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  كلمة مؤسسة احلبتور 
رب العــــاملني والــــصالة والــــسالم عــــىل ســــيدنا حممــــد وعــــىل آلــــه وصــــحبه احلمــــد هللا 

  .والتابعني
ويمثــــل , يعتــــرب الــــرتاث الفقهــــي اإلســــالمي مــــن دعــــائم وأســــس احلــــضارة اإلنــــسانية

س   ; العمود الفقري للمذاهب الفقهية املعتمـدةطمذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أ
وذلــك ,  خــصائص فريــدة ومميــزات كثــرية جعلتــه يف صــدارة تلــك املــذاهبملــا متيــز بــه مــن

ومــا ,  وإجيـاد احللــول العـرصية للحـوداث والوقــائع املتجـددة,بقدرتـه عـىل مواكبــة التطـور
 للدولـــة ًا رســـميًامـــذهب  أن يتخـــذًالـــذا مل يكـــن غريبـــ ;تـــساع يف النظـــرا و,متيـــز  بـــه مـــن مرونـــة
   .تالف ويرجح به عند االخ,تسن منه األحكام

لــــشيخ املالكيــــة حممــــد بــــن عرفــــة الــــورغمي التونــــيس , يكتــــاب املختــــرص الفقهــــوإن 
 بــــني مؤلفــــات مــــذهب املالكيــــة, جيمــــع بــــني أصــــالة ًا فريــــدًايمثــــل نموذجــــ  ) ـه803 :ت(

 ويؤســـــس مؤلفــــه ملـــــنهج فقهــــي متميـــــز يعــــرف عنـــــد الفقهـــــاء ,املــــايض وحداثـــــة املــــستقبل
 وجيـد احللـول ملـا اسـتجد مـن ,يلمـس حيـاة النـاس وهو هيدف إلثـراء فقـه واقعـي ;هُّبالتفق

ألول مــرة بعــد أن ظــل  فكــان طباعــة هــذا الكتــاب ,املــسائل املعــارصة والوقــائع املتجــددة
 ًا وتــشجيعًإثــراءو, تلبيــة للحاجــة امللحــة إليــهحبــيس خــزائن املخطوطــات لقــرون مــضت 

 املجتمعـــات مـــنجمتمـــع شـــعب اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ًا يف للبحـــث العلمـــي, وإســـهام
ئدة يف جمال الثقافة والعلوم من بني املجتمعات املعارصة   .الرا

 املحافـلوأن ينفع بـه , ه الكريمه لوجًاقبل هذا العمل خالصتونسأل اهللا تعاىل أن ي
نــا أن احلمــد هللا , الــرشعي العلــم وطــالب ,العلميــة واملؤســسات األكاديميــة  وآخــر دعوا

  . ملنيارب الع
א 
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  رـكـش
;ًالشكر هللا تعاىل أوال وآخ فيا ربنا لـك ,  إذ هو املنعم واملتفضل عىل وجه احلقيقةًرا

  .احلمد والشكر كام ينبغي جلالل وجهك ولعظيم سلطانك
W 

 فالـــرشيعة ;إن كانـــت عـــني القلـــب تنظـــر أن اهللا واحـــد يف مننـــه: فقـــد قـــال العـــارفون
ـه ال Èβ﴿ :بحانهقـال ســ, بـد مـن شـكر خليقتـه تقتـيض أ r& ö à6 ô© $# ’ Í< y7 ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ Î9 uρ ¥’ n< Î) ç ÅÁ yϑ ø9 $# ﴾ 

  . (1)»ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس«: ويف احلديث, ]14: سورة لقامن آية[
الـــــــــــــــــــــدر فاشـــــــــــــــــــــكر حيلـــــــــــــــــــــة الغـــــــــــــــــــــواص  وإذا شـــــــــــــــــــــــــكرت البحـــــــــــــــــــــــــر يف إنعامـــــــــــــــــــــــــه

من أهل , كبريالالفقهي  ديوان وأعان عىل إخراج هذا ال,ن ساهملذا فإين أشكر كل م
  .كرام وآل مكتوم ال,)دولة زايد اخلري والعطاء (دولة اإلمارات العربية املتحدةيف اخلري 
 ,رجــــل الــــرب واإلحــــسان ;أمحــــد خلــــف احلبتــــور /ســــعادة بالــــشكر اجلزيــــلأخــــص و

 خدمــــة لطــــالب العلــــم ; عــــىل تبنــــي طباعــــة الكتــــاب;ومؤســــسته الراعيــــة لألعــــامل اخلرييــــة
س واملتفقهني عىل , الرشعي   .طمذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أ
 فيـذين التهارئيـسو ; لكلية اإلمـام مالـك للـرشيعة والقـانون بـديبالشكر والعرفان و

بــارك  ,ذهب املــالكينــرش تــراث املــ باملعنــي ;الــدكتور عيــسى بــن عبــد اهللا مــانع احلمــريي
  .الثوابو وأجزل هلم األجر , اجلميعاهللا يف

   
    

                                     
أبـو و, 339:ص/4, باب ما جاء يف الشكر ملـن أحـسن إليـك, جط أخرجه الرتمذي عن أيب هريرة )1(

, وكــــــذا أخرجــــــه 295: ص/2ج , وأمحــــــد يف مــــــسنده255: ص/4داود بــــــاب يف شــــــكر املعــــــروف, ج
  .البيهقي, وابن حبان

صار باألجر كلـه,ي :أن املهاجرين قالوا :طس أويف معناه عن  ال مـا : (قـال ا رسول اهللا ذهبت األ
 . 255ص/4ج :سنن أيب داود باب يف شكر املعروف, )دعوتم اهللا هلم وأثنيتم عليهم
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  املقدمة
  .وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وسلم ,رمحن الرحيمبسم اهللا ال

W   
ًم شــــاركت حمــــارضا يف دورة علميــــة أقامهــــا مركــــز نجيبويــــه 2009ففــــي مطلــــع عــــام 

