ع ــن اتد ــذع
(بـ)ــذم عــن القــول ،امــل لوجــوه االحامــذالت ،قـ تفـ َّـرد بنَقلــه َعـن يــو
السهو والغَلَ "(.)3
بليه َّ
وع ـن هــذا كل ـه يَادـ َّـني َّ
أن عــذ َ َك ـره الغَمــري عــن القيــذ بلــى أصــول
وع ـن بلــى
عذل ـك ،لنَخ ـل الــرواايت املرويــة بن ـه ،لــيا ُمــذ تفـ َّـرد بــه امل ـ نيون َ
عشهور بن ابن القذتسم وعاَّدعيه عن أهل ال راية مبذهده.
طريقاهم ،بل هو
ٌ
وعه َمــذ يكــن عــن أعــر فيم ــذ يـَاَّصــل باحكــيم أصــول عذلــك ،ف ـ َّ
ـإن
َ
ظهــر َّ
أن أهـ َّـم عــذ ييــا طريق ـةَ امل ـ نيني هــو االتملححا ُ شححيء م ح
الــذي يَ َ
وع ح َدِم االتِّبححاع املطلَح آلراء مالِح  .وعـن دليــل
االسححتقاللية يف ال رَححرَ ،
( )1انظ ـ ــر :الونشريس ـ ــي" ،املعي ـ ــذر املع ـ ــرب"374-373 ،؛ ،368-367 :11
370-369؛
( )2انظر عثال :ابن رعـ " ،الديـذن والاحصـيل"138-137 :6 ،؛ والونشريسـي،
"املعيذر املعرب".369-368 :11 ،
( )3ازجلد ري" ،الاوتس بني عذلك وابن القذتسم".20 ،
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لــكَّ :
أن أص ح ا االختيححار (الــذي َُيــرج صــذحده بــه بــن قــول عذلــك
اىل قــول غ ــ ره) الــذين َ َك ــرهم الغَم ــري يف كاذبــه غ ــذلدهم ع ـن أتد ــذع ه ــذه
الطريقــة .وهــذا َعس ـَردهم؛ فم ـ َن املححدنيِّني :املغــ رة بــن بد ـ الــرمحن ،وبد ـ
العايا بن أيب حذ م( ،)1وبثمذن بـن بيسـى بـن كنذنـة( ،)2وبدـ امللـك بـن
املذجشـ ـ ــون( ،)3و م ـ ـ ـ بـ ـ ــن عسـ ـ ــلمة املخاوعـ ـ ــي( ،)4وامسذبيـ ـ ــل بـ ـ ــن أيب
أويا( .)5وعن اململريني :بد هللا بن وهـب (واخايذراتـه قليلـةٌ اندرة)(،)6
وأعهب بن بد العايـا( ،)7و مـ ابـن بدـ هللا بـن بدـ احلكـم( .)8وعـن
الشاميني :بمرو بن أيب تسلمة الانيسـي( .)9وعـن األندلةحيني :مـ بـن
بيسى األبشى(.)10
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".165/107 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".103/89-88 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".118/95 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".110/92 ،
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".131/98 ،
( )6الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".144/102-101 ،
( )7الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".165/107 ،
( )8الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".311/143 ،
( )9الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".181/111 ،
( )10الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".233/124 ،
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فرت َّ
أن أكثرهم عن أتدذع الطَّريقة امل نية.
وُمَّذ يَ ل بلى لك كذلكَّ :
نفسـه كـذن ُمَّـن يكثـر
أن ابن َحديـب َ
عن االخايذر الذي َُيرج به بن قول عذلك؛ وهذا عن أتسـدذب النفـرة بينـه
وبني أهل َبصره عن أهل األن لا؛ كمذ تسيأيت بيذنه آخَر الدحث.
ُ .2خملوصححيةُ الح ِّحرواايت املرويّحة هلححن ع ح مال ح  ،وآران ححن :ع ـن
مجلــة املميـاات الــيت َععــل طريقــة املـ نيني عنفــردة بــن طريقــة القــذمسيني :هــو
الاقــذرب والاشــذبه بــني أتدــذع هــذه الطَّريقــة يف أع ـرين :األول :رواايكــم بــن
عذلـك ،والثححا  :آرا هــم الــيت اناَ َحلوهــذ ُمـَّـذ قــذلوه عــن قدَــل أنفســهم .فجملــة
رواايت ابن املذجشون وعطرف ،وغ رهذ عـن أهـل امل ينـة هـي بنـ الغَمـري
ـذهر
عاقذرب ـةٌ وعاشــذهبة ،ختــذلر كثــ را رواايت ابــن القذتســم وآراءَه .وهــذا ـ ٌ
ج ي ا فيمذ ََيكيه ابن َحديب يف "واةحاه" .وق تق َّ م قدل بيذن لك.
 .3ا تعح ححادهن ع ح ح الفق ح ح اال،رتاضح ححي :عـ ــن َخصـ ــذرص طَريقـ ــة
امل نيني أنيهم بن َعسلَك االفرتا والاق ير الذي اعـاَـ َهر بـه الكوفيـون.
وه ــذا املسـ ـلَك ه ــو َعسـ ـلَك عذل ــك وأه ــل امل ين ــة املاقـ ـ عني ،فقـ ـ ك ــذنوا
اناهذجهم هذا النهل(.)1
الرأي ع َن العراقيني
يَعيدون بلى أهل َّ
َ
واحلقيقــة َّ
أن كثــرة الافريــع والاولي ـ َد َخلــت بلــى املــذهب املــذلكي
أخـ َذهذ بـن العـراقيني ،كمـذ
عن أتسئلة أتس بن الفرات البن القذتسـم ،الـيت َ
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".98/86 ،
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تس ــأبينه يف َخص ــذرص الطَّريق ــة القذمسي ــة .ب ــل َّ
ان كث ــ را ع ــن غ ــ ر امل ـ نيني،
األول يف الافقه :عن اإلقـالل عـن عسـذرل الـرأي ،يـذكر
كذنوا بلى النهل َّ
()1
هـ ــذا بـ ــن ابـ ــن وهـ ــب املصـ ــري  ،وبـ ــن بعـ ــض تالعـ ــذة ابـ ــن القذتسـ ــم،
كذحلــذر بــن عســكني( )2وبد ـ الــرمحن بــن أيب جعفــر ال ـ عيذطي( )3وأيب
ي بن أيب الغَمر(.)4
 .4ها ِم خملانص طريقة املدنيِّني :تقحد ُ خحر اآلححاد علح
العمححا املححد ؟ :عــن َغرارــب عــذ َوقَـع لــدعض املعذصـرين نســداهم للمـ نيني
وج َعلـوا
تق يَ أخدذر ا حذد املروية بلى األبمـذل امل نيـة ح َ
ـذل الاعـذر َ ،
هـذا األصـ َـل عــن َخصذرصــهم الــيت خــذلفوا هبــذ املصـريني وبلــى رأتســهم ابــن
القذتسم .فهل يَصمل هذا
َّأول َعــن رأياــه نَ َســب هــذه املقذل ـةَ للم ـ نيني نســدة صــرَية :م ـ
اب ـراهيم بلــي يف كاذبــه "اصــطالح املــذهب" ،بــل اد أن أتســن لــك اىل

( )1الغمــري" ،الاســمية واحلكــذايت"181/111 ،؛ ابــن بد ـ الــب" ،جــذعع بيــذن
العلم وف له" .حتقي أيب األعدذل الاه ري( ،ط ،1الـ عذم :دار ابـن ازجلـو ي،
1414هـ) ،1111 :2 ،رقم .2175
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".302/141 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".308/142 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".309/142 ،
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ابــن َوهــب ع ـن املصـريني وابــن َحديــب عــن األن لســيني( .)1مث تَد َعــه بعــض
حم املخاذر املذعي( ،)2وغ ره.
الدذحثني ،كم َّ
والظــذهر عــن حـواالت مـ ابـراهيم بلــي أنــه بـ َّـول يف هــذا الــذي
نَ َسدَه للم نيني ،اىل َعقذل يم املخاذر ول ابه ،بعنوان "ية بـن أصـول
فقه اإلعذم عذلك"( .)3وكالم م املخاـذر ولـ ابه جـذءَ ع ـطراب مل أقـر
الع َمـل ،لكنـه يشـ ر اىل
عنه بلى َعوقر بني عن عسألة تعذر الـب عـع َ
صرح به م ابراهيم بلي.
الذي َّ
َّأع ــذ ع ــذ نَ َس ــدوه للم ححدنيِّني ،والب ــن املذجش ــون وعط ــرف بل ــى َوج ــه
الص ــوص ،فل ــم أيت ـوا أبي دلي ــل بل ــى ل ــكك لك ــن بع ــهم عثَّ ـل مبث ــذل
وخـَّرج الــالف بلــى الــالف يف هــذا
خــذلر فيــه امل ـ نيون ابـ َـن القذتســمَ ،
الصـ ـالة( .)4وأق ــرب َرد
األص ــلك واملس ــألة ه ــي عس ــألة ارتس ــذل اليَـ ـ َ ين يف َّ
أن املـ نيني َرَووا لــك بــن عذلـك ،كمــذ َّ
بلــى هــذا الاخـريل وأخصــرهَّ :
أن
ابــن القذتســم َرَو عــذ رواه بــن عذلــك ،والروايــة بــن عذلــك يف كــال القـولني
عنهل لصذحب الروايةك كذلك فإ َّن عذ ادبـي عـن
ال يَصمل أن ُيَّرج عنهذ ٌ
( )1م ابراهيم بلي" ،اصطالح املذهب".61-59 ،
( )2م املخاذر املذعي" ،املذهب املذلكي".57-55 ،
( )3مـ املخاــذر ولـ ابه" ،يــة بــن أصــول فقــه اإلعــذم عذلــك" .نـ وة اإلعــذم عذلــك،
(املغرب :و ارة األوقذف والشؤون اإلتسالعية1970 ،م).79-78 :2 ،
( )4م املخاذر املذعي" ،املذهب املذلكي".60 ،
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الع َمل إبرتسذل اليَ َ ين ،وق َ َكـره بعـض املذلكيـة املاـأخرين( ،)1فيـه
َجَراين َ
الع َم ـل يَفاقــر اىل نـَقــل ،وال نَقـ َـلَّ .أعــذ اي ـراد احامــذل أن يكــون
نَظَـٌر؛ ا َ
عذلك َترك الب لعلمه بعمل جـذر يف امل ينـة ،فهـو افـرتا ٌ ال يع َّـول بليـه
ٌ
رمــة .وعنذقشــة
يف املســألة الفقهيــة ،بـَل ـهَ أن يســاخرج عنــه أصـ ٌـل يـع ـَا ل َّ
سع ال ََياَمله هذا املقذم.
تفصيل املسألة عاَّ ٌ
وتنا َق نسدة هذا األصل للم نيني عن جهذت:
أوالًَّ :
أن تق ي العمل بلى خب ا حذد عـن املنصـوص بـن عذلـك
()2
املعلــوم ع ـن عذهد ـه ابل َّ ــرورة  .بــل هــذا األصــل عــن األصــول املعلوعــة
ألهــل امل ينــة يف طدقــة أعــيذ عذلــك وأعــيذ أعــيذخه ،فهــو أصـ ٌـل ع ـ ن
ك بلى َتسنَن َعن قَدلَه عن أهل امل ينة(.)3
ععر ٌي َجَر بليه عذل ٌ
اثنيًححا :ال يعلَــم َعــن تق ـ َّم هــؤالء الدــذحثني املعذص ـرين فيمــذ نَ َســدوه
للم نيني.
أرمــة الطَّريقــة امل نيــة دالَّـةٌ بلــى تق ـ ي
ـوص بــن َّ
اثلثححا :هنــذك نصـ ٌ
( )1بليش" ،فامل العلي املذلك يف الفاو بلـى عـذهب اإلعـذم عذلـك"( .بـ روت:
دار املعرفة ،دت).105 :1 ،
( )2ابــن أيب يـ " ،ازجلــذعع يف الســنن وا داب واحلكــم" .حتقيـ بدـ اديـ تركــي،
(ط ،2ب روت :دار الغرب اإلتسالعي 1990 ،م).150 ،
( )3حــذَت ابي" ،الاحقي ـ يف عســذرل أصــول الفقــه الــيت اخالــر النقــل فيهــذ بــن اإلعــذم
عذلك بن أنا"( .ط ،1ب روت :دار ابن حام1435 ،هـ2014-م).60-58 ،
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العمل بلى َخ َب ا حذد؛ عنهذ:
ق ــذل اب ــن املع ـ َّـذل :مسع ــت انس ــذان تس ــأل اب ـ َـن املذجش ــون :مل َروي ــام
يث مث تَركامــوه قــذل :لــيعلَم َّأان بلــى بلــم تركنــذه( .)1والــرتك يكــون
احل ـ َ
بذدة ل بمذل امل نية املخذلفة.
()2
يث العم ـ َـر ع ــذرحذ ل ــه؛ ق ــذل" :مسع ــت
و َ َك ــر اب ــن حدي ــب حـ ـ َ
أصحذب عذلك ابمل ينة وغ رهذ يقولون :قـ جـذء هـذا احلـ يث وال نـَ ري عـذ
َ
حوخا ،أو يكحون
حقيقاه ك غحري أن العمحا يَملح َ ب  ،ولعلح أن يكحون م ة ً
ِ
حاملُح أو َهح َحن ،ي ح  .هكــذا مسعنــذ عذلكــذ يقــول فيــه ،وغـ َـ ره عــن أكــذبر بلمــذء
()3
يمل يف َّ
أن عـذهب ابـن حديـب وأعـيذخه عـن أهـل
امل ينة"  .وهذا النص صـر ٌ
الع َمل امل ن بلى عذ يعذرةه عن أخدذر ا حذد.
امل ينة تق ي َ
ي عــن
وق ـ نق ـ َل بــن ابــن املذجشــون وتلميــذه ابــن امل ـ َع َّذل (وهــو بصــر ا
أتدذع امل نيني) ترك العمل يث خيذر ادلا( ،)4ملعذرةاه العمل امل ن(.)1
( )1بيذ " ،ترتيب امل ارك".45/1 ،
( )2عذلــك بــن أنــا" ،املوطــأ" ،كاــذب األق ــية ،ابب الق ــذء يف العمـ َـر  .حتقيـ
بشـ ـ ــذر ب ـ ـ ـواد ععـ ـ ــروف( ،ط ،2بـ ـ ــ روت :دار الغـ ـ ــرب اإلتسـ ـ ــالعي997 ،م)،
 ،302/2رقم.2200
( )3اب ــن حدي ــب" ،تفس ــ ر غري ــب املوط ــإ" ،حتقي ـ بد ـ ال ــرمحن العثيم ــني( .ط،1
الراي  :عكادة العديكذن1421 ،هـ2001-م).40 :2 ،
( )4عذلك بن أنا" ،املوطأ" ،كاذب الديوع ،ابب بيع اليذر ،201 :2 ،رقم .1958
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وُمـَّـذ يـ ل بلــى لــك :نــص أيب عصــعب الاهــري املـ ن (ت242هــ)
بلــى تق ـ ي العمــل بلــى خــب ا حــذد ،وبي ـذن احلجــة بليــه( .)2وأبــو عصــعب
أخـ ـ َذ ب ــن كد ــذر
ع ــن أرم ــة املـ ـ نيني ،وه ــو عـ ـن أص ــحذب عذلـ ـك الصـ ـغذر ،و َ
أصحذبه امل نيني ،كذملغ رة وابن دينذر ،وبد امللك بن املذجشون.
َّأعــذ ا ح ُ َوهححب ،فقـ َ َكــروا( )3حكذيــة بــن َيــق بــن َيــق الليثــي،
قــذل :كنــت آيت ابـ َـن القذتســم ،فيقــول  :عـن أيــن فــأقول :عـن بنـ ابــن
وهــب .فيقــول :هللا هللا ،اتـ هللاك فـ َّ
ـإن أكثــر هــذه األحذديــث لــيا بليهــذ
العمــل .قــذل :مث آيت ابـ َـن وهــب ،فيقــول  :ع ـن أيــن فــأقول :ع ـن بن ـ
ابن القذتسم .فيقول :اتَّ هللاك َّ
أي( .)4واتسـاناجوا
فإن أكثـر هـذه املسـذرل ر ٌ
عنهذ َّ
أن ابن وهب كذن يعول بلى األحذديث الـيت ختـذلر العمـل املـ نك
ـعير عــن االتســا الل ،ا غذيــة عــذ يـ ل بليــه الــنص :حتــذير ابــن
وهــذا ةـ ٌ
وب ـ َ م الامييــا بــني املعمــول بــه عـن أهــل
القذتســم عـن االتســذع يف الروايــةَ ،
ـذير ابـن وهـب لالميـذه يف َبـ َ م
امل ينة ،وبـني املـرتوك .ويا ـمن الـنص حت َ
( )1املذ ري" ،اي ـذح ايصـول عـن برهـذن األصـول" .حتقيـ بمـذر طـذليب( ،ط،1
ب روت :دار الغرب اإلتسالعي2001 ،م).406 ،
( )2أبــو عصــعب الاهــري" ،املخاصــر" .حتقي ـ نــور الـ ين عــوب ( ،ط ،1املغــرب:
الرابطة ايم ية للعلمذء1439 ،هـ2017-م).150-148 ،
( )3م ابراهيم بلي" ،اصطالح املذهب"60 ،؛ املذعي" ،املذهب املذلكي".56-55 ،
( )4ابن بد الب" ،جذعع بيذن العلم وف له" ،1111 :2 ،رقم .2175
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سمعه عن ابن القذتسم .وليا يف كالم ابـن
االتسذع يف الرأي الذي كذن يَ َ
ـذل امل ني ـةَ الصــحيحةَ،
وهــب الدا ـةَ أنــه يَقدَ ـل األخدـ َـذر الــيت خت ـذلر األبمـ َ
وليا عن َعرط َعن ح َّ
يث أن يكون قذرال مب مونه.
َّأعـ ـذ ا ح ح َحبي ححب ،ف ـ َّ
ـإن بع ــض أولئ ــك الد ــذحثني عثَّـ ـل لك ــون اب ــن
ـور املذلكيـة يف
حديب آخذا مبذ نَ َسدوه له :بقوله خبيـذر ادلـا ،لذلفـذ مجه َ
الع َمل به ،احاجذجذ عنهم مبعذرةاه للعمل امل ن(.)1
ترك َ
ويذب بن هذا أبجوبة:
فاأولـه ،أو تَـَرَكـه
ك ذهر الـب َّ
أوالً :اخاَـلَر املذلكية هل تَـَرك عذل ٌ
ـأول الَـ َب ،كــأن ََيمـل "االفـرتاي" بلــى
الداـةَ فكثــ رٌ عــن أهــل املــذهب يَاـ َّ
()2
االفـرتاي ابألقـوال و"املادذيعــذن" بلــى املاســذوعني  ،أو َيمــل الـ َـب بلــى
تس ـنية اإلقذل ــة يف ادل ــا ،واتس ــاحدذبه بع ـ ه( ،)3أو غ ــ ر ل ــك ع ــن وج ــوه
الاأويــل .ويف هــذا عــذ ُي ـرج املســألةَ بــن ــل الن ـااع ،ا الفــر أنــه تــرك
العمل ابحل يث عطلَقذ.
اثنيًح حا :بل ــى تس ــليم َّ
الع َم ـل ابل ـ َـب ــذهرا وابطن ـذ،
أن عذلك ـذ تَـ ـَرَك َ
فإهنم اخاَـلَفوا يف تسدب الرتك:
( )1م املخاذر املذعي" ،املذهب املذلكي".56 ،
( )2املذ ري" ،اي ذح ايصول".407-406 ،
( )3املذ ري" ،اي ذح ايصول".407 ،
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عذرةـاه لـدعض قوابـ الشـريعة ،وهـي
،م ن َعـن َر َجـع لـك اىل ع َ
قذب ـ ة ازجلَهذلــة والغَ ـَرر ،و َّ
لش ـرط ،ال يَصــمل أن َي ـيء بــه
أن عــذ ال يــو اب َّ
الشرع( .)1وم ن َعن أتسن لك اىل ععذرةاه ا َلع َمل امل ن(.)2
َّ
األول ،تكون املسألة خذرجة بـن ـل النـااع ،ا هـي
فعلى القول َّ
لرج ــة بل ــى تع ــذر خ ــب الواح ـ ع ــع قواب ـ الش ــريعة ،ال ــيت تش ــه هل ــذ
وجن ـ طذرفــة عــن املــذلكيني أنكــروا بلــى َع ـن َّاد َب ـى ع ـنهم
ـوص كثــ رةَ .
نصـ ٌ
()3
العمل ابلب لكونه لذلفذ للعمل امل ن ،كذبن العريب .
تَـرَك عذلك َ
للع َمل املـ ن ،فهنـذ َيـري ـل النـااع .لكـن
َّأعذ القول الثذن ،وهو لذلفاه َ
ب لذلفاه عذلكذ.
اإلعكذل العذر َّ :أان مل نَقر بلى كالم ابن َحديب لنَعلَم َتسدَ َ
لــذلك ال يَصــمل أن َجن ـام بليــه بشــيء .وُمَّـذ يلفــت النظَـَر يف هــذا املقــذمَّ :
أن ابـ َـن
الع َمل امل ن للخـب ،يـث
بن املـ َع َّذل َ َهدَذ اىل ععذرةة َ
املذجشون وتلمي (َذ4ه) أمح َ َ
َّ
دل بلى نَسخه  ،ويف هذا عذ يـَ فَع نسـدة األصـل للمـ نيني .لكـن رمبـذ اتسـا َّل
هبذا الـذي كـَر بـن ابـن املذجشـون َّ
أن ابـن َحديـب بلـى خالفـه فربـذ وأصـالك ا
( )1ابن العريب" ،القدا يف عرح عوطإ عذلك بن أنـا" .حتقيـ
(ط ،1ب روت :دار الغرب اإلتسالعي1992 ،م).845 :2 ،
( )2املذ ري" ،اي ذح ايصول".406-405 ،
( )3ابن العريب" ،القدا".845 :2 ،
( )4املذ ري" ،اي ذح ايصول".406 ،
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هو أبرف النذ مبذاهده .ويـ فَع هـذاَّ ،
أبن هنـذك احامـذال أن يكـون ابـن حديـب
الع َم ـل امل ـ ن ايكــي ،وان َحكــذه عــيخه ،وق ـ أنكــر صــحةَ
رأ َب ـ َ َم ص ـ َّحة َ
()1
العمل امل ن يف خصوص هذه املسألة بعض أهل العلم  .كمذ أنه ق بل َم بـن
ابلع َم ـل
ابــن َحديــب ابلــنص الص ـريمل عاذبعا ـه للمــذلكيني يف تــرك بعــض األخدــذر َ
امل ن املسامر ،كرتك ح يث العمَر (.)2
رمـة أن تسـاند
اثلثًا :ال يَصـمل يف عسـذرل األصـول الـيت تـعـا ل َّ
أكثر عن َوجه.
عن فَرع يايمََ ،يامل احلَم َل بلى َ
املطلب الثاني :طريقة عبد الرمحن بن القاسم ومتبعيه.
بول ـوا بليــه،
وهــذا االعــذه ََتثَّــل يف ابــن القذتســم ،وتالعذتــه الــذين َّ
وتعصدوا لعلمه بلـى بلـم غـ ره .وكـذن هلـذا االعـذه الغلدـة يف
واخاصوا بهَّ ،
()4
بالد املغرب( )3واألن لا  .و َغلَدت طَريقاهم بلـى طريقـة املـ نيني ،الـيت
عثَّلهذ يف الطدقذت املاأخرة بد امللك بن حديب يف "واةحاه"(.)5

