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منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
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معامل منهج اإلمام ابن يونس الصقلي
يف كتابه اجلامع ملسائل املدونة
 استقراء وتطبيق من خالل كتاب الطهارة- .Features of Imam Ibn Younus’s
Methodology through his work: Aljami` limasa-il Al-mudawwanah
“ A Study and Application on chapter:
”)At-taharah (Purity
إعداد
جنيب بن اهلامشي حمراز
طالب يف مرحلة الدكتوراه ختصص الفقه جبامعة أم القرى
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املستخلص
يف هذا البحث حديث عن معامل منهج اإلمام ابن يونس
الصقلي –رمحه هللا -يف كتابه "اجلامع ملسائل املدونة"  ،وهي األمور
الظاهرة املتكررة يف عدد من املسائل ،اليت تشكل طريقته يف تصنيف
كتابه الفقهي وعرض األحكام الشرعية على مذهب اإلمام مالك.
يهدف البحث إىل إبراز معامل منهج اإلمام ابن يونس عرب املنهج
العلمي التحليلي ،وذلك عن طريق استقراء نصوصه يف "اجلامع"،
واستخراج تلك املعامل مع إيضاحها وإيراد الشواهد عليها.
من نتائج البحث ظهور مكانة هذا اإلمام ،وقوة ملكته يف
الفقه ،وانضباط منهجه الفقهي ،وإملامه بفروع مذهب اإلمام مالك،
واطالعه الواسع على أقوال علماء املذهب ،وحسن عرضه للمسائل
الفقهية ،ووضوح عباراته ،وشدة العناية ابالستدالل لألحكام الفقهية.
عموما واملهتمني ابلفقه
من توصيات الباحث للمشتغلني ابلفقه ً
خصوصا العناية هبذا الكتاب واإلفادة منه ،ومن املنهج الفقهي
املالكي
ً
ملؤلفه ،والرجوع إليه الستقاء أدلة املالكية والوقوف على استدالالهتم
على األحكام الفقهية ،وللباحثني ابلقيام بدراسات حول كتاب
"اجلامع".
الكلمات املفتاحية :معامل ،منهج ،ابن يونس ،اجلامع.
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Abstract:
In this paper, it’s a discussion of the features of the
methodology followed by Imam Ibn Younus al-Siqilli (the
Sicilian) in his book “Al-Jāmi’ Li Masāil alMudawwanah” i.e. the visible and repetitive in a number
of issues which define his method of authorship of his
Jurisprudence book and the way he discusses the rulings
based on Imam Mālik’s school of thought.
The paper aims to highlight the features of Ibn
Younus’s methodology through the analytical method i.e.
by extrapolating its texts from the book, extracting those
features with an explanation and showing its evidence.
The research conclusion reached by the researcher
include: the manifestation of the scholastic stature of the
author, his deep insight of jurisprudence, consistent
systematic approach, mastery over the Māliki School,
wide knowledge of the sayings of scholars, clarity of his
discourse, and his full-fledged commitment to provide
textual evidences for the religious rulings .
The researcher recommends that the students of
jurisprudence in general, and the Māliki’s in particular,
should pay attention to this book, benefit from it and its
jurisprudential approach, and refer back to it to understand
the textual evidences of the Māliki positions in various
matters of jurisprudence. The researcher also recommends
researchers to carry out further and academic researches
pertaining to this book.
Key Words:
Features, Methodology, Ibn Younus, Al-Jāmi’
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املقدمــــــــــــة
احلمد هلل الغين املتعال ،العظيم ذي الفضل واجلالل ،أابن لعباده
احلرام واحلالل ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد أشرف الرجال ،وعلى
الصحب الكرام واآلل ،أما بعد:
فقد دأب علماء املسلمني منذ وقت مبكر يف اتريخ األمة
اإلسالمية على نشر علمهم واجتهاداهتم عن طريق التأليف والتصنيف،
مع تنقيح ما كتبوه ومراجعته وإمساعه للمتلقني عنهم؛ خدمةً منهم
لشريعة هللا  ، وإراد ًة منهم لتعبيد اخللق لرهبم وموالهم  على وفق
ما أراد وشرع.
وقد كتب ربنا  البقاء والقبول بني الناس لعدد كبري من تلك
ونفعا ،كتاب "املدونة" لإلمام
املصنفات ،ومن أبرزها وأكثرها بركة ً
سحنون بن سعيد التنوخي رمحه هللا( ،)1تلك األعجوبة اليت قلَّما يوفق
( )1هو :عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي ،أبو سعيد ،لقب بسحنون
ابسم طائر حديد حلدته يف املسائل ،شامي ،قدم إىل القريوان ،فأخذ عن
مشاخيها :علي بن زايد ،وابن أشرس ،وغريهم ،مث رحل إىل مصر واحلجاز
فسمع من ابن القاسم ،وابن وهب ،وأشهب ،وغريهم ،مث ويل القضاء إىل أن
مات سنة 240ه ،ألف املدونة.
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اخللق ملثلها ،واليت ال يزال املتفقهون والباحثون ينهلون من معينها ،فقد
اجتمع فيها علم وجهود ثالثة أعالم من مدرسة الفقه املالكي :اإلمام
سحنون بن سعيد أبسئلته اليت كان يوجهها لإلمام عبد الرمحن بن
القاسم( ،)1والذي كان جييب عليها بنقل أقوال إمام دار اهلجرة

انظر ترمجته يف :القاضي عياض بن موسى اليحصيب" ،ترتيب املدارك وتقريب
املسالك" .حتقيقق ابن اتويت الطنجي ،وعبد القادر الصحراوي ،وحممد بن
شريفة ،وسعيد أمحد أعراب( ،ط ،1املغرب :مطبعة فضالة احملمدية،
1403هـ1983-م)45: 4 ،؛ وإبراهيم بن علي ابن فرحون" ،الديباج
املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب" .حتقيق وتعليق حممد األمحدي،
(القاهرة :دار الرتاث للطبع والنشر)30: 2 ،؛ وقاسم علي سعد" ،مجهرة
تراجم الفقهاء املالكية"( .ط ،1ديب :دار البحوث للدراسات اإلسالمية
وإحياء الرتاث 1423 ،هـ  2002 -م).1500 :3 ،
( )1هو :عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة ،أبو عبد هللا ،العتقي،
مصري فقيه عابد ،أثبت الناس يف مالك وأعلمهم أبقواله ،صحبه عشرين
سنة ،وأخذ عن الليث بن سعد ،وعبد العزيز بن املاجشون ،وغريهم ،أخذ
عنه أصبغ بن الفرج ،وسحنون بن سعيد ،وأسد بن الفرات ،وغريهم ،تويف
مبصر سنة 191هـ.
انظر ترمجته يف :القاضي عياض" ،ترتيب املدارك"244 :3 ،؛ وحممد بن حممد
ابن خملوف" ،شجرة النور الزكية= = يف طبقات املالكية" .تعليق عبد اجمليد
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اإلمام مالك بن أنس( )1اترة ،واترة ابجتهاده وخترجيه الفقهي.

وقد حظيت هذه املدونة أبرفع منزلة يف املذهب حىت ابتت هي
املعول عليه يف حتديد مشهور املذهب ،وكثرت عناية فقهاء املالكية هبا،
ومن أبرز من اعتىن هبا وخدمها بشرح نصوصها ،وحل مشكالهتا،
والتدليل ألقواهلا :اإلمام حممد بن عبدهللا بن يونس التميمي الصقلي
رمحه هللا من خالل كتابه :اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة ،والذي يعد
علوما
حبق موسوعة علمية ،غزيرة الفائدة ،كثرية العائدة ،مجع فيها ً
عديدة ،وأحسن توظيف كل تلك العلوم خلدمة املدونة الكربى.
فعمدت خالل هذه الدراسة إىل حماولة استخالص معامل منهج
خيايل( ،ط ،1لبنان :دار الكتب العلمية 1424 ،هـ  2003 -م):1 ،
88؛ وقاسم علي سعد" ،مجهرة تراجم الفقهاء املالكية" .645 :2
( )1هو :اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر ،أبو عبد هللا ،األصبحي
احلمريي املدين ،إمام دار اهلجرة ،وأحد األئمة األربعة ،أخذ العلم عن انفع موىل
ابن عمر ،وربيعة الرأي وغريهم ،وأخذ عنه ابن القاسم ،وأشهب ،وابن وهب،
واإلمام الشافعي وخلق كثري ،من تصانيفه املوطأ ،تويف ابملدينة سنة 179هـ.
انظر ترمجته يف :القاضي عياض" ،ترتيب املدارك")104/1( ،؛ وابن فرحون،
"الديباج املذهب"82 :1 ،؛ وابن خملوف" ،شجرة النور الزكية"88 :1 ،؛
وقاسم علي سعد" ،مجهرة تراجم الفقهاء املالكية" (.)10/1
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اإلمام ابن يونس رمحه هللا يف هذه املوسوعة الثرية؛ ليكون منارة يل
ولغريي من الباحثني نستضيء مبنهجه يف مسريتنا العلمية ،وندرك كيف
وجه رمحه هللا أقوال الفقهاء ،ورجح بينها ،وفرع عليها غريها ،وذلك
ابستقراء ما خطه بنانه يف جزئية حمددة من كتابه اجلامع ،وهي كتاب
الطهارة ،وقد جرى العمل يف هذا البحث وفق ما يلي:
 .1استقراء كالم اإلمام ابن يونس يف اجلزئية حمل البحث ،مع
إمعان النظر فيه والتدقيق يف مراميه.
 .2استخالص املعلم املوقوف عليه ،وصياغته يف عنوان مناسب
معرب عن فكرة املعلم.
 .3شرح موجز ملضمون هذا املعلم؛ زايد ًة يف التوضيح.
 .4سرد شواهد من كالم املصنف للمعلم املذكور ،وأقتصر يف
ذلك على حنو ثالثة أمثلة؛ طلبًا لالختصار ،وأحيل على غريها يف
اهلامش بذكر مواضعها من الكتاب.
 .5التعليق على الشاهد املذكور إن تطلَّب األمر زايدة إيضاح،
اضحا يدرك وجه الشاهد منه بال عناء.
وأترك ذلك حيث كان املثال و ً
 .6الرجوع إىل مصادر خارجية خادمة للمذهب املالكي يف
بعض املعامل؛ لتفسري شيء من مصطلحاته وتعبرياته اليت استخدمها
بكثرة.
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 .7ذكرت وفيات األعالم الواردة أمساؤهم يف املوضع األول
لورودهم -وقد أكرره أحياان -دون الرتمجة هلم؛ لكثرهتم ولئال خيرج
البحث عن مقصوده ابإلطالة اليت ال تتناسب مع حجم هذا البحث
عدا األئمة :مالك وابن القاسم وسحنون -رمحهم هللا -الذين هم
أساس بناء املدونة اليت هي موضوع كتاب ابن يونس ،فرتمجت هلم.
إىل غري ذلك مما تقتضيه كتابة البحوث العلمية من خدمة.
وينقسم البحث إىل مقدمة ،ومبحث متهيدي يف التعريف ابإلمام
ابن يونس وكتابه اجلامع ،ومخسة مباحث ،وخامتة:
مبحث متهيدي يف التعريف ابإلمام ابن يونس الصقلي وكتابه
اجلامع ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التعريف ابإلمام ابن يونس.
املطلب الثاين :نبذة عن املدونة وما كتب حوهلا.
املطلب الثالث :التعريف بكتاب اجلامع.
املبحث األول :املعامل املتعلقة ابملنهج العام للكتاب ،وفيه
تسعة مطالب:
املطلب األول :املنهجية العامة لإلمام ابن يونس يف كتابه اجلامع
من خالل مقدمته.
املطلب الثاين :تقدمي فصول يف فضل العلم واحلث عليه وبيان أصوله.
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املطلب الثالث :االصطالحات اليت استخدمها ابن يونس يف
كتابه اجلامع.
املطلب الرابع :تقسيم اجلامع إىل كتب وأبواب.
املطلب اخلامس :ذكر التقاسيم واألنواع.
املطلب السادس :عبارات ابن يونس وأسلوبه اللغوي.
املطلب السابع :تصدير األبواب والفصول آبية أو حديث.
املطلب الثامن :تصدير األبواب ابآلاثر عند فقد النص.
املطلب التاسع :البعد عن االستطراد بذكر املسائل يف غري مظاهنا.
املبحث الثاين :املعامل املتعلقة ابألدلة وطريقة االستدالل عند
اإلمام ابن يونس ،وفيه عشرة مطالب:
املطلب األول :تصدير األبواب والفصول آبية أو حديث أو أبثر.
املطلب الثاين :االستدالل على األحكام الفقهية.
املطلب الثالث :تفسري آايت األحكام.
املطلب الرابع :الصناعة احلديثية ،وحتته معلمان:
املعلم األول :ختريج األحاديث بعزوها إىل دواوين السنة النبوية.املعلم الثاين :الكالم على ثبوت األحاديث واآلاثر.املطلب اخلامس :بيان وجه الداللة من النصوص املستدل هبا.
املطلب السادس :العناية بنقل اإلمجاع.
املطلب السابع :نقل آاثر الصحابة واالحتجاج هبا.
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املطلب الثامن :استعمال القياس.
املطلب التاسع :االستدالل ابملعقول.
املطلب العاشر :اجلمع بني األخبار اليت ظاهرها التعارض.
املبحث الثالث :املعامل املتعلقة خبدمة املذهب املالكي
وحتريره ،وفيه سبعة مطالب:
املطلب األول :تقييد ما أطلق من قبل اإلمام أو أحد علماء
املذهب.
املطلب الثاين :حتقيق قول اإلمام مالك رمحه هللا.
املطلب الثالث :نقل الرواايت عن اإلمام مالك يف غري املدونة.
املطلب الرابع :نقل أقوال علماء املذهب.
املطلب اخلامس :توجيه أقوال اإلمام مالك وغريه.
املطلب السادس :الرتجيح بني أقوال املذهب.
املطلب السابع :التفريع على األحكام.
املبحث الرابع :املعامل املتعلقة بتوظيف العلوم اخلادمة للفقه،
وفيه ستة مطالب:
املطلب األول :العناية ابللغة العربية.
املطلب الثاين :شرح الغريب.
املطلب الثالث :العناية ابلقواعد األصولية.
املطلب الرابع :ذكر الفروق الفقهية.
- 226 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

املطلب اخلامس :ذكر النظائر الفقهية.
املطلب السادس :ذكر الكليات الفقهية.
املبحث اخلامس :معامل منهج اإلمام ابن يونس املتعلقة
بعرض اآلراء ومسائل اخلالف ،وفيه ستة مطالب:
املطلب األول :ذكر أقوال أهل العلم ،وحتته ثالثة معامل:
املعلم األول :نقل أقوال علماء املذهب.املعلم الثاين :ذكره خالف املذاهب األخرى.املعلم الثالث :ذكره لألقوال مع إهبام قائليها.املطلب الثاين :بيان مآخذ أقوال العلماء املنقولة.
املطلب الثالث :مناقشة األقوال.
املطلب الرابع :الرتجيح بني أقوال املذهب.
املطلب اخلامس :اإلجابة على االعرتاضات احملتملة أو الواردة.
املطلب السادس :البعد عن األلفاظ اجلارحة واإلغالظ يف القول
على املخالف.
وهللا تعاىل أسأل التوفيق والسداد واإلخالص والربكة.
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مبحث متهيدي يف التعريف باإلمام ابن يونس الصقلي وكتابه
اجلامع
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :التعريف باإلمام ابن يونس الصقلي:
الصقلي
هو :أبو بكر حممد بن عبد هللا بن يونس التميمي َّ
اإلمام احلافظ النظار أحد علماء وأئمة الرتجيح األخيار الفقيه الفرضي
املالزم للجهاد املوصوف ابلنجدة.
()1
عاش ابن يونس رمحه هللا أول عمره يف صقلية حيث تتلمذ
على أيب احلسن احلصائري القاضي ،وعتيق بن عبد اجلبار الفرضي،
()2
وهم أعالم املدرسة املالكية الصقليةوأيب بكر بن أيب العباس
آنذاك -فأخذ عنهم الفقه ،كما درس احلديث حيث اعتنت حلقات
( )1هي جزيرة كبرية تقع جنوب إيطاليا حاليا وتتبعها ،مقابلة إلفريقية أي تونس حاليا،
انظر :ايقوت بن عبد هللا احلموي" ،معجم البلدان"( .ط ،2بريوت :دار صادر،
 1995م)416 :3 ،؛ وعمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية" ،املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي"( .ط ،1الرايض :اإلدارة العامة
للثقافة والنشر جبامعة اإلمام1420 ،هـ1999-م).105 :14 ،
( )2مل أقف على توايخ وفاة هؤالء الشيوخ الثالثة بعد البحث.
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الفقه بصقلية ابملوطأ وكتاب امللخص أليب احلسن القابسي
(ت403هـ) ،ودرس كتاب التهذيب للرباذعي (ت 372هـ).
مث انتقل اإلمام إىل القريوان( )1فأخذ عن شيوخها ،وأكثر من
النقل عن بعضهم ،منهم أبو عمران الفاسي (ت ـ430هـ) ،وحدث عن
أيب احلسن القابسي(ت ،)403واستقر الشيخ ابلقريوان إىل سنة 449
هـ ،ففي تلك السنة جاء الزحف اهلاليل على إفريقية ،وذلك بعدما
أعلن املعز ابن ابديس الصنهاجي(ت 454هـ ) استقالله عن
الفاطميني ،فبعثوا إليه بقبائل األعراب من بين هالل فمزقوا مشل الدولة،
وقضوا على معامل احلضارة ،وخربت القريوان ،ومل تعد العاصمة السياسية
كزا تشع منه املعارف والعلوم واآلداب،
القوية أو مر ً
وتفرق من بقي حيا من علمائها يف األمصار( ،)2أما اإلمام بن
يونس فقد انتقل إىل املهدية( ،)1وأقرأ هبا الفقه و الفرائض حىت تويف
رمحة هللا عليه.
( )1مدينة إبفريقية أي تونس حاليا كانت قاعدهتا وحصنها ،بنيت يف خالفة
معاوية بن أيب سفيان ،مدينة داخلية إىل الغرب من سوسة ،انظر :احلموي،
"معجم البلدان"420 :4 ،؛ وحيىي الشامي" ،موسوعة املدن العربية
واإلسالمية"( .ط ،1بريوت :دار الكتاب العريب1993 ،م) ،ص.156
( )2انظر قصة الزحف اهلاليل على تونس يف :أمحد بن علي املقريزي" ،البيان