ٍوفيهــا تعرفــت عــىل عــدد مــن األســاتذة املغاربــة , للمخطوطــات وخدمــة الــرتاث بالقــاهرة ُ
  .طويبمصطفى الوالدكتور , عبد املجيد خيايلالفضالء; منهم الدكتور 

 محـل معـه نـسخة مـن خمطـوط جـامع ابـن خيايلوقد لفت نظري يوم ذاك أن الدكتور 
َّدونةيونس ملسائل امل وقـد , ونسخة أخرى ملخترص ابن عرفة الفقهي الكبـري,  واملختلطةَ

قـسم العبـادات مـن وبعد أكثر من عـامني صـدر , ام منهًا نسخة مصورة رقميَى املركزأهد
ًواستبطأت صدور خمترص ابـن عرفـة حتـى بـدا يل األمـر غريبـا , اجلامع عن املركز املذكور ُ

 نجيب مؤسس املركز ومـديره عبد الكريمبن  برغم علمي بحرص شيخنا الدكتور أمحد
فبــــادرت بــــسؤاله عــــن العمــــل يف حتقيــــق , العــــام عــــىل حتقيــــق ونــــرش تــــراث الــــسادة املالكيــــة

ه نزل فادينفأ, املخترص ٍ لقاء جعل − بأ  البـاحثني; ً بنـاء عـىل رغبـة بعـضعن العمل فيه −ُ
ورصف النظــر , وحقــق مــرادهم, فأجــاب طلــبهم, ًليقومــوا هــم بتحقيقــه جمــزءا فــيام بيــنهم

  .الرشوع فيهعيد ُبعن حتقيق الكتاب 
, ُومل يــــر عملهــــم النــــور; ســــألته أن يــــأذن يل يف إنجــــاز العمــــل, وملــــا طــــال هبــــم العهــــد

ـا قمـت بتحقيـق , َّ إيلٌائـدوأن األمـر ع, فأجابني بأن ال شأن له يف األمر َّواشـرتط عـيل إن أ
َّواعتـــذر إيل عـــن تزويـــدي باملخطوطـــات التـــي , الكتـــاب أن أبـــدأ العمـــل مـــن نقطـــة البدايـــة

ًوال يــنقض عهــدا قطعــه عــىل , ًوالــنص الــذي قــام بكتابتــه ســابقا; لــئال خيفــر ذمــة, بحوزتــه َ َ
فالتزمـت لــه بــام , ونــرشه الـذين نــزل هلــم عـن حــق الــسبق يف حتقيـق الكتــاب بــاحثنينفـسه لل

  . أراد
 وقد كان يل يف ذلـك العـون مـن ,واستعنت اهللا تعاىل ورشعت يف مجع املخطوطات

 فـــتم األمـــر عـــىل أكمـــل ;وقـــد ســـهل أمـــر تفريغهـــا, فتيـــرست ســـبل مجـــع املخطوطـــات, اهللا
  . وجه وهللا احلمد
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بـني ال مثيـل لـه , جليل املكانـة, وهذه برشى لكل طالب العلم بكتاب عظيم القدر
بــن وا,  كــاللخمي;أســس هلــا أئمــة كبــار, يمثــل مدرســة فقهيــة متكاملــة, مؤلفــات املــذهب

ْرشــد هــذا الكتــاب يؤســس ملــنهج ,  وبــرع فيــه شــيخ اإلســالم أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عرفــة,ُ
الـــذي هيـــدف إىل تنميـــة ملكـــة , هُّالتفقـــ وهـــو مـــا يعـــرف ب;يف تعلـــيم األحكـــام الفقهيـــة فريـــد

ثــم نقــدها ,  الطريقــة عــىل مجــع كــل األقــوال يف املــسألة الواحــدةتنبنــي هــذه, فقهيــة راســخة
ومــــدى , ووجـــه االســـتدالل عليهـــا, وبيــــان مـــدركها, عـــىل بـــساط املقارنـــة وحتقيـــق املنـــاط
ليكـون  ;وانطبـاق القواعـد الكليـة أو األصـولية عليهـا, ارتباطها بأحوال وظـروف واقعيـة

وتطبيقهـــا عـــىل مـــا , ألة للقيـــاس عليهـــا للنـــاظر املتفقـــه أو املجتهـــد يف هـــذه املـــسًذلـــك عونـــا
  . يناسبها من قضايا ونوازل

هــذا الكتـــاب خــرج بـــه مؤلفـــه عــن التقييـــد بطريقــة االختـــصار التـــي ســار عليهـــا أئمـــة 
 وتعلـيالت ,فجمـع فيـه اجتهـادات وأقـوال, قا كابن احلاجـب وخليـل بـن إسـح;املذهب

ح بـــني الفقهـــاء عـــىل ووضـــعها مـــع األقـــوال املـــصطل, علـــامء القـــرن الـــسادس ومـــن بعـــدهم
ومتيـــز هـــذا الكتـــاب عـــن غـــريه بتعريـــف احلـــدود , ً واختيـــاراً وترجيحـــاًاألخـــذ هبـــا تـــشهريا

كـام احتـوى عـىل مجلـة مـن ,  ليكتمل تصور الناظر فيه عن ماهية احلقائق الـرشعية;الفقهية
حيـث مل تنـزل عـىل  ; تصلح ألن تطبق يف عـصور خمتلفـةالتي, القواعد واألبحاث النظرية

  . داث والقضايا الطارئة بشكل جزئياألح
موســوعة علميــة أصــيلة بــني مؤلفــات املــذهب  −بــال ريــب  −إن هــذا الكتــاب يمثــل 

ويتقبــل عملنــا فيــه بقبــول , نــسأل اهللا تعــاىل أن ينفــع بــه أمــة اإلســالم, ومناهجــه األصــولية
نــا أن, نا حممــد وعــىل آلــه وســلمدوصــىل اهللا عــىل ســي, إنــه ســميع جميــب, حــسن  وآخــر دعوا

  .ملنياحلمد هللا رب العا
 

א 
  1435,   صفر 23,  اخلميس   − ديب 
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  ترمجة شيخ اإلسالم ابن عرفة 
W 