( )1ابن العريب" ،القدا"845 :2 ،؛ ابن بد الب" ،الامهي ".9 :14 ،
( )2ابن حديب" ،تفس ر غريب املوطإ".40 :2 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".261/131 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".362-357/153 ،201-202/117 ،
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".362-357/153 ،
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وتسأ ث يف هذا املوةع النقذط الاذلية:
َ -1مالمح شخملية ا القاسن ِما ل أثر يف ِ،ق واتِّباع ال اس ل .
 -2غَلَبةُ طريقة ا القاسن يف املنر واألندلس.
 -3خملانص طريقة ا القاسن ومتبعي .
باع ال اس ل :
أوالًَ :مالمح شخملية ا القاسن ِما ل أثر يف ِ،ق واتِّ ِ
أنيت هنــذ بلــى بيــذن عــذ َ َكــره الغَم ـري عــن َعالعــمل عخصــية ابــن
القذتســم ُمـَّـذ لــه أ ـٌـر يف فقهــه واتدــذع النــذ لــه يف طَريقاــه .فيؤخــذ عــن كــالم
الغمري ورواايتهَّ ،
أن ابن القذتسم اتَّصر أبنه:
( )1أ َه النذ  ،ال تسيمذ مبصـر( .)1وكـذن آخـذا يف طريـ الااهـ
احاذجه النذ تَص َّر للفاو (.)2
َّأوال ،مث لَ َّمذ
َ
أخ ـ َذ بــن عذلــك ونظرارــه عــن أهــل امل ينــة ،كعد ـ العايــا بــن
(َ )2
أخـ َذ
املذجشـون ،وعـن نظَـراء عذلـك عــن غـ ر املـ نيني كذللَّيـث بــن تسـع  .و َ
بــن بعــض أصــحذب عذلــك القـ َ عذء عــن املصـريني قدــل لقيــذه عذلكــذ ،فقـ
وتسع بن بد هللا املعذفري(.)3
َ
أخ َذ بن بد الرحيم اإلتسكن ران َ
َ
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".344/150-149 ،153/104 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".159/106 ،
( )3الغم ــري" ،الاس ــمية واحلك ــذايت" .153/104 ،يف اتس ــم َتس ــع ب ــن بدـ ـ هللا
ـالف" :تس ــعي " أو "تس ــع " ،فوق ــع يف ال ــة عواة ــع ع ــن كا ــذب
املع ــذفري خ ـ ٌ
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( )3كــذن عــن أج َســر النــذ بلــى الفاــو ( .)1وعــن َعظــذهر لــك:
كثــرة الاشــقي والاولي ـ والافريــع( ،)2وكاذبــه "اإلتســكن رانية" عــن أحســن
"الاس ـ ــمية واحلك ـ ــذايت"" :تس ـ ــعي " (،)140/101 ،139/100 ،21/70
ويف عوة ــع "تسـ ــع " ( .)153/104وبن ـ ـ الش ـ ـ را ي" ،طدقـ ــذت الفقهـ ــذء".
حتقي ـ ـ ـ احسـ ـ ــذن بدـ ـ ــذ ( ،بـ ـ ــ روت :دار الرار ـ ـ ـ العـ ـ ــريب1970 ،م)150 ،؛
وبي ـ ـ ـ ــذ " ،ترتيـ ـ ـ ـ ـب املـ ـ ـ ـ ـ ارك"57-56 :3 ،178 :2 ،؛ واب ـ ـ ـ ــن حدي ـ ـ ـ ــب،
"الاـ ــذريخ" .ابا ـ ـ بـ ــه بد ـ ـ الغ ـ ـ عسـ ــاو( .ط ،1صـ ــي ا :املكادـ ــة العص ـ ـرية،
1429هـ2008 ،م)" :181 ،تسع " .وبن  :ابن فرحون" ،ال يدذج املذهب
يف أبيــذن املــذهب" .حتقيـ مـ األمحـ ي أبــو النــور( ،القــذهرة :دار الـرتا ،
القــذهرة ،د .ت)" :389 :1 ،تســعي " .ونـَ َقــل ابــن القذتســم يف "امل ونــة" بنــه،
ـححه تســعي
وجــذء امســه فيهــذ" :تســع بــن بد ـ هللا" .تســحنون" ،امل ونــة" .صـ َّ
محذدة الفيوعي العجمذوي( ،القذهرة :دار السعذدة1324 ،هـ):12 ،9 :8 ،
 .38والظذهر َّ
"تسـع بـن بدـ هللا"
"تسع " .ونـَ َقل الذهيب ترمجـةَ َ
أن الصوابَ :
"تسع " .الذهيب" ،اتريخ اإلتسالم" .حتقي
عن اتريخ ابن يونا ،وجذء االتسم َ
بشــذر بـواد ععــروف( ،ط ،1بــ روت :دار الغــرب اإلتســالعي2003 ،م):4 ،
624؛ وانظــر :ابــن يــونا" ،اتريــخ ابــن يــونا املصــري" .مجــع وحتقي ـ بد ـ
الفاــذح فاحــي بدـ الفاــذح( ،ط ،1بــ روت :دار الكاــب العلميــة1421 ،هــ)،
 .201 :1وابن يونا املصري أبرف أهل العلم ابملصريني.
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".153/104 ،
( )2وامل ـراد عــن "الاش ــقي " و"الاولي ـ " :الافري ــع .ف ــ"الاولي " ع ــأخو ٌ عــن ال ــوالدة،
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ـص الغَمــري عـن َخـ َـبه ،عــن قــول تســحنون؛ قــذل:
املثــل بلــى لــك ،وقـ قـ َّ
"وهــي عســذرل بويصــة الافريــع ،غذع ــة املخــرج كذلســحر ،...وعســذرل
كثــ رةٌ ال تكــذد األفهــذم ت ــد دقــذر َ ععذنيهــذ يف الافريــع بلــى عــذاهب
عذل ــك"( .)1وعـ ــن عظذهرهـ ــذ كـ ــذلكَّ :
أن أتس ـ ـ بـ ــن الف ـ ـرات بن ـ ـ عذ قَـ ـ م
صـ َّأوال اب َـن
صر ،ليسويهذ بلـى عـذاهب املـ نيني ،قَ َ
بكاب احلنفية اىل ع َ
أن ابن وهب قـذلَّ :
وهب ،فأ توربذ (ويف عوةع نـَ َقل الغَمري َّ
"ان هـذا

فذملولـ ـ ـ أييت مبس ـ ــذرل بل ـ ــى تس ـ ــديل الافري ـ ــع ،مل تَك ـ ــن ،ابالفـ ـ ـرتا والاقـ ـ ـ ير.
الش ـ  ،فكـ َّ
ـأن الفقيــه الــذي يشــق املســذرل آخ ـ ٌذ يف
و"الاشــقي " عــأخو ٌ عــن َّ
صذ اىل فـروع ،فينطلـ عـن عسـألة مث يوغـل
الع َ
تفريع املسذرل ،كمذ يشق املرء َ
ـذرل أخــر ،اببادــذر عــذ يَاي ـ ه عــن املعــذن ووجــوه
يف الافريــع بلــى أتسذتســهذ َعسـ َ
ذرل.
االحامذل يف املسألة ،فاص ر عس َ
ـذب
( )1الغم ـ ــري" ،الاس ـ ــمية واحلك ـ ــذايت" .161/106 ،وكا ـ ــذب "اإلتس ـ ــكن رانية" كا ـ ـ ٌ
ـ"كاذيب
َو َ
ةعه ابن القذتسم يف اإلتسكن رية ،وعوةـوبه بيـوع ا جـذل ،لـذلك يس َّـمى بـ َ
وتسـدَب تسـمياه
ا جذل" .وهو ٌ
كاذب كث ر الافريـع ،لـذلك بـ َّ عـن َبـويص الكاـبَ .
ـذرل الد ــذب كل ــه بل ــى ازجل ـوا  ،مث يَ َ ــع يف الد ــذب
بـ َ
ـ"كاذيب ا ج ــذل" ،أن ــه يَ َ ــع عس ـ َ
عرتيهــذ .الغم ــري" ،الاس ــمية
ـذرل أببيذهن ــذ بلــى غ ــ ر ازجلَـوا  ،ملع ـ يَ َ
ا خــر تل ــك املسـ َ
ومسَّى بيذ ٌ الكاذب" :كاـذب املسـذرل
واحلكذايت"َ .162-161/107-106 ،
يف بيوع ا جذل" .بيذ " ،ترتيب امل ارك".251 :3 ،
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()1
صـ اىل ابـن القذتسـم
عن الاكلر والعصدية ،ولست أتف َّـرغ هلـذا" ) ،مث قَ َ
فأجذبه اىل طَلدَاه( .)2وعسذرل "األتسـ ية" جذريـةٌ بلـى طريقـة العـراقيني يف
الاشقي والاولي .
( )4ك ــذن ع ــن أع ـ هم َبص ــدية يف عذل ــك( .)3وكذن ــت فاي ــذه بل ــى
ـذهب عذلــك ،وبليــه كــذن يعــول ،عــع أخــذه بــن غــ ر عذلــك( .)4وهــذا
عـ َ
الوجــه عــن أهــم الوجــوه الــيت َبـ َّـول بليهــذ املــذلكيون يف تق ـ يهم بلـ َـم ابــن
لم ـ ـه بعل ــم تس ـ ـواه ع ــن
القذتسـ ـم وروايا ــه بل ــى بل ــم غ ــ ره ،فه ــو مل َُيل ـ ـ ب َ
العلمــذء ،فلــذلك كــذن أخدَ ـ َـر بــه عــن غــ ره؛ قــذل ابــن أيب ي ـ عدينــذ ف ــل
بلــم ابــن القذتســم..." :واتدــذع أ ــر صــذحده"( .)5وهــذا يـ ل بليــه قــول ابــن
أردت هذا الشأ َن ،يعـ فقـه عذلـك ،فعليـك اببـن
َوهب أليب اثبت" :ان َ
()6
وبلَّ ـ بيــذ ٌ بلــى قــول ابــن
القذتســم ،فإنــه انفــرد بــه وع ـغلنذ بغــ ره" َ .
رج ـمل القذةــي أبــو م ـ بد ـ الوهــذب الدغ ـ ادي
وهــب" :وهبــذا الطري ـ َّ

( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".149/103 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".249/103-102 ،256/130-129 ،
( )3الغم ـ ـ ــري" ،الاس ـ ـ ــمية واحلك ـ ـ ــذايت" .153/104 ،وحيثم ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــرت لف ـ ـ ــة
"العصدية" وعذ يف ععنذهذ ،فهو عن الغمري ،ال ع .
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".154/104 ،
( )5ابن أيب ي " ،اخاصذر امل ونة".11 :1 ،
( )6بيذ " ،ترتيب امل ارك".246 :3 ،
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ـذرل امل ونــة لروايــة تســحنون هلــذ بــن ابــن القذتســم ،وانف ـراد ابــن القذتســم
عسـ َ
ـ ره اال يف عــيء يســ ر .مث
مبذلــك وطــول ص ـحداه لــه ،وأنــه مل َُيل ـ بــه غـ َ
ـذان بليــه عــن
كـون تســحنون أي ـذ عــع ابـن القذتســم هبـذه الســديل ،عـع عــذ ك َ
الف ل والعلم"(.)1
ب رأي
ب تسـنَن كــذبن َوهــب ،واذـذ كــذن صــذح َ
(( ))52مل يكـن صــذح َ
واجاهذد .
( )6طول املال عة ملذلك ،فق ال ََعه بشرين تسنة(.)3
عرتيه َه ٌو فظه(.)4
( )7وكذن عن أهل احلفة للمسذرل ،وكذن يَ َ
اثنيًا :غَلَبةُ طريقة ا القاسن يف املنر واألندلس:
كذن ــت طريق ــة اب ــن القذتس ــم ه ــي الغذلد ـ ـةَ يف ب ــالد افريقي ـ ـة وب ــالد
األنـ لا ،يف طدقــة أصــحذب أصــحذب عذلــك؛ قــذل الغَمــري" :وازجلمذبــة
يف املغرب اىل اليوم بلى قول تسحنون بن ابن القذتسم"(.)5
َّأعذ إ،ريقيةَّ ،
فإن الذي َّروج لطريقة ابن القذتسـم فيهـذ هـو أتسـ بـن
( )1بيذ " ،ترتيب امل ارك".246 :3 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".154/104 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".154/104 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".161/107-106 ،159/106 ،
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".261/131 ،
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الف ـرات َّأوال مبــذ َمحَلــه الــيهم عــن كاــذب "األتس ـ ية"( ،)1مث كــذن لســحنون
أكــب األ ــر يف َعاي ـ الــرتويل والاثديــت لطريقاــه بلــى طَريقــة غــ ره ،والــذي
تسذب َ َتسحنوان بلى لك:
َ
تاه ه واألخذ مبسلَك عيخه ابن القذتسـم يف الاكفـر عـن الـ نيذ،
ُمَّــذ حدَّــب الن ــذ َ اليــه( ،)2يــث ص ــذرت لــه رايتســة يف العل ــم ،عــع تولي ــه
()3
ـالد افريقي ــة اىل ب ــالد األن ـ لا( ،)4ب ــل
الق ــذءَ  ،وتع ـ َّ ال َقد ــول ل ــه ب ـ َ
الاعــذن( .)5وك ــذن
ـدن (وهــو يف عصـ َـر) يف لــك َّ
َغلَدــت رايتســاه رايتس ـةَ أصـ َ
()6
تس ــحنون فيم ــذ َ َك ــره الغَم ــري غذلي ــذ يف اب ــن القذتس ــم  ،عقـ ـ عذ ل ــه أعـ ـ َّ
أخـ َذ بـن غـ ر ابـن القذتسـم عـن أصـحذب عذلـك املصـريني
الاق ي ،عـع أنـه َ
()8
()7
أعهب  ،وامل نيني .
كذبن َوهب و َ
صــفهم
وو َ
وصــذرت الرايتســة يف افريقيــة بع ـ تســحنون اىل تالعذتــهَ ،
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".257/130 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".349-348/151-150،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".258/131 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".348/150 ،
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".348/150 ،
( )6الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".357/153 ،
( )7الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".259 ،258/131 ،
( )8الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".258/131 ،
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الغَمري ابملاعصدة البن القذتسم ،قذل يف ترمجة أمح بن داود" :وهو أمحـ
بن أيب تسليمذن ،أفقه املاأخرين عن أصـحذب تسـحنون بلـى ذـ الشـيو
بلى طريقة َيـق بـن بمـر وابـن تسـحنون وابـن بدـ و  ،واملتعملحبة ال ح
القاسن ِم أص ا س ون"(.)1
وُمَّـذ يناَـ َق ـ بلــى عــذ َ َكـره الغَمــريَّ :
ب
أن ــذهر كالعــه يفيـ تنك ـ َ
أعور:
اإلفريقيني بموعذ بن العنذية بعلم ابن املذجشون .وهذا ي فعه ٌ
َّ )1
رح ـل اليــه
أن تســحنوان ق ـ َ
أخ ـ َذ بــن ابــن املذجشــون قدـ َـل أن يَ َ
()3
()2
اتسلَه .
ر
مبذ
ر
تسحنون
كذن
و
.
ابن َحديب
َ
 )2عن أكثر َعن يَنقل بـن ابـن املذجشـون تلميـذ تسـحنون :مـ بـن
بد و يف "ادموبة" .وهذا عذ ي فع أن يكون اإلفريقيـون اتركـني لعلـم بدـ
امللــك بــن املذجشــون .كمــذ َّ
أن ابــن تســحنون ُمــن ينقــل بنــه .لــذلك تــر ابـ َـن
أيب يـ ـ يف آخـ ـر كا ــذب "اخاص ــذر امل ون ــة" ،بنـ ـ عذ ج ــذء لدي ــذن َعصـ ـ ريَّاه،
قــذل" :وعــذ كــذن فيــه ال ح املا ِ شححون ،فمنــه عـن غــ ر ديوانـه :عــن الواةــحة،
املوا "(.)4
وكاب ابن بد و  ،وابن تسحنون ،وابن َّ
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".291/138 ،
( )2بيذ " ،ترتيب امل ارك".140 :3 ،47 :4 ،
( )3بيذ " ،ترتيب امل ارك".141 :3 ،
( )4ابن أيب ي " ،ازجلذعع يف السنن وا داب واحلكم".326 ،
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 )3أن الب ــن املذجش ــون ديـ ـواان ،أد َخلَـ ـه إلفريقي ــة مح ــذد ب ــن َي ــق
ومحَلـوا بنـه( ،)1وقـ
السجلمذتسي ،وق مسع عنه َّ
بذعة أصـحذب تسـحنون َ
()2
رو ابن أيب ي هذا ال يوا َن عن طَريقه .
َّأعذ األندلس :فكـذن بيسـى بـن دينـذر تسـذبقذ يف ادخـذل رأي ابـن
القذتســم ل ن ـ لا( .)3لكــن عــذبت طريقــة ابــن القذتســم بف ــل َيــق بــن
ـ ر تســحنون يف األن ـ لا ،فق ـ كذنــت لــه هبــذ
َيــق الليثــي ،وهــو كــذن نَظـ َ
()4
ـذد َيــق الليثــي
رايتسـةٌ ونفــو قــول بلــى الســلطذن  .ويـَـذكر الغمــري ابامـ َ
بلـ ــى ابـ ــن القذتسـ ــم ،عـ ــع تفقهـ ــه بلـ ــى أكـ ــذبر أصـ ــحذب عذلـ ــك امل ـ ـ نيني
واملصـريني ،وأخـذه بــن اللَّيـث بــن َتسـع ()5؛ قـذل الغَمــري" :ومل يَعامـ االَّ

مـ بـن عـنب( .بـ روت :دار

( )1أبو العـرب" ،طدقـذت بلمـذء افريقيـة" .حتقيـ
الكاذب اللدنذن ،دت).118 ،
( )2ابن أيب ي " ،ازجلذعع".326 ،
( )3بيذ " ،ترتيب امل ارك".107 :4 ،
( )4الغمـري" ،الاســمية واحلكــذايت"359/153 ،203/117 ،؛ ابـن بدـ الــب،
"االناقــذء يف ف ــذرل األرمــة الثال ــة الفقهــذء" .حتقي ـ بد ـ الفاــذح أبــو غ ـ ة،
(ط ،1حل ـ ــب :عكا ـ ــب املطدوب ـ ــذت اإلتس ـ ــالعية1997 ،م)109 ،106 ،؛
بيذ " ،ترتيب امل ارك".382 :3 ،
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".202 /117 ،200/116 ،
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()1
وج َعلَ ــه الغَم ــري أكث ـ َـر غلـ ـ يوا يف اب ــن
بل ــى رأي عذل ــك واب ــن القذتس ــم" َ ،
القذتسـم عــن تســحنون( ،)2و َ َكـر يف لــك روايــة ،وهــي أنـه رمبــذ كــر ليحــق
خ ــالف عذل ــك ل َم ــذ نـَ َقل ــه ب ــن اب ــن القذتس ــم ،فيق ــول" :اب ــن القذتس ــم أورع
بنـ ـ ي ع ــن عذلـ ـك ،وال ُي ــذلر اب ـ َـن القذتس ــم اال رج ــل تس ــوءك" ،ه ــذا أو
()3
حنــوه  .وال ي ـ ر صـ َّ
ـحة هــذه الروايــة ،فق ـ َ َكرهــذ ععلَّقــة ،وهــي عروي ـةٌ
لــه .لكــن يدع ـ أن يكــون َيــق َّ
تلفــة هبــذه ال َقذلــة غــ ر احلســنة ،ا فيهــذ
تنقيص ملذلك ،وألصحذب عذلك ُمن خذلفوا ابن القذتسمك
أخـ َذ بـن
ويف طدقة َيق بن َيق كـذلك سحعي ُد ح حةحان ،وقـ َ
ابن القذتسم وابن وهـب ،وكـذن بلـى عثـل عـذ كـذن بليـه َيـق بـن َيـق عـن
()4
لمـه هـو
ـنهل ابـن القذتسـم وب َ
الرايتسة وكثـرة األصـحذب  ،يـث َج َعلـوا ع َ
لم املق َّ م بلى غ ره.
الع َ