- 229 -

معامل منهج اإلمام ابن يونس الصقلي يفكتابه اجلامع ملسائل املدونة استقراء وتطبيق من خاللكتاب الطهارة ،جنيب بن اهلامشي حمراز

من آاثره العلمية كتابه املوسوم :ابجلامع الذي يعترب من املصادر
اهلامة يف الفقه املالكي ومن ذخائره ودرره العجيبة وجواهره النفيسة اليت
كتبت على املدونة الكربى.
ويف الديباج املذهب أنه ألف "كتااب جامعا للمدونة ،أضاف إليها
غريها من األمهات ،وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة"( ،)2وكان كتاب
اجلامع يسمى مبصحف املذهب ،لصحة مسائله ووثوق صاحبه (.)3
وله كتاب يف اجلرب و املقابلة  ،فلقد ذكر ابن يونس رمحة هللا
عليه يف كتاب الفرائض ما نصه :وقد شرحتها يف كتاب ألفته يف اجلرب
واإلعراب عما أبرض مصر من األعراب" .احملقق :فرداند واسطون فيلد
(مستشرق أملاين)( ،أملانيا :جوتنجن ،عام  1847م) ،ص80؛ وعبد الرمحن
بن حممد ابن خلدون" ،ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن
عاصرهم من ذوي الشأن األكرب" .احملقق :خليل شحادة( ،ط ،2بريوت:
دار الفكر 1408 ،هـ 1988 -م).18 :6 ،
( )1هي مدينة ساحلية إبفريقية أي تونس ،تقع على ساحل البحر الشرقي تطل
عليه من ثالث جهات ،انظر :ايقوت احلموي" ،معجم البلدان"229 :5،؛
وحيىي الشامي" ،موسوعة املدن العربية واإلسالمية" ،ص.157
( )2ابن فرحون" ،الديباج املذهب".240 :2 ،
( )3حممد بن يوسف املواق" ،التاج واإلكليل ملختصر خليل"( .ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1416 ،هـ1994-م).524 :2 ،
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و املقابلة.
والعالمة الشيخ حممد بن يونس –رمحه هللا -هو أحد األربعة
الذين اعتمد الشيخ خليل ترجيحاهتم يف خمتصره يقول اإلمام احلطاب:
"وخص ابن يونس ابلرتجيح؛ ألن أكثر اجتهاده يف امليل مع بعض
أقوال من سبقه ،و ما خيتار لنفسه قليل"(. )1
تويف رمحة هللا عليه يف عشر بقني من ربيع األول سنة إحدى
ومخسني و أربعمائة 451هـ [1049م] وقربه ابملنستري( )2حذو ابب
القصر الكبري يعرف بسيدي اإلمام(.)3

( )1حممد بن حممد احلطاب" ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل"( ،ط،3
بريوت :دار الفكر1412 ،هـ 1992 -م).35 :1 ،
( )2مدينة عريقة إبفريقية وهي تونس ،تقع على ساحل البحر بني املهدية وسوسة
يف الشمال الشرقي ،انظر :ايقوت احلموي" ،معجم البلدان"209 :5 ،؛
وحيىي الشامي" ،موسوعة املدن العربية واإلسالمية" ،ص.157 :
( )3مصادر الرتمجة :القاضي عياض" ،ترتيب املدارك"114 :8 ،؛ وابن فرحون،
"الديباج املذهب"240 :2 ،؛ واحلطاب" ،مواهب اجلليل" 35 :1 ،؛ و
ابن خملوف" ،شجرة النور الزكية"165 :1 ،؛ وقاسم علي سعد"،مجهرة
تراجم الفقهاء املالكية".1132 :3 ،

- 231 -

معامل منهج اإلمام ابن يونس الصقلي يفكتابه اجلامع ملسائل املدونة استقراء وتطبيق من خاللكتاب الطهارة ،جنيب بن اهلامشي حمراز

املطلب الثاني :نبذة عن املدونة وما كتب حوهلا:
قبل التعريف بكتاب اجلامع ملسائل املدونة ،أقدم نبذة موجزة
عن أصله وهو املدونة ،والغرض ههنا التنبيه على مكانتها عند املالكية،
وبيان أبرز ما كتب حوهلا.
املدونة من أعظم دواوين املالكية بعد الديوان األول املوطأ ،لذا
اجته اهتمام املالكية إليها اجتاها كليا منقطع النظري ،فكم من حافظ هلا
عن ظهر غيب ،وكم من شارح وخمتصر ومعلق ومبسط أللفاظها ،بل
عز املذهب املالكي ـ من العزة ال الندرة ـ هي
كانت يوما ما حني َّ
معيار العلم عند أهل العلم والفضل والسلطان ،فال يوىل أحكام القضاء
إال من أجادها بل حفظها وأجاد مسائلها ،وليس هذا غلواء ،إمنا هو
اعتزاز وداللة على متكن هذا الفقه من واقع الناس ومعاشهم.
فاملدونة قد مجعت أقوال مؤسس املذهب وأقوال أصحابه الكبار
على وجه التحري والدقة والضبط ،فصارت بذلك مرجع املالكيني يف
الفقه ،حىت مسوها األم والكتاب؛ ملنزلتها الرفيعة ،قال احلطاب (ت
" :)954املدونة أشرف ما ألف يف الفقه من الدواوين ،وهي أصل
املذهب وعمدته"( ، )1وقال ابن رشد اجلد (ت" :)520أصل علم
املالكيني ،وهي مقدمة على غريها من الدواوين بعد موطأ مالك رمحه
( )1احلطاب" ،مواهب اجلليل".34 :1 ،
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هللا ،ويروى أنه ما بعد كتاب هللا أصح من موطأ مالك ،وال بعد املوطأ
ديوان يف الفقه أفيد من املدونة ،هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه
(ت 180ه) عند أهل النحو ،وككتاب إقليدس عند أهل احلساب،
وموضعها يف الفقه موضع أم القرآن من الصالة ،جتزئ من غريها وال
جيزئ غريها منها"(.)1
ونظرا هلذه القيمة السنية للمدونة فال غرو أن يهتم هبا املالكيون
اهتماما ابلغًا ،فكم شارح هلا وخمتصر ومهذب ومعلق على مسائلها،
ً
وكم حافظ هلا ومستظهر ،وكثرة اجلهود عليها تبني شدة ولوع املالكية
هبا ،فما كتب حول املدونة كثري جدا ال يناسب استيعابه يف هذا املقام،
فحسيب أن أنص على بعض ذلك ال سيما ما طبع منه:
أوال :املختصرات:
 .1التهذيب خللف بن حممد الرباذعي (ت 372هـ).
.2خمتصر املدونة :البن أيب زيد القريواين (ت386هـ).
.3املقرب يف اختصار املدونة البن أيب زمنني (ت 399هـ).
واملطبوع الذي وصل إلينا من ذلك األوالن فقط.
اثنيا :الشروح واحلواشي والتعليقات:
( )1حممد بن أمحد ابن رشد "،املقدمات املمهدات" .حتقيق الدكتور حممد حجي،
(ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي  1408 ،هـ 1988 -م).44 :1 ،
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وهي كثرية جدا ،بعضها عين بشرح املدونة ،وبعضها ابلتعليق
على مواضع منها ،وبعضها حبل مشكالهتا وتصحيح رواايهتا ،منها:
 .1اجلامع ملسائل املدونة البن يونس الصقلي (ت451هـ)،
مطبوع ،وهو الكتاب موضوع الدراسة.
 .2التبصرة أليب احلسن علي بن حممد اخلمي (ت 478هـ )،
مطبوع.
 .3مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة
وحل مشكالهتا أليب احلسن علي بن سعيد الرجراجي (ت بعد
633هـ) ،مطبوع.
 .4التعليقة على املدونة أليب مهدي عيسى بن صاح الوانُّوغي
التونسي (ت 810هـ) ،مطبوع.
.5املقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من
األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها
املشكالت ،أليب الوليد ابن رشد القرطيب (ت.)520
.6التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة و املختلطة ،للقاضي
عياض (ت544هـ) ،مطبوع.
.7النكت والفروق ملسائل املدونة لعبد احلق بن هارون الصقلي
(ت 466هـ)  ،مطبوع.
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 .8التوسط بني مالك وابن القاسم يف املسائل اليت اختلفا فيها
من مسائل املدونة ،أليب عبيد القاسم بن خلف الطُّرطوشي (ت
 ،)378مطبوع.
.9التعليقة على املدونة أليب عبد هللا املازري (ت536هـ)،
حققت جبامعة فاس ابملغرب يف رسالة دكتوراه سنة 2017م.
املطلب الثالث :التعريف بكتاب اجلامع ملسائل املدونة:
كان من بني أحسن وأفضل وأمجل من اعتىن ابملدونة العالمة:
اختصارا
أبو بكر حممد بن عبد هللا بن يونس رمحه هللا ،فقد اختصرها
ً
جامعا ملسائلها
شرحا وافيًا ً
شامالً ،
رً
ائعا غري خمل مبسائلها ،وشرحها ً
شارحا ما
تدليال،
موردا اآلاثر ً
املفرقةً ،
مقتبسا زايدهتا ونظائرها املوزعةً ،
ً
توجيها يتسق مع
موجها له
ً
تيسرياً ،
أشكل من لفظها ،ابسطًا لفظها ً
مضامينها ،مبينًا وجوهها وأتويلها من غري املدونة ،ومفرقًا بني
متماثالهتا حىت ال يلتبس بعضها ببعض(.)1
وال غرو فهو نتاج عامل جهبذ دراك حاز السبق يف العلوم،
وشهرته يف املذهب املالكي قدميا وحديثا تغين عن ذكر ترمجته.
( )1مركز الدراسات واألحباث ابملغرب ،حبث بعنوان" :اجلامع ملسائل املدونة
واملختلطة البن يونس"،
.http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=5619
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سبب أتليفه:
كان أتليفه رمحه هللا للمدونة سببيًا ال ابتدائيًا من تلقاء نفسه،
فقد أابن يف مقدمته أن إقدامه على أتليف اجلامع كان بسبب رغبة
مجاعة من طالب العلم يف أن يصنف هلم سفرا على هذه الشاكلة
حيث قال« :أما بعد :يسران هللا هلدايته ،وهداان إىل توفيقه ،فقد انتهى
إيل ما رغب فيه مجاعة من طلبة العلم ببلدان يف اختصار كتب املدونة
واملختلطة .»...
وقد اعتمد اإلمام على أهم مصادر الفقه املالكي مما سطره
أئمته أو نقل عنهم كابن القاسم (ت 191هـ) ،وابن املواز (269هـ)،
وابن العتيب (ت  ،)254وابن وهب (ت197ه) ،وابن حبيب
(ت238ه) ،واألهبري(ت 375هـ) ،وابن القصار (ت 397هـ) ،وابن
خويز منداد (ت390ه أو حنوها) ،وأيب إسحاق بن شعبان (ت
355هـ) ،وأيب بكر بن اللباد (ت 333هـ)  ،ومرة يستخدم مثل :قال
غري واحد من البغداديني( ،)1وقال بعض أصحابنا ،ومعظم جبال الفقه
املالكي وأعمدته ممن كانوا قبله.
ورمبا صرح أبمساء املؤلفات دون أصحاهبا وهو تقليد جار عند
( )1سيأيت بيان املراد ابلبغداديني يف املطلب الثالث :االصطالحات اليت
استخدمها ابن يونس يف كتابه اجلامع من املبحث األول قريبا.
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أهل العلم الشتهارها عندهم اشتهار املؤلف.
اسم الكتاب:
مل يبني املصنف رمحه هللا اسم كتابه يف املقدمة اليت افتتحه هبا،
غري أنه نص على امسه ضمن كتابه "اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة"،
حيث قال:
"فقد كنا شرطنا يف كتاب الوالء واملواريث من الكتاب اجلامع
جامعا ألصول الفرائض"( ،)1وهذا
كتااب
خمتصرا ً
ملسائل املدونة أان نضع ً
ً
نص من املؤلف ينبغي االعتماد عليه ،كما أنه وردت هذه التسمية يف
موضع آخر من الكتاب ،لكن حيتمل أنه تكون من املؤلف كما حيتمل
أن تكون من النساخ؛ لكوهنا وردت يف مطلع أحد كتب املصنَّف:
"كتاب السلم الثاين من اجلامع ملسائل املدونة"(.)2ومما يؤيد صحة هذه التسمية ما وجد على أغلفة خمطوطات
الكتاب كما أفاده بعض حمققي اجلامع ،فقد اتفقت على هذه
التسمية .ومل خيتلف بعضها إال إبضافة بعض القيود كأهنا مبثابة البيان
( )1حممد بن عبد هللا ابن يونس" ،اجلامع ملسائل املدونة" .حتقيق جمموعة ابحثني
يف رسائل دكتوراه جبامعة أم القرى( .ط ،1بريوت :دار الفكر1434 ،هـ-
 2013م).367 :21،
(" )2اجلامع".235 :11 ،
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له ،ولعلها مقتبسة من مقدمة الكتاب(.)1
وقد اعتمد أحد حمققي اجلامع وهو الدكتور الفاضل أمحد بن
عبد الكرمي جنيب وفقه هللا عنو ًاان آخر ورد يف شيء من نسخ اجلامع،
وهو "اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة وزايدهتا ونظائرها وشرح ما
أشكل منها وتوجيهه والفرق بينه وبني ما شاكله" ،وقد وردت هذه
العبارة يف مطلع كتاب الصلح حيث جاء فيه" :كتاب الصلح من
اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة وزايدهتا ونظائرها وشرح ما أشكل منها
وتوجيهه والفرق بينه وبني ما شاكله(.)2
أمهية الكتاب:
أمهية اجلامع البن يونس يف الفقه املالكي كبرية وابلغة ،فعليه
معتمد املالكية يف القدمي ،بل كان يطلق عليه مصحف املذهب ،وذلك
تشبيها له ابملصحف الشريف املبني فيه كل شيء ،وأنه من كان عنده
اجلامع استغىن به عن غريه ،وهي يف احلقيقة تسمية طابقت
مسماها(.)3
 يقول القاضي عياض(ت544هـ) مبينًا قيمة الكتاب" :عليه
( )1انظر :طالب جامعة أم القرى ،مقدمة حتقيق اجلامع ،ص .14
(" )2اجلامع".251 :14 ،
( )3املواق" ،التاج واإلكليل".524: 2 ،
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اعتماد الطالبني يف املغرب للمذاكرة"(.)1
 ويقول احلجوي(ت " :)1376عليه اعتمد من بعده وكان
يسمى مصحف املذهب لصحة مسائله ووثوق صاحبه"(.)2
 وهو من كتب املالكية اليت اعتمدها الشيخ أبو املودة
خليل(ت  )767يف خمتصره للرتجيح(.)3
كتااب
وقد تداوله الناس شرقًا وغرًاب ونقلوا منه ،بل ال تكاد جتد ً
تفسريا إال ونقل عن ابن يونس ،وهذا وحده
مالكيًا فقهيًا أو حديثيًا أو
ً
فضال عن أن بعضهم كان حيفظه عن
كاف يف إثبات قيمة الكتابً ،
ظهر غيب ،وجييب عن املسائل منه(.)4
تنبيه :املراد ابلكتب املختلطة:
تبعا
يسمى البعض اجلامع ابجلامع ملسائل املدونة واملختلطةً ،
لألصل الذي خدمه اجلامع أعين املدونة؛ فقد عين اإلمام سحنون
( )1القاضي عياض" ،ترتيب املدارك".114 :8 ،
( )2حممد بن احلسن احلجوي" ،الفكر السامي يف اتريخ الفقه اإلسالمي"،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،هـ1995 -م).245 :2 ،.
( )3انظر" :خمتصر خليل" ،ص.11
( )4مركز الدراسات واألحباث ابملغرب ،حبث بعنوان" :اجلامع ملسائل املدونة
واملختلطة البن يونس"،
.http://www.almarkaz.ma/Article.aspx?C=5619
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ابلتبويب والتهذيب وترتيب املسائل يف املدونة" ،ورجع هبا إىل القريوان
يف سنة إحدى وتسعني ومائة ،وهي يف التأليف على ما مجعه أسد أوال
غري مرتبة املسائل ،وال مرمسة الرتاجم ،فرتب سحنون أكثرها ،وبوهبا
على تبويب التصانيف"( ،)1وبقيت أصول على اختالطها يف السماع مل
ميهله الزمن لرتتيبها وتبويبها؛ وألجل ذلك تسمى املدونة واملختلطة،
والكتب املختلطة يف املدونة هي :الصيد ،الذابئح ،احلج الثالث،
األقضية ،الشفعة ،القسمة ،الغصب ،حرمي البئر ،الرهون ،اللقطة،
الضوال ،الوديعة ،العارية ،اهلبات ،اجلراحات ،السرقة ،احملاربني ،الرجم،
القذف ،الدايت ،وقد قام أبو املشرتى سليمان بن عبد امللك (ت
335ه) بتبويب الكتب املختلطة يف املدونة(.)2