هـــــو اإلمـــــام العالمـــــة املقـــــرئ املحـــــدث الفروعـــــي األصـــــويل البيـــــاين املنطقـــــي شـــــيخ 
ُشيوخال والـورغمي   ;لـورغميأبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عرفـة ا : وبقية أهل الرسوخُ

  .(1)القاطنة جنوب تونس ّنسبة إىل قبيلة ورغمة
W 

فــق الــسادس عــرش مــن أكتــوبر ـه  716 رجــب 27ولــد بتــونس  وممــن , م1316املوا
ـــــه يف ســـــنة ســـــت عـــــرشة :  فقـــــال,أكـــــد ذلـــــك ابـــــن فرحـــــون يف الـــــديباج وذكـــــر يل مولـــــده أ

  . (2)وكذا نقل السيوطي يف بغيته, ئةوسبعام
بــن عرفــة حيــث ا يف تقييــده تــاريخ مولــد شــيخه  تلميــذهلــك نقــل البــسييلوممــا يؤكــد ذ

بــــــن عرفـــــة ليلــــــة ســـــابع والعــــــرشين مـــــن رجــــــب عـــــام ســــــت عــــــرشة امولــــــد شـــــيخنا : (قـــــال
  .(3))ئةوسبعام

ولــد ســنة ســت : (ومل خيتلــف يف تــاريخ مولــده إال فــيام نقــل عــن املقريــزي حيــث قــال
ه حتريف,)ئةوثالثني وسبعام   .  من بعض النساخ ويرى بعض الباحثني أ

W 
 ً أو شــيئا,ًوال عــن نــشأته تفــصيال,  عــن مــوطن والدتــهًومل تنقــل كتــب الــرتاجم شــيئا

ـه كـان رجـال, إال مـا ورد عـن والـده, رستـهأعن تكوين  جـاور , ً زاهـداً صـاحلاً عابـداًمـن أ
 تــويف والــسلف املاضــني إىل أن,  وأقــام هبــا عــىل منهــاج الــصاحلني,املدينــة املنــورة والزمهــا

 . ودفن بالبقيع, ثامن وأربعني وسبعامئة:  سنةفيها
                                     

 حــسن حــسني عبــد الوهــاب, كتــاب العمــر يف املــصنفات واملــؤلفني التونــسيني, دار الغــرب اإلســالمي )1(
 . 1/762 م 1990 1بريوت لبنان ط

ل الــــدين عبــــد الــــرمحن بغيــــة الوعــــاة يف طبقــــات اللغــــويني والنحــــاة, حتقيــــق حممــــد أبــــو الــــسيوطي, جــــال )2(
 . 229 /1 :الفضل إبراهيم, املكتبة العرصية لبنان

حممـــــد الطـــــرباين, /األســـــتاذ: نكـــــت وتنبيهـــــات يف تفـــــسري القـــــرآن املجيـــــد حتقيـــــق البـــــسييل, أبـــــو العبـــــاس )3(
 ). 1/81 (:ملكة املغربية امل−منشورات وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 
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تعلـق قلبـه , كان والد ابن عرفة من أكابر الصلحاء كام تـشري إىل ذلـك كتـب الـرتاجم
وقـــــد روى ابـــــن عرفـــــة يف هـــــذا ,  ليلـــــه وهنـــــاره هبـــــامً فـــــصار مـــــشغوال,بحـــــب اهللا ورســـــوله

وقــد نقــل , (1) يف النــوم يف رؤيــة صــاحلة ذات تثبــت منهــاغول املختــرص أن أبــاه رأى رســ
 فلــام ,غأن سـبب تبحــر ابـن عرفــة يف العلـوم أن أبــاه كـان قــد ملـك شــعرة مـن شــعر النبـي 

,  وكانـت أول مــا دخــل جوفــه,يــاهإثــم ســقاها , ولـد لــه ابــن عرفـة حكهــا يف مــاء وأذاهبــا فيـه
  (2).غفتبحر يف العلوم بربكة أثاره 

,  صـاحب جـد وواليـةسـلفناأوكـان والـده كـام ,  لألبنـاءًبـاء نافعـا اآلوملا كان صـالح
لــــده أول , وكانــــت صــــبغته واضــــحة جليــــة يف حياتــــه, ظهــــر أثــــر هــــذا الــــصالح يف ابنــــه فوا

ُشيوخ , وربـاه عـىل التقـوى منـذ نعومـة أظـافره,  وهـو مـن غـرس فيـه حمبـة العلـم والعلـامء,هُ
 ليـــدرس علـــيهم كـــام ;ار لـــه أهـــم مـــشاخيهوهـــو الـــذي اختـــ, ً بـــاهراًوكـــان يرجـــو لـــه مـــستقبال

 حيفظـه ويـصونه مـن نوائـب الـدهر ,ً وصحياًكام كان شديد العناية به جسديا, سيأيت ذكره
ــام صــغره مــن رجــل , ومــن احلاســدين فقــد ورد يف بعــض الــرتاجم أهنــم كــانوا خيبئونــه يف أ

ًعيـــان كـــان يـــسكن بجـــوارهم خوفـــا  كـــان يف يخَّالـــش و,الســـيام,  عليـــه مـــن اإلصـــابة بـــالعنيّ
  . صغره حسن الصورة

مل يــنس , وبعــد أن انقطــع والــد ابــن عرفــة للعبــادة واجلــوار بــاحلرمني إىل أن مــات هبــا
يـا نبـي :  ثـم يقـول, فيـصيل عـىل نبيـه ويـسلم عليـه,فقد كان يـدعو لولـده بعـد هتجـده, نجله
حتـــى صـــحبه : َّالرصـــاعقـــال , يقـــول ذلـــك بـــشكل مـــستمر, حممـــد بـــن عرفـــة يف محـــاك: اهللا
  . (3)وظهر عليه آثار الربكة بعد مماته, للطف اجلميل يف حياتها