ـول عذلـك
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكـذايت" .202/117 ،وتَـ َـرَك َيـق الليثـي ق َ
أخ َذ فيهذ بقول اللَّيـث بـن تسـع  ،انظرهـذ بنـ  :ابـن بدـ
يف عسذرل ععلوعة ،و َ
الــب" ،االناقــذء"107-106 ،؛ بيــذ " ،ترتيــب امل ـ ارك" .383 :3 ،وق ـ
عنهجــه يف الالقــي" :اتدــذع ابــن القذتســم يف رأيــه رع ـ ٌ ،
قــذل َيــق الليثــي عدينــذ َ
واتدذع ابن وهب يف أ ـََره ه " .بيذ " ،ترتيب امل ارك".386 :3 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".358/153 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".358/153 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".204/117 ،
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وكــذلك كــذن عية ح ح دي ححار ،وهــو أح ـ الثال ــة النجدــذء عــن
تالعــذة ابــن القذتســم( ،)1فكــذن يف ــل ابـ َـن القذتســم ،وكــذن أتسـ َّ عــن َيــق
أقل تعصدذ البن القذتسم(.)2
أفهم عنه ،و َّ
طريقة يف الفقه ،و َ
و َ َكر الغَمـري َّ
أن ابـن َحديـب كـذن تلميـذا ليحـق بـن َيـق وتسـعي
()3
بـن حسـذن وبيسـى بـن دينـذر وغـ رهم عـن هـذه الطدقـة  ،وكـذن ععـ ودا
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".302/140 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".360/153 ،
( )3الغم ــري" ،الاس ــمية واحلك ــذايت" .226/122 ،216/120 ،وه ــذا ع ــن خط ــإ
ـذبع للغَمــري  -يف َجعــل
الغمــري ،فقـ خطـَّـأ القذةــي بيــذ ٌ الشـ را َّ
ي  -وهــو عاـ ٌ
َيق بن َيق وحسني بـن بذصـم وبيسـى بـن دينـذر عـن عشـذيخ ابـن َحديـب .قـذل
بيذ " :هو َوهـم ،هـؤالء نظـرا ه ،واذـذ َّ
تفقـه َّأوال بشـيو هـؤالء ابألنـ لا :ايد،
وصعصــعة ،والغــذ ي بــن قــيا ،ونظ ـرارهم" .بيــذ " ،ترتيــب امل ـ ارك".19 :1 ،
ويَشـ َـه لــه عــذ قذلــه م ـ بــن احلــذر " :مث لَــاَم قرطد ـةَ ،وطَلَــب العلــم بنـ رجذهلــذ:
ايد بــن بد ـ الــرمحن ،والغــذ بــن قــيا ،وغ رهــذ؛ مث َر َحــل اىل املشــري" .الش ـ ،
"أخدذر الفقهذء واي ني" .245 ،وكذلك ترمجة ابن الفرةي لهَ َ ،كر يف عيوخه
األن لســيني :صعصــعة بــن تســالم ،والغــذ ي بــن قــيا ،و ايد بــن بدـ الــرمحن .ابــن
الفرةي" ،اتريخ بلمذء األن لا" .259 :1 ،لكـن كـر الغمـري َّ
أن ابـن حديـب
يَعام ـ بل ــى حس ــني ب ــن بذص ــم يف بع ــض قول ــه يف األمسع ــة .الغم ــري" ،الاس ــمية
واحلك ـ ــذايت" .208/118 ،ونق ـ ــل ع ـ ــيئذ ع ـ ــن ل ـ ــك :اب ـ ــن أيب ي ـ ـ ـ " ،الن ـ ـ ـوادر
والاايدات" .13 :9 ،كمـذ أخطَـأ ابـن َخلـ ون خطـأ بينـذ ،ا قـذل يف ابـن َحديـب:
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فـيهم ،عـذكورا يف أتدــذع ابـن القذتسـم وعق عيــه( ،)1مث انـه َر َحـل اىل امل ينــة،
وب ـ َـر بل ــيهم ع ــذ َحت َّمل ــه يف
فأخـ ـ َذ ب ــن املـ ـ نيني ع ــن أص ــحذب عذل ــك َ
َ
األن لا عن بلم ،ويف عق عاهم بد امللك بـن املذجشـون ،فنَـ َقـ وا لـك
()2
ـدن بـن الفـرج( .)3وكـذن عـن
رواية ورأاي  .مث َد َخـل عص َـر ،فع َّـول بلـى أص َ
مجلــة عــذ اناهــى اليــه يف رحلاــه :عفذرقــة طريقــة أتســذتيذه ،يف تعــويلهم بلــى
رواية ابن القذتسم ورأيه ،وتق يـه لطريقـة املـ نيني وأكثـر املصـريني .وكذنـت
بشــيخه يف امل ينــة ابــن املذجشــون،
االناقذلــة هــذه عــن ابــن حديــب ُّ ــرا َ
صر(.)4
َ
وأبصدن بن الفرج يف ع َ
وبع ـ َ قفولــه عــن رحلاــه ،أب ـ َ للنــذ ععاَـ َق ـ َ ه ،و هــرت لذلفاــه
ألرمــة األنـ لا وأصــحذب الرايتســة فيهــذ ،وصـنَّر يف لــك بلــى الطريقــة
َّ
وتعصــدوا بليــه .وكــذن
الــيت ارت ــذهذَ ،فرَعاــه األن لســية بــن قــو واحـ ةَّ ،
عــيوخه الــذين تالمــذ بلــيهم كيحــق بــن َيــق وتســعي بــن حســذن( ،)5عـ َـن
"أخـ َذ بــن ابــن القذتســم وطدقاــه" .ابــن خلـ ون" ،املق عــة" .حتقيـ ابـراهيم عــدوح،
َ
(ط ،1تونا :الق روان للنشر2007 ،م).214 :2 ،
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".219/121-120 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".219-217/121-120 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".221-220/121 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".221-219/121-120 ،
( )5هذا بلى قول الغمري ،واال فذلصحيمل كمذ تق م أهنم عن نظراره.
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العذعـةَ بـه( ،)1ولــوال
املنـذفرين لـه ،ايــذرين عنـه ،الـ َّـاارين بليـه ،يــث أغ َـروا َّ
عذ كذن بليه ابـن حديـب عـن صـراعة يف الـ ين ،ووفـور العلـم واملـذل وازجلـذه
بن ـ ـ الس ــطذن ،مل ــذتوا( )2بلي ــه ابلعص ــدية( .)3وك ــذن تس ــحنون  -وه ــو يف
افريقيـ ــة  -عوافقـ ــذ ملشـ ــذيخ األن ـ ـ لا يف العصـ ــدية بلـ ــى بد ـ ـ امللـ ــك بـ ــن
حديب ،ألجل ابن القذتسم(.)4
وُمـَّـذ َ َكــره الغمــري يف أتســدذب املنــذفَرة بــني ابــن حديــب وأتســذتيذه:
()5
ـموم لغــ ره عــن
ـدب ع ـ ٌ
املنذفســة يف العلــم والــذكر  .وهــذا الســدب هــو تسـ ٌ
األتسـدذب .و َ َكــر بع ــهم َّ
لسـ َـعة بلمــه
أن ابــن حديــب حس(ـ )6عــن نظرارــهَ ،
وتفننه يف بلوم ال يعلموهنذ وال يشذركونه فيهذ .
وتسيأيت بع عاي بَس ونـَقـ ل َمـذ َ َكـره الغَمـري عـن بيـذن أتسـدذب
املنذفَرة احلذد ة بني ابن حديب وغ ره عن األن لسيني.
العذعـة اببـن
( )1الغمري" ،الاسـمية واحلكـذايت"َّ .361/153 ،226/122 ،أعـذ اغـراء َّ
حديب ،فيدع أن يكون لك عن َيق بن َيق الليثي وغ ره عن أهل ال اينة.
( )2كذا يف املطدوبة.
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".226/123 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".229/123 ،
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".349/151 ،
( )6ابن حيذن القرطيب" ،املقادا عن أندـذء األنـ لا" .حتقيـ مـود بلـي عكـي،
(القذهرة :ادلا األبلى للشؤون اإلتسالعية1390 ،هـ).185 ،
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وكذلك كذن م بن وةـذح األن لسـي (وهـو عـن أقـران َيـق بـن
بم ــر واملغ ــذعي( ،))1ق ــذل الغم ــريَّ :
"وتفق ــه بس ــحنون ومبش ــيخة املغ ــرب
تاه ـ وبــر يف العدــذدة ،وهححو م ح أشححد ال ححاس عملححبية
واألن ـ لا ،مث َّ
عل ا حبيب"( .)2عع أنه َمسع عـن أيب عصـعب الاهـري يف امل ينـة(،)3
ومسع عن ابن حديب(.)4
وُمَّـن َجـ َـر بلـى طريقــة ابــن القذتسـم وتســحنون :ابـراهيم بــن عـ َـاين،
ق ـ ــذل الغم ـ ــري يف ترمجا ـ ــه" :تفق ـ ــه أبص ـ ــحذب اب ـ ــن القذتس ـ ــم واب ـ ــن وه ـ ــب
وابملاــأخرين عــن أصــحذب عذلــك ،وهححو عل ح طريقححة س ح ون ،يححذهب
مذهب ا القاسن ،وخيتار م مذاهب أص ا (.)5
ومتبعي :
اثلثًاَ :خملانص طريقة ا القاسن ُ
هنذك خصذرص لطريقة ابن القذتسم وأتدذبه ،أبينهذ فيمذ يلي:
 .1عـن أهــم خصــذرص طريقـة ابــن القذتســم وأتدذبـه ،وبلــى رأتســهم
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".245/126 ،
( )2الغمــري" ،الاســمية واحلكــذايت" .247/127 ،كذنــت يف األصــل "بصــدة"،
وصححهذ ايق "بصدية".
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".245/126 ،
( )4ابن الفرةي" ،اتريخ بلمذء األن لا".25 :2 ،362 :1 ،
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".250/128 ،
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تســحنون :ازجلــري بلــى عنهــذج الع ـراقيني يف التفري ح والتشححقي والتوليححد،
فه ــم ق ـ ـ بَ َس ــطوا امل ــذهب باولي ـ ـ املس ــذرل وتفريعه ــذ بل ــى أص ــول أه ــل
ـذرل وأكث َـر اتسـذبذ ،فصـذر بـذلك
امل ينة ،يث صذر املذهب أر َح َ
ب عس َ
ـ ر ع ــذهب أيب حنيف ــة يف بَس ــطه واتس ــذبه .وه ــذه الصيص ــة مل تك ــن
نظ ـ َ
هورهـذ يف ابـن
ذهرة يف طريقة امل نيني عن أصحذب عذلك َ
وعـن تـدعهم َ
القذتسم وتلميذه تسحنون.
وه ــذه الصيص ــة جليـ ـةٌ يف كا ــذب "األتسـ ـ ية" وكا ــذب "امل ون ــة"،
فس ــنَذكر بعـ ـ َّ
ـب
أن ع ــن ب ــني أتس ــدذب ع ــيوع طريق ــة اب ــن القذتس ــم الكا ـ َ
لمــه ،وعاعل ـ الدس ـ هــو املســذرل
املوةــوبةَ عــن قدَــل تالعذتــه ازجلذعع ـةَ ب َ
الفقهية اليت َجَروا فيهذ بلى كثرة الافريع.
وعن أعثلة الاشقي والاولي يف كاذب "امل ونـة" :قـذل تسـحنون بـن
املصـ ـاذن يف ق ــول
املصـ ـة و َّ
تس ــعي  :قل ــت لعدـ ـ ال ــرمحن ب ــن القذتس ــم :أحت ــرم َّ
السـعوط عــن اللَّـنب ،أَيــرم يف
الوجــور و َّ
عذلــك قــذل :نعــم .قلــت :أرأي ح َ َ
السـعوط فرأيـي ان كـذن قـ
الوجور فأراه َيرم ،و َّأعذ َّ
قول عذلك قذلَّ :أعذ َ
ـذع يف الشـ ـرك
صـ ـل اىل ج ــوف الص ــيب فه ــو َيـ ـرم .قلـ ـت :أرأيح ح َ الرة ـ َ
َو َ
واإلتســالم أهــو تس ـواءٌ يف قــول عذلــك ،تَـ َق ـع بــه احلرعــة قــذل :نعــم .قلــت:
ولَـ َنب املشـركذت واملســلمذت ،يـَ َقـع بــه الاحـري تسـواء يف قــول عذلـك قــذل:
ـيب ا ا حقـن بلَـ َنب اعـرأة ،هــل تقــع احلرعــة بينهمــذ
نعــم .قلــت :أرأي ح َ الصـ َّ
ـك يف الصــذرم
هبــذا اللَّـ َنب الــذي حق ـن بــه يف قــول عذلــك قــذل :قــذل عذلـ ٌ
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ََيـاَقنَّ :
صـل لــك اىل َجوفــه ،ومل أمســع عـن عذل ـك
ان بليــه الق ــذءَ ا ا َو َ
الص ـيب عــيئذ ،وأر ان كــذن لــه غــذاءٌ رأيــت أن َي ـرم ،واال فــال َي ـرم،
يف َّ
()1
اال أن يكون غذاء يف اللنب .
ف ــرت كي ــر فَـ ـَّرع تس ــحنون أتس ــولاَه س ــب االحام ــذالت الـ ـواردة
بن ه ،وتلحـة تصـ َير أكثـر األتسـئلة بــ"أرأيت" ،بلـى بـذدة أهـل الكوفـة
املصـاَني،
املصـة و َّ
يف الاشــقي  :فســأل (َّ )1أوال بــن قَـ ر اللدــذن املرتَ َــعَّ :
مث ( )2تســأل بــن دخــول اللد ـذن يف ازجلَـوف عــن غــ ر ال َفــم )3( ،مث تســأل
بن عذن الرةـذع هـل هـو عـؤ ر ،ان كـذن يف الشـرك أو اإلتسـالم )4( ،مث
تسأل بن لدَـذن املشـركذت هـل هـو يف الاحـري كلدـذن املسـلمذت  )5( ،مث
َر َجع فسأل بن دخول اللدذن بطري احلَقن .كل لـك ييدـه ابـن القذتسـم
صـذ ،قـذ بلــى
بقـول عذلـك الـذي َبلمـه بنـه ،مث ان مل يَعلَــم بـن عذلـك ن ي
قوله ،فعن عذ تسئل بن َحقن اللَّنب هل َيرمَ َ ،كر عسـألة الصـذرم ََيـاقن،
صــل اىل َجوفــه .مث رأ ابــن القذتســم
قــذل فيهــذ عذلـ ٌ
ـك :بليــه الق ــذء ا ا َو َ
َّ
للصيب غذاء َحَّرم.
أن اللَّنب ايقون ان كذن َّ
ـنهل
فه ــذا نـ ـ ا
اص ـ ٌـر ،في ــه ع ــيءٌ ع ــن الاش ــقي  ،يند ــع ب ــن َع ـ َ
صل َ
"امل َّونة" وطريقاهذ.
السـعوط :عـذ
الوجور :عذ ي خل َوتس ال َفم .و َّ
( )1تسحنون" ،امل ونة" .87 :5 ،و َ
نش يف األنر .بيذ " ،الانديهذت املساندطة".688-687 :2 ،
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وُمـَّـن كــر بكثــرة الافريــع والاشــقي عــن أصــحذب تســحنون :مـ
ـدن.
بـن َبدـ و صـذحب "ادموبــة" ،و َّمـ بـن املـ َّـوا عـن أصـحذب أصـ َ
ـهب وأهــل
لكــن ابــن املـ َّـوا يف نَظَــر الغَمــري هــو أقــرب لطريقــة أصـ َ
ـدن وأعـ َ
امل ينــة عــن طريقــة ابــن القذتســم .وعــع لــك ،فقـ َ َكــر بنــه تســلوَكه طريقـةَ
ابــن القذتســم يف كثــرة الاشــقي  ،وهــذا ُّ ــرا بنَهجــه الــذي صـ َـذر غذلدــذ بلــى
طريقة الافقه بلـى عـذاهب أهـل امل ينـة .قـذل الغَمـري يف ترمجـة مـ بـن
بدـ و " :أح ـ الفقهــذء النجدــذء عــن أصــحذب تســحنون ،وهــو صــذحب
الكاــب ادموبــة ،عـن َعــرط مـ بــن املـوا يف الافريــع والاشــقي  ،عل ح
مثا م ا س ون وا القاسن"(.)1
وعــنهل الافريــع هــذا الــذي َتسـلَكه ابــن القذتســم وعاَّدعــوه هــو الــذي
كذع ــر اب ــن القذتس ــم عذلك ــذ ب ــن
ـني ،فكم ــذ َ
َج َعـ ـل امل ــذهب أوة ـ َـمل وأب ـ َ
فعل ــم َعـ ـ ارَكهذ وأص ــوَهلذ ،ف ـ َّ
ك
ـإن تس ــحنوان َتسـ ـلَك يف ل ــك عسـ ـلَ َ
َع َذاهد ــه َ
اجع ــذت واي ـ ـراد
ع ــيخه ،واتَّس ــع في ــه ،فدذنَـ ـت لن ــذ هب ــذه املكذع ــفذت واملر َ
االحامذالت حقيقة َع َذاهب عذلك وآراره يف عسـذرل الفقـه .ولـوال لـك،
عرتي ــه ع ــيءٌ ع ــن الغم ــو  .وه ــذه خصوص ــيةٌ
لدَق ـ َـي ج ــاءٌ ع ــن امل ــذهب يَ َ
ليس ـت لغــ ر ابــن القذتســم وعاَّدعيــه .وهــذا عــذ أعــذر لــه الغمــري بقولــه بــن
"األتس ـ ـ ية"" :وصـ ــذرت كادـ ــه املعروفـ ــة ابألتس ـ ـ ية َّأو َل عدسـ ــوط يف الفقـ ــه
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".275/135 ،
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ألص ـ ــحذبنذ ،ف َقدلَاه ـ ــذ العق ـ ــول ،وألفاه ـ ــذ األفه ـ ــذم ،فغَ َم ـ ــرت ك ـ ـ َّـل كا ـ ــذب
عساعجم عق َفل عن كاب نظَراره املصريني وامل نيني ،فهجرت"(.)1
حزوم اتِّبحاع مالح  ،وتضححيي ُ
 .2وعـن أهـم خصــذرص هـذه الطريقـة لح ُ
اخلح ححرو ع ح ح لول ح ح  .ق ــذل الغم ــري يف اب ــن القذتس ــم" :أعـ ـ هم بص ــدية يف
عذل ــك"( ،)2وق ــذل يف حـ ـ َي ــق الليث ــي" :مس ــع ع ــن اللي ــث ب ــن تس ــع  ،ومل
()3
ـالف ع ـ ــذ ك ـ ــذن بلي ـ ــه
يَعام ـ ـ اال بل ـ ــى رأي عذل ـ ــك واب ـ ــن القذتس ـ ــم"  .خ ـ ـ َ
أص ـ ــحذب طريق ـ ــة املـ ـ ـ نيني ،فه ـ ــم َع ـ ــذكورون ابالخاي ـ ــذرات الذرج ـ ــة ب ـ ــن
وعـن جـر بلـى
املذهب املخذلفة ملذلك يف عذهده .وابن القذتسم وتسـحنون َ
عس ــلكهمذ رمب ــذ خ ــذلفوا عذلك ــذ ،لك ـ َّـن ل ــك يف حـ ـ ود ة ــيقة ،ورمب ــذ ك ــذن
اخايذرهم عـن بـني قـولني ملذلـك ،ورمبـذ كـذن اخايـذرهم عـأخو ا ابلقيـذ بلـى
أصل ملذلك ُم َّه يف عسذرله ،فمذ خذلفوا عذلكذ اال مبذلك.
ُ .3خملوص ح ححية ال ح ح ِّحرواايت عح ح ح مالِح ح ح  ،وآراء ا ح ح ح القاس ح ححن:
وعقذبلــة عــع عــذ تق ـ َّ م يف خصــذرص طريقــة امل ـ نيني ،ع ـن لذلفــة رواايكــم
وآراره ــم ل ــرواايت وآراء اب ــن القذتس ــم ،يَص ــلمل أن يعـ ـ َّ ل ــك عـ ـن ُميـ ـاات
طريق ــة اب ــن القذتس ــم ،مبعـ ـ َّ
أن أه ـ َّـم مسـ ـذت الل ــر ب ــني الطـ ـريقاني ،ه ــو
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".347/150 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".153/104 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".201/117 ،
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االخ ــاالف يف ال ــرواايت ب ــن عذل ــك ،واالخ ــاالف يف ا راء ُم ــذ ال ن ــص
ملذلــك فيهــذ .وهــو الســدب الــذي َّادبــى الغَمــري َّ
أن ابــن حديــب فـ َـذر َي ب ـه
طريقةَ ابن القذتسم اىل طريقة امل نيني.
َ .4مي ُا ا القاسن ملذاهب العراليني :ع َن املالعـمل الـيت كـرت
عسذرل اىل بعـض عـذاهب العـراقيني،
عذل يف
بن فقه ابن القذتسم أنه رمبذ َ
َ
قــذل ابــن رع ـ ازجل ـ َّ " :أع ـذ ابــن القذتســم فكثــ را عــذ َييــل اىل َع ـذاهدهم يف
عســذرله ،ويرابــي أقـوا َهلم فيهــذ"( .)1فهنــذ جذندــذن :األول :امليـل ابالخايــذر
َ
اىل بع ــض ع ــذاهب العـ ـراقيني .والثح ححا  :عراب ــذة أقـ ـواهلم ،ويَعـ ـ بـ ـذلك:
عرابـذة خالفهـم يف املســذرل ،بلـى األصـل املعــروف بنـ املذلكيـة( .)2وقـ
نـَدَّه اىل هذا امليل ابن تيميـة ،قـذل" :يـَ َقـع يف كـالم ابـن القذتسـم طذرفـةٌ عـن
َ
امليل اىل أقـوال أهـل العـراي ،وان مل يكـن لـك عـن أصـول أهـل امل ينـة".
َ
ور َج َع ابـن تيميـة لـك اىل َّ
أن أصـل امل َّونـة عسـذرل أتسـ بـن الفـرات الـيت
َ
()3
َّفربهذ أهل العراي .
وعي ــل اب ــن القذتس ــم مل ــذاهب العـ ـراقيني ل ــيا عاعلق ــذ ابلرواي ــة ال ــيت
َ
( )1ابن رع " ،الديذن والاحصيل".171 :6 ،
( )2انظ ـ ــر أعثل ـ ــة ملراب ـ ــذة اب ـ ــن القذتس ـ ــم لق ـ ــول أه ـ ــل الع ـ ـراي :اب ـ ــن رع ـ ـ " ،الدي ـ ــذن
والاحصيل".235 :14 ،518 ،487 :1 ،
( )3ابن تيمية " :موع الفاذو ".327 :20 ،
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الراوي .واذذ يكون امليل
يرويهذ بن عذلك ،ا الرواية ال يَ خل فيهذ رأي َّ
وُياذره ،ورمبذ كذن يف عسذرل اخاَـلَر قول عذلك فيهذ.
فيمذ يَراه َ
ـول تعـ ــذر
ويف عقذبـ ــل هـ ــذا ،فإنـَّ ــه كذنـ ــت البـ ــن املذجشـ ــون أصـ ـ ٌ
املشهور عن قول عذلك ،كمذ قـذل الغَمـري( .)1ولع َّـل لـك كـذن َعـيال عنـه
َ
اىل آراء أبيــه بدـ العايــا بــن أيب تســلمة؛ ا كــذن قدــل عقـ عذ ملذاهدــه بلــى
َعذاهب عذلك(.)2
املطلب الثالث :سبب رواج طريقة ابن القاسم على طريقة
املدنيني:
ـض عــن العصــدية ،ال
كــذن بــني االعــذهني كثــ رٌ عــن املنذفســة ،وبعـ ٌ
ـدذب الــيت َّأدت اىل
تســيمذ عــن أتدــذع ابــن القذتســم .وق ـ بـ َّـني الغمــري األتسـ َ
َرواج طريق ــة اب ــن القذتس ــم وتلمي ــذه تس ــحنون بل ــى بقي ــة تالعي ــذ عذل ــك،
فاحصل ُمذ َ َكره مجلة األتسدذب اليت أبينهذ ا َن:
خذصة امل نيني عنهم.
َّ
 .1سححريُ ا ح القاسححن ِ
وأتباع ح يف الزهححد والح َحوَرع :هــذا عــن أهــم
األتسـدذب الـيت َدنـ َ َن بليهـذ الغَمــري واباـ أ هبــذ يف تفسـ ر َغلَدــة طريقـة ابــن
القذتســم وأتدذبــه بلــى طريقــة غــ رهم .وكــذن عــن وجهــة نَظَـره َّ
العذعـة عـ َن
أن َّ
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".118/95 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".118/95 ،
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ووَرع وانكفـذف بـن الـ نيذ،
النذ أيخذ بقلـوهبم أن يـَ َـروا العـذملَ بلـى هـ َ
وانكذر للمنكر بلى السلطذن؛ فااعلَّ القلوب به ،وتاَّجـه األنظـذر حنـوه.
ُم ـ ــذ يك ـ ــون عع ـ ــه الشـ ـ ـهرة وال ـ ــذكر ،مث الرايتس ـ ــة بعـ ـ ـ أن يَاصـ ـ ـ َّ للفاي ـ ــذ
والافقيـ ــه( .)1وهـ ــذا السـ ــدب لـ ــيا عقصـ ــورا يف نَظَـ ــر الغَمـ ــري بلـ ــى ابـ ــن
القذتسـم ،بــل َّ
ان تالعذتـه ُمـَّـن َمحَــل لـواء طريقاــه ،ونَشـر بلمـه ،كــذنوا بلــى
ـوب الن ــذ َ ال ــيهم،
َعـ ـرط اب ــن القذتس ــم يف َّ
الاه ــذدة وال ـ َـوَرعُ ،مَّـ ـذ أع ــذل قل ـ َ
()2
وج َعلهم قدلة يف الفاو والفقه .
َ
ظه ـر ه ــذا َجلي ــذ ،يف َّ
أن ع ــن ب ــني أتس ــدذب َحج ــب تس ــحنون الب ــن
ويَ َ
حديــب بنـ وروده القــ روان :هــو عــذ كــذن بليــه ابــن حديــب عــن حــذل الـ َـرتف
الظذهر يف َهيئاه ،فشدَّهه تسحنون ابمللكَّ ،أعذ العذمل فليا لك بايهك(.)3
َ
و ذهٌر َّ
املذكور هو َعقرو ٌن أبتسـدذب أخـر  ،ا لـو
السدب
أن هذا
َ
َ
نظ ـَر اليــه بلــى جهــة الاجري ـ  ،لظ ـ َّن بــه ال َّــعر؛ ع ـن حيــث َّ
الاهــذدة
ان َّ
وورع مل
الوَرع ال يـَاَّصالن اتصذال عدذعرا عع أبلمية املَرء ،ف َكم عـن اهـ َ
وَ
يكن عب ا يف الفقه ،وبكسه أي ذ .لذلكَّ ،
فهـم بلـى
فإن هـذا السـدب ي َ
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".346-344/150-149 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت" .349/151 ،348/150 ،وانظر :بيذ ،
"ترتيب امل ارك".51 :4 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".225/122-121 ،
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ب يف َعاي ـ عــيوع كــر ابــن القذتســم وَكثــرة قَص ـ الطَّلَدــة
أتســذ أنــه َتســدَ ٌ
حنوه ،بـَع َ كونـه فقيهـذ عقـ َّعذ ،طذلـت عال عاـه ملذلـك ،واتَّصـر مبايـ عـن
احلفة وال َّد ألقذويله ،والعلم ابملاأخر عنهذ.
ِ .2رايسةُ ثري م أتباع ا القاسن يف دايرهـم الـيت َحلـوا فيهـذ،
ـ رهم عـن أهـل العلـم
يث كذنت هلم الكلمة املطذبة يف النـذ  ،فغَ َمـروا غ َ
ُمــن كــذنوا بلــى خــالف ط ـريقاهم .ويامثَّــل هــذا يف كــل عــن تســحنون يف
بالد افريقية( ،)1وَيـق بـن َيـق يف بـالد األنـ لا( ،)2ف َّ
ـإن الرايتسـة كذنـت
صـ َفهمذ
هلــم ،وكــذنوا عدــذلغني يف العصــدية البــن القذتســم وبلمــه ،بلــى عــذ َو َ
األول املذكور.
به الغَمري .وهذه الرايتسة هلذ ارتدذ ٌ
ط كذلك ابلسدب َّ
وُم ـ ــذ ي ـ ـ ل بل ـ ــى ل ـ ــكَّ :
أن َراوي ـ ــة كا ـ ــذب "الواة ـ ــحة" :يوتس ـ ــر
()3
املغــذعي ،نايــل افريقيــة ،كــذن راغدــذ بــن رايتســة العلــم ،وال يَـ بو اليهــذ ،
وهذا عن بني أتسدذب قلَّة اناشذر كاذب "الواةحة" ،يف نظر الغمري.
 .3الةحب ُ إىل تملح يف تحا َمبةحو يف الفقح  :عـ َن األتسـدذب
ازجلي ـ ـ ة الـ ــيت َ َكره ـ ــذ الغَمـ ــري يف تفس ـ ــ ر َغلَدـ ــة طريق ـ ــة ابـ ــن القذتس ـ ــمَّ ،
أن
ـ رهم عـن أهـل املــذهب اىل تصـنير كاـذب َعدســوط يف
أصـحذهبذ َتسـدَـقوا غـ َ
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت"،348/150 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".359/153 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".241/126 ،
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الفق ـ ـ ــه ،وه ـ ـ ــو "األتس ـ ـ ـ ـ ية" مث "امل ون ـ ـ ــة" ال ـ ـ ــيت ادت األتس ـ ـ ـ ـ يةَ بَس ـ ـ ــطذ
واتس ـ ــذبذ()1؛ وق ـ ـ وص ـ ــر الغَم ـ ــري يف عوة ـ ــع ع ـ ــن كاذب ـ ـه "األتس ـ ـ يةَ"،
بـ"الكاب املدسوطة"(.)2
واملـ ـراد ع ـ ـن ه ــذا الس ــدبَّ :
أي ع ــذهب فقه ــي ال ب ـ ـ َّ ل ــه ع ــن
أن َّ
عذدكـذ ،يـث تَفـي
ع َّونة فقهيـة بَسـيطة واتسـعة يف عسـذرلهذ ،عرتاحدـة يف َّ
أبكثــر عســذرل الفقــه عيــب بنهــذ .فلــو نظـران يف الكاــب الــيت كذنــت قدــل
تص ـ ــنير "األتس ـ ـ ية" و"امل ون ـ ــة" ،أللفينذه ـ ــذ َّاع ـ ــذ كاد ـ ــذ لاص ـ ــرة ال تَف ـ ــي
واع ـذ أمسعــة عنســوبة َلراويهــذ عــن تَالعــذة عذل ـك ،وهــي الغذلدــة،
ابلغَ ـَر َّ ،
وع ــن طديع ــة ه ــذه األمسع ــة أن تك ــون غ ــ ر بس ــيطة ،كذلدَسـ ـ املعه ــود يف
كاــب َّمـ بــن احلســن الشــيدذن ،الــيت كذنــت احلذعلـةَ ألتسـ بــن الفـرات
أن يفك ــر يف َب َم ــل ُمذ ــل بل ــى ع ــذاهب امل ـ نيني .كم ــذ َّ
أن ع ــن عقذصـ ـ
ـوح عــذاهب عذلــك
الغَمــري عــن بَس ـ كاــب "األتس ـ ية" و"امل ونــة" :وةـ َ
فيه ــذ ،خب ــالف غ ره ــذ ع ــن كا ــب امل ـ نيني واملص ـريني ،فق ـ كذن ــت عغلق ـة
عس ـ ــاعجمة؛ ق ـ ــذل الغم ـ ــري ب ـ ــن "األتسـ ـ ـ ية"" :وص ـ ــذرت كاد ـ ــه املعروف ـ ــة
ابألتسـ ـ ية أو َل مبة ححو يف الفق ــه ألص ــحذبنذ ،ف َقدلَاه ــذ العق ــول ،وألفاه ــذ
األفهــذم ،فغَ َمــرت كـ َّـل كاــذب عســاعجم عق َفــل عــن كاــب نظَرارــه املص ـريني
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".349-347/151-150 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".257/130 ،
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وامل نيني ،فهجرت"(.)1
فلم ــذ اتس ــاوت األتسـ ـ ية كا ــذاب َعدس ــوطذ ،مث تط ــوره اىل "امل ون ــة"،
َّ
أنسى الكاـذابن بقيـةَ الكاـب وأمخَلَهـذ .بـل لقـ بـَلَـن َرواج "كاـب امل ونـة"
أن أمخَ َل "عوطَّأ" عذلك نفسه؛ قذل الغَمري" :ح لق ُه ِجر املوط بـن
ع بلـى محذهب
عذلك وعذ فيه عن بيون الفقه وأصوله ،فاَـلقى الفقيهَ الدذر َ
ا ح ح القاس ححن يف القـ ـ ي واحلـ ـ يث ال يَع ــرف ع ــذ يف عوط ــإ عذلـ ـك؛ وه ــو
األصلك"(.)2
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".347/150 ،
( )2الغم ــري" ،الاس ــمية واحلك ــذايت" .347/150 ،ولع ـ َّـل ع ــذ قذل ــه الغَم ــري ع ــن
هج ـ ـران املـ ــذلكيني لكاـ ــذب املوطـ ــإ ،عدذلغ ـ ـةٌ عنـ ــه .فـ ــال ال املذلكيـ ــة يَسـ ـ َـمعون
صمل عـيءٌ عـن
شرحونه ،يف كل طدقة عن الطَّدقذت .ولئن َّ
َ
الكاذب ويـَروونه ويَ َ
قوله هذا ،فيندغي أن َيمل بلى َب َ م َجعل "املوطـإ" أتسذتسـذ للـ ر الفقهـي،
لكن الذي أراهَّ :
أن هذا
صنَعوا يف "امل ونة" ،ويف اخاصذرات "امل ونة"َّ .
كمذ َ
الــذي كــذن عــن املذلكيــة َب َمـ ٌـل َتس ـ ي ٌ  ،واالب ـرتا بليــه غــ ر حســن؛ فلــيا
يقذ كاذب "امل ونة" أو اخاصذر عن اخاصذراكذ بكاذب "املوطإ" ،فـ"املوطأ"
َحـ َـو ر و َ املســذرلَّ ،أعــذ "امل ونــة" فهــو الكاــذب الدســي الــذي َك َشــر بــن
َوجـه فقـه عذلــك يف أبـواب الفقـه كلهــذ .ولـو كـذن "املوطــأ" مبج َّـرده ُيـرج فَقيهــذ
ات يع ــذ ،الكاف ــى تالعي ــذه الفقه ــذء بروايا ــه بن ــه ،ومل يَاكلَّف ـوا عال عاَــه الس ــنوات
الكث رات تسذرلني بن عسذرل الفقهك.
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 .4عملححبيةُ أتبححاع ا ح القاسححن لطَريقت ح  ،وامل ا،ةححة :عـ َـن األتســدذب
اليت بيَّنهذ الغَمري يف تفس ر َغلَدـة طريقـة ابـن القذتسـم :عـذ كـذن بليـه أتدـذع ابـن
القذتسـم عـ َن الطدقــة األوىل وعـذ دوهنــذ عـن َبصــدية ارـ ة بلــى املـ نيني بموعــذ،
وبلى ابـن َحديـب الـذي صـذر ُمـثال للطريقـة املنذفسـة لطـريقاهم خصوصـذ(.)1
العذعــة اببــن َحديــب(ُ ،)2مــذ َج َعــل الطلد ـةَ ا خ ـذين
وعــن َعظــذهر لــك اغ ـراء َّ
بنه ال يَكثرون كثرةَ تالعذة تسحنون وَيق بن َيق(.)3
كمــذ َّ
أن املنذفســة بــني أتدــذع الط ـريقاني كذنــت ع ـ ي ةُ ،مــذ أف ــى
اىل تلك العصدية املاق عة الذكر.
واناقلت العصدية لطريقة ابن القذتسم عن طدقـة اىل طدقـة ،فهـذا مـ
بــن تســحنون يق ـ عهذ أع ـ َّ الاق ـ ي؛ يقــول الغَمــري يف ترمجاــه" :مســع عــن أيب
عصـ ـ َـعب َّ
وتفق ـ ـه أببيـ ــه تسـ ــحنون ،مل يش ـ ــاغل بغـ ــ ره ،وه ح ححو ِمح ح ح َ الن ح ححالني يف
()4
س ح ون النامملححني ال ح املا شححون وا ح حبيححب وأصححب  .وكــذلك
األن لس ــيون ،فقـ ـ ك ــذنوا بل ــى طريق ــة أع ــيذخهم (َي ــق الليث ــي وتس ــعي ب ــن
(َ َ )1كــر الغمــري ــال َ أعثلــة تندــع بــن فَــرط العصــدية بلــى طَريقــة املـ نيني وابــن
حديب :الغمري" ،الاسمية واحلكذايت"352/151 ،؛ 355 ،353/152؛
.356/153-152
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".361/153 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".363/154 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".271/134 ،
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وةذح ،وابراهيم بن عاين(.)1
حسذن وبيسى بن دينذر) ،كذبن َّ
 .5تق ححد ُم م ححوت ا ح ح َحبي ححب :ع ــن ب ــني األتس ــدذب ال ــيت َ َكره ــذ
َّ
الغمري لقلة بنذية املذلكيني بكاـذب "الواةـحة" الـيت صـذرت حذعلـة لـواءَ
امل نيني عن أصحذب عذلك :تق م عـوت ابـن حديـب ،فإنـه تـويف ولـه عـن
العمــر ــال ومخســون تســنة ،وهــي تس ـ ان ليســت ابملاق عــة يــث تكفــل
وَيمل ــون بن ــه كاذب ــه،
لم ــهَ ،
للع ــذمل كث ــرَة تالعذت ــه ال ــذين ََي َفظ ــون بلي ــه ب َ
ومحيَّا ــه .قـ ــذل
ويدثون ــه يف الن ــذ  ،ع ــع وج ــود املن ــذفا و َغلَدا ــه ،وتعص ــده َ
الغمريِ َ " :
فلمـذ
ـحذبَّ ،
وعجلَ امل يةُ اب حبيب قدـل أن يكـون لـه أص ٌ
عــذت هجــرت كادــه"( .)2وقـ َ َكــروا يف ترمجــة ابــن َحديــب (ت )238أنــه
ان َفـ ـ ـ ـ َـرَد ابلرايتسـ ـ ـ ــة يف األن ـ ـ ـ ـ لا بع ـ ـ ـ ـ عـ ـ ـ ــوت َيـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ــن َيـ ـ ـ ــق الليثـ ـ ـ ــي
()3
بذجلَا ـه املنيَّــة ،وكــذن بــني
(ت ، )234لكنــه مل تَطــل ع ـ َّة انف ـراده ،ا َ
بع عن السنوات ،وهي ع َّة قص رةٌ ال تكفـي حلَمـل النـذ عـن
َوفذتيهمذ أر ٌ
طريقة اىل طريقة.

( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".362/153 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".351/151 ،
( )3الــذهيب" ،اتريــخ اإلتســالم"877 :5 ،؛ و"تســ ر أبــالم النــدالء" .حتقيـ مجذبــة
عن ايققني( ،ب روت :عؤتسسة الرتسذلة1985 ،م).104 :12 ،

- 157 -

املذهب املالكي ،أ.د .حامت ابي
طريقة املدنيِّني وطريقة القامسيِّني يف َ

املطلب الرابع :املنافسة بني "املدونة" لسحنون ،و"الواضحة" البن
حبيب.
ع ــن عظ ــذهر االخ ــاالف ب ــني الطـ ـريقاني :تد ــذين نَظَــر النظَّــذر يف أي
الكا ــذبني أوىل ابلاقـ ـ ي يف فق ــه عذل ــك ،فذملـ ـ نيون (أبـ ـ َ :ع ــن َج ـ َـر بل ــى
طـريقاهم بع ـ تصــنير الكاــذبني) يقـ عون "الواةــحة" ،والقــذمسيون يف ــلون
"امل ونـ ــة" .وع ـ ـ َن االصـ ــطالحذت الطَّريفـ ــة الـ ــيت َوقَعـ ــت يف كاـ ــذب الغَمـ ــري:
فذألول نسدة للم َّونة ،والثذن نسدة للواةحة(.)1
"امل َ َّون" و"الواةحي"َّ ،
وُمَّذ َّ
الغمري بلـى فَـرط الادذبـ بـني تسـحنون وابـن حديـبَّ :
أن
دل
َّ
تس ـ ــحنوان ك ـ ــذن يس ـ ــمي "الواة ـ ــحة" ابلفذة ـ ــحة؛ واب ـ ـ َـن حدي ـ ــب يس ـ ــمي
()2
ـحةَ عـذ َحكـذه الغمـري ،فلـم يَسـقه
"امل َّونة" ابمل َّودة  .ولست أدري ص َّ
وعه َمـ ــذ يكـ ــن ،فهـ ــو عندـ ـ ٌـع بـ ــن الادذب ـ ـ بـ ــني
بس ـ ـنَ ه ح ـ ـ ينظَـ ـر فيـ ــهك َ
َ
َّ
الوصـر عـن قــدمل ،رمبـذ اتسـادع أن
الطريقاني وأصحذهبمذ ،عع عـذ يف هـذا َ
يكون صذدرا بنهمك
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".249/127 ،243/126 ،
( )2الغَمري" ،الاسمية واحلكذايت" .350/151 ،وق أ َر بن أيب بثمذن تسعي
ابن احل َّاد (ت302هـ) قوله يف امل َّونة" :امل َّودة" .ابن انجي ،تكملة "ععذمل
اإليـ ــذن" لل ـ ـ ابغ .حتقي ـ ـ بد ـ ـ ادي ـ ـ اليـ ــذ ( ،ط ،1بـ ــ روت :دار الكاـ ــب
العلمية2005 ،م) .163 :2 ،وهو عن تالعذة تسحنونك
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أوالً :املدونة لة ون:
َتس ـ ـ ــدَ لن ـ ـ ــذ أن كـ ـ ـ ـران َّ
ـري َج َع ـ ـ ــل تص ـ ـ ــنير "األتسـ ـ ـ ـ ية"
أن الغَم ـ ـ ـ َّ
و"امل ونـ ــة" عـ ــن بـ ــني أتسـ ــدذب اناشـ ــذر الطريقـ ــة القذمسيـ ــة ،و َغلَداهـ ــذ بلـ ــى
الطريقــة امل نيــة .وهــو عـ َـن الــذين يَناحلــون طريقـةَ املـ نيني ،ويقـ عهذ أعـ َّ
الاق ـ ـ ي ،وه ـ ــو يف طَري ـ ـ تف ـ ــيله للواة ـ ــحة ،وتق ي ـ ــه هل ـ ــذ بل ـ ــى تس ـ ــذرر
ا
األ َّعهـ ـ ـذت والـ ـ ـ َّ واوين ،ال تس ـ ــيمذ "امل ون ـ ــة" ،ال ي ـ ــرتك الكا ـ ـ َ
ـذب املن ـ ــذف َ
ـحة
للواةحة عن دون أن يَناَق بليه ،وي خل بليه عيئذ عن الريدة يف ص َّ
َعسذرله؛ فهو ََيكي حكذية تفي :
ترد َد تسحنون نفسه يف كثـ ر ُمَّـذ جـذء فيهـذ عـن عسـذرل ،وكـذن عـن مجلـة
عـذ َ َكـره بنهــذَّ :
أن تسـحنوان يف آخــر بمـره َكاَــب يف َحواعـي كادــه املصـنَّفة بــن
ابــن القذتســم بلــى عــذ ال َيصــى عــن املســذرل" :عســألة تســوء"" ،عســألة تســوء".
ويف بع ــض املواة ــع يكا ــب" :انظ ــر" "انظ ــر" .ويف بع ــض املواة ــع" :اط ــرح"
"اط ـ ــرح" .فك ـ ــذن ل ـ ــك ُمَّـ ــذ َدفَع ـ ــه اىل أن يَه ـ ــم ابلرحل ـ ــة اىل بد ـ ـ املل ـ ـك ب ـ ــن
ـب ،ليص ــحمل ع ــذ يص ــححه ،ويدط ــل ع ــذ
املذجش ــون ،ليع ــر بلي ــه تل ــك الكا ـ َ
فعــل ،وعــذت قدــل أن يعلــم يف لــك عذهدــه .وأهــل املغــرب اىل
يدطلــه؛ لكنــه مل يَ َ
()1
عذن الغَمري بلى قول تسحنون بن ابن القذتسم .

( )1انظر :الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".261-260/131 ،121/95 ،
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ويؤخذ عن لك:
صــر
وو َ
 -1تحردد سح ون يف آخــر بمـره يف عسـذرل ابــن القذتسـم َ .
الغَمري لك أبنه كذن "يَت ري" يف عذاهب ابن القذتسم(.)2
َ -2حجح ُحن املةححانا الــيت َ َبــم الغمــري حتي ـ َـره فيهــذ بححري ،ففــي عوةــع
ر تلك املسذرل بـ"عذ ال َيصـى عـن املسـذرل"( ،)3ويف عوةـع
ص َ
َو َ
()4
آخَر بـ "أكثر املسذرل" .
َ
ِ
ِ
َ -3عح َد ُم العلححن حرأي سح ون الححذي اسححتقر عليح آخح َحر حيات ح  ،يف
تلـك املسـذرل الـيت كـذن عاحــ را فيهـذ( .)5عـذ ينـال َّ
أن الاعويـل بلــى
عــذ رواه تســحنون بــن ابــن القذتســم هــو يف عوةــع الريدــةك فــال يعلــم
ـص بليــه الغمــري
رأي تســحنون فيهــذ بلــى الاحقي ـ ك وهــذا ق ـ نـ َّ
نفســه ،فإنــه قــذل بعـ بيذنــه َلعـ َ م العلــم مبــذهب تســحنون يف تلــك
املسذرل" :-وازجلمذبة يف املغرب اىل اليوم بلـى قـول تسـحنون بـن
ابــن القذتس ــمك"( ،)6ك ــذملنكر بل ــيهم اتس ــامر َارهم بل ــى عذاهد ــه ال ــيت
()1

( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".260/131 ،121/95 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".260/131 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".121/95 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".260/131 ،
( )5الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".260/131 ،
( )6الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".261/131 ،
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اتساقر بليهك
أي َّ
ََيكيهذ ،وهو كذن عاح را فيهذ ال يعلم له فيهذ ر ٌ
املا شحون َلعـر
 -4كذن تسحنون ق َهن ابلل اق عبد املل
عــذ َكاَدــه بــن ابــن القذتســم بليــه ،فينــال بلــى رأي ابــن املذجشــون
فيمذ يثداه وفيمذ يدطله(.)1
ـض ع ــن النَّظَــر ال ــذي يك ــن أن
ويف ه ــذا ال ــذي َ َك ــره الغم ــري بع ـ ٌ
يعقَّب بليه:
ـر بــه الغمــري تســحنوان عــن "الاحــ ر" يف تلــك املســذرل،
صـ َ
 )1عــذ َو َ
ل ــيا ك ــذلك يف ك ــل تل ــك املس ــذرل ،فم ــذ َكاَ ــب تس ــحنون بلي ــه
"عسـ ــألة تسـ ــوء" ،و"اطـ ــرح" ،هـ ــو حكـ ـ ٌـم عنـ ــه بنَكـ ــذرة املسـ ــألة أو
َخطَئهذ ،وليا يف لك ترد ٌدَّ .أعذ قولـه "انظـر انظـر" ،فـيمكن أن
يوص ــر ابل ــرتدد .كم ــذ َّ
أن اخاي ــذر الغم ــري للاعد ــ ر ب ــن تص ــرفذت
تســحنون هــذه بــ"الاح ر" ،فيــه داللـةٌ قويــة يف عـراده و َغرةــه الــذي
ي ـذهب اليــه ،ا ََيمــل يف طيذتــه تَشــكيكذ يف عســذرل "امل َّونــة"،
وبلى أتسذ عنه يـَد تق ي "الواةحة".
 )2عـذ َّادبــذه عــن َحجــم تلــك املسـذرل ،يــث صـ َّـ رهذ "أكثـ َـر عســذرل"
( )1الغمــري" ،الاســمية واحلكــذايت" .121/95 ،وهــذا َ َكــره كــذلك بيــذ يف
ترمجا ــه ب ــن تس ــحنون .وكأن ــه نـَ َقل ــه بواتس ــطة اب ــن احل ــذر  .بي ــذ " ،ترتي ــب
امل ارك".138 :3 ،
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امل َّونـ ــة ،ال يس ـ ـلَّم ،وهـ ــي عدذلغـ ــة كدـ ــ رةٌ عنـ ــه؛ ا أكثـ ــر املسـ ــذرل
صــحيحةٌ بنـ تســحنون ،وعــذ كــذن عــرتددا فيــه أو طََرحــه أو َح َكــم
َ
بغَلَط ــه ونَكذرت ــه قلي ـ ٌـل ،ودلي ــل ل ــكَّ :
أن تالعي ــذ تس ــحنون ال ــذين
حتمل ـ ـ ـوا بنـ ـ ــه "امل ونـ ـ ــة" يف لالـ ـ ــر العرةـ ـ ــذت ،مل يثدا ـ ـ ـوا تلـ ـ ــك
َّ
الاصــرفذت اال يف القليــل ،والقذةــي بيــذ ٌ يف كاذبــه "الانديهــذت
املساندطة" ،كـذن َععنيـذ أعـ َّ العنذيـة باادـع عشـكالت امل َّونـة ،عـن
لالــر ال ــرواايت عاع ـ دة املخــذرج ،فل ــم يـَ َق ــع عــن عث ــل ع ــذ َ َك ــره
الغم ــري اال القلي ــل ابملقذيس ــة اىل َحج ــم عس ــذرل امل ون ــة ،ول ــيا
وصر ابلكثرة ،بـَلهَ أن ي َنعت أبنه أكثر املسذرل.
لك يث ي َ
وأكثـر َعـن كــذن ععنيـذ بديــذن عـذ طََرحــه تسـحنو ٌن عــن امل َّونـةَّ :مـ
بن وةذح ،وق نـَ َقل بنه لك بيذ ٌ يف "الانديهذت"(.)1
أن الروايــة الــيت نَ َسـدهذ للمغذربــة عــن َّ
 )3كمـذ َّ
أن تسـحنوان كــذن قـ َهـ َّـم
ابل َقصـ اىل ابــن املذجشــون لاصــحيمل عــذ َكاَدــه بــن ابــن القذتســم:-
ـ"حت ر تســحنون يف
فيهــذ نَظَـ ٌـر ،ال تســيمذ وق ـ قَـ َـرن الغَمــري لــك ب ـ َ
ـكيك يف عسـ ــذرل ابـ ــن القذتسـ ــم،
أكثـ ــر املسـ ــذرل" ،ا ع َّ
ؤداهـ ــذ تشـ ـ ٌ
وتثديت لطريقة املـ نيني الـيت بلـى رأتسـهذ ابـن املذجشـون .وعوةـع
ٌ
( )1انظر عثال بن  :بيذ " ،الانديهذت املساندطة":2 ،202 ،115 ،72 :1 ،
.799 ،526
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النق َّ :
أن تسحنوان ق َمس َع عن ابن املذجشـون(َّ ،)1
وتفقـه بليـه(،)2
ظهـر ،فهـو بلـى بينـة عنهـذ قدـل أن يرحـل ابـن
َ
وبل َم طَريقاَـه فيمـذ يَ َ
حدي ــب .مث َّ
ان اب ــن املذجش ــون ت ــويف تس ــنة ( ،212أو  ،214أو
 ،)3()214وتســحنون تــويف تســنة ( ،)240فدــني وفذتيهمــذ عــذ بــني
تســت وبشـرين تســنة اىل مثــذن وبشـرين تســنة ،لــذلك َربـ الغَمــري
ـمل
صـ َّ
صـ اليــه تســحنون عـ َـن الــروج اىل ابــن املذجشــون  -ان َ
عــذ قَ َ
بنــه َ -لع ـر عســذرل ابــن القذتســم بليــه ،مبــذ َ َكــره عــن تــردده يف
أكثر عسذرل امل ونة يف آخر حيذته ،ال يَساَقيم.
 )4كم ــذ َّ
أن املذلكي ــة املع ــولني بل ــى "امل ون ــة" ،مل يَرتكوه ــذ دون بي ــذن
ونـَقـ ـ ـ وََتح ـ ــيص؛ فقـ ـ ـ ابانـ ـ ـوا هب ـ ــذ بنذي ـ ــة ابر ة ،التس ـ ــيمذ بل ـ ــى
االصــطالح ال َقـ َـروي؛ ا ََث ـوا عشــكالت امل ونــة َ ثــذ عساقصــيذ،
فعنـ ـوا بـ ــ"تصحيمل ال ــرواايت ،وبي ــذن وج ــوه االحام ــذالت ،والاندي ــه
بل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــذ يف الكا ـ ـ ــذب ع ـ ـ ــن اة ـ ـ ــطراب ازجلـ ـ ـ ـواابت ،واخ ـ ـ ــاالف
املقــذالت"( .)4ويف لــك عــذ يَنفــي بــن "امل َّونــة" عــذ َوقَــع فيهــذ عــن
( )1بيذ " ،ترتيب امل ارك".47 :4 ،
( )2بيذ " ،ترتيب امل ارك".140 :3 ،
( )3بيذ " ،ترتيب امل ارك".144 :3 ،
( )4الرجراجي" ،عنذهل الاحصيل" .حتقي أيب الف ل ال عيذطي( ،ط ،1ب روت:
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عسذرل عنا َق ة.

حبيب و تا ُ الواض ة :
اثنيا :عب ُد املل
تقـ َّم أن بيَّـنَّــذ عــذ لعدـ امللــك عــن َعكذنــة يف طريقــة امل ـ نيني ،فهــو
ازجلـذعع ملـذاهدهم ،احلـذفة لـرواايكم وآرارهـم .وكاذبـه املصـنَّر "الواةـحة"،
هو الذي يذ َكر به ،ويع املمثل هلذه الطريقة.
وتسـندحث عـذ َعـ َّـر بليـه بدـ امللـك بــن حديـب عـن َعراح َـل بلميــة؛
مث نفرد الكالم بلى "الواةحة":
ِ
احا ِ
العلمية اليت َمر علي ا عب ُد امللح ح ُ َحبيحب :يعـ
 .1املر ُ
الغَمــري ُمَّــن يشــذيع طريق ـةَ ابــن َحديــب ،ويناصــر هل ــذ بلــى غ ره ــذ؛ فه ــو
ا هلــذ أع ـ َّ احلمذتســة ،وكاــذب "الاســمية واحلكــذايت" كلــه عــذه ٌ
عــاحم ٌ
بلـى تف ــيل طَريقاــه وطريقــة املـ نيني بلــى طريقــة القــذمسيني .وهــو يق ـ م
فمـثَال
أعره ،وله يف نَفسه عنيـر الرتدـة وبـذ املكذنـةَ ،
َ
ابن حديب ويفخم َ
صـفه
بن عذ تسذي تسميةَ أصحذب أصحذب عذلك عـن أهـل األنـ لاَ ،و َ
دون الدقية بـ"بذمل األن لا"(.)1
دار ابن حام1428 ،هـ).38 :1 ،
( )1الغم ـ ـ ــري" ،الاس ـ ـ ــمية واحلك ـ ـ ــذايت" .81/80 ،وانظ ـ ـ ـ ـر .213/120 :وه ـ ـ ــذا
الوصــر هــو يف األصــل يم ـ بــن ب َمــر بــن لدذبــة ،فق ـ َب ـ َّ ابـ َـن حديــب بــذملَ
فقيههــذ .الشـ " ،أخدــذر
األنـ لا ،وَيــق بـ َـن َيــق بذقلَهــذ ،وبيســى بـ َـن دينــذر َ
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وق ـ َعـ َّـر ابــن حديــب مبراحــل يف تكوينــه العلمــي ،وق ـ اتساعرةــهذ
ـدذب اناقذلــه عــن طَريقــة اىل
الغَمــري أحسـ َـن اتســاعرا  ،عدينــذ يف لــك أتسـ َ
لخصة فيمذ يلي:
مخا عراح َل ،وبيذهنذ ع َّ
طريقة .وكذنت هذه املراحل َ
 1أخ ُذه ع أص ا ا القاسحن مح األندلةحيِّنيَّ :
تفقـه يف
األنـ لا بلـى بعــض أصــحذب عذلــك وأتدــذع ابــن القذتســم :ويف عقـ عاهم
َيــق بــن َيــق الليثــي ،وبيســى بــن دينــذر ،واحلســني بــن بذصــم ،وغــ رهم
عن أقراهنم(.)1
ُ 2خرو ُ ح ح إىل املدي ححة ،وانتقالُح ح إىل م ححذاهب امل ححدنيِّني م ح ح
ف مب ــذاهب
أصح ح ا مالِح ح  :مث ان ــه َر َح ــل اىل امل ين ــة ،وه ــو ب ــذملٌ ب ــذر ٌ
أرمـةَ أهـل امل ينــة عـن أصــحذب عذلـك :بدـ
عذلـك وابـن القذتســم ،فـذلاقى َّ
امللــك بــن املذجشــون ،وعطــرف بــن بدـ هللا ،وبدـ هللا بــن انفــع الــاب ري،
()2
ـاص كث ــ را ابب ــن املذجش ــون وعط ــرف ،وبليهم ــذ
واب ــن أيب أ َوي ــا  .واخ ـ َّ
بول ،وأقذم يف رحلاه ال ة أبوام(.)3
َّ
الفقهذء واي ني"246 ،؛ وابن الفرةي" ،اتريخ بلمذء األن لا".361 :1 ،
( )1الغمري" ،الاسـمية واحلكـذايت" .216/120 ،وتقـ َّم عـذ يف هـذا عـن َغلَـ ،
فهــؤالء عــن نظَـراء ابــن حديــب .وعشــذُيه قدــل رحلاــه :ايد بــن بد ـ الــرمحن،
والغذ ي بن قيا.
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".217/120 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".218/120 ،
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ولَ َّمذ كذن ابن َحديب فقيهذَ ،تسدَ لـه أن َبلـم عـذهب عذلـك وابـن
القذتســم عــن طري ـ أعــيذخه األن لســيني ،وبع ــهم كــذن عــن تالعــذة ابــن
القذتس ـ ــم :-فإن ـ ــه ك ـ ــذن يَع ـ ــر ع ـ ــذ َّ
تلق ـ ــذه ب ـ ــنهم بل ـ ــى بد ـ ـ املل ـ ــك ب ـ ــن
املذجشــون .وكــذن ابــن املذجشــون يناق ـ كثــ را ُمــذ يَسـ َـمعه عــن َبــر ابــن
حدي ــب ل َم ــذ ك ــذن َّ
تلق ــذه ب ــنهم ،ق ــذل الغم ــري" :فك ــذن بدـ ـ املل ــك اب ــن
أي بيس ــى ب ــن دين ــذر ال ــذي ك ــذن َمس َع ــه ع ــن اب ــن
املذجش ــون ياي ــر ل ــه ر َ
أي غ ره ــذ ع ــن أص ــحذب اب ــن القذتس ــم
أي َي ــق ب ــن َي ــق ،ور َ
القذتس ــم ،ور َ
()1
الذين مسع عنهم بد امللك بن حديب" .
ابن املذجشون يف أكثر لك.
وكذن عطر ٌ
ف يواف َ
بــل صـ َّـر َحذ البــن حديــب َّ
أبن عــذ َمسعــوه عــن عذلــك ُيــذلر هــذا الــذي
يـَرويــه بــن أع ــيذخه عــن عــذهب عذل ـك ،فق ـ نـَ َقــل الغم ــري" :ويق ـوالن ل ــه:
َمسذبنذ عن عذلك يف هـذه املسـذرل الـيت محلـت الينـذ عـن املغـرب بلـى خـالف
()2
وعـ يف "الواةـحة" البــن حديــب
عـذ حتكــي بــن أصـحذبك ابألنـ لاك" َ .
عذ أنكره امل نيون وبعض املصريني عن رواايت ابن القذتسم َورأيه(.)3
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت" .219/121-120 ،تق م النظر فيمذ ادبذه
عن عشيخة بع هم البن حديب.
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".219/121-120 ،
( )3انظــر عــثال :ابــن حديــب" ،الواةــحة (الصــالة واحلــل)" .حتقي ـ عيكلــور عــوران.
(ط ،1ب روت :دار الدشـذرر اإلتسـالعية2010 ،م).257-255/125-124 ،
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وه ــذا ع ــذ أح ـ َ َ يف نف ــا اب ــن َحدي ــب َر َّج ــة َدفعا ــه ل ــرتك طريق ــة
"فعمـ َـل لــك يف قَلــب بد ـ امللــك بــن حديــب،
أعــيذخه ،قــذل الغَمــريَ :
أي عــيو أهــل األن ـ لا أتســاذ يه ،وهــم أصــحذب ابــن القذتس ــم،
فــرتك ر
َ
وأتس َقطَهم اتسقذطذ"(.)1
ويصـ ــرح الغَمـ ــري َّ
أن ابـ ــن املذجشـ ــون كـ ــذن َتسـ ــيءَ الـ ـ َّـرأي يف ابـ ــن
()2
أعهب بلى ابن القذتسم .
القذتسم ،ويرجمل رأي
َ
ابن املذجشون ،وَييل لقوله ،فق "أ ـ
وق كذن ابن َحديب يق م َ
()3
بليــه ...كثــ را ،وكــذن يَرفَعــه يف ال َفه ـم بل ــى أكثــر أص ـحذب عذل ــك" ،
وحــني َ َكــر ابــن حديــب فقهــذءَ امل ينــة عــن تالعــذة عذلــك ،وكــذنوا َبشــرة،
أفقهه ــم ا ن ــذن :اب ــن كنذن ــة واب ــن
وف ــيهم قـ ـ عذء أص ــحذبه ،ق ــذل" :وك ــذن َ