( )1أمحد بن حممد ابن خلكان" ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" .احملقق:
إحسان عباس( ،ط ،1بريوت :دار صادر1994 ،م).181 :3 ،
( )2القاضي عياض" ،ترتيب املدارك".146 :6 ،
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املبحث األول :املعامل املتعلقة باملنهج العام للكتاب:
هذا املبحث معقود لبيان املعامل املتعلقة ابملنهج العام للكتاب،
من حيث طريقة التصنيف والرتتيب واألسلوب ،والكالم عنها ينتظم يف
مثانية مطالب:
املطلب األول :املنهجية العامة لإلمام ابن يونس يف كتابه اجلامع
من خالل مقدمته:
قد حتدث العالمة ابن يونس وأابن عن منهجه يف كتابه يف
إيل ما رغب فيه مجاعة من طلبة
مقدمته اليت وضع فقال" :فقد انتهى َّ
العلم يف بلدان يف اختصار كتب املدونة واملختلطة ،وأتليفها على التوايل
وتبسيط ألفاظها وتتبع اآلاثر املروية فيها عن الرسول  وأصحابه ،
وإسقاط إسناد اآلاثر وكثري من التكرار ،وشرح ما أشكل من مسائلها
وبيان وجوهها ومتامها من غريها ،فسارعت إىل ذلك رجاء النفع به
واملثوبة عليه ،وأدخلت فيه مقدمات أبواب كتاب أيب حممد ابن أيب زيد
وزايدته إال اليسري منها ،وطالعت يف كثري منها نقله يف النوادر ،ونقلت
كثريا من الزايدات من كتاب ابن املواز واملستخرجة ،ومل أخل النظر إىل
ً
نقل أيب حممد واختصاره فيها ،وعملت على األمت عندي من ذلك،
ورمبا قدمت وأخرت مسائل يسرية إىل شكلها."..
يتبني من خالل مما ذكره عن منهجه ما يلي:
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أنه اختصر كتب املدونة واملختلطة ،وقد اعتمد على خمتصرالرباذعي (ت 372هـ) املعروف بتهذيب املدونة ابلدرجة األوىل ،وعلى
خمتصر ابن أيب زيد القريواين(ت .)386
مراعاة ترتيب املسائل يف املدونة ،إال يف بعض املواضع حيثقدم ما حقه التقدمي ،وأخر ما حقه التأخري؛ مجعا للشيء مع نظريه يف
موضع واحد.
شرح ألفاظ املدونة اليت حتتاج إىل إيضاح تيسريا للطالب.أسقط كثريا مما التكرار الوارد يف املدونة سواء يف املسائلاملكررة أو يف األحاديث واآلاثر.
عمد إىل حذف أسانيد األحاديث واآلاثر طلبا لالختصار.الكالم على األحاديث واآلاثر ابلشرح والتوضيح.توجيه مسائل املدونة واألقوال من غريها من الكتب املعتمدة.إضافة مسائل أخرى من مهمات دواوين املذهب ككتب ابنأيب زيد القريواين ،والقاضي عبد الوهاب (ت  422هـ)  ،واملوازية
والعتبية والواضحة.
املطلب الثاني :تقديم فصول يف فضل العلم واحلث عليه وبيان
أصوله:
ساق اإلمام ابن يونس مقدمة؛ يف فضل العلم واحلث عليه
وأصوله ،كما صنع ابن أيب زيد يف "النوادر والزايدات" ،حيث قال ابن
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يونس" :ابب يف فصل العلم واحلث عليه وأصوله-فصل يف الدالئل
على فضل العلم والعلماء ،وحكم طلب العلم".
فحث فيه على الصرب على حتصيل العلم ،وأنه ال يتأتى إال
ابلعناية واملثابرة واملباحثة واملالزمة ،مع طلب توفيق هللا وتسديده،
ومالزمة طاعته.
وساق نصوصا من الكتاب والسنة يف فضل العلم واحلث عليه،
بل وجعله قرين ا جلهاد يف سبيل هللا حيث قال" :فطلب العلم فريضة،
كفريضة اجلهاد؛ لقوله تعاىل :ﱡ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﱠ
[سورة التوبة ،]122:فجعل ذلك فرضاً حيمله اخلاص عن العام ،إال ما
ال يسع جهله من اللوازم ،من صفة الوضوء ،والطهر ،والصالة،
والصوم ،والزكاة ،واحلج ففرض على كل من لزمه ذلك ،معرفته"(.)1
وبني أن حتصيل العلم منه ما هو على الكفاية ،ومنه ما هو
فرض عني ،مث ساق رمحه هللا كالما يف اجلد واملثابرة وأن هداية هللا
سبب احلصول على العلم ،حيث قال" :والعلم ال أييت إال ابلعناية،
( )1ابن يونس" ،اجلامع ملسائل املدونة".6 :1،
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واملباحثه واملالزمة مع هداية هللا تعاىل وتوفيقه"( ،)1مث ساق مناذج يف
ذلك عن بعض األعالم الكبار :سعيد بن املسيب (ت 94هـ)،
ومالك ،وابن القاسم ،وسحنون بن سعيد.
مث عقب بفصل حتدث فيه عن أصل هذا العلم حتت "فصل يف
أصول علم الفقه" بقوله" :اعلم وفقنا هللا :أن األصل يف هذا العلم اتباع
الكتاب والسنة وإمجاع األمة ،مث النظر واالستدالل ،والقياس على
ذلك"( ،)2مث ساق من النصوص ما فيه األمر ابتباع القرآن ،وطاعة
املعرب عن
الرسول  ،وحجية اإلمجاع ،مث النظر واالستدالل والقياسَّ ،
ذلك يف النصوص ابالعتبار واالستنباط.
املطلب الثالث :االصطالحا ال ي استخدمها ابن يونس يف كتابه
اجلامع:
استعمل رمحه هللا يف كتابه مصطلحات متنوعة بعضها خيتص
أبمساء األشخاص وبعضها خيتص أبمساء الكتب ،منها ما يلي:
أوال :املصطلحات املتعلقة ابلكتب:
"األمهات" :يريد هبا املالكية :املدونة لسحنون ،واملوازية ال بن

( )1ابن يونس" ،اجلامع ملسائل املدونة".7 :1،
( )2ابن يونس" ،اجلامع ملسائل املدونة".9 :1،
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املواز (ت 269هـ) ،والعتبية ال بن العتيب (ت 254ه) ،والواضحة
()1

البن حبيب(ت238ه) .
"املختصر" :يريد به خمتصر املدونة البن أيب زيد(ت ،)386
وإذا أراد خمتصر الرباذعي (ت 372هـ) هلا املعروف ابلتهذيب فأنه
()2
يقول قال يف املدونة وحنوه .
"الكتاب" أو "األم" :املراد بذلك عنده وعند املالكية عموما
()3
املدونة .
اثنيا :املصطلحات املتعلقة ابألعالم:
"قال بعض البغداديني":
ينبغي أن يعلم أن بغداد كانت مقر إحدى مدارس املالكية
املهمة ،ومن أعالمها الشيخ أبو بكر األهبري (ت  ،)375وابن
اجلالب (ت  ،)378والقاضي أبو احلسن ابن القصار (ت ،)398

( )1انظر :حممد املختار بن حممد املامي" ،املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته –
خصائصه ومساته"( ،ط ،1اإلمارات العربية املتحدة :مركز زايد للرتاث
والتاريخ1422 ،هـ2002-م) ،ص.25 :
( )2انظر :طالب جامعة أم القرى ،مقدمة حتقيق اجلامع ملسائل املدونة ،ص .18
( )3انظر :املامي ،املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته – خصائصه ومساته" ،ص .500

- 245 -

معامل منهج اإلمام ابن يونس الصقلي يفكتابه اجلامع ملسائل املدونة استقراء وتطبيق من خاللكتاب الطهارة ،جنيب بن اهلامشي حمراز

والقاضي عبد الوهاب (ت  )422وغريهم(.)1
غري أن الظاهر من صنيع ابن يونس أنه يريد بقوله "قال بعض
البغداديني" :القاضي عبدالوهاب؛ ألنه يقول ذلك وينقل النص من
كتبه كما يظهر ابلتتبع(.)2
"قال بعض الناس" :يريد به احلنفية كما هو ظاهر نقله منهم(.)3
"م" :يريد به نفسه ،وهو اختصار إما المسه (حممد) أو
لـ(مصنف) ،واحتمال كوهنا من النساخ غري مستبعد(.)4
"قال حممد" :يريد به حممد بن املواز(269هـ) (.)5
"قال الربقي" :يريد به إبراهيم بن عبدالرمحن ابن أيب الفياض
(ت 245هـ)(.)6
"قال أبو إسحاق" :يريد به ابن شعبان حممد بن القاسم(ت

( )1انظر :حممد بن إبراهيم العلي" ،اصطالح املذهب عند املالكية"( ،ط،1
ديب :دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث 1420،هـ-
2000م) ،ص .66-62
( )2انظر :طالب جامعة أم القرى ،مقدمة حتقيق اجلامع ملسائل املدونة ،ص .25
( )3انظر نفس املرجع السابق.
( )4انظر نفس املرجع السابق.
( )5انظر نفس املرجع السابق.
( )6انظر نفس املرجع السابق.
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355هـ) (.)1
"قال عيسى" :يريد به عيسى بن دينار (ت .)2()212
"قال علي" :يريد به علي بن زايد (ت 183هـ)(.)3
"قال عبد امللك" :يريد به عبدامللك بن املاجشون (ت
212هـ) (.)4
"قال أبو احلسن" :يريد به شيخه أاب احلسن القابسي (ت
.)5()403
"قال أبو حممد" :يريد به ابن أيب زيد القريواين(ت .)6()386
اثلثا :مصطلحات أخرى:
"املستن َكح":
كثريا يف اجلامع ،وليس خاصا به ،بل
مصطلح أورده ابن يونس ً
هو من مصطلحات املالكية اليت انفردوا هبا لفظًا ،فمعناه مستعمل عند
غريهم ،واملراد به املوسوس الذي يشك يف كل صالة ووضوء ،أو يطرأ
()1طالب جامعة أم القرى ،مقدمة حتقيق اجلامع ملسائل املدونة.
( )2انظر نفس املرجع السابق.
( )3انظر نفس املرجع السابق.
( )4انظر نفس املرجع السابق.
( )5انظر نفس املرجع السابق.
( )6انظر نفس املرجع السابق.
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()1

له ذلك يف اليوم مرارا .
من استعماالت ابن يونس له يف اجلامع ما يلي:
قوله حتت عنوان "فصل يف الوضوء من املذي ،وسلس()2
البول  ،وما خيرج من الدبر"" :وأمر الرسول  ابلوضوء من املذي
()3

مع غسل الفرج  ،وقال عمر بن اخلطاب [ :إين ألجده يتحدر
مين مثل اخلريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل فرجه وليتوضأ](.)4
يعين غري املستنكح"(.)5
وقوله بعدها" :وروى ابن وهب أن عمر بن اخلطاب  قال:[إين ألجده يف الصالة على فخذي كخرز اللؤلؤ فما أنصرف حىت
()6
مستنكحا يف آخر عمره"(.)1
أقضي صاليت ] ،يعين أنه كان
ً
( )1انظر :املامي" ،املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته – خصائصه ومساته" ،ص .471
( )2سلس البول :اسرتساله وعدم استمساكه حلدوث مرض بصاحبه ،وصاحبه
سلس ابلكسر ،نظر :أمحد بن حممد الفيومي( ،بريوت :املكتبة العلمية)
"املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري" ،285 :1 ،مادة (س ل س).
( )3رواه :البخاري ح( ،)132ومسلم ح( )303عن علي.
( )4رواه :مالك يف املوطأ ح(.)43
( )5انظر :ابن يونس" ،اجلامع ملسائل املدونة".135 :1،
( )6رواه :سحنون بسنده يف املدونة.120 :1 ،
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إىل غري ذلك من األمثلة(.)2

املطلب الرابع :تقسيم اجلامع إىل كتب وأبواب:
من معامل منهجه رمحه هللا :أنه قسم مصنفه إىل كتب ،وبوب
ومنظما ،ويسهل اإلفادة منه،
األبواب والفصول ،مما جيعل كتابه مرتبًا
ً
قال يف مطلعه بعد املقدمة اليت بدورها قسمها إىل فصول كما سبق
ذكره" :كتاب الطهارة  -ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"،
ويالحظ أنه عمد أيضا إىل تقسيم الكتب الطويلة يف نفس املوضوع
الفقهي إىل كتابني أو ثالثة أحياان ليجعل عدد األبواب يف كل كتاب
متقاربة وهو يف ذلك اتبع ألصل كتابه وهو املدونة فقد جرى على
نفس تقسيماهتا يف الغالب ،مثال ذلك:
الصالة حيث قال :كتاب الصالة األول ،وكتاب الصالة الثايناباب.
اباب ،ويف الثاين تسعة عشر ً
وجعل يف األول أربعا وعشرين ً
 الزكاة حيث قال :كتاب الزكاة األول ،وكتاب الزكاة الثايناباب.
وجعل يف األول و ً
اباب ،ويف الثاين سبعة عشر ً
احدا وعشرين ً
احلج حيث قال :كتاب احلج األول ،وكتاب احلج الثاين،اباب ،ويف الثاين مثانية
وكتاب احلج الثالث ،وجعل يف األول سبعة عشر ً
أبواب ،ويف الثالث ستة أبواب.
( )1انظر :ابن يونس" ،اجلامع ملسائل املدونة".136-135 :1،
( )2انظر :ابن يونس" ،اجلامع ملسائل املدونة" 136 :1،يف ثالثة مواضع؛ :1
 139يف موضعني؛  153 :1يف موضعني أيضا.
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وهكذا صنع يف النكاح ،والسلم ،والوصااي ،والشفعة والقسموالفرائض.
املطلب اخلامس :ذكر التقاسيم واألنواع:
من معامل منهجه أنه يقوم حبصر ما حتته أنواع أو أفراد ،ويف ذلك
تسهيل لضبط الفروع املتناثرة ،فمن ذلك:
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :الطهارةمن احلدث فريضة واجبة على كل من لزمته الصالة ،وشروط وجوهبا
مخسة" ،وسردها(.)1
 قوله يف نفس الباب عن طهارة احلدث نقال عن غريه" :وهيثالثة أنواع :وضوء ،وغسل ،وبدل منهما عند تعذرمها ،وهو التيمم"(.)2
 قوله يف نفس الباب" :ففروضه من غري املتطهر من جنابة ،أوحيض سبعة ،وهى :النية ،واملاء الطاهر ،وغسل مجيع الوجه ،وغسل
اليدين إىل املرفقني ،ومسح الرأس كله عند مالك ،وغسل الرجلني إىل
الكعبني ،واملواالة مع الذكر"(.)3
 قوله يف نفس الباب" :وسننه سبع أيضاً -وعددها ،"-مثقال" :وفضائله سبع أيضاً -وعددها.)4("-
( )1انظر :ابن يونس" ،اجلامع ملسائل املدونة".14 :1 ،
( )2انظر :نفس املرجع السابق.18 :1 ،
( )3انظر :نفس املرجع السابق.19 :1 ،
( )4انظر :ابن يونس" ،اجلامع ملسائل املدونة".20 :1 ،
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وغري ذلك كثري(.)1

املطلب السادس :عبارا ابن يونس وأسلوبه اللغوي.
امتاز كتاب اجلامع البن يونس من اللغة بوضوح العبارة ،وسهولة
األسلوب ،والبعد عن التعقيد اللفظي ،فال جيد املطالع فيه عناءً لفهم
عباراته ،فهي مسة ابرزة يف الكتاب ،مع تقدم عصر املؤلف نسبيا ،ومع
متكنه يف اللغة.
مفهوما ،أما عباراته هو فسهلة
وقد عين رمحه هللا جبعل كتابه
ً
كما أسلفت ،وأما ما قد يشكل يف عبارات غريه فإنه يقوم بشرحه،
فيشرح الغريب ،كما سيأيت بيانه إن شاء هللا يف املبحث الرابع حتت
املطلب الثاين :شرح الغريب.
املطلب السابع :تصدير األبواب والفصول بآية أو حديث:
كثريا إىل
يالحظ املطالع لكتاب اجلامع البن يونس أنه يعمد ً
تصدير األبواب اليت يبوهبا وأحياان الفصول اليت يعقدها بنص من القرآن
أو السنة مما يعترب أصل الباب ،فمن ذلك:
-قوله حتت عنوان "فصل يف غسل الكفني قبل إدخاهلما يف