                                     
 – يعني بعض فقهاء عـرصه –يا سيدي رسول اهللا فالن من أهل اجلنة? : قلت له: قالباه أ أن : وفيها)1(

 فأعـدت عليـه مـرتني ,من أهل اجلنـةي  وأمحد السقط,عمر القروي: قال يل: وسميته باسمه, قال: قال
به األول  . 3/348: حقق انظر النص امل.أخريني جييبني يف كلتيهام بجوا

خبــار صــلحاء القـــرن احلــادي عــرش, مركـــز أ اإلفــراين حممــد بــن احلـــاج بــن حممــد, صـــفوة مــن انتــرش مـــن )2(
 .  عبد املجيد خيايل.الرتاث الثقايف املغريب, حتقيق د

ــصاري, اهلدايـة الكافيـة الـشافية حلقــائق َّالرصـاع )3( فيـة, دار الغــرب ا, أبـو عبـد اهللا حممـد األ بـن عرفـة الوا
= 
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بـل  ;مل يكـن يكتفـي فقـط بالـدعاء لـه ; وشدة االهتامم بـهًضاأومن حرصه عىل ولده 

                   فكــــــــان ينــــــــاول عــــــــصا اخلطيــــــــب باملدينــــــــة , كــــــــان يطلــــــــب الــــــــدعاء لولــــــــده مــــــــن الــــــــصاحلني
لــه : ويقــول, إذا ناولــه كــان يــذكره بولــده حممــدفــ, (1) للــشيخ ويل اهللا ســيدي خليــلاملنــورة

  . (2)ادع اهللا له
 ً يف صـغره مـشهوراطفكـان , هكذا سـبقت يـد العنايـة بالـسعادة لـشيخنا ابـن عرفـة

فظهـــرت عليــــه  ;كرة واملالزمــــة ألهـــل العلـــم والـــصالباجلـــد واالجتهـــاد واملطالعـــة واملـــذا
تجت بعد ما كان فيه من اًباكرا   . (3)لعلم والعمل والصالح مقدمات الفالح التي أ

به ومرضاته;فقد كان يسعى وجيتهد يف طاعة ربه فكان يكثر من الصالة ,  ابتغاء ثوا
  . (4)ونال درجة الصاحلني, إنه بلغ درجة كثري من التابعني: والصيام والصدقة حتى قيل

هًمرضـــيا,  يف دنيــاهًفكــان مـــسعودا وأطـــال عمـــره يف , أعـــزه اهللا بطاعتــه,  عنـــه يف أخــرا
ومقامــــه يف , إن بلوغــــه الغايــــة العلميــــة ال ينكــــر: وقــــد قــــال العالمــــة ابــــن األزرق, عبادتــــه

  .(5)املجاهدة من أرشف ما يعرف به ويذكر
هــــو  الــــصورة والكــــامل عــــىل مــــا كــــان شــــيخنا مــــن حــــسن: وقــــال تلميــــذه اإلمــــام األيب

 الــــدعاء لــــه بــــاملوت عــــىل ًيطلــــب كثــــريا, وكــــان شــــديد اخلــــوف مــــن أمــــر اخلامتــــة, معــــروف
أعطـــه : وقـــال, يتـــرصف بـــه األوالد  ممـــاً شـــيئاًأعطـــاين يومـــا, ًاإلســـالم ممـــن يعتقـــد فيـــه خـــريا

 يدعو يل بـاملوت : وقل له–سنني   ابن سبع: أي– ً سباعياًوكان ولدا, للولد الذي عندك
 =                                     
 . 61 :بو األجفان, صأ حتقيق 1993 1إلسالمي, طا

 تــويف ً تقيــاً ورعــاً املكــي املــالكي كــان عاملــا هــو خليــل بــن عبــد الــرمحن بــن حممــد أبــو الفــضل القــسطالين)1(
 . 2/21 : ـه, التحفة اللطيفة760

م 2004 −1محــــد بابــــا, نيــــل االبتهــــاج بتطريــــز الــــديباج, مكتبــــة الثقافــــة الدينيــــة القــــاهرة طأ التنبكتــــي, )2(
 . 127 : عيل عمر, ص.بتحقيق د

 . 128 : املرجع السابق, ص)3(
صاري, اهلداية الكافية, صَّالرصاع )4(  . 63 :, أبو عبد اهللا حممد األ
 1 خملــوف, حممــد بــن حممــد, شــجرة النــور الزكيــة يف طبقــات املالكيــة, مكتبــة الثقافــة الدينيــة القــاهرة ط)5(

 .  20:ص ,2 ج, عيل عمر.م بتحقيق د2007
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  .(1)منه عربة وشفقة  فلحقتني, رجاء قبول دعاء الصغري;عىل اإلسالم

 واحــد إال أن ترمجــة البــسييل البــن عرفــة تبــدو وعــىل الــرغم مــن ابــن عرفــة تــرجم غــري
ه تلميـذه ;متميزة عن غريها  ًفـضال, فهـي أصـدق مـا كتـب عنـه, وقـد كتبهـا بعـد وفاتـه, أل

فقـد , عىل  ذلك اهتاممها باجلوانب الوجدانية واالجتامعية التي تغفل عنها كتب الـرتاجم
ــه قــال مــن ذ»التقييــد الكبــري«و, »نكــت وتنبيهــات«تــرجم لــه يف كتابــه  وولــد شــيخنا : لــك أ

وحـــج حجـــة الفريـــضة; كـــان , ســـنة ســـت عـــرشة وســـبعامئة, أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عرفـــة
ثنـــني احلـــادي والعـــرشين لـــشهر خروجـــه لـــذلك مـــن تـــونس بعـــد صـــالة الظهـــر مـــن يـــوم اال

وقـد كـان بلـغ يف تفـسري القـرآن إىل قولـه , مجادى اآلخرة مـن عـام اثنـني وتـسعني وسـبعامئة
Ïμ﴿: تعــاىل ø‹ s9 Î) –Š t ãƒ ãΝ ù= Ïæ Ïπ tã$ ¡¡9  فـــدخل تـــونس ,ورجــع مـــن حجـــه, ]47: ســـورة فـــصلت آيـــة[ ﴾#$