وانظــر نقــال بــن "الواةــحة" بنـ  :ابــن أيب يـ " ،النـوادر والـاايدات"،139 :1 ،
وابــن بطــذل" ،عــرح صــحيمل الدخــذر " .حتقيـ أيب َتــيم ايتســر بــن ابـراهيم( ،ط،2
ال ـراي  :عكادــة الرع ـ 1423 ،هـ ـ2003-م)251 :8 ،60 ،38-37 :3 ،؛
وابـن بدـ الــب" ،اخــاالف أقـوال عذلـك وأصــحذبه" .حتقيـ محيـ حلمــر وعيكلــور
عوران( ،ط ،1ب روت :دار الغرب اإلتسالعي2003 ،م).106 ،
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".219/121 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".224/121 ،
( )3بيذ " ،ترتيب امل ارك".138/3 ،
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املذجشـ ــون"( .)1وابـ ــن َحديـ ــب يف أكثـ ــر عـ ــذ َُياَ ـ ـذره يكـ ــون عاذبع ـ ـذ الب ـ ــن
املذجشـون ،حـ ا ا كذنـت املســألة خالفيـة بــني عطـرف وابــن املذجشــون،
فهو َييل لقول ابن املذجشون غذلدذ.
ُ 3دخولُح ِممل ح َر ،وموا،ق حةُ عبح ِحد ا ح ِ عبححد ا َ َك حن وأصححب َ
صر اباَ َمـ بلـى بدـ هللا بـن بدـ
أل ثر ما علي املدنيونَّ :
فلمذ َد َخل ع َ
أصدن بن الفرج .فواف بد هللا بـن بدـ احلكـم أكث َـر عـذ
احلكم،
وجذلا َ
َ
َبَرةــه بليــه ابــن حديــب عــن قــول أهــل امل ينــة :ابــن املذجشــون وعطــرف
وابن انفع(َّ .)2أعذ أصدنَّ ،
فإن ابن حديب كذن يذلسـه ويـذاكره ،ويَسـاَفي
ـدن
ـهب واب ــن
ـذهب أص ـ َ
القذ)3تس ــم واب ــن وه ــب .ف ــأل َفى ع ـ َ
عن ــه ع ــذاهب أع ـ َ
(
عقذراب ُمَّذ مسعه عن أهل امل ينة .
ـدن عــن فقــه
ـهب وأصـ َ
وُمَّـذ َ َكـره الغَمــري تـ ليال بلــى ق ــرب فقــه أع َ
املـ نينيَّ :
أي يف ابــن القذتســم ،ويــرجمل
أن ا ح املا شححون كــذن "يســيء الـر َ
()4
ـهب
رَ
ـهب بلــى ابــن القذتســم"  .وهــذا كــذن عنــه لاقــذرب فقــه أعـ َ
أي أعـ َ
( )1ابن حديب" ،طدقـذت الفقهـذء عـن لَـ ن الصـحذبة وعـن بعـ هم عـن العلمـذء".
حتقي رةوان احلَصـري( ،ط ،1الـرابط :الرابطـة ايم يـة للعلمـذء1433 ،هــ،
2012م).125 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".220/121 ،
( )3الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".221/121 ،
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".224/121 ،
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عن فقه ابن املذجشون ،خالف فقه ابن القذتسم.
و َ َكــر الغَمــري َّ
أن بد ـ امللــك بــن املذجشــون ،قــذل" :عــذ أخرجــت
عصـ ـ ــر عثـ ـ ــل أصـ ـ ــدنك" .قيـ ـ ــل لـ ـ ــه :وال ابـ ـ ــن القذتسـ ـ ــم ك قـ ـ ــذل" :وال ابـ ـ ــن
()1
ـدن بـن الفـرج بلـى ابـن القذتسـم ،عـع اخـاالف
القذتسم"  .فـرتاه ف َّـل أص َ
الطدقــة ،وأصــدن تلميــذ ابــن القذتســمك .قــذل الغمــري عدينــذ تســدب الاق ـ ي:
"ل َمذ بـَلَغه عن حفظه الفقهَ ،وحسن اخايذره"(.)2
ـدن:
وُمَّذ تسذقه الغَمري ُمَّذ يش ر اىل عكذنـة ابـن املذجشـون بنـ أص َ
ـدن عــن ابــن َحديــب عــذ َمس َعــه عــن ابــن املذجشــون ،ال تســيمذ
اتســافذدة أصـ َ
تفمل ححيالت يف املة ححانا؛ ق ــذل الغَم ــري" :وك ــذن أص ــدن يَس ــافي ع ــن بدـ ـ
دمــل قــول
امللــك بــن حديــب قـ َ
ـول ابــن املذجشــون وأغر َ
اةــه وتفصــيالته َ
()3
عذلك ،فكذن أصدن يعجده لك" .
صــل اليــه يف
وهــذا الــذي كــذن البــن َحديــب يف عصـ َـر ،ـَدَّـ َ
ـت عــذ َو َ
( )1الغم ــري" ،الاس ــمية واحلك ــذايت" .296/139 ،223/121 ،وانظ ــر بن ـ  :اب ــن
تس ـ ــهل" ،اإلب ـ ـالم بن ـ ـوا ل األحك ـ ــذم" .حتقي ـ ـ َيي ـ ــي ع ـ ـراد( ،ط ،1الق ـ ــذهرة :دار
احل يث 1428 ،هـ 2007 ،م)645 ،؛ بيذ " ،ترتيب امل ارك".19 :4 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".223/121 ،
( )3الغمــري" ،الاســمية واحلكــذايت" .222/121 ،وق ـ َ َكــر القذةــي امسذبيــل
أج ـ ـَاَل كالع ــه،
ه ــذه الصيص ـ ـةَ الب ــن املذجش ــون ،ق ـ ـذل يف "املدس ــوط"" :ع ــذ َ
أقل ف ولهك" .بيذ " ،ترتيب امل ارك".140 :3 ،
وأعجب تفمليالت  ،و َّ
َ
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ـحة َعــذاهب امل ـ نيني روايــة بــن عذلــك ،ورأاي بلــى أصــول
امل ينــة عــن صـ َّ
أهل امل ينة.
ُ 4دخولُح إ،ريقيحةَ ،ومححا ححان ِمح َ امل ححاَ،ر ي ح و ححني سح ون:
فلمــذ َد َخــل ابــن حديــب القــ روا َنَ ،حـ َـرص بلــى لقيــذ تســحنون ،لكنَّــه ََتنَّــع
َّ
فح َجد ــه .و َ َك ــر الغم ــري يف ل ــك تس ــددني :األولَ :خ ــوف
ع ــن عالقذت ــه َ
()1
ـص الغَمــري ،ومل يدــني جهـةَ الــوف
تســحنون عــن ابــن حديــب  .هكــذا نـ َّ
عنـ ــهك ورمبـ ــذ كـ ــذن الغَمـ ــري يَقص ـ ـ َّ
ـذف عـ ــن ابـ ــن حديـ ــب
أن تسـ ــحنوان خـ ـ َ
ةاَهُ ،مذ ََيامل أن يَكشـر بـن قصـور تسـحنون بنـه ،عـع
فذو َ
عذاكرتَه وع َ
رايتسة تسـحنون يف افريقيـة ،وك َـب تسـنه بلـى ابـن حديـبك وهـذا الـذي قذلـه
الغمري يَصعب الاحق عنهك
للهيئة الـيت كـذن بليهـذ ابـن َحديـب ،فقـ كـذن
الثا  :كره تسحنون َ
راكدــذ بلــى َهيئــةَ ،جعلــت تســحنوان يقــول فيــه" :لــيا هــذا بذلمــذ ،هــذا
()2
لش ــيخه ع ــن
َعل ـ ٌ
ـكك"  .وه ــذا عاَّسـ ـ ٌ ع ــع ع ــذ ك ــذن بلي ــه تس ــحنون تدع ــذ َ
الااه  ،وتسلوك طري الاقللُ ،مذ تق َّم تديذنه.
مث ب ـ َّـني الغم ــري َّ
أن تس ــحنوان ك ــذن عظ ــذهرا أله ــل األنـ ـ لا فيم ــذ
تس ــيأيت ع ــن عن ــذفركم اب ـ َـن حدي ــب .وص ـ َّـرح َّ
أبن تس ــدب املظ ــذهرة ه ــو ترك ــه
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".225/121 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".225/122-121 ،
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طريقـ ـةَ اب ــن القذتس ــم ،ق ــذل الغم ــري" :وك ــذن تس ــحنون عوافق ــذ يف العص ــديَّة
ملشذيخ األن لا بلى بد امللك ألجل ابن القذتسم"(.)1
وعــع هــذا ،فقـ نـَ َقــل الغَمـري َّ
أن تســحنوان لَ َّمــذ بـَلَغاــه وفــذة ابــن َحديــب
ق ـذل" :لق ـ َو َارت األر في ــه بلم ــذ كث ــ را .مث اتس ــرتجع تس ــحنون"( .)2ونـَ َق ـل
بيــذ ٌ قريدــذ عــن هــذا الــنص ،فَنـ َقــل بــن الابي ـ ي أنــه نعــي ابــن َحديــب اىل
تسحنون ،فذتسرتجع وقذل" :عذت بذمل األنـ لا ،بـل – وهللا  -بـذمل الـ نيذ"؛
()3
ي بنــه عـن خــالف هــذا"  .فذباَ َمـ بيــذ ٌ
قــذل بيــذ " :وهــذا يَـرد عــذ رو َ
بلــى هــذا الــب يف َدفــع عــذ كــر عـ َن املنــذفرة بينهمــذ .وُمــذ ق ـ يؤيـ هــذاَّ :
أن
ابن َحديـب نـَ َقـل يف "الواةـحة" بـن تسـحنون وان مل يسـمه ،فقـ نـَ َقـل العاـيب
يف "املســاخرجة" بــن تســحنون عســألة طويلــة ،فعلَّـ بليهــذ ابــن رعـ " :هــذه
عس ـ ــألةٌ حس ـ ــنةٌ جي ـ ـ ة ص ـ ــحيحةٌ يف املع ـ ـ بين ـ ـةٌ ،أد َخلَه ـ ــذ اب ـ ــن حدي ـ ــب يف
"الواةــحة" بلــى نصـهذ اىل قولــه :فــإ ا انق ــت الســنة باـ لثــه وري لثــذه.
ومل يسـم تســحنوان ،فقــذل" :ومسعــت َمح أرضح مح أهححا العلححن يقــول" ،و اد
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".229/122 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".228/122 ،
( )3بي ــذ " ،ترتي ــب امل ـ ارك" .125 :4 ،ونـَق ــل الابي ـ ي ع ــن كاذب ــه" :طدق ــذت
النحــويني واللغــويني" .حتقي ـ م ـ أبــو الف ــل اب ـراهيم( ،ط ،2القــذهرة :دار
املعذرف1984 ،م).260 ،
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بلى لك.)1("...

( )1ابن رع " ،الديذن والاحصيل".184 :15 ،
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ُ 5دخولُ األندلس ،وما ان ِم أشياخ أتباع ا ح القاسحن:
ـث أن
َّ
لا ،أكدَ ـ َـره أهــل العلــم هبــذ ،لكــن عــذ لَدـ َ
فلمــذ َوَرَد ابــن حديــب األنـ َ
ـاقر بليــه عــن تَركــه لطريقــة أعــيذخهَ ،فوقَــع بينــه وبيــنهم
َبلم ـوا عنــه عــذ اتسـ َّ
()1
عنـذفرةٌ عـ ي ةٌ  .وعــع هــذا الـذي كــذن ،فقـ َ
أخـ َذ بـن ابــن حديــب كثــ رٌ
عــن أه ــل األن ـ لا ،وك ــذنوا يق عونــه تق ـ يذ ع ـ ي ا ،ح ـ بـَلَـ َـن بالمي ــذه
املغذعي أن َيعله أرف َـع عـن القذةـي امسذبيـل؛ قـذل" :عـذ عـذت بدـ امللـك
ـر ج ــذعع يف ص ــنوف العل ــم .وه ــو أرف ــع ع ــن
ـر أل ـ َ
ب ــن حدي ــب حـ ـ ألَّـ َ
امسذبيـ ـ َـل القذةـ ــي يف كث ـ ــرة العلـ ــم وازجلَاالـ ــة ،وك ـ ــذن فَصـ ــيحذ ع ـ ــذبرا"(.)2
والقذة ــي امسذبي ــل ه ــو َع ــن ه ــو يف َتس ـ َـعة العل ــم واملكن ــة في ــه ،ح ـ ـ َّ
ان
الدذجي بن عذ َ َكر َعن بـَلَن درجة االجاهذد ،ومجع اليه عن العلـوم ،قـذل:
"ومل حتصــل هــذه ال رجــة بع ـ عذل ـك ،اال إلمسذبيــل القذةــي"( .)3وكلمــة
املغذعي هذه فيهـذ عدذلغـةٌ بينـةٌ ،فذلقذةـي امسذبيـل أبلـى عـن ابـن َحديـب،
فقهذ وبربية وح يثذ.
َ .2يا ُن َسبَب ترك ا َحبيب لطريقة ا القاسن:
يَامحــور عــذ أب ـ اه الغَمــري عــن خــالف بــني امل رتســة امل نيَّــة وع رتســة
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".226/122 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".215-214/120 ،
( )3بيذ " ،ترتيب امل ارك".282 :4 ،
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ابن حديب بلى اناحذل طريقة امل نيني ،حول أعرين:
ابن القذتسمُ ،مَّذ َمحَل َ
ِ
القاسن.
( )1استِضعا ُ املدنيِّني لرأي ا
فســر
وعـن أعثلـة لـك :قـول ابــن َحديـب يف "األحكـذم"" :وهكـذا َّ
عط ــرف واب ــن املذجش ــون واب ــن بد ـ احلك ــم وأص ــدن ب ــن الف ــرج بن ـ عذ
لول ا القاسن ،ي "(.)1
اشفتُ ن بن لك ،و ل ن است كر َ
قول ابن القذتسم ابامذدا عنهم بلى أنـه غـ ر ععـروف
ورمبذ ينكرون َ
ملذلك وال لعلمذرهم(.)2
واجلوا َّ :
ـب اَ َم ٌـل ،فـال
أن هذا عن ابن املذجشـون وعطـرف قري ٌ
َال النــذ َُيالفــون ،بــل َّ
ـذرل وافَـ َ ابـ َـن القذتســم لــذل َفني
ان عطرف ـذ يف عسـ َ
ابن املذجشون.
َ
مث َّ
ـهب
ان لذلفاهمــذ ل ـرأي ابــن القذتســمَ ،
وب ـ َّ ابــن املذجشــون أعـ َ
أصدن أفقهَ عنـه :-ال َيعـل األع َـر كـذلك واقعـذ .واألرمـة النقـذد عـن أهـل
و َ
املـذهب ،كــذبن رعـ وابــن يــونا واملـذ ري واللخمــي وبدـ احلـ الصــقلي
كل األقوال بلى ك النظَر.
وغ رهم ،كذنوا يَ عون َّ
ـض األرم ــة ع ــن أه ــل النقـ ـ يَ َّ
اعقد ــون بل ــى اب ــن
كم ــذ َّأان َجنـ ـ بع ـ َ
بعض عذ ََيكيه بن ابن القذتسم ،كدعض عـذ َّ
تعقدـه بليـه ف ـل بـن
َحديب َ
( )1ابن حديب" ،األحكذم".257/125 ،
( )2ابن أيب ي " ،النوادر والاايدات".135 :7 ،
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تس ــلمة( .)1وه ــذا ال يعـ ـ الاش ــكك يف رواايت اب ــن حدي ــب ،لك ــن يل ــام
الاثد ــت والاح ــري ،فرمب ــذ ك ــذن الب ــن القذتس ــم أكث ــر ع ــن ق ــول يف املس ــألة،
وغذلب عذ يذكره ابن َحديب عن رأي ابن القذتسم ورواايته بن عذلـك هـي
أصدن بن الفرج(.)2
عن طري
َ
أ َّعذ انكذرهم لرأي ابن القذتسم النذعع عن كونه لذلفذ لقـول عذلـك
اب بن النقطة املوالية.
وأهل امل ينة ،فذزجلواب بنه يشذكل ازجلو َ
حار ع ح مححا يَروي ح األندلةححيون ع ح ا ح القاسححن ع ح
( )2إنكح ُ
مالِ  ،إذ َرَووا ع مال ِخال: َ،
 تق َّم َّأن رواايت ابن القذتسم كذنت عن طريـ أصـدن ،لـذلك ال
عفهـوم ل َقيـ "األن لسـيني" يف رواايكــم بـن ابــن القذتسـم ،فمحـ اإلنكــذر
كــذن لروايــة ابــن القذتســم ،ال لروايــة األن لســيني بنــه؛ لــك َّ
أن أخ ـذ ابــن
َحديــب بــن أصــدن كــذن بع ـ قفولــه عــن امل ينــة ،فمــذ كــذن ََيكيــه ألهــل
أخ ـ َذه ب ــن األن لس ــيني ،فم ــن هن ــذ ج ــذء تقيي ـ
امل ين ــة ب ــن اب ــن القذتس ــم َ
اإلنكذر برواية األن لسيني بن ابن القذتسم.
 واإلنكذر عن ابـن املذجشـون وعطـرف لروايـة ابـن القذتسـم كذنـت( )1بيذ " ،الانديهذت املساندطة".319 :1 ،
( )2انظ ــر ع ــثال بنـ ـ  :اب ــن حدي ــب" ،األحك ــذم"،100 ،94 ،81 ،80 ،60 ،
.140 ،137 ،131 ،118 ،116 ،106 ،103
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ـك قذلَــه( ،)1ورمبــذ ادوا يف تثديــت
بلــى جهــة النـَّفــي املطلَـ أن يكــون عذلـ ٌ
ـول عـن بلمـذرهم
نـَفي الرواية بن عذلك أهنم ال يَعلَمون َعن قـذل لـك الق َ
()3
()2
هم ُمَّن رواهذ .
و
أبهنذ
اية
و
الر
بلى
ا
و
م
ك
ح
مبذ
ر
و
.
عن أهل امل ينة
َ
َ
َ ٌ
وأحيــذان بـ َّـب ابــن حديــب بلــى انكذرهــذ لروايــة ابــن القذتســم ابإلنكححار
الشححديد ،وهــذا ل َمــذ يـََرونــه عــن هــور الــوهم يف النقــل؛ فمــثال أنكـَـرا بلــى ابــن
ـأنكراه انكــذرا
القذتســم رواياَــه بــن عذلــك أنــه َحـ َّ للحذةــر يف الشــفعة َتســنَة ،فـ َ
ودالَّ بلــى لــك بــرواياهم بــن عذلــك عــذ ُيذلفــه ،ول َكــون عذلــك مل
ع ـ ي اَ ،
ـذحب َحت يـ يف عــيء( .)4و اد ابــن َحديــب يف بيــذن النَّكــذرة َّ
أن ابــن
يكــن صـ َ
( )1اب ــن حدي ــب" ،األحك ــذم"211 ،؛ واب ــن أيب يـ ـ " ،النـ ـوادر والـ ـاايدات":7 ،
146 :14 ،232؛ (ابن حديب" ،األحكـذم"126 ،؛ وانظـر :ابـن أيب يـ ،
"النوادر والاايدات".)186-185 :11 ،
( )2اب ــن حدي ــب" ،األحك ــذم"211 ،؛ واب ــن أيب يـ ـ " ،النـ ـوادر والـ ـاايدات":7 ،
.146 :14 ،232
( )3ابن حديـب" ،األحكـذم"214-213 ،؛ وابـن أيب يـ " ،النـوادر والـاايدات"،
( ،232 :7ابــن حديــب" ،األحكــذم" ،126 ،وانظــر :ابــن أيب يـ " ،الن ـوادر
والاايدات".)186-185 :11 ،
ـوم البـن
( )4ابن حديب" ،األحكذم" .126 ،وكـون عذلـك مل يكـن صـذحب حت يـ  ،ععل ٌ
القذتسم ،ففي مسذع ابن القذتسـم عـن عذلـك ،قـذل عذلـك يف عسـألة" :عـذ جنـ يف لـك
ح يا ،واذذ َي يف عثل هذا أهل العراي" .العايب" ،املساخرجة".340 :1 ،
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عثل رواية عطرف وابن املذجشون(.)1
وهب رو يف مسذبه بن عذلك َ
وابن حديب يدـذلن يف بيـذن َوهـم ابـن القذتسـم فيمـذ يَرويـه  -يف نَظَـره -
ع عذلـك بـن قـول كـذن قذلـه ،و لـك
 ،ففي عسألة نـَ َقـل بـن ابـن القذتسـم رجـو َ
القــول املرجــوع بنــه رواه عطــرف بــن عذلــك؛ فعقــب بليــه ابــن حديــب بقولــه:
حول مالِح ح
"وقــول عطــرف أحــب ا وأبــني ،ومسعاــه يقــول :يَ ح َحزل هححذا لح َ
حىت مات ،وق بـَلَغ بن ربيعة بن أيب بد الرمحن عثله"(.)2
واجلوا ُ :
 َّأن ــذهرة االخ ــاالف ب ــني أص ــحذب عذل ــك فيم ــذ يروون ــه ب ــن
عذلــك ــذهرةٌ ععروفـةٌ ،ويَرجــع لــك ألتســدذب كثــ رة ،عنهــذ :اخــاالف عــذن
األخذ ،واحامذل وهم بعض الرواة فيمذ يـَروونه ،وغـ ر لـك عـن األتسـدذب.
مث َّ
ان انك ــذر املنك ــر لرواي ــة ال َي َع ــل روايا ــه ه ــي املقدول ــة ،فقـ ـ يك ــون ه ــو
اوي للقول املرجوع بنه ملذلك ،ومل يكن َبل َم برجوبه.
الواه َم ،أو الر َ
بولـوا
واملذلكيون الـذين قـ َّعوا روايـة ابـن القذتسـم كـذن عـن مجلـة عـذ َّ
بليــهَّ :
ـك عــن قــول( ،)3وكــذن ابــن
أن رواياــه هــي آخــر عــذ كــذن يَناحلــه عذلـ ٌ
( )1ابــن حديــب" ،األحكــذم"126 ،؛ وانظــر :ابــن أيب يـ " ،النـوادر والـاايدات"،
.186 :11
( )2ابن حديب" ،األحكذم".137 ،
( )3الونشريسي" ،املعيذر املعرب".45 :10 ،69 :7 ،
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القذتسم بذرفذ ابملاق م واملاأخر عنه(.)1
 وعن َدالرل َبـ َ م الاسـليم ملطلَـ عـذ كـذن ينكـره ابـن املذجشـون:بعض املروي بن عذلك ،فلم يَعلَمه بن عذلك وال بـن غـ ره عـن
أنه أن َكر َ
ـول بـن عذلـك:
ابن القذتسم يف رواياـه لـك الق َ
بلمذرهم ،ويكون ق وافَ َ َ
ف وبعض أصـحذب عذلـك عـن
ف .وبعض املسذرل وافَـ َقه بليهذ عطر ٌ
عطر ٌ
املصريني كأعهب(.)2
حول مالِح
وعــن أعثلــة لــك عســألةٌ قــذل فيهــذ ابــن املذجشــون" :لح ُ
وأصح ح ا ا ولول ححا  -وه ــو الصـ ـواب ان ع ــذء هللا  ،"...،-مث بلَّـ ـ اب ــن
املذجشــون بلــى الروايــة املخذلفــة" :ال نعححر الححذي تقححول ،وهححو َخطَح ،
،اح ححذره"؛ مث ق ــذل اب ــن حدي ــب عدين ــذ اخاي ــذره" :وق ــول عط ــرف يف ل ــك
أحــب ا َّ ،وبــه أق ــول ،وبــه رأيح ح ُ اململح حريِّني يقول ححون ،وهــي رواي ــة ا ح ح
القاسن ع مال أي ذ.)3("...
ـأل ابــن حديــب ابـ َـن املذجشــون ،فأجذبــه ،فقــذل ابــن
ويف عســألة تسـ َ
حدي ــب" :وهـ ــذا ق ــول عذلـ ــك ق ــذل :نعـ ــم ومجي ــع أصـ ــحذبنذ" .ق ــذل ابـ ــن
حديب" :فسألت بن لـك عطرفـذ ،فقـذل  :عـذ مسعـت عذلكـذ فـري بـني
( )1الونشريسي" ،املعيذر املعرب".45 :10 ،
( )2ابن حديب" ،األحكذم".105 ،
( )3ابن حديب" ،األحكذم".173 ،
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باقه ـ ــذ وص ـ ـ ـ قاهذ ،....ق ـ ــذل أص ـ ــدن ب ـ ــن اب ـ ــن القذتس ـ ــم عث ـ ــل ق ـ ــول
()1
رجمل ابن حديب قول ابن املذجشونك(.)2
عطرف"  .مث َّ
وق ـ ـ أن َك ــر اب ــن املذجش ــون يف "ادموب ــة"( )3رواي ـ ـةَ عط ــرف ب ــن
عذلك ( َ َكرهذ ابن حديب بن عطرف) ،قذل ابن املذجشون" :ليا بقـول
عذلك ،وهذا خطأ"(.)4
وق ين َكر بلى ابن املذجشون بعض عذ يَرويه بن عذلـك ،فقـ رو
املوا عذ ان َفَرد به بنه يف عيء عنهذ(.)5
عسألة بن عذلك ،فأنكر ابن َّ
لــذلك ال ََيســن املســذربة اىل ادبــذء الــوهم والااقــه اببــن القذتســم،
ابلوهم عن ابن املذجشـون .واحامـذل تغـ ر اجاهـذد
فليا ابن القذتسم أوىل َ
ي.
عذلك قو ا
( )1ابن حديب" ،األحكذم".216 ،
( )2ابن حديب" ،األحكذم".216 ،
فج َعــل
( )3نـَ َقــل لــك ابــن بد ـ الــب" ،اخــاالف أق ـوال عذلــك وأصــحذبه"86 ،؛ َ
املنكـ َـر تســحنوان ال ابــن املذجشــون .فــإن كــذن املنكــر هــو تســحنوان ،فهــو يَـ ل
ـض رواايت ابـن القذتسـم ،ف َّ
ـإن امل رتسـة القذمسيـة
بلى أهنم كمذ كذنوا ينكرون بع َ
بعض عذ يـَرويه امل نيون.
كذنت تنكر َ
( )4ابن أيب ي " ،النوادر والاايدات".137 :1 ،
( )5الدــذجي" ،املناقــى عــرح املوطَّـذ"( .ط ،1عصــر :عطدعــة الســعذدة1331 ،هــ)،
.20 :6
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 كمذ َّأن أهـل النقـ عـن املـذلكيني كـذبن رعـ واملـذ َري واللخمـي
وغ ــ رهم ،ك ــذنوا يدحث ــون يف ك ــل ال ــرواايت املروي ــة ب ــن عذل ــك يف لال ــر
األ َّعهــذت والـ َّ واوين ،ومل يعولـوا بلــى روايــة ابــن القذتســم عطلَقــذ ،وال بلــى
رواية غ ره عن املنكرين عطلقذ ،بل كذنوا يَسبون ويَنظرون.
ـوع عـن "الواةـحة" ،و"األحكـذم" لعدـ امللــك
 وقـ تادَّعـت املطد َبن حديب ،فلم أجـ اإلنك َـذر عناشـرا لـك االناش َـذر ،بـل هـو يف عواةـع
صوره الغَمري.
قليلة بل اندرة .وهذا ال يـعطي حكمذ بذ يعذ كمذ َّ
ـني َجل ـ اـي َّ
أن أحك ــذم الغَم ــري يف بيذن ــه لطَريق ــة امل ـ ـ نيني وأتدذبه ــذ
وب ـ ٌ
ـت تـلف ــي فيه ــذ توافـ ـ اب ــن
ع ــأخوٌ غذلد ــه ُمَّــذ اتس ــاندطه ع ــن "الواة ــحة" ،فأن ـ َ
املذجشون وعطرف ،مث تسـؤاله أصـدن ،فرمبـذ وافـ ورمبـذ مل يوافـ  ،وع َّـرات يـذكر
ـهب وابـ ــن بد ـ ـ احلكـ ــم .ورمبـ ــذ نـَ َقـ ــل ابـ ــن حديـ ــب البـ ــن املذجشـ ــون
آراءَ أعـ ـ َ
عذلك قذلهك
وعطرف عذ يرو بن عذلك ،فينكرانه وي فعذن أن يكون ٌ
 .3الواض ة ال حبيب:
وكاـ ــذب "الواةـ ــحة" هـ ــو أحسـ ــن كاـ ــذب جـ ــذعع لعلـ ــم امل ـ ـ نيني،
دت فيه ابن حديـب عـذ َمسعـه عـن أعـيذخه يف امل ينـة ،عـن
وأبسطه ،فق أ َ
رواياهم بن عذلك وكدذر أصحذبه ،وعن رأيهم الذي َرأوه.
فاَجـ فيــه فقــهَ ابــن املذجشــون ورواياَــه ،عــع بلــم بدـ هللا بــن انفــع
وعطــرف وغــ رهم عــن أهــل امل ينــة .بــل فيــه عــن بلــم بعــض امل ـ نيني عــن
أصـحذب عذلـك القـ عذءُ ،مَّـن مل يـَل َقهــم ابـن حديـب ،كعدـ العايـا بــن أيب
- 180 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