( )1انظر على سبيل املثال" :اجلامع" 19 :1 ،يف موضعني؛ 20 :1؛ :1
116؛ 171 :1؛ 223 :1؛  225 :1يف موضعني.
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اإلانء"" :من الواضحة وغريها :هنى النيب صلى هللا عليه وسلم املستيقظ
من نومه أن يدخل يده يف وضوئه حىت يغسلها"(.)1
قوله يف "ابب  :3-يف الوضوء مبا بل فيه شيء من الطعام أومباء مضاف أو وقع فيه خشاش"" :قال هللا تعاىل :ﱡﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ﱠ [سورة الفرقان.)2(".]48:
قوله يف "ابب :يف الوضوء مبا قد شربت فيه الكالب والسباعوالدواب والدجاج والنصراين واجلنب واحلائض"" :روي أن رسول هللا
 أمر بغسل اإلانء يلغ فيه الكلب سبع مرات(.)4(" )3
إىل غري ذلك من الشواهد الكثرية(.)5
املطلب الثامن :تصدير األبواب باآلثار عند فقد النص:
تتميما ملا سبق يف املعلم األخري أنه حني ال جيد نصا
ويالحظ ً
( )1انظر" :اجلامع".49 :1 ،
( )2انظر" :اجلامع".65 :1 ،
( )3رواه :مسلم ح(.)179
( )4انظر" :اجلامع".82 :1 ،
( )5انظر على سبيل املثال" :اجلامع"98 :1 ،؛ 105 :1؛ 116 :1؛ :1
153؛ 162 :1؛ 204 :1؛ 223 :1؛ 289 :1؛ .359 :1
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من قرآن أو سنة فإنه يصدر الباب بشيء من آاثر الصحابة  ،فمن
ذلك:
قوله حتت عنوان "فصل يف مسح املرأة رأسها يف الوضوء "روىابن وهب أن عائشة(ت 57هـ) وجويرية (ت56هـ) زوجيت النيب ،
()1
وصفية زوجة ابن عمر كن إذا توضأن يدخلن أيديهن حتت الوقاية
()3( )2
فيمسحن جبميع رؤوسهن ،وقاله ابن املسيب وابن شهاب وغريهم " .
وقوله يف "ابب :يف وطئ املسافر واجلريح أهله ووطئ املسلمزوجته الكتابية قبل الغسل وغسل من أسلم[ -فصل :وطئ املسافر]":
"روى ابن وهب أن علي بن أيب طالب رضى هللا عنه وابن مسعود
وغريمها :كانوا يكرهون أن جيامع الرجل امرأته مبفازة ،إال أن يكون معه
(.)5(")4
ماء
وقوله يف "ابب :يف اإلمام يصلي وهو جنب أو بغري قراءة-( )1الوقاية :هي اخلرقة اليت تعقد هبا املرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار ،انظر:
صاح بن عبد السميع األزهري( ،بريوت :املكتبة الثقافية)" ،الثمر الداين
شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين" ،ص .53
( )5اآلاثر مروية يف املدونة.124 :1 ،
( )3انظر" :اجلامع".162 :1 ،
( )7األثر يف املدونة.136 :1 ،
( )5انظر" :اجلامع".251 :1 ،
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[فصل :يف اإلمام يصلى وهو جنب]"" :وقد صلى عمر بن اخلطاب 
()1
ابلناس وهو جنب ،مث قضى الصالة وحده ،ومل أيمرهم ابلقضاء "(.)2
إىل غري ذلك من الشواهد (.)3
املطلب التاسع :البعد عن االستطراد بذكر املسائل يف غري مظانها:
من امليزات اليت يتسم هبا كتاب اجلامع أنه مصنفه يبتعد عن
االستطراد وذكر املسائل يف غري مظاهنا ،وإمنا يلتزم قدر الوسع ذكر
املسائل يف مواضعها املناسبة يف الغالب األعم ،قد يستطرد أحياان وهو
اندر فيذكر مسألة خارجة عن موضوع الباب لوجود ارتباط ما مع
مسألة الباب اليت يكون بصدد بياهنا ،فمن ذلك:
–قوله يف "ابب :يف الوضوء مبا بل فيه شيء من الطعام أو مباء
مضاف أو وقع فيه خشاش" بعد تقرير أن املاء الذي وقع فيه خشاش
طهورا يصح الوضوء به ،قال" :وقال أشهب [ت204ه]
األرض يبقى ً
()4
عن مالك يف "العتيبة"  :وإذا ابعه فليبني؛ ألنه عيب ،قيل :ألجل

( )1رواه :البيهقي يف "السنن الكربى" ،ح(.)4073
( )2انظر" :اجلامع".256 :1 ،
( )3انظر أيضا" :اجلامع"272 :1 ،؛ .385 :1
( )4انظر" :اجلامع".78 :1،
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اخلالف فيه وإن النفوس تعافه "(.)2
قوله حتت عنوان "فصل :الفأرة متوت يف سائل"" :ومن املدونةقال مالك :وما ماتت فيه فأرة من عسل أو مسن ذائب ،فإنه ال يباع
وال يؤكل ،وال أبس أن يعلف النحل العسل.... .واختلف يف بيعه فقال
مالك :ال يبيعه من مسلم وال من نصراين ،وقال أصحاب مالك ،إال
وهب ،قال :ال أبس ببيعه إذا بني"(.)3
وهذه كما ترى مسألة متعلقة ابلبيوع ،وموقعها األنسب شروط
وحتديدا حتت شرط كون املبيع عينًا مباحة النفع ،إذ هنالك
صحة البيع
ً
يتحدث الفقهاء على حكم بيع األعيان املتنجسة.

( )1حممد بن أمحد بن رشد القرطيب" ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل
ملسائل املستخرجة" ،حتقيق :حممد حجي وآخرين( ،ط،2بريوت :دار الغرب
اإلسالمي 1408 ،هـ  1988 -م).509 :1 ،
(" )2العتبية" حملمد العتيب القرطيب (ت 255هـ) ،ويقال هلا "املستخرجة" ألنه
استخرجها من األمسعة اليت رويت عن اإلمام مالك بواسطة تالميذه ،وهي
إحدى أمهات كتب املالكية ،ومل تطبع ،غري أنه قد شرحها ابن رشد اجلد
(ت 520هـ) يف كتابه الكبري "البيان والتحصيل" وهو مطبوع.
( )3انظر" :اجلامع".212 :1،
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املبحث الثاني :املعامل املتعلقة باألدلة وطريقة االستدالل عند
اإلمام ابن يونس:
هذا املبحث معقود لبيان املعامل املتعلقة ابملنهج االستداليل عند
ابن يونس ،فقد أظهر رمحه هللا عناية فائقة أبدلة األحكام على
حافال ابألدلة ،جيد فيه الباحث عن
سفرا ً
اختالف أنواعها ،فجاء كتابه ً
أدلة املالكية على أقواهلم بغيته ،كما يظهر من خالل املطالب العشرة
التالية:
املطلب األول :تصدير األبواب والفصول بآية أو حديث أو بأثر:
من مظاهر عناية ابن يونس رمحه هللا ابألدلة النقلية أنه يصدر
أحياان الفصول املعقودة حتت األبواب بنص من
األبواب اليت عقدها ،و ً
نصا من الكتاب
كتاب هللا  ،أو حديث لرسول هللا  ،فإن مل جيد ً
والسنة صدر أبثر لبعض الصحابة  يف موضوع الباب ،كما سبق
بيانه يف املطلبني السابع والثامن من املبحث األول.
املطلب الثاني :االستدالل على األحكام الفقهية:
اعتىن ابن يونس رمحه هللا عناية فائقة أبدلة األحكام ،لذلك
مرجعا ثرًاي ابألدلة ملن رام طلب أدلة املالكية على أقواهلم
يعترب اجلامع ً
الفقهية مبختلف أنواعها ،وذلك أكثر من أن حييط به العد ،وقد يسوق
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اعا من األدلة ،فمن ذلك:
للمسألة الواحدة أنو ً
قوله يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :الثاين :املاءاملطلق لقوله تعاىل:

ﱡﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ [سورة
األنفال ، ]11:ولقوله (( : خلق هللا املاء طهوراً ال ينجسه شيء إال
()1
ما غري لونه أو طعمه أو رحيه)) "(.)2
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :فمذهبمالك غسل مجيعهما إىل الكعبني ... ،ومن الدليل ملالك قوله تعاىل:

ﱡوأ ْرجلكم ﱠ نصباً عطفاً على غسل الوجه واليدين؛ وألنه حدد إىل
الكعبني كما حدد إىل املرفقني ،وقول النيب (( :ويل لإلعقاب من
()3
النار)) يدل على أنه الغسل ،وكذل فعل الرسول  وسلف هذه
األمة ،وحديث ((ويل لألعقاب من النار)) ،رواه مالك يف املوطأ عن

( )1رواه :ابن ماجه ح( )521عن أيب أمامة الباهلي.
( )2انظر" :اجلامع".23 :1 ،
( )3رواه :مالك يف املوطأ ح( ،)5والبخاري ح( ،)60ومسلم ح( )240عن
عبد هللا بن عمرو  وغريه.
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()1

عائشة رضى هللا عنها عن النيب  ، وروى البخاري عن عبد هللا بن
عمر  قال :ختلف النيب  عنا يف سفرة سافرانها معه فأدركنا وقد
()2
رهقتنا الصالة  ،وحنن نتوضأ فجعلنا منسح على أرجلنا ،فنادى أبعلى
()3

صوته ((ويل لإلعقاب من النار ،مرتني أو ثالاثً)) ".
كبريا من
وساق ًفصال بعنوان "ذكر أدلة السنن" ذكر فيه كما (ً)4
األدلة على كل مسنون من مسنوانت الوضوء ،وأفاض يف ذلك .
وأيضا ساق فصال بعنوان "ذكر أدلة الفضائل" ذكر فيه مجلةمن األدلة على فضائل الوضوء (.)5
إىل غري ذلك من الشواهد(.)6

( )1رواه :مالك يف املوطأ ح(.)5
( )2أرهقتنا الصالة أي أخرانها حىت كادت تدنو من األخرى ،انظر :ابن قتيبة،
"غريب احلديث".232 :2 ،
( )3رواه :البخاري ح(.)60
( )4انظر" :اجلامع".41-32 :1 ،
( )5انظر" :اجلامع".45-41 :1 ،
( )6انظر على سبيل املثال" :اجلامع" 21 :1؛ 22 :1؛ 65 :1؛ 82 :1؛ :1
105؛ .198 :1
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املطلب الثالث :تفسري آيا األحكام:
إذا استشهد آبية من كتاب هللا تعاىل نراه يفسرها إما بكالمه
وإما أبقوال السلف ومن بعدهم من أهل العلم وهو األكثر ،وقد أكثر
من ذلك جدا مما ينبئ عن عنايته الفائقة آبايت األحكام وتفسريها،
فمن ذلك:
-صنيعه يف شأن آية الوضوء" :قوله تعاىل :ﱡﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ -إىل قوله :-ﱡﱪ

ﱫ ﱬ ﱠ [سورة املائدة ،]6:قال زيد بن أسلم (ت  136هـ):
أذا قمتم يعين من النوم .وقيل :معناه ،أذا قمتم حمدثني .وقيل :كان هذا
أمراً من هللا تعاىل ابلوضوء لكل صالة ،مث نسخ ذلك بفعل النيب 
ختفيفاً على أمته؛ ألن ذلك كان يشق عليهم ،وقيل :معىن قوله :ﱡﱄ

ﱅ ﱠ إذا أردمت القيام إىل الصالة "..إىل آخر ما قاله وقد أطال يف
سرد األقوال يف بيان معىن اآلية وانتهى برتجيح ما رآه راجحا (.)1
-قوله يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :أول ذلك

( )1انظر" :اجلامع".18-15 :1،
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النية ،قال هللا تعاىل :ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﲴﱠ [سورة البينة ،]5:واإلخالص هو القصد ،والوضوء
والغسل من الدين فيجب أن خيلصها هلل تعاىل.

قال هللا تعاىل :ﱡﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﱠ [سورة
اإلسراء ،]84:جاء يف التفسري على نيته"(.)1
وغري ذلك كثري يبلغ املئات(.)2

املطلب الرابع :الصناعة احلديثية ,وحتته معلمان:
ومن معامل منهج اإلمام ابن يونس رمحه هللا العناية ابلسنة النبوية،
والصنعة احلديثية ،ويظهر ذلك جليًا من خالل املعامل التالية:
املعلم األول :ختريج األحاديث بعزوها إىل دواوين السنةالنبوية:
يالحظ أن اإلمام ابن يونس قد يعزو احلديث إىل من أخرجه
( )1انظر" :اجلامع".22 :1 ،
( )2انظر على سبيل املثال" :اجلامع" 23 :1؛ 25-24 :1؛ 27-25 :1؛ -27 :1
29؛ 31-29 :1؛ 32-31 :1؛ 36-35 :1؛ 41-39 :1؛ 45 :1؛ :1
51؛ 68 :1؛ 105 :1؛ 134 :1؛ 146 :1؛ 148 :1؛ .226 :1

- 260 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 189اجلزء الثالث

من أصحاب املصنفات احلديثية ،وقد يذكر راويه من الصحابة دون
بقية السند فإنه حيذفه كما نص على ذلك يف املقدمة ،وقد يغفل ذلك
جمردا عن الراوي وبال ختريج ،فمن أمثلة العزو
فيكتفي بذكر املنت ً
والتخريج:
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله" " :وحديث((ويل لألعقاب من النار)) ،رواه مالك يف املوطأ عن عائشة (ت
57هـ) رضي هللا عنها عن النيب  ،وروى البخاري عن عبد هللا بن
عمر ( ت 73هـ) قال :ختلف النيب  عنا يف سفرة سافرانها معه
فأدركنا وقد رهقتنا الصالة ،وحنن نتوضأ فجعلنا منسح على أرجلنا،
()1
فنادى أبعلى صوته ((ويل لإلعقاب من النار ،مرتني أو ثالاثً)) "(.)2
قوله حتت عنوان "فصل يف استقبال القبلة أو استدابرها ببولأو غائط"" :روى ابن وهب عن أيب هريرة ( ت 59هـ) أن رسول
هللا  قال(( :إذا ذهب أحدكم لغائط أو بول ،فال يستقبل القبلة
بفرجه ،وال يستدبرها)) ،ورواه البخاري عن أيب أيوب األنصاري 
()3
عن النيب .)1(" 
( )1سبق ختريج هذه األحاديث.
( )2انظر" :اجلامع".22-21 :1،
( )3رواه :البخاري ح(.)144
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قوله يف نفس الباب" :واستدلوا مبا روى ابن عمر  أن النيب()2
 قال(( :األذانن من الرأس)) "(.)3
جمردا عن الراوي وبال
ومن أمثلة اكتفائه بذكر منت احلديث ًختريج قوله يف شأن ميتة البحر" :ألهنا طاهرة العني حالل أكلها بعد
()4
موهتا لقول النيب  البحر(( :هو الطهور ماؤه احلل ميتته)) "(.)5
وغري ذلك كثري(.)6
-2املعلم الثاين :الكالم على ثبوت األحاديث واآلاثر:
ويالحظ أن اإلمام ابن يونس أحياان يتكلم عن األحاديث
واآلاثر من جهة ثبوهتا أو رفعها أو وقفها ،ومع نقل كالم أئمة احلديث
أحياان ،فمن أمثلة ما ذكره:
وقوله حتت عنوان "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله":( )1انظر" :اجلامع".98 :1 ،
( )2رواه :أبو داود ح( ،)134وابن ماجه ح( ،)443و(.)444
( )3انظر" :اجلامع".35 :1 ،
( )4رواه :مالك ح( ،)41وأبو داود ح( ،)83والنسائي ح( ،)59وابن ماجه ح(.)486
( )5انظر" :اجلامع".81-80 :1 ،
( )6انظر على سبيل املثال" :اجلامع" 32 :1؛  47 :1يف موضعني؛ -52 :1
53؛ 62 :1؛  70 :1يف ثالثة مواضع؛ 116 :1؛ 137 :1؛ 212 :1؛
226 :1؛ 296 :1؛ .362 :1
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"فإن قيل :فقد روي ((ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا )) ،قيل :هذا
حديث مل يصح ،أوقفه أئمة احلديث ابن حنبل (ت  )241وغريه"(.)2
قوله حتت عنوان "فصل :حكم الوضوء ابلنبيذ وحنوه"" :فإنقيل :فقد روي أن النيب  قال البن مسعود ( ت 32هـ) ليلة
اجلن((( : )3هل معك ماء؟)) ،فقال :ال ،إال إداوة فيها نبيذ ،فقال
النيب(( : مثرة طيبة وماء طهور)) فأخذه ،وتوضأ به(.)4
قيل :هذا احلديث ضعيف ،ضعفه أئمة احلديث ،وتكلموا يف
رواته ،فأحدهم أبو زيد قد طعن فيه وضعف ،واآلخر أبو فزارة كان
نباذاً ابلكوفة ،فروى هذا احلديث لتنفق سلعته ،وال حيتج مبثل هؤالء
يف رفع موجب القرآن ،ولو كان صحيحاً لنقله األثبات من أصحاب
ابن مسعود ؛ ألنه كان يكون من مفاخرة لتفرده ابلنيب  ،دون
سائر أصحابه ،وقد روى أبو داود أن ابن مسعود  قال :مل يكن منا
( )1رواه :أبو داود ح( ،)101وابن ماجه ح( )399عن أيب هريرة .
( )2انظر" :اجلامع".42 :1 ،
( )3هي ليلة لقي فيها النيب  مجاعةً من اجلن ،فقرأ عليهم من القرآن ،وعلمهم
بعض األحكام ،والقصة رواها مسلم ح( ،)450وغريه عن عبد هللا بن
مسعود .
( )4رواه :ابن أيب شيبة يف "املصنف" ،ح( )300عن عبد هللا بن مسعود .
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مع رسول هللا  ليلة اجلن أحد( ،)1وهو الصحيح"(.)2
إىل غري ذلك من الشواهد(.)3