مـــن عـــام ثالثـــة تـــسعني وســـبعامئة قـــرب , التاســـع عـــرش لـــشهر مجـــادى األوىل, يـــوم الثالثـــاء
  . (2)الزوال

ــت مــن ,  مــستجاب الــدعاء:وكــان : وأمــا بالنــسبة لــصالحه فقــد قــال عنــه وممــا رأ
   فــــــــربام تكلــــــــم معــــــــي بــــــــام يقــــــــع يف ,  بمجلــــــــس تدريــــــــسهأين كنــــــــت أجلــــــــس قبالتــــــــه, بركتــــــــه
  . (3)خاطري

 الصالح الزاهد العابد أبو فـارس عبـد َّالشيخ ,وأخربين عنه عم والدي: ًضاأوقال 
ـه رأى يف نومـه بعـض مـن كـان معـارصا, العزيز البسييل  َّالـشيخوهـو  ; لـشيخنا ابـن عرفـةًأ

:  فقــال لــه−وكــان يف نفــسه منــه يشء− الفقيــه املفتــي القــايض أبــو العبــاس أمحــد بــن حيــدرة
ــت لــه منزلــة عظيمــة عنــد اهللا تعــاىل;اطلــب يل منــه املحالــة قــال يل  , نعــم: فقــال لــه, ألين رأ

 ,امللتقــى بــني يــدي اهللا تعــاىل: فقــال يل,  ابــن عرفــة وأخربتــه بــذلكَّالــشيخبفالتقيــت : العــم
  . (4)»ومل يزد عىل ذلك

                                     
 ). 81/ 1 (:كت وتنبيهات يف تفسري القرآن املجيد البسييل, ن)1(
 . )2/124( :محد بابا, نيل االبتهاج بتطريز الديباجأ التنبكتي, )2(
محـد بابـا, كفايـة املحتـاج ملعرفـة مـن لـيس يف الـديباج, وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية أ التنبكتي, )3(

 . )2/105(  :م2000املغرب 
 ). 81/ 1 (:نكت وتنبيهات يف تفسري القرآن املجيد البسييل, )4(
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كــان مــيالده يف عهــد الدولــة احلفــصية التــي هــي مظهــر اســتقرار الــدعوة  املوحديــة يف 
كـــــان هـــــذا بعـــــد أن مـــــىض النـــــصف األول مـــــن القـــــرن الـــــسادس الـــــذي عـــــرف يف , َّإفريقيـــــة

 والتـــداعي املنـــذرين بخـــراب وشـــيك بعـــد تزعـــزع امللـــك ,املغـــرب العـــريب بـــسمة التـــصدع
بطــة القوميــة ومت, ونــشأت االنقــسامات الطائفيــة,الــصنهاجي  وبــدأت ,زقــت أوصــال الرا

 ً فكان النصف الثاين من القرن السادس موعدا,الينيغلربتسبان واالثغور تسقط أمام األ
  .  وبعثت فيه اهلمم من جديد,برقت فيه اآلمال

 ودعــوة  ,ســاس الدولــة احلفــصية قامــت دعــوة املــرينيني فــن املغــرب األقــىصأوعــىل 
ـــدلس,بنـــي نـــرص ســـست مملكـــة بنـــي عبـــد أوبقـــوة الـــدعوة احلفـــصية ت,  أو بنـــي احلمـــر باأل

هكـــــذا انــــــتظم املغـــــرب العــــــريب يف ســـــلك موحــــــدي تقـــــوم عليــــــه دول , الـــــوادي بتلمــــــسان
  . (1)متعاضددة بزعامة اخلالفة احلفصية

صــبحت أف ; تــونس وتعاوهنــا القــريوان باألمانــة الثقافيــةَّمدنيــةهبــذه الزعامــة هنــضت 
ملـــــت مـــــع,َّفريقيـــــةتـــــونس عاصـــــمة إل هتـــــا مـــــن دول املغـــــرب العـــــريب  وتزا  ,غرناطـــــة( أخوا

  .)وبجاية, وتلمسان, وفاس
نـشاءها مـن إألن  ;نشاء املـدارسإ وقد كان من خطة الدعوة املوحدية يف اإلصالح

 هـذه اخلطـة يف تبـدأ, األفكار األساسية للمنهج األشـعري يف تكـوين العقليـة اإلسـالمية
ـــويبوســـار عليهـــا , الـــرشق باملدرســـة النظاميـــة ببغـــداد  حيـــنام ;الـــسلطان صـــالح الـــدين األ

  . شعرية يف مرص والشامصول األ املذهب السني عىل األدعمل عىل جتدي
واألمــر الثابــت أن املــدارس , نــشاء املــدارسإفكــان مقــصد املوحــدين متديــد حركــة 

وبفـــاس مـــن منـــشآت , التـــي مل تـــزل قائمـــة ومعمـــورة بتـــونس هـــي مـــن منـــشآت احلفـــصيني
والتــي كانــت بغرناطــة , د بتلــسامن مــن منــشآت الزيــانيني واملــرينينيوالتــي توجــ, املــرينيني

  . (2)محريب احلجاج يوسف بن األأنشاء السلطان إمن 
                                     

 ابـــن عاشـــور, حممـــد الفاضـــل, أعـــالم الفكـــر وأركـــان النهـــضة بـــاملغرب العـــريب, مركـــز النـــرش اجلـــامعي  )1(
 . 100 :  ص, م2000تونس 

معي  ابـــن عاشـــور, حممـــد الفاضـــل, أعـــالم الفكـــر وأركـــان النهـــضة بـــاملغرب العـــريب, مركـــز النـــرش اجلـــا)2(
= 
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هــدفها تكــوين نخبــة مــن طلبــة  ; ملثيالهتــا الــرشقيةًكانــت هــذه املــدارس مــشاهبة متامــا
دي األساتذة املتخصصنيال ب ويقوم منهج الدراسة عىل تكوين عقل الطال, علم عىل أ