حــذ م ،قــذل الغمــري يف ترمجاــه" :أرو النــذ بنــه :عطــرف بــن بد ـ هللا
وبد ـ هللا بــن انفــع ال ـاب ري ،لــذلك يـَـنص بد ـ امللــك بــن حديــب َعذاهدَــه
يف "الواض ة" بنهم"(.)1
"أدخـ َـل (يعـ  :ل نـ لا) عــن
وقــذل ابــن العــريب بــن ابــن حديــبَ :
املسذرل امل نيَّـة عـذ مل ي خلـه أحـ ٌ قدلـه وال بعـ ه ،بـذملٌ هبـذ ،عاأص ٌـل فيهـذ،
َ
عاحق ـ ٌ جبملاهــذ وتفذصــيلهذ ،فَحـ ٌـل عــن فحوهلــذ ،ا ا تكلَّــم فيهــذ فذتســامع
ل َمذ يوحى عنهذ"(.)2
ـذب "امل ون ـ ــة"
ـا كا ـ ـ َ
وكا ـ ــذب "الواة ـ ــحة" ه ـ ــو الكا ـ ــذب ال ـ ــذي انفَـ ـ َ
لس ــحنون عنذفس ــة ــذهرة .فل ــئن ك ــذن ع ــن ب ــني أتس ــدذب ع ــيوع "األتسـ ـ ية"
و"امل َّونـ ــة" بَسـ ــطهذ يف املسـ ــذرل ،فـ ـ َّ
ـذب "الواةـ ــحة" لـ ــيا كذلكاـ ــب
ـإن كاـ ـ َ
ـذدة،
ـذب َو َتسـ ٌ َ ،ح َسـن امل َّ
َّ
السذبقة للم نيني وأعيذبهم عـن املصـريني ،فهـو كا ٌ
ـذب "امل ونـة" .لك َّـن حسـن
وان مل يكن ابلغـذ يف تشـقي املسـذرل وتفريعهـذ كا َ
وجــود َة َبرة ــه ،وكثــرَة ا اثر في ــهُ ،مَّــذ رغَّ ــب كثــ را ع ــن
الوةــع يف الكا ــذبَ ،
َ
ـاغذل ،فكاــذب "الواة ــحة"
الطلدــة فيــه ،ال تســيمذ َعــن كــذن لــه ابحل ـ يث اعـ ٌ
ـذهر
أحــب اليــه وأقــرب اىل قَدولــه لــه عــن كاــذب "امل َّونــة واملخالطــة" .وهــذا ـ ٌ
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".100/87 ،
( )2ابــن العــريب" ،تس ـراج املري ـ ين" .حتقي ـ بد ـ هللا الاــورايت( ،ط ،1بــ روت :دار
احل يث الكاذنية2018 ،م).396 :4 ،
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يف الغَمــري نفس ـه ،فإنــه عـ َـن املعانــني ابحل ـ يث ،فكذنــت كاــب "الواةــحة"
الرأي ،كذمل َّونة.
أقربَ اىل َع َنابه احل يثي عن كاب َّ
اج كـ َـرواج "امل ونــة" ،وهــذا يَرجــع
ومل يكــن لكاــب "الواةــحة" َرو ٌ
لسددني َ َكرهذ الغَمري:
األولَّ :
بذجلاــه املنيَّــة ،فق ـ تــويف ولــه عــن العمــر
أن ابــن حديــب َ
ال ٌ ومخسون تسنة( .)1فلم تطل حيذته ح تكثر تالعذته.
ـور فيـه؛
وعذ َ َكره الغَمـري عـن قلَّـة َعـن َ
أخـ َذ بـن ابـن حديـب ،عنظ ٌ
َّ
أخ َذ بـن ابـن َحديـب ،قـذل تسـعي بـن
فإن كاب الرتاجم َ َكرت توافـَر َعن َ
حفلــون ليوتســر املغــذعي" :عــذ أص ـل اليــك اال جه ـ ا ،ع ـن كثــرة الدغــذل
ـت عــذ كــذن بلــى
بلــى ابب املســج ك" .فقــذل املغــذعي" :فكيـ َ
ـر لــو رأيـ َ
ابب بد ـ املل ــك ب ــن حدي ــب ك"( .)2وق ـ رآه بع ــهم َُي ـرج ع ــن ازجل ــذعع
ارض وفقـه وابـراب .وقـ
َ
وخل َفـه حنـ ٌـو عـن المثذرــة عـن طذلــب حـ يث وفـر َ
ول بليــه ،كـ َّـل ي ــوم ال ــني دولــة ،ال يق ـرأ بليــه فيهــذ عــيءٌ اال
رتَّـب ال ـ َ
تواليفه وعوطأ عذلك(.)3
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".227/122 ،
( )2الش ـ ـ ـ " ،أخدـ ـ ــذر الفقهـ ـ ــذء واي ـ ـ ـ ني" .246 ،و َ َكـ ـ ــره :بيـ ـ ــذ " ،ترتيـ ـ ــب
امل ارك" ،125 :4 ،لاصرا.
( )3بيــذ " ،ترتيــب امل ـ ارك"124 :4 ،؛ ولســذن ال ـ ين بــن الطيــب" ،اإلحذطــة يف
أخد ــذر غرانط ــة" .حتقي ـ م ـ بد ـ هللا بن ــذن( ،ط ،1الق ــذهرة :عكاد ــة ال ــذجني،
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مث َّ
ان ابــن حديــب بعـ أن عــذت َيــق بــن َيــق ان َفـَرد برائتســة العلــم
يف األن ـ لا( .)1لكــن الرائتســة مل تَـ م طــويال ،فق ـ عــذت بع ـ ه مب َ ي ـ َ ة،
لذلك مل يكن هنذك ع َن الوقت الكذيف ليناشـر بلمـه وتغلـب طريقاـه ،عـع
ع ــذ اناق ـ بل ــى اب ــن حدي ــب ُمـَّ ـذ تس ــنذكره ،وع ــذ َرافَـ ـ َ ل ــك ع ــن املنذفس ــة
الش ي ة ،واتساقرار الطريقة القذمسية وعيوبهذ.
َّ
الثححا َّ :
أن الطريق ـةَ القذمسيــة كذنــت غذلدــة ،عاعصــدة بليــه ،يــث
نـَ َّفــرت كثــ را عــن الطَّلَدــة بنــه ،فلــم يَكثــر ا خــذون بنــه كثــرةَ األخــذ بــن
غ ره ،يف َتس َعة بلمه ،وتفننه.
وعــع هــذا الفاــور يف تلقــي "الواةــحة" ،ابملقذيســة عــع "امل ونــة"،
ـص بل ــيهم
ـض ع ــن تالعذت ــه ،وال ــذي ن ـ َّ
فقـ ـ َرواه ــذ ب ــن اب ــن حدي ــب بع ـ ٌ
العصـر الـذي كـذن
الغمري :املغذعي .واتساَ َّ
مر الفاور يف تلقي الكاـذب اىل َ
فيه الغمري.
العصــر الــذي كــذن فيــه ،وهــو النصــر
مث كذنــت عــهذدة الغمــري بلــى َ
الثــذن عــن القــرن الرابــعَّ :-
وجه ـوا بنــذياَهم لكاــذب "الواةــحة"،
أبن الطلدــة َّ
1975م)549 :3 ،؛ وابن حجر" ،لسذن املياان" .حتقي بدـ الفاـذح أبـو غـ ة،
(ط ،1ب روت :دار الدشذرر اإلتسالعية2002 ،م).258 :5 ،
( )1ابن َحيَّذن" ،املقادا عن أندذء األن لا"183 ،؛ والذهيب" ،اتريخ اإلتسالم"،
877 :5؛ و"تس ر أبالم الندالء".104 :12 ،
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ف َكاَد ـوا "الواةــحة"َّ ،
الاعــذن
وتفقه ـوا هبــذ ،ح ـ اناشــرت ،قــذل الغمــري" :اىل َّ
الـذي أدركنـذه؛ فـإن هللا تعـذىل بعـث قوعـذ بلـى طلـب الواةـحة ،فافقهـوا هبــذ،
وبرفوا ف لهذ و(عرفهذ) ، ،ي اليوم م ِ
تشر (.)1
ُ
ـص بع ـ لــك
والغَمــري كــذن عـ َـن الــذين ابَاـَن ــوا هبــذه الكاــب ،فق ـ نـ َّ
بلى أنه َمس َعهذ عن ََتيم بن م  ،بـن املغـذعي ،بـن بدـ امللـك( .)2وعـن مجلـة
عــذ َ َك ـره عــن بنذيــة أهــل بص ـره ابلواةــحة عــذ نـََقلَــه بــن اإلبيــذن (أيب العدــذ
أدرك الغَم ــري
بدـ ـ هللا ب ــن أمحـ ـ ب ــن أيب َت ــيم) ،الفقي ــه اإلع ــذم باـ ـونا ،وقـ ـ َ
َعذنـَـه ،فإنــه كــذن يَرفَــع ع ـن عــأن "الواةــحة" ،ويق ـ عهذ بلــى "امل ونــة" وبلــى
وتسد تفقهه هبذ(.)3
غ رهذ عن كاب املذلكيني ،عع ععرفاه بـ"امل ونة" َ
صذرص َتياهذ بن ه:
وق َ َكر اإلبيذن يف تف يله للواةحة َخ
َ
()4
ـذهر عـ ـ ــن
( )1بدـ ـ ــذرات "الواةـ ـ ــحة" ال َعثيـ ـ ـ َـل هلـ ـ ــذ  .وهـ ـ ــذا ـ ـ ـ ٌ
"الواة ـ ــحة" ،ف ـ ــذبن َحدي ـ ــب س ـ ـ ٌـن يف الدي ـ ــذن ،ي ـ ـ ـ ٌ َلع ـ ـ ـر املس ـ ــذرل
وتفهيمهــذ ،يــث ال َياــذج النــذ ر فيهــذ اىل عفهــم يرفــع بنــه اعــكذالكذ.
وهــذا يظهــر عــن احلكذيــة ايكيــة بــن املغــذعي حــني طل ـب اليــه توةــيمل
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".364-363/154 ،
( )2الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".364/154 ،
( )3الغمـ ـ ــري" ،الاسـ ـ ــمية واحلكـ ـ ــذايت" .365/154 ،ونـَ َقـ ـ ـ َـل بيـ ـ ــذ " ،ترتيـ ـ ــب
كاذب ابن حديب".
امل ارك" ،12 :6 ،أنه "كذن ي ر
َ
( )4الغمري" ،الاسمية واحلكذايت"365/154 ،
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وةـ ـمل ع ــن اب ــن َحدي ــب ،فق ــذل
امللحـ ـ ابلواة ــحة ،وه ــو غ ــ ر ع َّ
َّ
السـ ـمذع َ
()1
املغذعي" :حذولت لك ،فوج ت نفسي ععه كمرقع الَا ابللدودك" .
(َ )2تس َعة بلم ابن حديب.
العطَّذر(.)2
(َ )3ب َ م املَالل عن النظَر يف الكاذب ،وعدَّههذ جبؤنة َ
وعــن دالرــل تف ــيله لكاــذب ابــن حديــب :عــذ نقـ َـل بنــه عــن امليــل
َ
ملذهب الشـذفعي( .)3فطريقـة ابـن حديـب تعلـم ملـن أد َعنَهـذ االتسـاقالليةَ يف
النظَر ،ونَابةَ االخايذر.
ـب يف حتص ــيلهذ
ولع ـ َّـل أكث ـ َـر َع ــن ع ــذل لكا ــذب "الواة ــحة" َ
ورغ ـ َ
والافقه بليهذ ،هم َعن كذنت لـه ابحلـ يث بنذيـةٌ :فـذبن حديـب يكثـر عـن
( )1بي ـ ــذ " ،ترتي ـ ــب املـ ـ ـ ارك" .127 :4 ،يف اتج الع ـ ــرو (" :وك ـ ــل َع ـ ـ َـعر أَو
صــوف عاَـلَد ـ ) ...أي بع ــه بلــى بعــض ،فهــو (لد ـ ٌ )  ،ابلكســر( ،ولد ـ َ ةٌ)،
ـود)" .الابيـ ي" ،اتج العــرو ".
ـذد ولدـ ٌ
بـاايدة اهلــذء( ،ولدـ َ ةٌ) ابل َّــم( ،ج :أَلدَـ ٌ
حتقي ـ ـ مجذبـ ــة عـ ــن ايققـ ــني( .ط  ،1الكويـ ــت :عطدعـ ــة حكوعـ ــة الكويـ ــت،
1971م).127 :9 ،
( )2الغمــري" ،الاســمية واحلكــذايت" .365/154 ،وازجلؤنــة :تســف عغ يشــى جبلـ
يع ــل في ــه العط ــذر طيدَ ــه .انظ ــر :اب ــن قرق ــول" ،عط ــذلع األنـ ـوار بل ــى صـ ـحذح
ا اثر" .حتقي دار الفالح للدحث العلمي وحتقي الرتا ( ،ط ،1قطر :و ارة
األوقذف والشؤون اإلتسالعية1433 ،هـ2012-م).81 :2 ،
( )3بيذ " ،ترتيب امل ارك".10 :6 ،
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ـذل ابالخايــذر اىل بعــض عــذ يـَرويــه ،وهــذه
روايــة األخدــذر يف كاذبــه ،ورمبــذ عـ َ
الطريقة ُمَّذ يَر َغب فيهذ اي ون.
كــذلك فـ َّ
ـإن يوتســر املغــذعي َراويــة كاــب "الواةــحة" ،عــن أهــل
احل ـ يث املشــاغلني بــه؛ قــذل الغَم ـري" :وكــذن يوتســر املغــذعي ع ـن أرمــة
أصحذب احل يث ،عن عرط بلي بن امل ي وَيق بن ععني"(.)1
وع ــن األرم ــة ال ــذين نـَدَّه ــوا بل ــى َخصيص ــة جليل ــة لواة ــحة اب ــن
َحديب :اإلعذم َّ
النقذد أبو احلسن القذبسي (ت403هـ) ،فإنه َ َكـر كاـذب
األعهــذت ،قــذلَّ " :
ص ـ اىل
ورجحــه بلــى تســذرر َّ
ابــن املـ َّـوا َّ ،
ألن صــذحدَه قَ َ
بنذء فروع أصحذب املـذهب بلـى أصـوهلم يف تصـنيفه" ،مث َ َكـر القذبسـي
ص ـنَعه ابــن املـ َّـوا بعـ ؛ قــذل
ابـ َـن حديــب وأنــه كــذن يف تصــنيفه عقــذراب ل َمـذ َ
ُّدت
صـ اىل بنـذء املـذهب بلـى َععـذن َّ
القذبسي..." :ا حبيب فإنـه قَ َ
()2
الي ــه ،ورمب ــذ قَن ــع ب ــنص ال ــرواايت بل ــى ع ــذ فيه ــذ"  .و َ َه ــر َّ
أن عـ ـراد
القذبسي :حرص ابـن َحديـب بلـى بيـذن أصـول املـذهب ،سـب عـذ َّأداه
املوا  .كمذ أنه يف َعواةع عـن
اليه نَظَره ،ومل يكن يف لك عب ا تب َيا ابن َّ
بســرد الــرواايت ،دون اتســاخراج وبيــذن ل صــل .أعــذ قولــه
كاذبــه يَكاَفــي َ
ـني رواايت اب ــن
"بل ــى ع ــذ فيه ــذ" ،فلس ــت أتد ـ َّـني ععن ــذه؛ فرمب ــذ حتام ــل تلي ـ َ
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".238/125 ،
( )2بيذ " ،ترتيب امل ارك".169 :4 ،
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حديب املذهدية ،لكن ال أحتقَّقهك
 .4تعلي عل انتشار الواض ة  ،واعتِمادها يف املذهب:
العهـ
عــذ َ َكــره الغَمــري عــن هـ النــذ يف "الواةــحة" ،كــذن اىل َ
ال ــذي ك ــذن في ــه الغَم ــري ،مث َح ـ َـرص كث ــ رٌ ع ــن الطَّلَد ــة بليه ــذ .وك ــذن ع ــن
َعظــذهر هــذه العنذيــة َّ
أرمــة النقـ عــن عناصــر القــرن الرابــع وهلـ َّم َجـيرا،
أن َّ
ي يف
َحَرصوا بلـى الكاـذب والـرواايت املخاونـة فيـه ،فقذرنوهـذ مبـذ هـو عـرو ا
األعهذت وال واوين ،ومل يكن َب َملهم عقاصـرا بلـى "امل َّونـة" فقـ ،
ابقي َّ
بــل اتَّســع نطــذي َمجعهــم ونـَق ـ هم لل ـ َّ واوين املعام ـ ة الــيت اناهــت الــيهم،
كـ ـ ــ"املوا ية" الب ـ ــن املـ ـ ـوا و"املسـ ـ ـاخرجة" للعا ـ ــيب و"املدس ـ ــوط" للقذة ـ ــي
امسذبيل و"الواةحة" لعد امللك بن حديب ،وغ رهذ.
فم ــثال كا ــذب "النـ ـوادر والـ ـاايدات" الب ــن أيب يـ ـ (ت386ه ـ ــ)،
ةـ َّـمن فيــه أكثـ َـر "الواةــحة"( ،)1وابام ـ هذ يف "اخاصــذر امل َّونــة" ،وهــي
عرويـةٌ لــه بــن "بد ـ هللا بــن عســرور ،بــن يوتســر بــن َيــق املغــذعي ،بــن
بدـ ـ املل ــك ب ــن حدي ــب"( .)2كم ــذ َّ
ـذم النذق ـ ـ َ أاب
أن بـَلَ يَّــه َ
وبصـ ـريَّه اإلع ـ َ
اهام ابلواةحة ورواايكذ(.)3
سي (ت403هـ) َّ
احلسن القذب َّ
( )1ابن أيب ي " ،النوادر والاايدات".10 :1 ،
( )2ابن أيب ي " ،النوادر والاايدات"13 :1 ،؛ و"ازجلذعع".324 ،
( )3انظر بن  :بيذ " ،ترتيب امل ارك".169 :4 ،
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ويف الطدقــة بع ـ هم نـلفــي ابـ َـن بد ـ الدَـ ـر (ت463ه ــ) يَنقــل بــن
خذصــة يف كاــذب "اخــاالف أق ـوال عذلــك وأصــحذبه" ،وهــو
"الواةــحة"َّ ،
يَرويهــذ بــن "احلســني بــن يعقــوب ،قــذل ح ـ نذ تســعي بــن فحلــون ،قــذل
ح نذ يوتسر بن َيق ،قذل ح نذ بد امللك بن حديب"(.)1
ـذب عــن كاــب النق ـ املــذهيب عــن كــر لــرواايت ابــن
مث ال َُيلــو كاـ ٌ
بولـوا بليــه.
وتســب لـذلك ب َقوابـ هم وعــنهجهم الــذي َّ
َحديــب واخايذراتـهَ ،
لذلك ليا يَصمل َدبو َّ
أن املذلكية عن أهـل النقـ مل يكونـوا يَنظـرون يف
الفقــه اال يف "امل َّونــة" ال يَع ـ وهنذ ،فذملســاقرو لكاــدهم يَدــني لــه تعــويلهم
األعهذت ،وعنهذ "الواةحة" .فكاب" :الديـذن والاحصـيل"
بلى كث ر عن َّ
الب ـ ــن رع ـ ـ  ،و"الادص ـ ــرة" للَّخم ـ ــي ،و"ازجل ـ ــذعع" الب ـ ــن ي ـ ــونا ،و"ع ـ ــرح
الالقني" للمذ َري ،يَكثر فيهذ كر ابن حديب ،وال تكذد َختلو عسـألةٌ عـن
الانصيص بليه وبيذن اخايذره ورواياه.
ِ
وم اِ ِ،ري ِ:
 .5انتقاد ل َما ذَ َ ره النمري ،يما يَحتملا اب حبيب ُ
عــذ َ َكــره الغَمــري عـن أتســدذب يف املنــذفرة والادذبـ بــني ابــن َحديــب
( )1ابــن بدـ الــب" ،الامهيـ ملــذ يف املوطــإ عــن املعــذن واألتســذني " .حتقيـ موبــة
عن الدذحثني( ،ط ،1املغرب :و ارة األوقذف املغربية1387 ،هــ)217 :5 ،؛
و"الكــذيف يف الفقــه بلــى عــذهب أهــل امل ينــة" .حتقيـ فــو العيــور( ،ط،1
دعش  :دار ابن كثـ ر1434 ،هــ2013 ،م) ،740 :2 ،وحت َّـرف يف املطدـوع
عن "الكذيف" اىل "تسعي بن فلحون".
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وكث ــ ر ع ــن أه ــل األنـ ـ لا ،ل ــيا عقص ــورا بل ــى العص ــدية الب ــن القذتس ــم
ـدذب عوة ــوبيةٌ أخ ــر مل يَــذكرهذ،
واملنذفس ــة بين ــه وبي ــنهم؛ ب ــل هن ــذك أتس ـ ٌ
وتسآيت هنذ بلى بَيذهنذ ،واتساجالرهذ.
ظهر َّ
أن عن بني أتسدذب الادذب بني ابن َحديب وأعيذخه:
فيَ َ
()1
ُ -)1سححلو َمة حلَ َ شححيخ أصححب َ يف خطةححة ا ح القاسححن ،
وهــم يف األنـ لا كــذنوا بلــى تــوق ره وتدجيلــه ،اىل حـ العصــدية لــه والغلــو
فيه .وهذا عن ابن َحديب ُمَّذ يذكي العصديةَ ويث رهذ .وق َ َكروا يف ترمجة
()2
ظهـر َّ
أن لـك عـن أهـم أتسـدذب
وي
،
ابـن َحديـب أنـه كـذن طَوي َـل اللسـذن
َ َ
النفرة ،ال تسيمذ و َّ
أن َيق بـن َيـق وتسـعي بـن حسـذن ،كـذنوا عـن نظرارـه،
فصــذر عنذفســذ هلــم ،عــع اتســاطذلاه بلســذنه؛ وهــذا عــذ يــؤجل عــذ بيــنهم عــن
الع َ م.
النفرة ،بل يث رهذ ع َن َ
وح ـ َّة ابــن َحديــب يف النـَّق ـ مل تَكــن عقصــورة بلــى ابــن القذتســم،
فإن ــه يف " َع ــرح احلـ ـ يث" ك ــذن يَــرد بل ــى أيب بديـ ـ واألص ــمعي وغ ره ــذ
باَحذعل؛ عع َّ
أخ َذهذ بن أيب بدي دون َباو(.)3
أن أكثر َّ
عذدته َ
( )1الغمري" ،الاسمية واحلكذايت".301/140 ،
( )2اب ـ ــن الفرة ـ ــي" ،اتري ـ ــخ بلم ـ ــذء األن ـ ـ ـ لا"362 :1 ،؛ وبي ـ ــذ " ،ترتي ـ ــب
امل ارك".50 ،124 :4 ،
( )3بيـ ــذ " ،ترتيـ ــب امل ـ ـ ارك" .127 :4 ،وانظـ ــر :ابـ ــن خ ـ ــ ر" ،فهرتسـ ــة ابـ ــن خ ـ ــ ر"،