املطلب اخلامس :بيان وجه الداللة من النصوص املستدل بها:
مل يغفل رمحه هللا تعاىل ذكر وجه الداللة من النصوص اليت
مستدال هبا بل كثريا ما يربزه ويوضحه ،فمن ذلك:
يسوقها
ً
قوله يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :أول ذلكالنية ،قال هللا تعاىل :ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳﱠ [سورة البينة ،]5:واإلخالص هو القصد ،والوضوء والغسل
من الدين ،فيجب أن خيلصها هلل تعاىل"(.)4
وقوله بعدها" :وقال الرسول (( :األعمال ابلنيات)) ،فعممجيع األعمال ،والطهارة عمل ،مث قال( :وإمنا المرئ ما نوى))( )5فدل
()6
على أن ما مل ينوه ال يكون له ،وقال (( :الوضوء شطر اإلميان))

( )1رواه :أبو داود ح(.)85
( )2انظر" :اجلامع".70-68 :1 ،
( )3انظر على سبيل املثال" :اجلامع" 85 :1؛ 122-121 :1؛ 226 :1؛ .293 :1
( )4انظر" :اجلامع".22 :1 ،
( )5رواه :البخاري ح( ،)1ومسلم ح(.)1907
( )6رواه :الرتمذي ح( )3517هبذا اللفظ ،ومسلم ح( )223بلفظ (الطهور شطر.)..
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واتفقنا أن اإلميان ال يصح إال بنية ،فكذلك شطره"(.)1
وقوله بعد ذكر قول غريه[ :كل طعام أو شراب وقعت فيهدابة ليس هلا دم سائل ،فماتت فيه فهو حالل ،أكله وشربه ووضوءه]:
"ويدل على ذلك قوله عليه السالم(( :إذا وقع الذابب يف إانء أحدكم
فامقلوه( ،)) )2ويف مقله تعريض لقتله ،فلو كان ينجس املاء ملا أمر
مبقله"( .)3وغري ذلك كثري(.)4

( )1انظر" :اجلامع".22-21 :1 ،
( )2امقلوه :من املقل وهو الغمس ،أي اغمسوه يف املاء وحنوه ،انظر :القاسم بن
سالم أبو عبيد" ،غريب احلديث" .احملقق :د .حممد عبد املعيد خان( ،ط،1
حيدر آابد -الدكن :مطبعة دائرة املعارف العثمانية 1384 ،هـ 1964 -
م)215 :2 ،؛ واملبارك بن حممد ابن األثري" ،النهاية يف غريب احلديث
واألثر" .حتقيق :طاهر أمحد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي( ،بريوت :املكتبة
العلمية1399 ،هـ 1979 -م).347 :4 ،
واحلديث هبذا اللفظ رواه :أبو داود ح( ،)3844ولفظ البخاري ح(:)3844(فليغمسه مث لينزعه).
( )3انظر" :اجلامع".77 :1 ،
( )4انظر على سبيل املثال" :اجلامع"182 :1 ،؛ 186 :1؛ 206 :1؛ .229 :1
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املطلب السادس :العناية بنقل اإلمجاع:
ومن معامل منهجه أنه عين بنقل إمجاعات علماء األمة يف مواطن
كثرية من كتابه ،فمن ذلك:
 قوله يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :الثالث:غسل مجيع الوجه :أمجعت األمة على إجياب غسله؛ لقوله تعاىل :ﱡ

ﱈ ﱉ ﱊ ﱠ [سورة املائدة.)1("]6:
وقوله بعدها" :غسل الذراعني مثله ،أمجعت األمة علىغسلهما"(.)2
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :فان قيل:فقد روي أنه مسح ببعض رأسه فدل أنه الواجب ،وما رويتموه
استحبااب؛ إذ إمنا يقتدي يف مثل هذا ابألقل.
ً
قيل :بل ما رويناه هو الواجب؛ إلمجاع الصحابة عليه رواية
وفعالً .)3("...وغري ذلك كثري(.)4

( )1انظر" :اجلامع".24 :1 ،
( )2انظر" :اجلامع".24 :1 ،
( )3انظر" :اجلامع".27 :1 ،
( )4انظر على سبيل املثال" :اجلامع"27 :1 ،؛ 32 :1؛ 109 :1؛ 130 :1؛
133 :1؛ 189 :1؛ .301 :1
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املطلب السابع :نقل آثار الصحابة واالحتجاج بها:
حمتجا
اعتىن رمحه هللا بنقل اآلاثر عن الصحابة اليت فيها فقههم ً
هبا يف مواضع كثرية من كتابه ،فمن ذلك:
قوله حتت عنوان "ذكر أدلة السنن"" :وقد روى ابن شعبان(ت 355هـ) عن عائشة رضي هللا عنها (ت 57هـ)" :أن األذنني من
()1
الرأس ،وليس املسح عليها فريضة"  ،فهذا نص ،وهو كتأويلنا
للحديث"(.)2
قوله يف "ذكر أدلة الفضائل" :يف بيان أن التثليث يف الوضوءفضيلة" :ومن املدونة قال مالك  -رمحه هللا  :-ويغسل احملتجم موضع
احملاجم ،وال جيزئ مسحها ،وقاله ابن عمر(ت 73هـ) وابن عباس(ت
()3
68هـ) ،وغريهم "(.)4
قوله يف "ابب :يف الوضوء مبا قد شربت فيه الكالب والسباعوالدواب والدجاج والنصراين واجلنب واحلائض"" :وقال عمر (ت

( )1مل أقف على هذا األثر هبذا اللفظ بعد البحث.
( )2انظر" :اجلامع".35 :1 ،
( )3األثر يف "املدونة" ،126 :1 ،لكن عن ابن عمرو ال عن ابن عمر.
( )4انظر" :اجلامع".47 :1 ،
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23هـ)[ :ال ختربان اي صاحب احلوض فإان نرد على السباع ،وترد
()1
علينا ]" ( .)2وغري ذلك كثري(.)3
املطلب الثامن :استعمال القياس:
سبق التنويه أبن اجلامع يعد موسوعة ثرية ابألدلة واالستدالل
لفقه املالكية ،وإىل جانب عناية اإلمام ابن يونس ابألدلة النقلية اعتىن
كذلك ابألقيسة ،فمن أمثلة األقيسة اليت استعملها يف كتابه:
قوله يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :وال فرق بنيالوضوء ،وبن الصالة ،والصيام ،الذي اتفقنا أهنما ال يصحان إال بنية؛
ألن مجيع ذلك عبادة واجبة يتقرب هبا إىل هللا تعاىل فاستواي؛ وألهنما
طهارة عن حدث ،كالتيمم"( )4فقد قاس الطهارة على الصالة والصيام
معلال ذلك ،مث
قياسا جليًا قطع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع ً
ً
قاس على التيمم يف فرضية النية ،وهو قياس آخر.
قوله يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :أول ذلك( )1رواه :مالك يف "املوطأ" ،ح(.)55
( )2انظر" :اجلامع".82 :1 ،
( )3انظر على سبيل املثال" :اجلامع" 72 :1؛ 94 :1؛ 96 :1؛ 124 :1؛ :1
130؛ 147 :1؛ 172 :1؛ 189 :1؛ 245 :1؛ 266 :1؛ .307 :1
( )4انظر" :اجلامع".22 :1 ،
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النية ،قال هللا تعاىل :ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ

ﲳ ﱠ [سورة البينة- "]5:إىل أن قال" -:وقال (( :الوضوء
شطر اإلميان)) ( )1واتفقنا أن اإلميان ال يصح إال بنية ،فكذلك
شطره"(.)2
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :والدليلملالك ،قوله تعاىل :ﱡﱍ ﱎ ﱠ [سورة املائدة, ]6:

فهو كقوله في التيمم :ﱡﱭ ﱮ ﱠ [سورة
املائدة ،]6:فلما مل جيز أن يقتصر على مسح بعض الوجه ابتفاق،
وجب أن ال يقتصر على مسح بعض الرأس ,وكقوله :ﱡﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ

ﲣ ﲤ ﱠ [سورة احلج ،]29:الذي ال جيوز االقتصار فيه على
بعض الطواف؛ وألن الباء إمنا دخلت لإللصاق( ،)3كقولك :كتبت
( )1سبق خترجيه.
( )2انظر" :اجلامع".22-21 :1 ،
( )3انظر :عبد هللا بن يوسف ابن هشام" ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب"،
حتقيق :مازن املبارك ،وحممد علي محد هللا( ،ط ،6دمشق :دار الفكر،
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()1

ابلقلم ،أي ألصقت الكتابة به ،وليس هو كما زعموا أهنا للتبعيض" .
وغري ذلك كثري(.)2
املطلب التاسع :االستدالل باملعقول:
واستدل أيضا ابملعقول أو األدلة النظرية من عند نفسه أو نقال
عن غريه ،فمن ذلك:
قوله يف "ذكر أدلة الفضائل"" :وحتويل اإلانء عن ميينه؛ لفعله لذلك؛ وألنه أمكن لنقل املاء إىل األعضاء"(.)3
قوله يف "ابب يف غسل اليدين واملضمضة واالستنشاقواالستثار وغسل الوجه والذراعني ومسح الرأس وغسل الرجلني"" :قال
أبو الفرج :ويؤمر بغسلهما؛ لتوعر التحفظ يف مبلغ الغسل إليهما،
وليزال ريب االحرتاس إبدخاهلما يف الغسل"(.)4
 وقوله يف نفس الباب" :عن مالك :أنه يبدأ من حد منابت1985م) ،ص .137
( )1انظر" :اجلامع".26 :1 ،
( )2انظر على سبيل املثال" :اجلامع"92 :1 ،؛ 111 :1؛ 134 :1؛ :1
139؛ 181 :1؛ 206 :1؛ .212 :1
( )3انظر" :اجلامع" .41 :1
( )4انظر" :اجلامع" .59-58 :1
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الشعر ،قال غريه :ألن الرتبة املستحسنة أن يبدأ أبول كل عضو"(.)1
وغري ذلك كثري(.)2
املطلب العاشر :اجلمع بني األخبار ال ي ظاهرها التعارض:
ومن معامل منهجه املتعلقة ابلتعامل مع فقه األدلة ،أنه إذا أورد
أخبارا يوهم ظاهرها التعارض ،فإمه يعمد إىل اجلمع والتوفيق بينها ،إما
ً
نقال عن أحد علماء املذهب وإما من قبل نفسه ،فمن ذلك:
ً
– قوله حتت عنوان "فصل يف الوضوء من مس الذكر والفرج":
"وأما قوهلم :حيمل ما رويتموه على الوضوء اللغوي ،فقد روينا أنه قال:
()3
((من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصالة))  ،مع أن لنا أن نستعمل
()4

ما ذكروه من حديث طلق أنه إذا مسه لغري شهوة ،ونستعمل ما
رويناه إذا مسه لشهوة فيصح بذلك استعمال األخبار ،وابهلل

( )1انظر" :اجلامع" .59 :1
( )2انظر على سبيل املثال" :اجلامع" 166 :1؛ 171 :1؛ 182 :1؛ :1
202؛ 203 :1؛ .211 :1
( )3رواه :أبو داود ح(.)181
( )4رواه :النسائي ح( ،)165وأبو داود ح( )181عن طلق بن علي احلنفي
اليمامي ،ومل أقف على سنة وفاته.
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التوفيق"(.)1
– قوله حتت عنوان "فصل يف الوضوء من النوم ،وزوال العقل":
"بعد نقله للقول أبن من استثقل نوماً على أي حال كان فعليه
الوضوء ،قال" :وكذلك روي عن النيب (( :من استجمع نوماً ،فعليه
()2
الوضوء))  ،وما روى ابن عباس أن النيب  دخل على خالته
()3
ميمونة ،فنام حىت مسع غطيطه ،مث قام فصلى ومل يتوضأ  ،قيل :جيوز
خصوصا له؛ لقوله (( :تنام عيناي وال
أن يكون هذا إذا ثبت كان
ً
()4
ينام قليب))  ،وحيتمل أن يكون يغط ،ومل يستثقل يف نومه وهذا
ممكن"( .)5إىل غري ذلك من الشواهد(.)6

( )1انظر" :اجلامع" .123-122 :1
( )2رواه :البيهقي يف "معرفة السنن واآلاثر" (.)937
( )3رواه :الطرباين يف "املعجم الكبري" ح( ،)11681وهو يف البخاري
ح( ،)117ومسلم ح( )2410بدون قوله" :ومل يتوضأ".
( )4رواه :البخاري ح( ،)1147ومسلم ح(.)738
( )5انظر" :اجلامع".130 :1 ،
( )6انظر على سبيل املثال" :اجلامع" 151 :1 ،136-135 :1 ،124 :1؛
.185 :1
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املبحث الثالث :املعامل املتعلقة خبدمة املذهب املالكي وحتريره:
هذا املبحث معقود لبيان املعامل املتعلقة مبنهج ابن يونس يف
خدمة الفقه املالكي من خالل كتابه اجلامع ،فقد أبرز أقوال اإلمام
مالك رمحه هللا وشرحها ،وقيد ما ورد فيها من إطالق ،وفرع عليها،
علو منزلته
وعرض األقوال داخل املذهب ووجهها ،ورجح بينها مما يؤكد َّ
يف املذهب وخربته الواسعة به كما يظهر من خالل املطالب السبعة
التالية:
املطلب األول :تقييد ما أُطلق من قبل اإلمام أو أحد علماء املذهب:
كالما إلمام
نالحظ أن اإلمام ابن يونس رمحه هللا إذا نقل ً
املذهب أو غريه ،وكان فيه إطالق ،يذكر القيود الالزمة لذلك الكالم،
مما ي نبئ عن دراية واسعة بتفاصيل أقوال اإلمام أو األقوال يف املذهب،
فمن ذلك:
 قوله حتت عنوان "فصل يف الوضوء ابملاء يقع فيه البصاق أواملخاط أو يقع فيه خشاش"" :ومن املدونة قال مالك :وال أبس
ابلوضوء ابملاء تقع فيه النخاعة ،والبصاق ،واملخاط؛ ألن ذلك طاهر،
يريد ما مل يكثر فيغري املاء ،ويصري مضافاً"(.)1
( )1انظر" :اجلامع".76 :1 ،
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قوله حتت عنوان "يف وضوء من فقد عقله إبغماء أو جنون أوسكر"" :قال مالك رمحه هللا :ومن أغمي عليه فعليه الوضوء ،واجملنون
إذا فاق توضأ ،وال غسل عليه ،يريد إال أن جيد بلة املين فليغتسل"(.)1
قوله حتت عنوان "فصل :يف إجزاء الصالة ابالستنجاءابحلجارة ،وما جيوز االستنجاء به منها"" :ومن املدونة قال مالك :ومن
تغوط ،فاستنجى ابحلجارة ،مث توضأ ،ومل يغسل ما هنالك ابملاء حىت
صلى أجزأته صالته ،وليغسل ابملاء ملا يستقبل .قال يف غري املدونة :إال
أن يصيب األ ذى غري املخرج ،وغري ما ال بد منه فيعيد يف
الوقت( .)3(")2إىل غري ذلك من الشواهد(.)4

( )1انظر" :اجلامع" .134 :1
( )2انظر :عبد هللا بن عبد الرمحن أيب زيد القريواين "النوادر والزايدات على ما يف
حممد حجي وآخرين( ،ط،1
املدونة من غريها من األمهات" ،حتقيق َّ
بريوت :دار الغرب اإلسالمي 1999 ،م).24 :1 ،
( )3انظر" :اجلامع" .113 :1
( )4انظر على سبيل املثال" :اجلامع"94 :1؛ 140 :1؛ 172 :1؛ 178 :1؛
179 :1؛ .212 :1
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ذلك:

املطلب الثاني :حتقيق قول اإلمام مالك رمحه اهلل:
نراه رمحه هللا حيقق قول اإلمام مالك يف كثري من املسائل ،فمن

قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :وقد فرقمالك رمحه هللا بني حكمهما-األذانن -وحكم الرأس ،فقال :من ترك
أبدا،
عامدا أو ساهيًا حىت صلى أعاد الصالة ً
شيئًا من مسح رأسه ً
عامدا أو ساهيًا حىت صلى فال إعادة عليه
ومن ترك مسح أذنيه ً
وميسحهما ملا يستقبل ،كقوله يف من ترك املضمضة واالستنشاق ،فهذا
يدل أهنما عنده سواء ،وابهلل التوفيق"(.)1
يريد ابن يونس أهنما سواء عند مالك يف احلكم ،وأن مسحهما
عنده سنة ال فرض ،أخذ ذلك من تسوية مالك بينهما يف حكم ترك
املتوضئ هلما أنه ال يعيد صالته.
قوله حتت عنوان "فصل يف الوضوء من املذي ،وسلس البول،وما خيرج من الدبر"" :قال القاضي عبد الوهاب يف الذي خيرج منه
إجيااب ،وعلى
املذي إلبردة املرة بعد املرة :إمنا عليه الوضوء
استحبااب ال ً
ً
هذا كان حيمل شيوخنا قول مالك ،والظاهر من قول مالك وجوب

( )1انظر" :اجلامع" .37 :1
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الوضوء ،وهو الصحيح؛ ألن علة سقوط الوضوء عن السلس حلوق
املشقة بتكراره ،وذلك معدوم يف اخلارج مرة بعد مرة"(.)1
قوله حتت عنوان "فصل فيما يوجبه املذي"" :وقال بعضالبغداديني من أصحاب مالك إن معىن غسل الذكر من املذي إمنا هو
خمرج األذى ،وليس األمر كما قالوا ،وقد بني يف املدونة من رواية علي
–أي ابن زايد (ت 183هـ) -عن مالك ما يدل أن الذكر يغسل كله،
وهو ظاهر احلديث(.)3(")2
املطلب الثالث :نقل الروايا عن اإلمام مالك يف غري املدونة:
مع أن كتاب اجلامع يعىن جبمع مسائل املدونة الكربى ،وشرح
أيضا الرواايت األخرى عن اإلمام
أقوال اإلمام مالك فيها ،إال أنه ينقل ً
يف غري املدونة ،وهذه ميزة مهمة ختدم املطالع املتتبع ألقوال اإلمام ،فمن
ذلك:
 قوله يف "ابب :يف الوضوء مبا بل فيه شيء من الطعام أو مباءمضاف أو وقع فيه خشاش"" :وقال أشهب عن مالك يف "العتيبة":
( )1انظر" :اجلامع" .140 :1
( )2يعين حديث علي ( :يغسل ذكره ويتوضأ) رواه مسلم ح(.)303
( )3انظر" :اجلامع" .144-143 :1
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[وإذا ابعه فليبني؛ ألنه عيب ،قيل :ألجل اخلالف فيه وإن النفوس
()1
تعافه] " (.)2
قوله يف "ابب :يف الوضوء مباء قد شربت فيه الكالب والسباعوالدواب والدجاج والنصراين واجلنب واحلائض "" :ومن املدونة قال
مالك رمحه هللا يف من توضأ من إانء ولغ فيه كلب وصلى أجزأه ،وال
إعادة عليه ،وإن علم يف الوقت.
قال عنه علي –أي ابن زايد -وابن وهب[ :وال يعجبين ابتداء
الوضوء بفضل الكلب ،إذا كان املاء قليالً ،وال أبس به يف الكثري
كاحلوض وحنوه]"(.)3
وقوله يف نفس الباب يف حكم ما ولغ فيه الكلب من لنب أوطعام بعد نقل قوله يف املدونة ،قال" :قال ابن وهب وابن حبيب :قال
مالك[ :يغسل يف املاء واللنب ،ويؤكل اللنب ويطرح املاء جلواز طرحه،
فأنه جيد أفضل منه؛ فإن مل جيد غريه توضأ به]"(.)4

( )1حممد بن أمحد بن رشد القرطيب" ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل
ملسائل املستخرجة" ،حتقيق :حممد حجي وآخرين( ،ط،2بريوت :دار الغرب
اإلسالمي 1408 ،هـ  1988 -م).509 :1 ،
( )2انظر" :اجلامع" .78 :1
( )3انظر" :اجلامع" .84 :1
( )4انظر" :اجلامع".84 :1
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إىل غري ذلك من الشواهد(.)1
املطلب الرابع :نقل أقوال علماء املذهب:
كبريا من
يعترب اجلامع موسوعة يف الفقه املالكي مجعت كما ً
أقوال علماء املذهب ،فقد أكثر ابن يونس رمحه هللا من االستشهاد
بفهومهم وحكاية أقواهلم ،وشواهد ذلك أكثر من أن حتصر؛ إذا ال
تكاد ختلو صفحة من ذلك ،وحسيب أن أمثل مبا يلي:
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :قال ابنشعبان[ :واملسنون أن يبدأ ابملقدم ،وينهى من بدأ ابملؤخر عن
العودة]"(.)2
 قوله يف أدلة فضائل الوضوء" :قال ابن حبيب[ :ليس يفالوضوء عدد مؤقت ،إال اإلسباغ ،وإسباغه كماله وإمتام عدده ،ال كثرة
صب املاء ،وأكمله ثالث ،وأدانه واحدة]"(.)3
قوله يف "ابب :يف غسل اليدين واملضمضة واالستنشاقواالستنثار وغسل الوجه والذراعني ومسح الرأس وغسل الرجلني"" :قال

( )1انظر على سبيل املثال" :اجلامع" 86 :1؛ 120 :1؛ 125 :10؛ :1
181؛ 205 :1؛ 228 :1؛ 327 :1؛ 375 :1؛ .394 :1
( )2انظر" :اجلامع".38 :1 ،
( )3انظر" :اجلامع" .48 :1
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أبو حممد[ :وقال بعض أصحابنا :ومعىن حتريكها يف الوضوء :حتريك
اليد عليها عند مره املاء عليها؛ ليداخلها املاء؛ ألن الشعر ينبو عنه
املاء ،وحممد بن عبد احلكم (ت 214ه) يرى ختليلها يف
الوضوء]( .)2(")1وغري ذلك كثري(.)3
املطلب اخلامس :توجيه أقوال اإلمام مالك وغريه:
ومن معامل منهج املتعلقة خبدمة املذهب املالكي توجيهه لألقوال
املنقولة عن اإلمام مالك وغريه من علماء املذهب ،فقد تراه بعد سردها
يذكر وجهها ،فمن ذلك:
قوله يف "ابب :يف الوضوء مبا قد شربت فيه الكالب والسباعوالدواب والدجاج والنصراين واجلنب واحلائض "" :قال ابن القصار:
ويف غسل اإلانء من ولوغ اخلنزير عن مالك روايتان :إحدامها أنه ال
سبعا"(.)4
يغسل ،وقال مطرف عن مالك هو كالكلب يغسل ً
( )1انظر :ابن أيب زيد" ،النوادر والزايدات ".34 :1 ،
( )2انظر" :اجلامع" .57 :1
( )3انظر على سبيل املثال" :اجلامع"34 :1 ،؛ 18 :1؛ 19 :1؛ -25 :1
26؛ 50 :1؛ 1:52؛ 53 :1؛ 55 :1؛ .56 :1
( )4انظر :علي بن عمر ابن القصار " ،عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني
فقهاء األمصار" ،حتقيق :عبد احلميد بن سعد السعودي( ،الرايض :مكتبة
امللك فهد الوطنية 1426 ،هـ 2006 -م).951 :2 ،
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أكال لألجناس والعذرة من
فوجه ذلك أنه ملا كان اخلنزير أكثر ً
حاال من الكلب ،وأشد تغليظًا
الكلب ،وورد النص يف حترميه كان أسوأ ً
يف غسل ما ولغ فيه.
ووجه قوله :ال يغسل؛ ألن النص إمنا ورد يف الكلب؛ لكثرة
اقتنائهم له ،وأنه يروع املسلمني ،فغلظ عليهم فيه ،لئال يقتنوه ،وهم ال
يقتنون اخلنزير ،فوجب أن يكون خالفه ،وهللا أعلم"(.)1
وقوله يف نفس الباب بعد ذكره اختالف قول مالك يف غسلاإلانء من ولوغ الكلب ،فقيل إنه جعل معىن احلديث يف الكلب الذي
مل يؤذن يف اختاذه ،وقيل إنه جعله يف كل كلب .قال" :فوجه قوله
األول :أن الكالب كثرت يف املدينة فكانت تروع الناس فنهى النيب 
عن اقتنائها ،وقال(( :من اقتىن كلبًا إال كلب ماشية أو صيد نقص من
أجره كل يوم من القرياط))( ،)2فلم ينتهوا فقال النيب ((:إذا ولغ
تشديدا عليهم
الكلب يف إانء أحدكم فليغسله سبع مرات))( )3فعله
ً
وتغليظًا ،فكأن احلديث إمنا ورد فيما مل يبح اختاذه ،وهللا أعلم .ووجه
قوله :إنه جعله يف كل كلب؛ لعموم احلديث ،وهو ظاهر قوله يف
املدونة يدل على ذلك قوله :وكأنه كان يرى الكلب كأنه من أهل

( )1انظر" :اجلامع".87 :1 ،
( )2رواه :مسلم ح(.)1575
( )3سبق خترجيه.
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البيت وليس كغريه من السباع"( .)1إىل غري ذلك من الشواهد(.)2

املطلب السادس :الرتجيح بني أقوال املذهب:
كما أنه يسرد أقوال علماء املذهب نراه أيضا يف كثري من
األحيان يرجح ،وهو إمام يعتمد ترجيحه يف املذهب كما اعتمده
الشيخ خليل بن إسحاق يف خمتصره حيث قال يف مقدمته إنه يشري
بـ"الرتجيح" البن يونس( ،)3فمن ترجيحاته يف اجلامع:
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :وقداختلف الناس يف هذه السنن ،والفضائل ،وهذا الذي ذكرت أحسن ما
رأيت ،وابهلل التوفيق"(.)4
قوله يف نفس الباب" :واختلفوا يف إدخال املرفقني يف الغسل؛واختلف يف قول مالك ،فوجه قول من قال :ال يدخلهما أن "إىل"
موضوعها يف اللغة االنتهاء( ،)5فرآها مالك يف هذا القول غاية،

( )1انظر" :اجلامع".88 :1
( )2انظر على سبيل املثال" :اجلامع"108-107 :1 ،؛ 124 :1؛ 160 :1؛
235 :1؛ 259 :10؛ 301 :1؛ 315 :1؛ .321 :1
( )3انظر" :خمتصر خليل" ،ص .11
( )4انظر" :اجلامع".21 :1 ،
( )5انظر" :مغين اللبيب" ،ص.104
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والصواب قوله بدخوهلما يف الغسل؛ ألن "إىل" قد تكون مبعىن مع

()1

كقوله تعاىل :ﱡﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ [سورة آل عمران ،]52:أي

مع هللا ،وقوله تعاىل :ﱡﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [سورة
البقرة ،]14:أي :مع شياطينهم ،فلما كانت تصلح للمعنيني وقع اخلالف.
وروى أن النيب  توضأ وأدار يده على مرفقيه( )2فكان فعله
بياانً ،ورفعاً لإلشكال ،وأييت بعد هذا شيء من ذكر احلجة يف
ذلك"(.)3
قوله حتت عنوان "فصل اجلنب ينغمس يف النهر وال يتدلك":"واختلف أبو حممد وابن القابسي يف من انغمس يف البحر حتت املاء،
مث خرج فتدلك ابلفور ،فقال ابن القابسي :ال جيزئه؛ ألن املاء ذهب
من أعضائه وإمنا بقى بلله ،وقال أبو حممد :جيزئه إذا دلك بفور ذلك؛
ألن املاء يف الصب ال يثبت على اجلسد ،وإمنا يراد يف الغسل بلل
اجلسد وعمومه مع التدليك وهذا قد فعل ذلك- ،قال ابن يونس-:
وهو الصواب"( .)4إىل غري ذلك من الشواهد(.)5
( )1انظر" :مغين اللبيب" ،ص.104
( )2رواه :البيهقي يف "السنن الكربى" ،ح(.)256
( )3انظر" :اجلامع".23 :1 ،
( )4انظر" :اجلامع".222 :1 ،
( )5انظر على سبيل املثال" :اجلامع"21 :1 ،؛ 26 :1؛ 35 -34 :1؛ :1
75؛ 243 :1؛ 303 :1؛ 308 :1؛ 332 :1؛ .343 :1
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املطلب السابع :التفريع على األحكام:
يالحظ الناظر يف اجلامع أن ابن يونس رمحه هللا بعد ذكر أحكام
كثريا ما يفرع عليها غريها من األحكام الغري منصوص عليها،
فقهية ً
فمن ذلك:
 قوله يف "ابب :يف الوضوء مبا بل فيه شيء من الطعام أو مباءمضاف أو وقع فيه خشاش"" :ومن املدونة قال مالك رمحه هللا[ :وال
يتوضأ ابملاء الذي يبل فيه اخلبز]- .قال بعدها -:يريد لسرعة إضافة
اخلبز للماء ،ولو بل رجل كعكاً ايبساً يف ماء ،مث أخرجه مكانه ،ومل
يتغري املاء ،مل يكن ابلوضوء منه أبس ،ولو أنقع رجل جلداً مبلوالً
غري املاء ،مل يتوضأ به ،وإمنا العلة تغري أحد
فأخرجه مكانه ،وقد َّ
أوصاف املاء"(.)1
 قوله يف "ابب ما جاء يف االستنجاء" بعد ذكر القولني يف إزالةالنجاسة من الثوب والبدن ،أن ذلك واجب كوجوب الفرائض ،أو أنه
واجب كوجوب السنن املؤكدة ،وبعد توجيه القولني قال" :فعلى القول
أبهنا سنة أيمث من تعمد الصالة هبا ،وال إعادة عليه ،وعلى القول أبهنا
فريضة ال جتزئه ،ويعيد أبداً ،وعلى الوجهني مجيعاً إن صلى هبا انسياً أو
ذاكراً ال يقدر على إزالتها فصالته جائزة؛ ملا روي أنه  خلع نعليه

( )1انظر" :اجلامع".67-66 :1 ،
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يف الصالة ،فخلع الناس نعاهلم – ...وذكر احلديث( )1مث قال -:ومل
يعد ،وال أمرهم بذلك ،وإمنا اإلعادة يف الوقت على وجه
االستحباب"( .)2إىل غري ذلك من الشواهد(.)3

( )1رواه :أمحد يف "املسند" ح( ،)11153والبيهقي يف "السنن الكربى"
ح(.)4087
( )2انظر" :اجلامع".110-109 :1 ،
( )3انظر على سبيل املثال" :اجلامع"212 :1 ،؛ .216 :1
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املبحث الرابع :املعامل املتعلقة بتوظيف العلوم اخلادمة للفقه:
هذا املبحث معقود لبيان املعامل املتعلقة بتوظيف العلوم اخلادمة
للفقه كاللغة العربية ،وأصول فقه ،والكليات ،والفروق ،والنظائر ،فقد
أحسن توظيفها للوصول إىل الفهم السليم للنصوص من جهة ،ولضبط
املسائل الفقهية من جهة أخرى كما يظهر من خالل املطالب الستة
التالية:
املطلب األول :العناية باللغة العربية:
اعتىن أيضا رمحه هللا ابللغة العربية وعلومها ووظفها لفهم املراد
من النصوص ،وكذا يف مقام مناقشة أدلة خمالفيه ،مبا يظهر دراية
جيدا على فقه اللغة وقواعدها لديه ،فمن ذلك:
اطالعا ً
و ً
قوله يف "ابب الطهارة"" :والواو ال توجب رتبة يف كالمالعرب"(.)1
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :واختلفوايف إدخال املرفقني يف الغسل ،واختلف يف قول مالك ،فوجه قول من
قال :ال يدخلهما أن "إىل" موضوعها يف اللغة االنتهاء ،فرآها مالك
يف هذا القول غاية ،والصواب قوله بدخوهلما يف الغسل؛ ألن "إىل" قد
( )1انظر" :اجلامع".17 :1 ،

- 285 -

معامل منهج اإلمام ابن يونس الصقلي يفكتابه اجلامع ملسائل املدونة استقراء وتطبيق من خاللكتاب الطهارة ،جنيب بن اهلامشي حمراز

تكون مبعىن مع كقوله تعاىل :ﱡﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ [سورة آل
عمران ،]52:أي مع هللا ،وقوله تعاىل :ﱡﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ
[سورة البقرة ،]14:أي :مع شياطينهم"(.)1
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :فإن قيل:فقد قرئ {وأرجلكم} ابخلفض عطفاً على مسح الرأس ،قيل :فان
األئمة الذين قرأوا ابخلفض كانوا يغسلون ،وحجتهم يف القراءة أن من
شأن العرب االتباع على اجملاورة ،كقوهلم" :هذا جحر ضب خرب"،
()2
فيخفضون خرابً على اجلوار ،واالتباع لضب  ،ومعناه خرب ،ألنه
صفة للجحر؛ ألن الضب ال خيرب ،قال الشاعر:
()3
[لقد كان يف حول ثواء ثويته]  ،فخفض الثواء على جماورة
احلول"( .)4إىل غري ذلك من الشواهد(.)5