 وملكــــــة العلــــــم والفقــــــه , وتوليــــــد مهــــــارات االبتكــــــار,بتعلــــــيم عنــــــارص الثقافــــــة املتكاملــــــة
 ;ً وتوجيهــــاًصــــبح تكوينــــاألعلــــم مــــن طــــور النقــــل والتلقــــني حتــــى خرجــــت اأ ف,الراســــخة

  . (1)نشاء والتحريرلتوسيع نطاق املعارف بالبحث واإل
م الـرازي يف القـرن اإلماواءه باملرشق ذلك هو املنهج الثقايف األشعري الذي محل ل

فكــان حلقــة  ;بــن زيتــوناوقــد ختــرج عــىل هــذه املدرســة قــايض تــونس العالمــة , الــسادس
ثر املـــذهب أومـــن تلـــك الـــصلة تـــ, الوصـــل بـــني ذلـــك املـــنهج ومنـــاهج الدراســـة التونـــسية

, القـــائم هيكلهـــا عـــىل حـــسن التقـــسيم,  بالدراســـة النظريـــة األصـــوليةً عميقـــاًثراأاملـــالكي تـــ
  . ودقة اجلمع واملقارنة,  وعمق النظروبراعة التعليل

واخـر القـرن أعلـامء الـذين ازدهـرت هبـم تـونس يف الدراسـة فحـول الرج عىل تلك خت
,  وابـن هـارون,وابـن عبـد الـسالم, وابـن عبـد الرفيـع,  كـابن راشـد;وائل الثامنأالسابع و

  حممـدمام العالمة شـيخ اإلسـالم النهضة يف جمدد القرن الثامن اإلوظهرت خالصة تلك
  . بن عرفة

 وشــهد يف املرحلــة التاليــة مــن عمــره بعــض ,ٍ هــادئٍالــذي قــىض شــبابه يف جــو ســيايس
مـا الثالثـني سـنة الباقيـة أ,  يف تنـشيط احليـاة الثقافيـةًاالضطرابات والفتن كان بعضها سـببا

  .  فكانت مثل فرتة شبابه من االستقرار السيايس أو أفضل;من عمره
W 

فنهــل منــذ صــغره مــن ,  عــىل فحــول علــامء وعظــامء أســاتذة القــريوانبــن عرفــةاختــرج 
ــد, العلــوم الـــرشعية والعقليــة واللـــسانية كـــان هلـــم ,  مدرســـني بــارعنييوقــد تتلمـــذ عـــىل أ

ُشـــــيوخوأهـــــم , األثــــر فـــــيام بعـــــد يف تكوينـــــه ونـــــشاطه العلمـــــي احلافـــــل               ه الـــــذين أســـــهموا يف ُ
  : همذلك 

 =                                     
 . 102:  ص, م2000تونس 

 . 105:  ص, املرجع السابق)1(
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 , ـه749وتـــويف , ـه 676 ولـــد ; بـــن يوســـف اهلـــواريمـــد بـــن عبـــد الـــسالمحم: وهـــو
 ًبــن احلاجــب رشحــاارشح ,  بالعربيــة واحلــديثًعاملــا, ًاّ أصــوليًاّ وكــان فقهيــ,تــوىل القــضاء

وعالمـة , هـو اليـوم وحيـد األوان: قـال عنـه أبـو خالـد البلـوي ،»تنبيه الطالب« سامه ًبديعا
وال ألقــى , هجحــر الإلبيــان مــا قــرن بــه فاضــل مــن العلــامء واملــشار إليــه بالبنــان وا, الزمــان

قبــا, يف إقدامــهًجــزال,  يف أحكامــهًعــدال, إليــه مــبهم مــن العلــم إال كــشفه وأوضــحه  هللا ً مرا
هـــة عـــن , ال تأخـــذه معهـــا يف اهللا لومـــة الئـــم, لـــه صـــادقات عـــزائم, يف فعلـــه وكالمـــه إىل نزا

  .(1)ومهة نيطت بالثريا, الدنيا
لـــــد ابـــــن عرفـــــةًسالم زمـــــيالكـــــان ابـــــن عبـــــد الـــــ  عـــــىل بعـــــض مـــــشايخ ًدرســـــا معـــــا,  لوا

لذا ملا عزم عىل الرحيل إىل املجاورة باحلجاز عهد إىل ابن عبد الـسالم رعايـة  ;(2)العرص
  .ولده

 وصـحيح , سـمع منـه احلـديث املوطـأً الزمه كثريا, ابن عرفةوهو من أشهر مدريس
كـام درس عليـه , حاديـث احلكـاموأتقن عليه مجلة من أ,  وبعض صحيح البخاري,مسلم

والقــراءات , وكــان مــن مجلــة مــا درس عليــه علــوم احلــديث, ًتفــسري القــرآن الكــريم كــامال
  . ومجلة من التهذيب, صول الدينأو, واألصول

ُشــيوخويعتــرب ابــن عبــد الــسالم يف مقدمــة   وكثــرة مــا نقــل ,ه مــن حيــث طــول املالزمــةُ
 أدى إىل هجــر ًخالفــا, معــه يف بعــض األمــورذلــك مــن اختالفــه يمنــع ومل , عنــه مــن الفنــون

  . (3)جملسه مرات عديدة
אW 

مـــن , أحـــد جمتهـــدي املـــذهب ,فقيـــه أصـــويل, هـــو حممـــد بـــن هـــارون الكنـــاين التونـــيس
                                     

أبــو البقــاء خالــد بــن عيــسى بــن أيب خالــد البلــوي, تــاج املفــرق يف حتليــة علــامء املــرشق, تــرقيم الــشاملة,  )1(
 . 15 :ص

والـدي وشـيخنا ابـن  ًكان مؤدبا بتونس عليـه قـرأ: أبو العباس السقطي, قال عنه ابن عرفة َّالشيخ وهو )2(
 . بد السالمع