- 189 -

املذهب املالكي ،أ.د .حامت ابي
طريقة املدنيِّني وطريقة القامسيِّني يف َ

 -)2وعــن أتســدذب النفــرة كــذلكَّ :
أن اب ــن حديــب كــذن ُمش ححا ِرً ا
لي ىي حيحىي وسحعيد ح حةحان يف املشحور ع حد القاضحي( ،)1و حان
حريا( .)2ولع ـ َّـل ه ــذا أ ه ــر َتس ــدَب يف املن ــذفرة ،ال
ا ح ح ُ حبي ححب ُخي ححالف ن ث ح ً
تسيمذ عع كوهنم نظراءَ.
 -)3كذلك عن بني أهم أتسدذب النفرة :أهنم كـذنوا يُ ِكحرون عليح محا
يَحروي ح م ح ِرواايت ع ح أص ح ا مالِح وأص ح ا أص ح ا  ،ال اناقذصــذ
ـحاهذ ب ــنهم بروايا ــه .وع ــذ َوقَ ــع ب ــني أص ــحذب
هل ــم ،واذ ــذ انك ــذرا ع ــنهم لص ـ َّ
ـدن ع ــذ أنك ــر بلي ــه :-يَـ ـ ل بل ــى
الش ــور  ،وحكذي ــة اب ــن حدي ــب ب ــن أص ـ َ
لــك( .)3لكــن قــذل بيــذ عناص ـرا البــن حديــب" :ولــيا فيهــذ عــذ تقــوم بــه
داللةٌ بلى تكذيده ،وترجيمل نـَقل غ ره بلى نـَقله"(.)4
ق ــذل أب ــو بم ــر أمحـ ـ ب ــن تس ــعي الصـ ـ يف ألمحـ ـ َ ب ــن خذلـ ـ َّ :
ان
.331/253
( )1اب ـ ــن الفرة ـ ــي" ،اتري ـ ــخ بلم ـ ــذء األن ـ ـ لا"370 ،360 :1 ،؛ وبي ـ ــذ " ،ترتي ـ ــب
امل ارك" .247-246 :4 ،وانظر :الش " ،أخدذر الفقهذء واي ني".246 ،
( )2اب ـ ــن الفرة ـ ــي" ،اتري ـ ــخ بلم ـ ــذء األن ـ ـ ـ لا"370 :1 ،؛ وبي ـ ــذ " ،ترتي ـ ــب
املـ ارك"246 :4 ،؛ والــذهيب" ،اتريــخ اإلتســالم"877-876 :5 ،؛ و"تســ ر
أبالم الندالء".106 :12 ،
( )3ابن الفرةي" ،اتريخ بلمذء األن لا".371-370 :1 ،
( )4بيذ " ،ترتيب امل ارك".129 :4 ،
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"الواةــحة" بجيد ـةٌ ج ـ ي اَّ ،
وان فيهــذ بلم ـذ بظيم ـذ؛ فمــذ ي ـ خلهذ ك قــذل:
ب مل َجن ـ هذ ألح ـ عــن أصــحذبه،
" َّأول عــيء( ،)1انــه َح َك ـى فيهــذ عــذاه
َ
وال نقلت بنهم ،وال هي يف كادهمك]"(.)2
ونـَ َـر كـذلك َّ
أرمـة النـَّقـ عـن املـذلكيني ،قـ كـذن هلــم يف
أن بعـض َّ
رواايت ابــن حديــب عــيءٌ عـ َـن النظَــر ،فهــذا ابــن أيب يـ  ،وهــو عــن أهــل
ـذهب ،يقــول يف عق عــة َعوتســوباه "النَّ ـوادر
االتســاقراء الواتســع لكاــب املـ َ
وال ـاايدات" ،بع ـ كــره ألص ــحذب االخاي ــذر عــن خ ـالف امل ــذلكيني ،ومل
يَــذكر ف ــيهم اب ـ َـن حدي ــب..." :واب ــن املـ ـ َّوا أكث ــرهم تكلف ــذ لالخاي ــذرات،
َ
وليس يَحبحلُ ا ُ َحبيحب يف اختيحاره ولُحو ِرواايتح َمبلَح َ َمح ذ حرغ"(.)3
ـض يف الرتدـة عـن رواايت غـ ره.
فرتاه َ
كير َج َع َل رواايت ابـن َحديـب أخف َ
والظــذهر أنــه يَقص ـ الــرواايت املذهديــة ال رواايت األحذديــث واألخد ــذر.
وحكم ابن أيب يـ حكـم رجـل بـذرف َبـ ل ،ال ي ـاَّهم بعصـدية بلـى ابـن
بعض أقرانه بليه عنار يف حقه.
َحديب ،ا أتسدذب عذ كذن ََيمل َ
وقذل الدذجي ععلقذ بلى بعض عـذ حكـذه ابـن حديـب بـن عذلـك:
( )1يف الس َ ر :لك.
( )2الــذهيب" ،اتريــخ اإلتســالم"875 :5 ،؛ و"تســ ر أبــالم النــدالء".105 :12 ،
وعذ بني املعقوفاني ليست يف الس َ ر.
( )3ابن أيب ي " ،النوادر والاايدات".12 :1 ،
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ضحعف ،ولـو
"وبن ي فيه نَظٌَر؛ ألن ِروايحة ا ح حبيحب عح مالِح ،ي حا َ
صحت لكذن عع لك.)1("...
َّ
ـض عـ ــذ ََيكيـ ــه بـ ــن عذلـ ــك
وق ـ ـ ينكـ ــرون بلـ ــى ابـ ــن حديـ ــب بعـ ـ َ
ـذهب عذلــك وأصــحذبه،
وأصــحذبهَ ،
فمــثَال َ َكــر ابــن حديــب يف عســألة عـ َ
َّ
فعقــب بليــه ابــن أيب ي ـ بقولــه" :وهــذا الــذي َ َكــر ابــن حديــب ...غــ ر
ععروف ملذلك .ويف امل ونة أنه يفسـ الديـع ،وكـذلك يف كاـذب ابـن املـوا
بن عذلك وغ ره ،وقذله أصدن"(.)2
وع ـ ــن أعثل ـ ــة اإلنك ـ ــذر بلي ـ ــه ،ق ـ ــول اب ـ ــن حدي ـ ــب يف بع ـ ــض املس ـ ــذرل:
"أصـحذب عذلــك كلهـم يَـَرون هـذا القــول عــن عذلـك وهـذ"؛ فعلَّـ بليــه الدــذجي
بقوله":وهــذا الــذي قذلــه ابــن حديــب لــيا بصــحيمل ،بــل أصــحذب عذلـك بلــى
الصحيمل .وق أن َكَره أصحذبنذ بلى ابن حديب"(.)3
عذلك ،وهو َّ
عذ قذله ٌ
وَيامــل كــذلك أن يكــون عــن أتســدذب النفــرة :عــذ َ ح َحرع علي ح
َ -)4
ا ُ حبيب مح َمةحلَ االختيحار ،واخلُحرو عح املحذهب ،واالبامـذد بلـى
عــذ يـَرويــه عــن األخدــذر يف اخايذراتــه .قــذل اب ـراهيم بــن قذتســمَ" :رح ـم هللا بد ـ َ
( )1الدذجي" ،املناقى يف عرح املوطَّذ" .77 :2 ،ورواياه بن عذلـك كذنـت بالغـذ.
ابن أيب ي " ،النوادر" ،75 :2 ،فيحامل أن يكـون ال ـعر يف هـذه الروايـة
خبصوصهذ ،عن جهة االنقطذع.
( )2ابن أيب ي " ،النوادر والاايدات".10 :5 ،
( )3الدذجي" ،املناقى عرح املوطذ".18 :6 ،
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امللــك ،لقـ كــذن يااب بــن قــول عذلـك ،وإن خالفح يف الححبع  ،مححا نَح َحزع إال
أخح َذ إال ابلملحوا ( .)1وابـن حديـب فيمـذ ُيـذلر فيـه يكـون
إىل ا  ،وال َ
عصحرا ابملخذلفة ععلنذ هبذ ،كقولـه" :وَ َبـم أصـحذب عذلـك...؛ وال أقـول عـذ
قذلوا ،)2("...وقذل" :ولست أقول فيه بقول عذلك"(.)3
ـذع عذلــك وطَريقا ـه ،ومل
وأهــل األن ـ لا حينَهــذ َرة ـوا ألنفســهم اتدـ َ
يَـ َـروا ألنفســهم أن يرتقـوا اىل رتدــة االخايــذر الــيت َّادبذهــذ ابــن حديــب ،وعــذ
َوقَــع لدَقــي بــن َللَـ يف األن ـ لا بع ـ قفولــه ع ـ َن املشــري ،وهــو يف طدقــة
دليل بلى هذا(.)4
تالعيذ ابن َحديبٌ ،
وكذن ابن حديب كث را عـذ يدـني اخايـذره عـن االخـاالف بـني أصـحذب
ـض
عذل ــك ،فيم ــذ َرَووه بـ ــن عذل ــك ،أو فيمـ ــذ َرأوه .ولع ـ َّـل ه ــذا عـ ــذ َمحَ ــل بعـ ـ َ
األن لســيني بلــى أن ين َكــر بليــه أن َج َعــل نفســه يف ب ـ اد أصــحذب عذلــك.
وليا األعر فق عنحصرا يف االخايذر الذي َُيرج به بن املذهب.
( )1بيذ " ،ترتيب امل ارك".126 :4 ،
( )2ابن حديب" ،تفس ر غريب املوطإ" .292 :1 ،وانظر.381 :1 :
( )3ابن حديب" ،تفس ر غريب املوطإ" .91 :2 ،وانظر.93 :2 :
( )4انظ ــر :اب ــن الع ــريب" ،العواص ــم ع ــن القواص ــم" .حتقيـ ـ بم ــذر ط ــذليب( ،ط،1
ازجلاار ـ ــر :املؤتسس ـ ــة الوطني ـ ــة للكا ـ ــذب1974 ،م)366 ،؛ وال ـ ــذهيب" ،اتري ـ ــخ
اإلتسالم"522 :6 ،؛ واحلميـ ي" ،جـذوة املقاـدا"( .القـذهرة :الـ ار املصـرية
للاألير والنشر1966 ،م).11 ،178-177 ،
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مث َّ
ان اخايذرات ـه يف لال ـر أق ـوال امل ــذلكيني مل تَك ـن بن ـ اب ــن أيب
ي ابل َقويَّة عقذيسة عع اخايذرات غ ره؛ كمذ تق م قريدذ(.)1
َّ
وتعقــب ف ــل بــن َتســلمة بلــى بد ـ امللــك بــن َحديــب كثــ را عــن
قوله ،يف اخاصذره لكاذب الواةحة(.)2
حني قذل،
ونـلفي يف املقذبل َعن كذن يـث بلى حسن اخايذره ،كذلعايب َ
و َ َكر "الواةحة"َ" :رح َم هللا بد َ امللك ،عذ أبلم أح ا ألَّر بلى عذهب أهل
امل ينة ُّلي َفه ،وال لطذلب أنفع عن كاده ،وال أحة م اختياره"(.)3
وكــذن ابــن حديــب يف كثــ ر عــن اخايــذره يعــول بلــى عــذ يَرويــه عــن
ـ ر الروايـة ،كثـ ر ازجلمـع ،يَعاَمـ
احل يث ،قذل أبو بمر
الص يف" :كـذن كث َ
()4
بلــى األخــذ ابحل ـ يث" ؛ فمــثال يقــول يف عســألة خــالف يف املــذهب:
"...وبه أنخذ ،وهو أتـدَع للح يث"(.)5
ةــدطذ واتقــذان؛ قــذل أبــو
وعــع لــك فلــم يَك ـن ابربــذ يف احل ـ يث َ
()6
ب َمـ َـر الص ـ يف" :ومل يكــن يي ـاه ،وال يَعــرف الرجــذل"  .وقــذل أمح ـ بــن
( )1ابن أيب ي " ،النوادر والاايدات".12 :1 ،
( )2بيذ " ،ترتيب امل ارك".222 :5 ،
( )3بيذ " ،ترتيب امل ارك".126 :4 ،
( )4الذهيب" ،اتريخ اإلتسالم"875 :5 ،؛ و"تس ر أبالم الندالء".105 :12 ،
( )5ابن حديب" ،تفس ر غريب املوطإ"408 :1 ،؛ .32 :2
( )6الذهيب" ،اتريخ اإلتسالم"875 :5 ،؛ و"تس ر أبالم الندالء".105 :12 ،
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يث ابألن ـ لا،
م ـ بــن بد ـ الــب الاــذرُيي" :هــو َّأول َع ـن أ َه ـَر احل ـ َ
ص ح ي َ م ح َس حقيم  ،وال يفهــم طرقَـه ،ويصــحر أمســذء
و ححان ال ُ يِّ حز َ
ضحو َن ع ح  ،وي ةحبون
حا َزمانح ال يَحر َ
الرجـذل ،وحيتج ابمل ا ري، .كحان أه ُ
إىل ال َك حذ ( .)1وقــذل ابــن ال َفرةــي" :ومل يكــن لعد ـ امللــك بــن حديــب
صحيحه عن تسـقيمه ،و كـر بنـه أنـه كـذن
بلم ابحل يث ،وال كذن يَعرف
َ
ٌ
()2
وَيمــل بلــى تســديل اإلجــذ ة أكثـ َـر رواياــه"  .و كــر احلمي ـ ي
يـَاَســذهلَ ،
()3
"الواةــحة" ،فقــذل" :وعــن أحذديثــه غرارــب كثــ رة"  .وقــذل ابــن القطَّـذن
الفذتس ـ ــي" :ومل يـهـ ـ ـ َ يف احلـ ـ ـ يث لرعـ ـ ـ  ،وال حص ـ ــل عن ـ ــه بل ـ ــى ع ـ ــيخ
عفل ــمل"( .)4وق ــذل اب ــن الع ــريب بعـ ـ أن َع َ ح ــه يف فقه ــه" :وا ا تكلَّـ ـم يف
احل يث أو يف عيء تسواهذ ،فأبر بنه.)5("...
 -)5وعــن بــني عــذ كــذنوا يَنقمــون بليــه :طريق حةُ ُّمل ح للح ِّحرواايت
ورعـ ــذه بع ـ ــهم
ا ديثيح ححة الح ححيت يَروي ح ححا :فق ـ ـ قيـ ــل كـ ـ ٌ
ـالم كثـ ــ رٌ حوهلـ ــذَ ،
( )1الذهيب" ،اتريخ اإلتسالم".876 :5 ،
( )2ابن الفرةي" ،اتريخ بلمذء األن لا".360 :1 ،
( )3احلمي ي" ،جذوة املقادا".283 ،
( )4اب ــن القط ــذن الفذتس ــي" ،بي ــذن ال ــوهم واإليه ــذم ال ـواقعني يف كا ــذب األحك ــذم".
حتقيـ ـ ـ ـ احلس ـ ـ ــني آي ـ ـ ــت تس ـ ـ ــعي ( ،ط ،1الـ ـ ـ ـراي  :دار طيد ـ ـ ــة1418 ،ه ـ ـ ـ ـ-
1997م).634 :5 ،
( )5ابن العريب" ،تسراج املري ين".396 :4 ،
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صــل القــول يف ابــن َحديــب عــذ قذلــه املعلمــي" :مل
ابل َكــذب ،وحذعــذه .و َّ
()1
تكن الرواية عن َعأنه ،كذن يَاسذهل يف األخـذ ،ويـَروي بلـى الاـوهم" ،
وَيمــل بلــى تســديل
وقــذل ابــن الفرةــي" :و ك ـر بنــه أنــه كــذن يـَاَســذهلَ ،
أكثر رواياه"(.)2
اإلجذ ة َ
وأحســن ع ـن لــك كلــه قــول الــذهيب يف "السـ َـ ر"..." :اال أنــه يف
يث كــورا كي ــر اتَّف ـ  ،وينقل ــه
ابب الروايــة ل ــيا مبــاقن ،ب ــل َيمــل احل ـ َ
()3
وجــذدة واجــذ ة ،وال يَاعــذر حتري ـ َـر أصــحذب احل ـ يث"  ،وقــذل" :وُم ــن
ةعر ابن حديب :أبو مـ بـن حـام .وال ريـب أنـه كـذن صـحفيذ ،و َّأعـذ
َّ
()5
()4
الاعم  ،فكالَّ"  ،وقذل يف "املياان"" :كث ر الوهم صحفي" .
فذناقذد ابن وةَّذح البن حديب مل يكـن فقـ للَّـذي َ َكـره الغمـري
ع ـن تدــذين طريقــة امل ـ نيني وطريقــة القــذمسيني ،فق ـ نـَ َقــل أمح ـ بــن خذل ـ
وةـ ـذح يق ــول :أخ ــبن اب ــن أيب ع ــري ق ــذل :ك ــذن اب ــن
ق ــذل :مسع ــت اب ــن َّ
( )1املعلم ــي" ،الانكي ــل مب ــذ يف ُّني ــب الك ــو ري ع ــن األابطي ــل"( .ط ،1ب ــ روت:
املكاب اإلتسالعي1986 ،م).551 :2 ،
( )2ابن الفرةي" ،اتريخ بلمذء األن لا".360 :1 ،
( )3الذهيب" ،تس ر أبالم الندالء".103 :12 ،
( )4الذهيب" ،تس ر أبالم الندالء".106 :12 ،
( )5ال ــذهيب" ،عيـ ـاان االباـ ـ ال يف نقـ ـ الرج ــذل" .حتقيـ ـ مـ ـ بل ــي الدج ــذوي،
(ب روت :دار املعرفة1963 ،م).652 :2 ،
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ـول هنــذره .فقلــت :اىل كــم
نسـخ طـ َ
حديـب مبصــر ،فكــذن يَ َ ـع الطويلـةَ ،ويَ َ
ا النسخ ع تقر ه بلى الشيخ ك فقذل :قـ أجـذ كادـه ،يعـ أتسـ َ
بـ َـن عوتســى .فخرجــت ع ـن بن ـ ه ،فأتيــت أتس ـ ا ،فقلــتََ :تنعنــذ أن نق ـرأ
بليـ ـ ــك ،وعيـ ـ ــا لغـ ـ ــ ران ك فقـ ـ ــذل :أان ال أر الق ـ ـ ـراء َة ،فكيـ ـ ــر أجيـ ـ ــا ك
بليك(.)1
أخ َذ ع كايب فيكاب عنهذ ،ليا ا َّ
فأخبته ،فقذل :اذذ َ
صـ ــنَعه ابـ ــن َحديـ ــب عـ ـ َـن األعـ ــور الـ ــيت كـ ــذن كثـ ــ رٌ عـ ــن
وهـ ــذا الـ ــذي َ
األن لسيني يَنقموهنـذ بليـه؛ قـذل ابـن القطـذن الفذتسـي" :وقـ اكمـوه يف مسذبـه
عـن أتسـ بــن عوتســى ،و َّادبــى هــو اإلجــذ ة ،ويقــذلَّ :
ان أتسـ ا أنكــر أن يكــون
()2
َّ
أتس ـ هــو اإلجــذ ة
ـن
ـ
ع
ـذن
ـ
ك
ـذي
ـ
ل
ا
أبن
ـك
ـ
ل
ـن
ـ
ب
ـب
ـ
ي
ج
أ
ـ
ق
و
.
أجــذ هك"
َ
َ
َبعينهذ .وقـ رو هـذه القصـةَ خذلـ ٌ بـن أمحـ بـن خذلـ  ،فعلَّـ بليهـذ خذلـ ٌ
ودفـعـ ــه كادَ ـ ـه اليـ ــه لين َسـ ــخهذ ،هـ ـ َـي اإلجـ ــذ ة
أتس ـ ـ برواياهـ ــذَ ،
بقولـ ــه)"3(:اق ـ ـرار َ
()4
َبعينهذ"  .ونقل لك ابن َح َجر ،وبلَّ بليه بقوله" :كذا قذلك" .
صــر البــن حديــب ،وبـ َّـني َّ
أن الــذي كــذن
لكــن القذةــي بيذةــذ اناَ َ
عن ــه يف ه ــذه احلكذي ــة ه ــو ع ــن قَدي ــل اب ــالم الش ــيخ للطذل ــب َّ
أبن ه ــذه

( )1الــذهيب" ،اتريــخ اإلتســالم" .875 :5 ،وانظــر :ابــن الفرةــي" ،اتريــخ بلمــذء
األن لا".361-360 :1 ،
( )2ابن القطذن" ،بيذن الوهم واإليهذم".634 :5 ،
( )3ابن الفرةي" ،اتريخ بلمذء األن لا".361 :1 ،
( )4ابن حجر" ،لسذن املياان" .259 :5 ،ونَ َسده ألمح َ بن خذل .
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الع َمـل بنـ الكثـ ر()1؛ وان
ـحيمل للنقـل و َ
الكاب عن رواياه .وهـو َوجـهٌ ص ٌ
()2
الوجـه طذرفـةٌ عـن ايـ ني وأرمـة األصـوليني .
مل يـا النق َـل والروايـة هبـذا َ
وبلــى كــل ابادــذر ،فــال يَصــمل الطَّعــن بــذلك بلــى َعــن رأ َج ـوا الروايــة
الع َمل هبذا الطري .
وَ