( )1انظر" :اجلامع".24 :1 ،
( )2انظر :ابن هشام" ،مغين اللبيب" ،ص .894
لباانت ويسأم
( )3هذا صدر بيت لألعشى ميمون بن قيس وعجزه " :تقضى
ٌ
سائم" انظر :ابن املربد" ،الكامل يف اللغة واألدب" ،حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم( ،القاهرة :دار الفكر العريب ،هـ 1997 -م).196 :2 ،
( )4انظر" :اجلامع".31-30 :1 ،
( )5انظر على سبيل املثال" :اجلامع"24 :1 ،؛ 39 :1؛ 41 :1؛ .222 :1
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املطلب الثاني :شرح الغريب:
ومن معامل منهجه اليت يتضح من خالهلا أيضا العناية ابللغة
العربية شرحه لغريب األلفاظ الواردة يف القرآن والسنة ،إما من كالمه
هو وإما نقال عن أئمة اللغة وغريهم ،فمن ذلك:
قوله حتت فصل "ذكر سنن الوضوء"((" :من الفطرة مخس يفالرأس –فذكر -:املضمضة ،واالستنشاق))( ،)1والفطرة :هي السنة"(.)2
وقوله يف "ابب :يف غسل اليدين واملضمضة واالستنشاقواالستنثار وغسل الوجه والذراعني ومسح الرأس وغسل الرجلني":
"قال مالك يف العتبية[ :واالستنثار أن جيعل يده على أنفه
ويستنثر] ،وقال ابن حبيب يف شرح غريب املوطأ[ :االستنشاق ،جبذه
املاء بنفسه إىل خياشيمه ،واالستنثار نثر ذلك املاء بنفسه إىل خارج]،
وقال ابن قتيبة يف شرح غريب احلديث[ :االستنشاق واالستنثار واحد،
ومسي بذلك؛ ألن النثرة هي األنف ،فإذا أدخل املاء يف نثرته قيل:
استنشق واستنثر] (- .)3قال اين يونس :-واألول أبني ،لقول النيب :
( )1رواه :البخاري ،ح( ،)5889ومسلم ح(.)257
( )2انظر" :اجلامع".33 :1 ،
( )3انظر :عبد هللا بن مسلم ابن قتيبة" ،غريب احلديث" ،حتقيق :د .عبد هللا
اجلبوري( ،ط ،1بغداد :مطبعة العاين1397 ،هـ) .361 :2
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"إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء ،مث لينثر" ،وهو يف املوطأ ورواه
البخاري أيضاً( .)2(")1إىل غري ذلك من الشواهد(.)3
املطلب الثالث :العناية بالقواعد األصولية:
ومن معامل منهج البديع اعتناؤه ابلقواعد األصولية وتوظيفها
للتوصل إىل االستدالل على األحكام بطريق سليم ،فمن ذلك:
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله" " :املواالةمع الذكر فرض ،خالفًا أليب حنيفة ،والشافعي ،ودليلنا على ذلك قوله

تعاىل :ﱡ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ [سورة املائدة ،]6:واألمر
املطلق على الفور"(.)4
قوله حتت عنوان "فصل يف أدلة االستنجاء ومعناه وحكمه"" :واستدل من ذهب إىل وجوب ذلك  ...وبقوله(( :إذا ذهب أحدكم

( )1رواه :مالك ح( ،)46والبخاري ،ح( ،)162ومسلم ح(.)237
( )2انظر" :اجلامع".55-53 :1 ،
( )3انظر على سبيل املثال" :اجلامع"47 :1 ،؛ 65 :1؛ 78-77 :1؛ :1
107-106؛ 125 :1؛ 129 :1؛ .169 :1
( )4انظر" :اجلامع".32-31 :1 ،
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إيل الغائط فليستنج بثالثة أحجار))( ،)1وهذا أمر ظاهره الوجوب"(.)2
قوله حتت عنوان "فصل يف الوضوء من النوم ،وزوال العقل":"قال الرسول (( :العينان وكاء السه( ،)3فمن انم فليتوضأ))( ،)4وهذا
نص منه  يف إجياب الوضوء"( ،)5أي أن داللته على املطلوب داللة
نصية ال حتتمل غري ذلك.
إىل غري ذلك من الشواهد(.)6
املطلب الرابع :ذكر الفروق الفقهية:
ومن معامل منهجه الفقهي املتكامل أنه اعتىن إبيراد الفروق
الفقهية بني املسائل املتشاهبة يف الظاهر ،وهو نوع جليل من الفقه،

( )1رواه :البيهقي يف "السنن الكربى" ،ح(.)433
( )2انظر" :اجلامع".108 :1 ،
(" )3قوله :السه يعين حلقة الدبر ،والوكاء أصله اخليط أو السري الذي يشد به رأس القربة،
فجعل اليقظة للعني مثل الوكاء للقربة ،يقول :فإذا انمت العني اسرتخى ذلك الوكاء
فكان منه احلدث" ،القاسم بن سالم "،غريب احلديث " .82 :3
( )4رواه :أبو داود ،ح( ،)203وابن ماجه ح(.)477
( )5انظر" :اجلامع".128 :1 ،
( )6انظر مثال" :اجلامع".233 :1 ،"222-221 ،
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فمن ذلك:
 قوله يف معرض استدالله لقول من قال أبن املاء املستعمل إذامل يوجد غريه يتوضأ به ،وبعد قياسه على الثوب يصلى به مراراً ،واحلجر
ترمى به اجلمرة مث يعاد الرمي به ،والطعام ي َّ
كفر به ،مث يعود مبرياث
فيجوز إخراجه اثني ًة عن كفارة أخرى ،قال" :فال يعرتض على هذا
ابلعتق يف الكفارات؛ ألن العتق يزيل امللك ،وال يصح إال يف مملوك
يفارق الطعام والكسوة الذي يصح عودهتما إىل امللك(.)1
قوله يف معرض حديثه عن حكم الوضوء بسؤر اجلاللة –أيبقية املاء الذي شربت منه الدابة اليت أكلت العذرة -وما أيكل اجليف
إذا التبس مباء آخر طاهر ،فذكر قول من قال إنه يتحرى أحدمها
فيتوضأ به ويصلى ،كما لو كان معه مائة إانء ماء واحد منها طاهر
لتحراه كما يتحرى القبلة إذا عميت عليه ،مث قال" :قال بعض
البغداديني ... :وأما قياسه ابلقبلة ،فالقبلة جيوز تركها مع القدرة يف
التطوع يف السفر وللمسايف ،واملاء النجس ال جيوز الوضوء به على
حال(.)2
قوله حتت عنوان "فصل يف الوضوء من املذي ،وسلس البول،( )1انظر" :اجلامع".76 :1 ،
( )2انظر" :اجلامع".93-92 :1 ،
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وما خيرج من الدبر" :حيث ذكر الفرق بني حالتني من حاالت سلس
البول ،األوىل يف املستنكح الذي يستمر معه السلس ،والثانية يف من
يصيبه ذلك املرة بعد املرة ،قال" :قال القاضي عبد الوهاب يف الذي
استحبااب ال
خيرج منه املذي ألبردة املرة بعد املرة :إمنا عليه الوضوء
ً
إجيااب ،وعلى هذا كان حيمل شيوخنا قول مالك ،والظاهر من قول
ً
مالك وجوب الوضوء ،وهو الصحيح؛ ألن علة سقوط الوضوء عن
السلس حلوق املشقة بتكراره ،وذلك معدوم يف اخلارج مرة بعد مرة"(.)1
إىل غري ذلك من الشواهد(.)2
املطلب اخلامس :ذكر النظائر الفقهية.
ومن معامل منهجه الفقهي أنه كما اعتىن إبيراد الفروق الفقهية
اعتىن كذلك ابلنظائر ،فرتاه بكثرة إذا حتدث عن حكم شيء وكان
نقال عن غريه،
مبنزلة شيء آخر ينص على أنه مبنزلته إما من كالمه وأما ً
فمن ذلك:
 قوله حتت عنوان "فصل فيما يوجبه املذي"" :قال مالك:( )1انظر" :اجلامع".140 :1 ،
( )2انظر على سبيل املثال" :اجلامع"141 :1 ،؛ 143 :1؛ 147 :1؛ :1
150-149؛ 155-154 :1؛ .199 :1
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املذي عندان أشد من الودي؛ ألن الفرج يغسل من املذي ،والودي
مبنزلة البول"(.)1
قوله حتت عنوان "فصل يف الباسور": :ومن املدونة قال حيىي()2
ال يزال يطلع منه فريده
بن سعيد(ت 143هـ) :ومن به ابسور
بيده ،فليس عليه إال غسل يديه إال أن يكثر ذلك عليه فال أرى عليه
غسلها ،وكأن ذلك بالء نزل به ،يعدونه مبنزلة القرحة"(.)3
قوله يف "ابب :يف الوضوء من القيء والقلس واحلجامة والعرقيقطع والقرحة تسيل-فصل :يف الوضوء من القيء"" :من املدونة قال
مالك :القيء قيئان :فما خرج مبنزلة الطعام فهو طاهر.)4(" ...
إىل غري ذلك من الشواهد(.)5
( )1انظر" :اجلامع".143 :1 ،
( )2الباسور :مجعه بواسري ،وقد تبدل السني صادا فيقال ابصور ،ورم تدفعه
الطبيعة إىل كل موضع من البدن يقبل الرطوبة من املقعدة وغريها ،فإن كان
يف املقعدة مل يكن حدوثه دون انفتاح أفواه العروق ،انظر :الفيومي" ،املصباح
املنري يف غريب الشرح الكبري".48 :1 ،
( )3انظر" :اجلامع".140 :1
( )4انظر" :اجلامع".171 :1 ،
( )5انظر على سبيل املثال" :اجلامع"94 :1 ،؛ 131 :1؛ 153 :1؛ :1
183؛ 220 :1؛ 270 :1؛ .341 :1
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املطلب السادس :ذكر الكليا الفقهية.
مل ختل موسوعة ابن يونس من ذكر الكليات الفقهية ،واليت تعد
كالضوابط املعينة على ضبط فروع فقهية كثرية يتحد حكمها ،فمن
ذلك:
قوله يف "ابب يف الوضوء مبا قد شربت فيه الكالب والسباعوالدواب والدجاج والنصراين واجلنب واحلائض" :بعد احلديث عن اهلرة،
وأهنا ليست بنجس لكوهنا من الطوافني ،قال" :فوجب أن يكون كل
()1
طاهرا غري جنس.
ما كان من الطوافني مبنزلتها"  ،أي ً
– قوله حتت عنوان "فصل يف الوضوء من املذي ،وسلس
البول ،وما خيرج من الدبر"" :كل ما خرج من السبيلني على غري العادة
مثل :سلس البول ،واملذي ،ودم االستحاضة ،وحنوه أن ذلك ال ينقض
الطهارة"(.)2
– قوله حتت عنوان "ابب :يف اإلمام يصلي وهو جنب أو بغري
قراءة-فصل يف اإلمام يصلى وهو جنب"" :قال ابن القاسم :كل إمام
دخل عليه ما ينقض صالته فتمادى هبم فان صالته منتقضة ،وعليهم
أن يعيدوا مىت علموا"( .)3إىل غري ذلك من الشواهد(.)1

( )1انظر" :اجلامع".84-83 :1 ،
( )2انظر" :اجلامع".138 :1،
( )3انظر" :اجلامع".256 :1 ،
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املبحث اخلامس :معامل منهج اإلمام ابن يونس املتعلقة بعرض
اآلراء ومسائل اخلالف
هذا املبحث معقود لبيان املعامل املتعلقة بعرض اخلالف الفقهي
يف كتاب اجلامع ،فقد أورد اإلمام ابن يونس مسائل اخلالف املذهيب
بكثرة ،بل واخلالف العايل مع املذاهب الفقهية األخرى ،كما يظهر من
خالل املطالب اخلمسة التالية:
املطلب األول :ذكر أقوال أهل العلم:
وحتت هذا املطلب ثالثة معامل كاآليت:
املعلم األول :نقل أقوال علماء املذهب:من أبرز وأوضح املعامل املتعلقة بعرض اآلراء ومسائل اخلالف
كثرة إيراد أقوال فقهاء املالكية يف اجلامع ،فمن هذه الناحية ميكن أن
يعد اجلامع موسوعة يف الفقه املالكي ،وقد سبق بيان ذلك بشواهده يف
املطلب الرابع من املبحث الثالث.
املعلم الثاين :ذكره خالف املذاهب األخرى:يرى املطالع لكتاب اجلامع أن املصنف يذكر اخلالف العايل
فينقل أقوال األئمة أيب حنيفة (ت 150هـ) ،والشافعي(ت 204هـ)،
( )1انظر على سبيل املثال" :اجلامع"77 :1 ،؛ 130 :1؛ 171 :1؛ :1
181؛ 243 :1؛ 340 :1؛ .367 :1
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وأمحد بن حنبل (ت 241هـ) –رمحهم هللا ،-وقد أكثر عن األولَّني ومل
يغفل الثالث ،فمن ذلك:
قوله يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة"" :وذهب أبوحنيفة إىل أن الطهارة ال تفتقر إىل نية ،خبالف التيمم"(.)1
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :اختلفوايف مسحه ،فذهب مالك رمحة هللا إىل مسح مجيعه ،خالفاً أليب حنيفة
والشافعي ،وقال حممد بن مسلمة (ت216هـ) :أن مسح ثلثيه أجزأه،
وقال أبو الفرج :أن مسح ثلثه أجزاه"(.)2
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :املواالةمع الذكر فرض ،خالفا أليب حنيفة ،والشافعي"(.)3
وغري ذلك كثري(.)4
املعلم الثالث :ذكره لألقوال مع إهبام قائليها:مل يلتزم نسبة كل األقوال اليت ينقلها يف اجلامع ألصحاهبا ،فقد
( )1انظر" :اجلامع".23 :1 ،
( )2انظر" :اجلامع".26-25 :1 ،
( )3انظر" :اجلامع".31 :1 ،
( )4انظر على سبيل املثال" :اجلامع"34 :1 ،؛ 39 :1؛ 76 :1؛ 109 :1؛
119 :1؛ 121 :1؛ 138 :1؛ 171 :1؛ .186 :1
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ينسبها كما سبق عرضه يف املعلمني السابقني وقد يبهمها وحيكيها
بـ"قيل" ،فمن ذلك:
وقوله يف نفس الباب" :ومسح داخل اإلذنني ،ويف ظاهرمهااختالف ،فقيل :فرض ،وقيل :سنة"(.)1
 قوله يف "ابب :يف صفة الغسل وما يوجبه أو جيب فيه" بعدنقل ابن القاسم فيمن اغتسل جملاوزة من مجاع ومل ينزل ،مث خرج منه مين
أنه ال غسل عليه ويتوضأ" :وقيل :يغتسل ،وال يعيد الصالة ،وقيل:
يغتسل ،ويعيد الصالة"( .)2وغري ذلك كثري(.)3

( )1انظر" :اجلامع".20 :1 ،
( )2انظر" :اجلامع".223 :1 ،
( )3انظر على سبيل املثال" :اجلامع"52 :1 ،؛ 56 :1؛ 75 :1؛ 79 :1؛
164 :1؛ 236 :1؛ .307 :1
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املطلب الثاني :بيان مآخذ أقوال العلماء املنقولة:
ال يقتصر رمحه هللا على نقل أقوال العلماء جمردة عن أدلتها بل
كثريا ما ينقل مآخذ تلك األوقال مث قد يناقشها ،فمن ذلك:
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :واختلفوايف إدخال املرفقني يف الغسل؛ واختلف يف قول مالك.
فوجه قول من قال :ال يدخلهما أن "إىل" موضوعها يف اللغة
االنتهاء فرآها مالك يف هذا القول غاية ،والصواب قوله بدخوهلما يف
الغسل؛ ألن "إىل" قد تكون مبعىن "مع" كقوله تعاىل :ﱡﳀ ﳁ

ﳂ ﳃ ﱠ [سورة آل عمران ,]52:أي :مع هللا ،وقوله تعاىل :ﱡﲰ

ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ [سورة البقرة ،]14:أي :مع شياطينهم...
وروى أن النيب  توضأ ،وأدار يده على مرفقيه( )1فكان فعله بياانً،
ورفعاً لإلشكال ،وأييت بعد هذا شيء من ذكر احلجة يف ذلك"(.)2
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :والدليلملالك ،قوله تعاىل :ﱡﱍ ﱎ ﱠ [سورة املائدة ، ]6:فهو