 . 128 :, ص2 التنبكتي, نيل االبتهاج بتطريز الديباج, ج)3(
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ولــه رشح عــىل , بــن احلاجــب األصــيل والفرعــيارشح خمتــرصي ,  جــامع الزيتونــةمــدريس
َّدونةامل  وتـويف , ـه680ولـد , الم يف بعـض املـسائلتنازع مع ابـن عبـد الـس, توىل القضاء, َ

 وذكـره ,(1)بلـغ درجـة االجتهـاد املـذهبي: وقال فيه, درس عليه ابن عرفة الفقه,  ـه750
نبـغ بـام وعـى مـن  :من مجلة ما قـال, وصاف سنيةأ وبالغ يف ثنائه ب,خالد البلوى يف رحلته

ام اســتفاده مــن علــامء العلــم األصــييل املعــرق, وشــفع مــا اســتفاده مــن علــامء بلــدة تــونس بــ
 وقـــد , وآب مـــن رحلتــه,املــرشق, وأظفرتـــه رحلتــه بـــاملربزين العلــامء واملدرســـني القــدماء

قىض عنه فرضه, واشتاقت إليه أرضه, وكمل فضله, واشتمل عىل الكامل اإلنساين نقلـه 
هتـــــه, لـــــزم مطالعـــــة حـــــدائق ,وعقلــــه, فانبـــــسط يف العلـــــم بنباهتـــــه  وانقـــــبض عــــن العـــــامل بنزا

, ً كثــــرياً وحــــدق إىل متوهنــــا عيــــون حذقــــه وفهمــــه ودينــــه, فنفــــع اهللا بعلمــــه بــــرشادواوينــــه,
                      . (2) ً كبرياًوأودع له يف قلوب عباده من القبول حظا

אאW 
دلـيس شـمس الـدين  ثـم ,حممد بن جابر بـن حممـد بـن قاسـم القيـيس الـوادي آيش األ

 , وتفقـــه عـــىل مـــذهب املالكيـــة, بتـــونسيف مجـــادى اآلخـــرةـه  673التونـــيس املـــالكي ولـــد 
 وقــرأ , وأيب حممــد بــن هــارون, وأيب إســحاق بــن عبــد الرفيــع,وســمع مــن أبيــه وابــن الغــامز

 , وغريمهـــا,بـــن عيـــسى البطـــرين وأمحـــد بـــن موســـى ,عيـــسىالـــسبع عـــىل أيب القاســـم بـــن أيب 
 , واجلعـــربي باخلليـــل, والـــرىض الطـــربي,ورحـــل فـــسمع مـــن البهـــاء ابـــن عـــساكر بدمـــشق

 وخــرج ,ًوكتــب بخطــه كثــريا, رأ عــىل أيب حممــد عبــد اهللا بــن عبــد احلــق الــداليص بمكــةوقــ
 األوىل يف حــدود ; وكانــت رحلتــه إىل املــرشق مــرتني, وقــرأ احلــديث بفــصاحة,التخــاريج
, ـه734 والثانيــة ســنة , ثــم رجــع فجــال يف بــالد املغــرب حتــى وصــل إىل طنجــة,العــرشين

 نـشأ :قـال ابـن اخلطيـب, واللغـة واحلـديث والقـراءة بـالنحو ً عارفـا,وكـان حـسن املـشاركة
 وأكثـر مـن ذلـك حتـى , واسـتكثر مـن الروايـة, وجال يف البالد املرشقية واملغربيـة,بتونس

                                     
 . 60, ص 2 التنبكتي, نيل االبتهاج بتطريز الديباج, ج)1(
أبــو البقــاء خالــد بــن عيــسى بــن أيب خالــد البلــوي, تــاج املفــرق يف حتليــة علــامء املــرشق, تــرقيم الــشاملة,  )2(

 .122 :ص
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,  وكـــان عظـــيم الوقـــار يتـــرصف يف يشء يـــسري مـــن املـــال يف التجـــارة,صـــار راويـــة الوقـــت

 وحـــــدث ,دث هبـــــا وحـــــ, وخـــــرج األربعـــــني البلدانيـــــة,ســـــمع يف الرحلـــــة الثانيـــــة الكثـــــريأو
را قــرأت بخــط ,  وكــان حــسن األخــالق لطيــف الــذات, عــن ابــن الغــامز وغــريهًباملوطــأ مــرا

ه ق   . كذا قال والدي,ًتل شهيداُالبدر النابليس بلغنا أ
ه رأى من وصفه بالشهادة,ً إنه مات مطعونا:وقال غريه   . فظنه قتل, فكأ
 فــامت يف تـــونس يف شـــهر ,ه ورجـــع إىل بـــالد, وكــان مـــن العلـــامء العــاملني:قــال البـــدر

  . وقد سمع منه ابن عرفة الصحيحني,ـه(1)749ربيع األول سنة 
אW 

فـــريب عنـــد جـــده وتفقـــه , ـه681حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد اهللا اآلبـــيل ولـــد يف ســـنة 
نــه يف ذلــك,واشــتغل ثــم أكرهــه صــاحب ,  فمهــر يف العلــوم العقليــة واآلليــة حتــى فــاق أقرا

 , وتـسحب يف زي سـائل,ً ولـبس مـسحا, فكـره ذلـك, كـان أبـوه فيـهتلمسان عىل القيام بام
 , فاســـتحيى مـــن رفيقـــه مـــن كثـــرة االغتـــسال,ًفكـــان حيـــتلم كثـــريا, ورافـــق بعـــض األرشاف

 وصـحب الـرشيف ,وحـج مـع ذلـك,  فحـصل لـه يف عقلـه خلـل, من الكافورًفتناول شيئا
وأخــــذ بفــــاس عــــن , ان فعــــاد إىل تلمــــس, وأرســــله إىل بــــالده, فــــزوده,املــــذكور إىل العــــراق

  .  وكان أبرع أهل عرصه يف فنون احلكمة,خلوف املغييل اليهودي
 وأقـام مــدة بتـونس يــدرس , وانتـرش ذكــره,الطلبـة فأقبـل عليــه ,للتــدريسثـم تـصدى 