( )1بيذ " ،اإلملذع اىل ععرفة أصول الرواية وتقيي السمذع" .حتقي السـي أمحـ
صقر( ،ط ،1القذهرة :دار الرتا 1379 ،هـ1970 ،م).109-107 ،
( )2بيذ " ،اإلملذع".109 ،
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اخلامتة:
املاوص ـل اليهــذ ،والاوص ــيذت
وأخلــص يف الذَتــة اىل بيــذن الناــذرل َّ
املوصى هبذ:
َ
 -1يع ـ ـ ـ كاـ ـ ــذب الاسـ ـ ــمية واحلكـ ـ ــذايت ع ـ ــن الكاـ ـ ــب الـ ـ ــيت حفلـ ـ ــت
مبعلوعــذت هذعــة يف الاــأريخ ملــذهب عذلــك ،ومل يعام ـ امل ــذلكيون
بليه ابامذدا عدذعرا يف كاب ترامجهم.
اناص ـ َـر لطريق ــة
 -2الغَم ـري ص ــذحب كا ــذب "الاس ــمية واحلك ــذايت"َ ،
امل ـ نيني مذتس ــة ع ـ ي ة ،وتس ــعى يف تس ــديل ل ــك لدي ــذن ُميـ ـاات
هذه الطريقة ،وعلية أهم عذ يناق ه بلى الطريقة القذمسية.
ـور ط ـريقاني يف امل ــذهب امل ــذلكي :األوىل طريق ــة
 -3ب ـ َّـني الغم ــري ه ـ َ
امل نيني وأكثر املصريني ،والثذنية طريقة ابن القذتسم وأتدذبه.
ـهب واب ـ َـن بدـ ـ احلك ــم وأص ــدن و مـ ـ ب ــن املـ ـوا
َ -4ج َع ــل الغَم ــري أع ـ َ
أقــرب اىل املـ نيني عــنهم اىل ابــن القذتســم .وفيمــذ َ َكــره الغمــري نَظَـٌـر،
َّ
فإن هؤالء رمبذ عـذلوا ابالخايـذر اىل بعـض عـذاهب املـ نيني ورواايكـم،
وال َيعلهم لك جذرين بلى طَريقاهم يف جل الفقه وأكثَره.
 -5أه ــم ع ــذ عيَّــا طريق ـةَ امل ـ نيني )1( :الصوص ــية يف ال ــرواايت ال ــيت
يَرووهن ــذ ب ــن عذل ــك ،ا كث ــ رٌ عنه ــذ لذلف ـةٌ ل َم ــذ رواه اب ــن القذتس ــم،
ـمل ُمَّــذ يروي ــه غ ــ رهم،
وك ــذن أه ــل ه ــذه الطريق ــة يـَ ـ َـرون ل ــك أص ـ َّ
( )2ب ـ م العصــدية ملــذهب عذلــك )3( ،تســلوك تســديل االخايــذر،
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وهــذا عافــرع بــن امليــاة الثذنيــة )3( ،القيــذ بلــى عســذرل عذلــك
وأصوله ،ولو كذن يف لك خروج بن بعض عنصوصذته.
ـذد َعــن نَ َســب عــن بعــض الدــذحثني املعذص ـرين
 -6بيَّـنَ ـت ال راتســة اناقـ َ
للطَّريق ــة امل ني ــة :تقـ ـ يَهذ ألخد ــذر ا ح ــذد بل ــى األبم ــذل امل َ نيَّـ ـة
وحلَّل الدحث َعنذع َع الغَلَ بليهم يف هذه النسدة.
املسامَّرةَ .
 -7أه ــم ع ــذ عيَّ ــا طريقـ ـةَ اب ــن القذتس ــم وأتدذبـ ـه )1( :تس ــلوك عس ــلك
للمس ــذرل،
الع ـراقيني يف توتســيع املــذهب بكثــرة الاشــقي والاولي ـ َ
والدَس ـ ـ هل ـ ــذ ،والكش ـ ــر ب ـ ــن َوجـ ــه امل ـ ــذهب فيه ـ ــذ؛ ( )2اتد ـ ــذع
ع ــذهب عذل ــك ،وبـ ـ م ال ــروج بن ــه اال يف الش ــيء القلي ــل؛ ()3
َعيـل ابــن القذتســم يف بعــض َعســذرله ملـ َذاهب أهــل العـراي ،وعرابــذة
أقواهلم يف عسذرل الالف.
 -8تســدب غلدــة عــذهب ابــن القذتســم بلــى طريقــة امل ـ نيني )1( :عســلك
اب ــن القذتس ــم وأتدذب ــه يف الااهـ ـ والاكف ــر ع ــن الـ ـ نيذ ،ي ــث جل ــب
النـ ــذ الـ ــيهم )2( ،رايتسـ ــة كثـ ــ ر عـ ــن أتدـ ــذع ابـ ــن القذتسـ ــم )3( ،تسـ ــد
الق ــذمسيني اىل تص ــنير كا ــذب عدس ــوط يف الفق ــه )4( ،بص ــدية أتد ــذع
ابــن القذتســم لطريقاــه ،واملنذفســة )5( ،تق ـ م عــوت ابــن حديــب الــذي
كذن ُمثال لطريقة امل نيني.
 -9علَّت املنذفسة بني الطَّريقاني يف الانـذفا احلذصـل بـني كاـذب "امل ونـة"
لس ــحنون وكا ــذب "الواة ــحة" الب ــن َحدي ــب ،ح ـ ـ ص ــذر عص ـ ـطَلَ َحذ
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"امل َّون" والواةحي" ،دليال بلى تق ي كاذب عن الكاذبني.
وجـه الغَمـري اناقــذدات بلـى كاـذب امل ونــة ،تـالخص يف أن تســحنوان
َّ -10
وهـ ـ َّم ابلرحل ــة الب ــن
ك ــذن يف آخ ــر بمـ ـره عاح ــ را يف أكث ــر عس ــذرلهذَ ،
ـري يف هــذا الــذي
املذجشــون ليصــحمل بليــه الكاــذب .وقـ اناقـ ان الغمـ َّ
قذل ــه :ف ــدعض ع ــذ َب ـ ـ َّ ه حتي ـ ـرا ه ــو ع ــن قَدي ــل الاص ــحيمل وبي ــذن َغلَـ ـ
وجعـل لـك يف أكثـر عسـذرل "امل ونـة" عدذلغـةٌكدـ رة عنـه .كمـذ
املسألةَ .
َّ
ـذرف بطريقاــه ،وق ـ
أخ ـ َذ بــن ابــن املذجشــون فهــو بـ ٌ
أن تســحنوان ق ـ َ
تويف قدل تسحنون أبكثر عـن بشـرين تسـنة ،فـال يَصـمل عـع لـك القـول
َّ
أبن لك كذن عن تسحنون يف آخر حيذته.
 -11ابـن حديـب اناقـل عـن طريقـة ابـن القذتســم اىل طريقـة املـ نيني ،وكــذن
أهم كاذب جذعع لعلمهـم .وتسـدب االناقـذل عـذ رآه
كاذبه "الواةحة" َّ
عـ ــن ص ـ ـ َّحة نـَق ـ ـل امل ـ ـ نيني لعلـ ــم عذل ـ ـك ،وتف ـ ــيله بلـ ــى نقـ ــل ابـ ــن
القذتسم ،وكذلك هو الرأي عن غ ر املنقول بن عذلك.
 -12عــذ اناَـ َق ـ ه بعــض امل ـ نيني بلــى ابــن القذتســم يف رأيــه ورواياــه ،ال
وجــه لــذلك:
يسـلَّم بلــى اطالقــه؛ وقـ ثــت جهــذت عــن النقـ ت َّ
 )1ا َّن االخــاالف يف الـرأي أعــره َتســه ٌل )2 .لــيا األخــذ إبنكــذر
املنكر أبوىل عن األخذ بروايـة ابـن القذتسـم )3 .ا َّن ابـن املذجشـون
يف بعــض عــذ كــذن ينكــره ،ق ـ اتبَـ َـع ابـ َـن القذتســم يف رواياــه بعــض
املصريني ،وبعض امل نيني كمطرف.
- 201 -

املذهب املالكي ،أ.د .حامت ابي
طريقة املدنيِّني وطريقة القامسيِّني يف َ

ـور الروايــة
همـ َـل االبادــذر عهجـ َ
 -13كاــذب "الواةــحة" لــيا كاــذاب ع َ
بن أر َّمة النق عن املذلكيني ،فلـئن كذنـت "امل ونـة" أكثـر اناشـذرا
ـذل املذلكيــة هبــذ أوفــر؛ فــإهنم مل يَرتك ـوا "الواةــحة" ،بــل
عنــه ،واحافـ َ
قـ ـ اتس ــاَوبدوا عـ ـذ فيه ــذ يف عصـ ـنَّفذكم النَّق ي ــة ،وبذرة ــوهذ بد ــذقي
األ َّعه ـ ــذت والـ ـ ـ واوين ،فنَ َخلـ ـ ـوا ك ـ ـ َّـل ل ـ ــك ونـَ َقـ ـ ـ وه ،ومل يكونـ ـ ـوا
عال عني لاق ي "امل ونة" يف عواةع االخاالف.
َ -14ج َع َل الغمري تسدب املنذفرة بني ابن َحديب وبني عيو األن لا يف:
اخــاالف الط ـريقاني ،واملنذفســة .وبيَّنــت َّ
ـور يف بيــذن مجلــة
أبن هــذا قصـ ٌ
األتســدذب املناجــة للنف ـرة ،وكــذن ُمَّـذ َجلَّيا ـهَّ :
أن عــن أتســدذب لــك)1 :
ـدن)2 ،
ختطئــة ابــن حديــب البــن القذتســمَ ،جـراي بلــى طريقــة عــيخه أصـ َ
عنشــأ املنــذفرة عشــذركة ابــن َحديــب ليحــق الليثــي وتســعي بــن حســذن يف
كث ر املخذلفة هلـم )3 ،انكـذرهم
املشورة بن القذةي ،وكذن ابن َحديب َ
ـض ع ــذ يـَروي ــه ب ــن أص ــحذب عذلـ ـك وأص ــحذب
بل ــى اب ــن حدي ــب بع ـ َ
أصحذبه )4 ،اناقذد ابن حديب ألخذه ابالخايذر الذي ُيذلر عذلكـذ،
وكثرة تعويله يف هذا االخايذر بلى عذ يَرويه عن األخدذر )5 ،اناقذد ابن
حديب بلى طريقاه يف حتمل الرواايت احل يثيَّة.
تظهـر احلََركيَّـة ال َّاردـة يف املـذهب
 -15عن خالل عذ تق َّم يف الدحث َ
وَنل للمروي بن عذلك ،عـذ
املذلكي ،بني نـَق وتعقب واتسا راك َ
وج َعل ــه أوتس ــع املـ ــذاهب أق ـ ـواال .وهـ ــذه
أ ــر امل ــذهب املـ ــذلكيَ ،
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الطرارـ املخالفــة داخــل املــذهب أعـ َّت املــذهب يويَّـة واتســذع.
ـذيب يف تل ـ ــك املنذفس ـ ــة ال ـ ــيت تق ـ ـ َّم بيذهن ـ ــذ ب ـ ــني
ـب اي ـ ـ ا
وه ـ ــذا جذن ـ ـ ٌ
الطَّريقاني امل نية والقذمسية.

التوصيات:
 -1أقـ ــرتح دراتسـ ــة عقذرنـ ــة بـ ــني عـ ــذ يَرويـ ــه ابـ ــن َحديـ ــب بـ ــن امل ـ ـ نيني
واملصريني ،مبذ يرويه غ ره بنهم؛ وهذا بغَر الوقـوف بلـى درجـة
الثقة برواايته.
 -2أقــرتح دراتســة ح يثيــة اتســاقرارية ل خدــذر الــيت يَرويهــذ ابــن َحديــب،
للوقوف بلى حترير عنالاه عن الواثقة أو ال َّعر.
 -3أقرتح مج َـع ودراتسـةَ عـذ أن َكـره أصـحذب عذلـك بع ـهم بلـى بعـض
عـ ــن الـ ــرواايت بـ ــن اإلعـ ــذم عذلـ ــك؛ وهـ ــذا لل َكشـ ــر بـ ــن تسـ ــدب
اإلنكــذر ،وععرفــة درجــة ةــد الــرواة فيمــذ يـَـروون بنــه عــن عســذرل
فقهية ،وللعلم ابلصحيمل أو الراجمل عن قول عذلك فيهذ.
ـذل فيهــذ ابــن القذتســم اىل َعــذاهب
 -4أقــرتح أن تـ َر األصــول الــيت عـ َ
العراقيني ،وأ ـَر لك يف املذهب املذلكي.
واحلم هلل رب العذملني.
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املصادر واملراجع
الدــذجي ،تســليمذن بــن خلــر" .املناقــى يف عــرح املوطَّــذ"( .ط ،1عصــر:
عطدعة السعذدة1331 ،هـ).
ابي ،حــذَت" .الاحقي ـ يف عســذرل أصــول الفقــه الــيت اخالــر النقــل فيهــذ
ب ـ ــن اإلع ـ ــذم عذل ـ ــك ب ـ ــن أن ـ ــا"( .ط ،1ب ـ ــ روت :دار اب ـ ــن ح ـ ــام،
1435هـ2014-م).
ابن بطذل ،بلي بن خلر" .عـرح صـحيمل الدخـذر " .حتقيـ أيب َتـيم ايتسـر
بن ابراهيم( .ط ،2الراي  :عكادة الرع 1423 ،هـ2003-م).
ازجلد ري ،قذتسـم بـن خلـر" .الاوتسـ بـني عذلـك وابـن القذتسـم يف املسـذرل
ال ــيت اخاَـلَ َف ــذ فيه ــذ ع ــن عس ــذرل امل ون ــة" .حتقيـ ـ ابح ــو عص ــطفى.
(ط ،1عصر :دار ال يذء1426 ،هـ2005-م).
احلجــوي ،مـ احلســن" .الفكــر الســذعي"( .ط ،1بــ روت :دار الكاــب
العلمية1416 ،هـ1995-م).
ابــن حديــب ،بدـ امللــك" .األحكــذم" .حتقيـ أمحـ جنيــب( .ط ،1قطــر:
و ارة األوقذف والشؤون اإلتسالعية1435 ،هـ2014 ،م).
ابــن حديــب ،بدـ امللــك" .الاــذريخ" .اباـ بــه بد ـ الغـ عســاو( .ط،1
صي ا :املكادة العصرية1429 ،هـ2008 ،م).
اب ــن حدي ــب ،بدـ ـ املل ــك" .تفس ــ ر غري ــب املوط ــإ" .حتقيـ ـ بدـ ـ ال ــرمحن
العثيمني( .ط ،1الراي  :العديكذن2001 ،م).
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اب ــن حدي ــب ،بدـ ـ املل ــك" .طدق ــذت الفقه ــذء ع ــن لَـ ـ ن الص ــحذبة وع ــن
بع ـ ـ هم ع ـ ــن العلمـ ــذء" .حتقي ـ ـ رة ـ ـوان احلَص ـ ــري( ،ط ،1ال ـ ـرابط:
الرابطة ايم ية للعلمذء1433 ،هـ2012 ،م).
ابــن حديــب ،بد ـ امللــك" .الواةــحة (كاــب الصــالة وكاــب احلــل)" .حتقي ـ
عيكلور عوران( .ط ،1ب روت :دار الدشذرر اإلتسالعية2010 ،م).
ابن حجر ،أمح بن بلي" .لسذن امليـاان" .حتقيـ بدـ الفاـذح أبـو غـ ة.
(ط ،1ب روت :دار الدشذرر اإلتسالعية2002 ،م).
احلط ــذب ،م ـ ب ــن م ـ " .عواه ــب ازجللي ــل يف ع ــرح لاص ــر خلي ــل".
(ط ،3ب روت :دار الفكر1412 ،هـ1992-م).
"جــذوة املقاــدا"( .القــذهرة :ال ـ ار املص ـرية
احلمي ـ ي ،م ـ بــن فاــوحَ .
للاألير والنشر ،القذهرة1966 ،م).
ابــن حيــذن القــرطيب ،حيــذن بــن خلــر" .املقاــدا عــن أندــذء األن ـ لا".
حتقيـ ـ ـ م ـ ــود بل ـ ــي عك ـ ــي( .الق ـ ــذهرة :ادل ـ ــا األبل ـ ــى للشـ ـ ـؤون
اإلتسالعية1390 ،هـ).
الشـ ـ  ،مـ ـ ب ــن احل ــذر " .أخد ــذر الفقه ــذء وايـ ـ ني" .حتقيـ ـ ع ــذراي
لويس ــذ آب ــيال ،ول ــويا عولين ــذ( .ع ري ـ ـ  :ادل ــا األبل ــى ل ــذ
العلمية ،وععه الاعذون عع العذمل العريب1992 ،م).
ابــن الطيــب ،لســذن الـ ين" .اإلحذطــة يف أخدــذر غرانطــة" .حتقيـ مـ
بد هللا بنذن( .ط ،1القذهرة :عكادة الذجني1975 ،م).
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الـ يب ،بدـ العظــيم" .عق عــة حتقيـ هنذيــة املطلــب"( .ط ،1جـ ة :دار
املنهذج1428 ،هـ2007-م).
الرابـ ــي األن لسـ ــي" .اناصـ ــذر الفق ـ ــ ر السـ ــذلك لرتجـ ــيمل ع ـ ــذهب اإلع ـ ــذم
عذل ــك" .حتقي ـ ـ م ـ ـ أب ــو األجف ــذن( .ط ،1ب ــ روت :دار الغ ــرب
اإلتسالعي1981 ،م).
الــذهيب ،مـ بــن أمحـ " .اتريــخ اإلتســالم" .حتقيـ بشــذر بـواد ععــروف.
(ط ،1ب روت :دار الغرب اإلتسالعي2003 ،م).
الـ ــذهيب ،م ـ ـ بـ ــن أمح ـ ـ " .تسـ ــ ر أبـ ــالم النـ ــدالء" .حتقي ـ ـ مجذبـ ــة عـ ــن
ايققني( .ب روت :عؤتسسة الرتسذلة1985 ،م).
الذهيب ،م بن أمح " .عيـاان االباـ ال يف نقـ الرجـذل" .حتقيـ مـ
بلي الدجذوي( .ب روت :دار املعرفة1963 ،م).
الرجراج ــي ،بل ــي ب ــن تس ــعي " .عن ــذهل الاحص ــيل" .حتقي ـ ـ أيب الف ــل
ال عيذطي( .ط ،1ب روت :دار ابن حام1428 ،هـ).
ابـن رعـ  ،مـ بــن أمحـ " .الديـذن والاحصــيل يف عـرح املسـاخرجة" .حتقيـ
مجذبة عن ايققني( .ب روت :دار الغرب اإلتسالعي1988 ،م).
الابيـ ي ،مـ بـن احلسـن" .طدقــذت النحـويني واللغـويني" .حتقيـ مـ
أبو الف ل ابراهيم( .ط ،2القذهرة :دار املعذرف1984 ،م).
ابـ ــن أيب ي ـ ـ  ،أبـ ــو بد ـ ـ هللا" .الن ـ ـوادر وال ـ ـاايدات" .حتقي ـ ـ مجذبـ ــة عـ ــن
ايققني( .ط ،1ب روت :دار الغرب اإلتسالعي1999 ،م).
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اب ــن أيب ي ـ " ،ازجل ــذعع يف الس ــنن وا داب واحلك ــم" .حتقي ـ بد ـ اديـ ـ
الرتكي( ،ط :2ب روت ،دار الغرب اإلتسالعي1990 ،م)،
ـححه تسـ ـ ــعي محـ ـ ــذدة الفيـ ـ ــوعي
تسـ ـ ــحنون ،ابـ ـ ــن تسـ ـ ــعي " .امل َّونـ ـ ــة" .صـ ـ ـ َّ
العجمذوي( .القذهرة :دار السعذدة1324 ،هـ).
ابــن تســهل ،أبــو األصــدن" .اإلبــالم بنـوا ل األحكــذم" .حتقيـ َييــي عـراد.
(ط ،1القذهرة :دار احل يث 1428 ،هـ 2007 ،م).
الشـ را ي ،ابــرهيم بــن بلــي" .طدقــذت الفقهــذء" .حتقي ـ احســذن بدــذ .
(ب روت :دار الرار العريب1970 ،م).
ابن بد الب ،أبو بمر" .اخاالف أقوال عذلك وأصـحذبه" .حتقيـ محيـ حلمـر
وعيكلور عوران( .ط ،1ب روت :دار الغرب اإلتسالعي2003 ،م).
ابــن بد ـ الــب ،أبــو بمــر" .االناقــذء يف ف ــذرل األرمــة الثال ــة الفقهــذء".
حتقيـ ـ بدـ ـ الفا ــذح أب ــو بـ ـ ة( .ط ،1حل ــب :عكا ــب املطدوب ــذت
اإلتسالعية1997 ،م).
ابــن بدـ الــب ،أبــو بمــر" .الامهيـ ملــذ يف املوطــإ عــن املعــذن واألتســذني ".
حتقي ـ ـ ـ موب ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن الدـ ـ ــذحثني( .ط ،1املغ ـ ـ ــرب :و ارة األوق ـ ـ ــذف
املغربية1387 ،هـ).
ابــن بدـ الــب ،أبــو بمــر" .الكــذيف يف الفقــه بلــى عــذهب أهــل امل ينــة" .حتقيـ
فو العيور( .ط ،1دعش  :دار ابن كث ر1434 ،هـ2013 ،م).
ابن بد الب ،أبو بمر" .جـذعع بيـذن العلـم وف ـله" .حتقيـ أيب األعـدذل
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الاه ري( .ط ،1ال عذم :دار ابن ازجلو ي1414 ،هـ).
أبـو العـرب" .طدقـذت بلمـذء افريقيـة" .حتقيـ مـ بـن عـنب( .بـ روت:
دار الكاذب اللدنذن ،دت).
ابن العريب ،م بن بد هللا" .تسراج املري ين" .حتقي بدـ هللا الاـورايت.
(ط ،1ب روت :دار احل يث الكاذنية2018 ،م).
ابــن العــريب ،م ـ بــن بد ـ هللا" .العواصــم عــن القواصــم" .حتقي ـ بمــذر
طذليب( .ط ،1ازجلاارر :املؤتسسة الوطنية للكاذب1974 ،م).
ابن العريب ،م بن بد هللا" .القدا يف عرح عوطإ عذلك بـن أنـا" ،حتقيـ
م ول كري( .ط ،1ب روت :دار الغرب اإلتسالعي1992 ،م).
بل ــيش ،مـ ـ ب ــن أمحـ ـ " .ف ــامل العل ــي املذل ــك يف الفا ــو بل ــى ع ــذهب
اإلعذم عذلك"( .ب روت :دار املعرفة ،دت).
بيـذ  ،ابـن عوتسـى" .اإلملـذع اىل ععرفـة أصـول الروايـة وتقييـ السـمذع" .حتقيـ
السي أمح صقر( .ط ،1القذهرة :دار الرتا 1379 ،هـ1970 ،م).
بيــذ  ،ابــن عوتســى" .ترتيــب امل ـ ارك وتقريــب املســذلك" .حتقي ـ مجذبــة
عـ ـ ــن ايقق ـ ـ ـني املغذربـ ـ ــة( .ط ،2املغـ ـ ــرب :و ارة األوقـ ـ ــذف املغربيـ ـ ــة،
1403هـ1983 -م).
بيـ ـ ــذ  ،ابـ ـ ــن عوتسـ ـ ــى" .الانديهـ ـ ــذت املسـ ـ ــاندطة بلـ ـ ــى الكاـ ـ ــب امل ونـ ـ ــة
واملخالطة" .حتقي م و ي  ،وبدـ النعـيم محيـيت( .ط ،1بـ روت:
دار ابن حام1432 ،هـ2011-م).
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الغم ـ ــري ،الوليـ ـ ـ ب ـ ــن بك ـ ــر" .الاس ـ ــمية واحلك ـ ــذايت ب ـ ــن نظَـ ـ ـراء عذل ـ ــك
وأص ــحذبه وأص ــحذب أص ــحذبه" .حتقيـ ـ رةـ ـوان احلَص ــري( .ط،1
املغرب :الرابطة ايم ية للعلمذء1436 ،هـ2015-م).
ابـن فرحـون ،ابـراهيم بـن بلـي" .الـ يدذج املـذهب يف أبيـذن املـذهب" .حتقيـ
م األمح ي أبو النور( .القذهرة :دار الرتا  ،القذهرة ،د .ت).
ابــن فرحــون ،ابــراهيم بــن بلــي" .كشــر النقــذب احلذجــب بــن عصــطلمل
اب ــن احلذج ــب" .حتقيـ ـ مح ــاة أب ــو ف ــذر وبدـ ـ الس ــالم الشـ ـرير.
(ط ،1ب روت :دار الغرب اإلتسالعي1990 ،م).
ابن الفرةي ،بدـ هللا بـن مـ " .اتريـخ بلمـذء األنـ لا" .حتقيـ بشـذر
بواد ععروف( .ط ،1تونا :دار الغرب اإلتسالعي2008 ،م).
ابــن القطــذن الفذتســي ،بلــي بــن م ـ " .بيــذن الــوهم واإليهــذم ال ـواقعني يف
كاذب األحكذم" .حتقي احلسني آيـت تسـعي ( .ط ،1الـراي  :دار
طيدة1418 ،هـ1997 -م).
ابــن قرقــول ،أبــو اتســحذي" .عطــذلع األن ـوار بلــى صــحذح ا اثر" .حتقي ـ
دار الفـ ــالح للدحـ ــث العلمـ ــي وحتقي ـ ـ ال ـ ـرتا ( .ط ،1قطـ ــر :و ارة
األوقذف والشؤون اإلتسالعية1433 ،هـ2012-م).
املــذ ري ،مـ بــن بلــي" .اي ــذح ايصــول عــن برهــذن األصــول" .حتقيـ
بمذر طذليب( .ط ،1ب روت :دار الغرب اإلتسالعي2001 ،م).
عذلــك بــن أنــا" .املوطــأ" .حتقي ـ بشــذر ب ـواد ععــروف( .ط ،2بــ روت:
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دار الغرب اإلتسالعي997 ،م).
املذعي ،مـ املخاـذر" .املـذهب املـذلكي ع ارتسـه عؤلفذتـه ،خصذرصـه ومسذتـه".
(ط ،1العني :عركا اي للرتا والاذريخ1422 ،هـ2002-م)
م ـ ـ اب ـ ـراهيم بلـ ــي" .اصـ ــطالح املـ ــذهب"( .ط ،1ديب :دار الدحـ ــو
لل راتسذت اإلتسالعية1421 ،هـ2000 -م).
أبـ ــو عصـ ــعب الاهـ ــري" .املخاصـ ــر" .حتقي ـ ـ نـ ــور ال ـ ـ ين عـ ــوب ( .ط،1
املغرب :الرابطة ايم ية للعلمذء1439 ،هـ2017-م).
املعلم ــي ،بدـ ـ ال ــرمحن ب ــن َي ــق" .الانكي ــل مب ــذ يف ُّني ــب الك ــو ري ع ــن
األابطيل"( .ط ،1ب روت :املكاب اإلتسالعي1986 ،م).
ابن انجي ،أبو القذتسم .تكملة "ععذمل اإليذن" لل َّابغ .حتقي بدـ اديـ
اليذ ( .ط ،1ب روت :دار الكاب العلمية2005 ،م).
ول ابه ،م املخاذر" .ية بن أصول فقـه اإلعـذم عذلـك" ،نـ وة اإلعـذم
عذلك( .املغرب :و ارة األوقذف والشؤون اإلتسالعية1970 ،م).
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