( )1سبق ختريج احلديث.
( )2انظر" :اجلامع".25-24 :1 ،
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كقوله يف التيمم :ﱡ ﱭ ﱮ ﱠ [سورة املائدة،]6:
فلما مل جيز أن يقتصر على مسح بعض الوجه ابتفاق ،وجب أن ال
يقتصر على مسح بعض الرأس ،وكقوله :ﱡ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ [سورة
احلج ،]29:الذي ال جيوز االقتصار فيه على بعض الطواف؛ وألن الباء
إمنا دخلت لإللصاق ،كقولك :كتبت ابلقلم ،أي ألصقت الكتابة به،
وليس هو كما زعموا أهنا للتبعيض"(.)1
قوله يف نفس الباب" :وأما مسح ظاهر األذنني ،فالظاهر منقول مالك رمحه هللا ،وقول أكثر أصحابه :أهنما سنة ،وقال بعض
أصحابنا البغداديني :أهنما داخلتان يف فرض الرأس ،واستدلوا مبا روى
ابن عمر  أن النيب  قال(( :األذانن من الرأس)) ( ،)2ويستأنف
هلما املاء ،قالوا :ومعلوم أنه ال يعلمنا املشاهدات ،وإمنا يعلمنا
األحكام ،وينبهنا عليها ،وهذا من أوكد أدلتهم"( .)3وغري ذلك كثري(.)4

( )1انظر" :اجلامع".26 :1 ،
( )2سبق ختريج احلديث.
( )3انظر" :اجلامع".35 :1 ،
( )4انظر على سبيل املثال" :اجلامع"39 :1 ،؛ .81-80 :1
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املطلب الثالث :مناقشة األقوال:
يناقش اإلمام ابن يونس أقوال أهل العلم اليت ينقل مبينا
مآخذها ،وقد أبدى رمحه هللا مقدرة كبرية يف التعامل مع األدلة،
وفحص أوجه داللتها ،وإخضاعها لقواعد األصول وقواعد احلديث،
فمن ذلك:
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله" :فإن قيل:فقد روي أيضا أنه مسح على عمامته ،قيل :هذا حديث مضطرب
فيه ،غري معتمد عليه ،ولو صح فهي فعلة واحدة ميكن أن تكون لعذر
أو لتجديد"(.)1
 قوله يف نفس الباب بعد نقل قول من قال بوجوب مسحاألذنني" :واستدلوا مبا روى ابن عمر أن النيب قال(( :األذانن من
الرأس))( ،)2ويستأنف هلما املاء ،قالوا :ومعلوم أنه ال يعلمنا
املشاهدات ،وإمنا يعلمنا األحكام ،وينبهنا عليها ،وهذا من أوكد
أدلتهم ،وليس يف ما ذكروه حتقيق وجوب فرضهما ،وإمنا أورد -وهللا
أعلم -بقوله(( :األذانن من الرأس)) أهنما من سنن الرأس سنتهما
املسح ،كما أن فرض الرأس املسح ،كقولنا :إن األنف والفم من الوجه
( )1انظر" :اجلامع".29 :1 ،
( )2سبق ختريج احلديث.
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وسنتهما الغسل ،كما أن فرض الوجه الغسل ،فأابن  أن يف الرأس
فرضا وسنة ،فإذا كان املراد ما ذكرانه مل
فرضا وسنة كما أن يف الوجه ً
ً
()2
()1
يكن هلم فيما رووا حجة"  .إىل غري ذلك من الشواهد .
املطلب الرابع :الرتجيح بني أقوال املذهب:
قدمت قريبًا أن ابن يونس يكثر من عرض أقوال فقهاء
املذهب ،وكثريا ما يتبع ذلك ابلرتجيح بني األقوال املعروضة ،وقد سبق
بيان ذلك بشواهده يف املطلب السادس من املبحث الثالث مما يغين
عن تكراره.
املطلب اخلامس :اإلجابة على االعرتاضا احملتملة أو الواردة:
حكما مسألة وكان فيها خالف ،أو تطرق احتمال ما
إذا قرر ً
إليها ،فنرى اإلمام ابن يونس يذكر ذلك االعرتاض احملتمل ،أو الذي
أورد على قوله ،أو على دليله ،وجييب عنه فمن ذلك:
قوله يف فصل "ذكر األدلة يف فرائض الطهارة" بعد تقريرفرضية النية للوضوء" :فإن قيل :فقد علم النيب  األعرايب الوضوء ،ومل
( )1انظر" :اجلامع".35 :1 ،
( )2انظر على سبيل املثال" :اجلامع".40-39 :1 ،
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يذكر له نية ،قيل :وقد علمه الصالة ،ومل يذكر له نية ،فلم يدل ذلك
على سقوط النية فيها ،بل قال له(( :توضأ كما أمرك هللا به))( )1وهللا
قد أمران ابلنية فيما بينا"(.)2
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :فان قيل:فقد روي أنه مسح ببعض رأسه فدل أنه الواجب ،وما رويتموه
استحب ًااب؛ إذ إمنا يقتدي يف مثل هذا ابألقل ،قيل :بل ما رويناه هو
الواجب؛ إلمجاع الصحابة عليه رواية وفعالً ،وإمنا شذت رواية أنه مسح
برأسه ،وميكن أن يكون فعل ذلك لعلة ،أو فعله جمدداً"(.)3
قوله يف "ابب يف فرض الوضوء ،وسننه ،وفضائله"" :وما رويأن ابن عمر توضأ ،مث خرج إىل السوق ،فدعي جلنازة ،فمسح على
()4
خفيه  ،فيحتمل أن يكون ذلك ابلقرب ،أو يكون نسيهما مث
ذكرمها .فإن قيل :لو كان واجبًا؛ ملا افرتق عمده وسهوه؟ قيل :هذا غري
الزم .دليله :األكل يف الصيام ،والكالم يف الصالة أن عمده مفارق
لسهوه"( .)5وغري ذلك كثري(.)1
( )1رواه :أبو داود ح( ،)861والرتمذي ح(.)302
( )2انظر" :اجلامع".22 :1 ،
( )3انظر" :اجلامع".27 :1 ،
( )4رواه :البيهقي يف "معرفة السنن واآلاثر (ح.)742
( )5انظر" :اجلامع".32 :1 ،
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املطلب السادس :البعد عن األلفاظ اجلارحة واإلغالظ يف القول
على املخالف:
تقدم يف املطالب السابقة بيان اهتمام اإلمام ابن يونس بنقل
خالف العلماء سواء داخل املذهب أو خارجه ،وأنه قد أكثر من ذلك
ال سيما يف اخلالف املذهيب ،ومع كثرة نقوالته وإفاضته يف ذلك مل أقف
له على عبارة واحدة شديدة يف حق خمالفه ،فرتاه ينقل األقوال وقد
ينسبها ألصحاهبا وقد يبهمهم ،وينقل مآخذها ويناقشها ،وجييب عن
استدالالهتم ،وقد يضعف القول ،وهو يف كل ذلك ملتزم مبناقشة القول
وعدم التعرض للقائل بشيء من العبارات اجلارحة أو التنقص منه أو
االستخفاف بقوله ،وهو منهج رفيع ينبغي ألهل العلم سلوكه مع علماء
األمة الذين ورثهم هللا من علوم النبوة ،وقصدوا بيان احلق ،وإيضاح
الشرع الذي أراد الرب  أن يتعبد اخللق به.

( )1انظر على سبيل املثال" :اجلامع"31-30 :1 ،؛ 41-40 :1؛ -99 :1
100؛ 190 :1؛ 195 :1؛ 243 :1؛ 293-292 :1؛ .365 :1
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اخلامتــــــــة

نتائج البحث:
من خالل كل ما سبق عرضه من معامل اإلمام حممد بن عبدهللا
بن يونس -رمحه هللا ورفع منزلته -يف كتابه املوسوعي "اجلامع ملسائل
املدونة" يتضح جليًا ما يلي:
 .1أن هذا اإلمام قد وهبه هللا درجة يف العلم مرموقة ،وملكة
ومنهجا فقهيًا منضبطًا جيد فيه املتفقه ما ينري دربه،
يف الفقه كبرية،
ً
ويصقل به موهبته ،وينمي ملكة البناء الفقهي لديه ،وحيليها أبدب
العلماء الرابنيني.
 .2إملامه بفروع مذهب اإلمام مالك -رمحه هللا ،-واطالعه
الواسع على أقوال علماء املذهب.
 .3حسن عرضه املسائل الفقهية ،والربط بينها.
 .4وضوح عباراته ،وبعدها عن التعقيد اللفظي ،واإلغالق
الذي اتسمت به كتب كثري من املتأخرين.
 .5حسن توظيف العلوم املساعدة اليت تعرف بعلوم اآللة
كأصول فقه ،والنحو ،وشرح غريب.
 .6شدة العناية ابالستدالل لألحكام الفقهية.
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توصيات:
خصوصا
عموما واملهتمني ابلفقه املالكي
ً
 .1أوصي املتفقهني ً
أن يعتنوا بكتاب اجلامع البن يونس واإلفادة منه ،بل وابلعناية بكتب
عموما وعدم االقتصار على كتب املتأخرين؛ فلكل من
املتقدمني
ً
الصنفني ميزاته وخصائصه.
 .2الرجوع إىل اجلامع لفهم مسائل املدونة اليت هي أم دواوين
املالكية وعليها اعتمادهم.
 .3الرجوع إىل اجلامع الستقاء أدلة املالكية والوقوف على
مآخذهم يف األحكام الفقهية.
أفكار حبثية مقرتحة:
أرضا خصبة
أنبه يف اخلتام على أن كتاب اجلامع ال زال ً
الستخراج درره ،وتقدمي دراسات وحبوث حوله ،وقد متت كتابة عدد
من البحوث حول اجلامع ،منها سلسلة رسائل جامعية بعنوان:
"ترجيحات أيب بكر حممد بن يونس الصقلي-دراسة فقهية مقارنة"-
جبامعة الفيوم -كلية دار العلوم -مبصر.
ومن األفكار اليت أنصح الباحثني بدراستها يف أطروحاهتم العلمية
ما يلي:
 تقييدات ابن يونس ملا أطلق من قبل اإلمام مالك أو أحدعلماء املذهب.
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 الفروق الفقهية عند ابن يونس من خالل كتابه اجلامع ملسائلاملدونة.
 النظائر الفقهية عند ابن يونس من خالل كتابه اجلامع ملسائلاملدونة.
 اختالف املدنيني والبغداديني من املالكية من خالل كتاباجلامع البن يونس.
رحم هللا اإلمام ابن يونس ونفعنا بعلومه ،واحلمد هلل رب
العاملني ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

- 305 -

معامل منهج اإلمام ابن يونس الصقلي يفكتابه اجلامع ملسائل املدونة استقراء وتطبيق من خاللكتاب الطهارة ،جنيب بن اهلامشي حمراز

املصادر واملراجع:
اآليب ،صاح بن عبد السميع " .الثمر الداين شرح رسالة ابن أيب
زيد القريواين "( .بريوت :املكتبة الثقافية).
أبو داود ،سليمان بن األشعث " .سنن أيب داود" .احملقق :حممد
حميي الدين عبد احلميد( .بريوت :املكتبة العصرية).
ابن األثري ،املبارك بن حممد" .النهاية يف غريب احلديث واألثر".
حتقيق :طاهر أمحد الزاوي ،وحممود حممد الطناحي.
(بريوت :املكتبة العلمية1399 ،هـ 1979 -م).
ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد" .ديوان املبتدأ واخلرب يف
اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن
األكرب" .احملقق :خليل شحادة( .ط ،2بريوت :دار
الفكر 1408 ،هـ 1988 -م).
ابن خلكان ،أمحد بن حممد" .وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان" .احملقق :إحسان عباس( .ط ،1بريوت :دار
صادر1994 ،م).
ابن فرحون ،إبراهيم بن علي" .الديباج املذهب يف معرفة أعيان
علماء املذهب" .حتقيق وتعليق :حممد األمحدي( .القاهرة:
دار الرتاث للطبع والنشر).
ابن قتيبة ،عبد هللا بن مسلم" .غريب احلديث" .احملقق :عبد هللا
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اجلبوري( .ط ،1بغداد :مطبعة العاين.)1397 ،
ابن القصار ،علي بن عمر " .عيون األدلة يف مسائل اخلالف
بني فقهاء األمصار" .دراسة وحتقيق :عبد احلميد بن سعد
السعودي( .الرايض :مكتبة امللك فهد الوطنية 1426 ،هـ
  2006م).ابن ماجه ،حممد بن يزيد" .سنن ابن ماجه" .حتقيق :حممد فؤاد
عبد الباقي( .القاهرة :دار إحياء الكتب العربية).
ابن املربد ،حممد بن يزيد" .الكامل يف اللغة واألدب املربد".
احملقق :حممد أبو الفضل إبراهيم( .ط ،3القاهرة :دار
الفكر العريب 1417 ،هـ  1997 -م).
ابن خملوف ،حممد بن حممد" .شجرة النور الزكية يف طبقات
املالكية" .علق عليه :عبد اجمليد خيايل(.ط ،1لبنان :دار
الكتب العلمية 1424 ،هـ  2003 -م).
ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف " .مغين اللبيب عن كتب
األعاريب" .احملقق :مازن املبارك  ،وحممد علي محد هللا.
(ط ،6دمشق :دار الفكر.)1985 ،
ابن يونس الصقلي ،حممد بن عبد هللا" .اجلامع ملسائل املدونة".
حتقيق جمموعة ابحثني يف رسائل دكتوراه جبامعة أم القرى.
(ط ،1بريوت :دار الفكر1434 ،هـ 2013 -م).
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أبو عبيد ،القاسم بن سالم" .غريب احلديث" .احملقق :د .حممد
عبد املعيد خان( .ط ،1حيدر آابد -الدكن :مطبعة دائرة
املعارف العثمانية 1384 ،هـ  1964 -م).
البخاري  ،حممد بن إمساعيل" .صحيح البخاري" .احملقق :حممد
زهري الناصر( .ط ،1دار طوق النجاة1422 ،ه).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الكربى" .احملقق :حممد عبد
القادر عطا( .بريوت :دار الكتب العلمية 1424 ،هـ -
 2003م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني " .معرفة السنن واآلاثر " .احملقق:
عبد املعطي أمني قلعجي .الناشرون :دمشق :دار الوعي،
والقاهرة :دار الوفاء1412 ،هـ 1991 -م).
الرتمذي ،حممد بن عيسى " .سنن الرتمذي"  .حتقيق :أمحد
حممد شاكر ،وآخرين( .ط ،2مصر :مكتبة مصطفى البايب
احلليب 1395 ،هـ  1975 -م).
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،عمادة البحث
العلمي" .املوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي"( .ط،1
الرايض :اإلدارة العامة للثقافة والنشر جبامعة اإلمام،
1420هـ1999-م).
اجلندي ،خليل بن إسحاق" .خمتصر العالمة خليل" .احملقق:
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أمحد جاد( .ط ،1القاهرة :دار احلديث1426 ،هـ-
2005مـ).
احلجوي ،حممد بن احلسن" .الفكر السامي يف اتريخ الفقه
اإلسالمي"(.ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1416هـ1995 -م).
احلطاب ،حممد بن حممد" .مواهب اجلليل يف شرح خمتصر
خليل"(.ط ،3بريوت :دار الفكر1412 ،هـ -
1992م).
احلموي ،ايقوت بن عبد هللا" .معجم البلدان"( .ط ،2بريوت:
دار صادر 1995 ،م).
الطرباين ،سليمان بن أمحد" .املعجم الكبري" .احملقق :محدي بن
عبد اجمليد السلفي( .ط ،2القاهرة :مكتبة ابن تيمية
 1415هـ  1994 -م).
العلي ،حممد بن إبراهيم" .اصطالح املذهب عند املالكية".
(ط ،1ديب :دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء
الرتاث 1420،هـ2000-م).
الفيومي ،أمحد بن حممد " .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري
"( .بريوت :املكتبة العلمية).
قاسم علي سعد" .مجهرة تراجم الفقهاء املالكية"( .ط ،1ديب:
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دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث1423 ،
هـ  2002 -م).
القريواين ،عبد هللا بن أيب زيد عبد الرمحن" .النَّوادر والزايدات
حممد
على ما يف املد َّونة من غريها من األمهات" .حتقيقَّ :
حجي وآخرين( .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
 1999م).
سحنون ،عبد السالم بن سعيد" .املدونة"( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،هـ 1994 -م).
املامي ،حممد املختار بن حممد" .املذهب املالكي مدارسه
ومؤلفاته – خصائصه ومساته"( .ط ،1اإلمارات العربية
املتحدة :مركز زايد للرتاث والتاريخ1422 ،هـ2002-م).
ابن رشد ،حممد بن أمحد ".املقدمات املمهدات" .حتقيق
الدكتور حممد حجي( .ط ،1بريوت :دار الغرب
اإلسالمي  1408 ،هـ 1988 -م).
مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم" .احملقق :حممد فؤاد عبد
الباقي( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
املقريزي ،أمحد بن علي" .البيان واإلعراب عما أبرض مصر من
األعراب".احملقق :فرداند واسطون فيلد (مستشرق
أملاين)(.أملانيا :جوتنجن ،عام  1847م).
املواق ،حممد بن يوسف" .التاج واإلكليل ملختصر خليل".
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،هـ1994-م).
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اليحصيب ،عياض بن موسى".ترتيب املدارك وتقريب املسالك".
احملقق :ابن اتويت الطنجي ،وعبد القادر الصحراوي،
وحممد بن شريفة ،وسعيد أمحد أعراب( .ط ،1املغرب:
مطبعة فضالة احملمدية1403 ،هـ1983-م).
حيىي الشامي" .موسوعة املدن العربية واإلسالمية"( .ط،1
بريوت :دار الكتاب العريب1993 ،م).
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