 , وقـرأ عليـه, فقربـه أبـو عنـان, ثـم عـاد إىل تلمـسان,أقـام مـدة ببجايـة يـشغل النـاس, ويفيد
  . وقد أخذ عنه ابن عرفة العلوم العقلية, ـه(2)757واستمر هبا حتى مات سنة 

אW 
 يف الفقــه والفــرائض ًكــان خمتــصا, حممــد بــن ســليامن الــسطي حــافظ املغــرب وفقيههــا

ــــه خــــتم احلوفيــــة ثــــامني خــــتامت  واملطالعــــة ,عــــرف بالــــدين والــــصالح املتــــني, إىل درجــــة أ
 أيب احلــسن أخــذ عــن, مكــث بتــونس حــوايل الــسنتني, املــستمرة حتــى يف جملــس الــسلطان
                                     

 . 484/ 1: ئة الثامنةالكامنة يف أعيان امل ابن حجر العسقالين الدرر ا)1(
 . 441/ 1: ئة الثامنةاالدرر الكامنة يف أعيان امل )2(
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بــــن خلــــدون ا : مــــنهم;أخــــذ عنــــه كثــــري,  وتفقــــه بــــأيب احلــــسن الطنجــــي وغريمهــــا,الــــصغري
  . (1)والقباب, وابن مرزوق اجلد, والعبدويس الكبري, واملقري

َّدونة تعليق عىل امل:من مؤلفاته وتعليق عىل ابن شاس فيام خالف ,  ورشح احلوفية,َ
 :فقـال لـه, ن عرفة أن يدرس عليه احلوفيةوملا وصل إىل تونس طلب منه اب, فيه املذهب

ك قر , ولكـن وقفـت عليـه منهـا مواضـع,  نعـم: فقـال لـه,هتا عىل ابن عبد السالمأبلغني أ
 فكنت :قال,  ليس يل وقت إال ساعة خروجي من عند السلطان:فقال يل: قال ابن عرفة

حتــى إذا ,  فـإذا خــرج قــرأت عليـه يف جــامع القــصبة,انتظـره حتــى خيــرج مـن عنــد الــسلطان
قــــرب مــــا كــــان أف فيهــــا ابــــن عبــــد الــــسالم قررهــــا يل وصــــلنا إىل تلــــك املواضــــع التــــي توقــــ

  )2( ـه750تويف سنة , وأحسنه
א(3)אW 

ذهـب : قـال شـيخنا أبـو عبـد اهللا بـن عرفـة: قـال األيب: وهو شيخه يف القـرآن الكـريم
  .(4))مةعليك بابن سل: قال له,  أقرأ عليهوالدي إىل ابن عبد السالم يستشريه فيمن

التيـــــسري يف « :قـــــرأ عليـــــه كتـــــاب, قـــــرأ عليـــــه القـــــرآن العظـــــيم بقـــــراءة األئمـــــة الـــــسبعة
 , كام أخذ عنـه احلـديث, كام أخذ  القراءات العرش عن ابن عبد السالم,»القراءات السبع
  .ً كثرياً وأخذ عنه علام,ًوالزمه كثريا

אאW 
أخــــذ عــــن مــــشيخة , العــــامل املــــربز يف املعقــــول واملنقــــول املتفــــنن يف كثــــري مــــن العلــــوم

يـا أبـا ( :أمـىل بمجلـس درسـه عـىل حـديث,  وانتفع بـه وابـن هـرون, واجتمع باآلبيل,فاس
 تــــويف باألســــطول الــــذي غــــرق فيــــه الــــسطي ســــنة , أربعامئــــة فائــــدة)عمــــري مــــا فعــــل النغــــري

  .(5)ـه750
                                     

 . 544: ص,1 خملوف, حممد بن حممد شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ج)1(
 . 244 : ص,2 التنبكتي, نيل االبتهاج, ج)2(
به ما أثبتهوقد حرف إىل سالمة :  قال حمقق شجرة النور الزكية)3(  . يف طبعة, وصوا
 . 424 :ص, 4 ج: إكامل إكامل املعلم, األيب)4(
 . 544: ص,1 خملوف, شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ج)5(



 

 

19
  .  وممن درسه عليه ابن خلدون,فة احلديثخذ عليه ابن عرأ

אאאW 
, املــتقن أخــذ عــن ابــن زيتــون وغــريه, االمــام البــارع املحقــق املتفــنن األصــويل اجلــديل

نــي عــىل ابـــن  وكــان يث,وخالــد البلــوى وعــرف بـــه, ابــن عبــد الـــسالم واملقــري: وأخــذ عنــه
  .(1) من األقوالًاملخترص كثرياهذا ونقل عنه يف , قعرفة بالعلم والتحقي

فكـان شـيخنا ابـن احلبـاب ينكـر :  قولـه: مواضـع منهـاأثنـاء التحقيـق عـىل وقفـت قـدو
ــضا ينظــر يف حكمــه املعــني البــني  وحيــتج بــام تقــدم أن القــايض العــدل العــامل ,ًهــذا احلكــم أ

  .)2(ذهب مالك يف مًوال أبني من خطأ احلكم بقيمة البناء منقوضا, اخلطأ
ُشيوخهؤالء هم أهم    . ه الذين أثروا عىل شخصية وغريهم كثريُ

W 
الرابع والعـرشين ,  ضحوة يوم الثالثاء:وتويف :  تاريخ وفاتهًقال البسييل مدونا
ودفن بعد صالة الصبح من يوم األربعاء غـد , عام ثالثة وثامنامئة, لشهر مجادى األخرى

  . (3) وأشهرًتة وثامنون عاماوله من العمر س, تارخيه
وتـــرك , وتـــصدق قـــرب موتـــه بـــامل كثـــري,  مـــن الربـــاعًوحـــبس قبـــل موتـــه كثـــريا: قـــال
ما بني عني ودراهم وحيل وطعام ,  كبريةً عنه ما قيمته ثامنية عرش ألف دينار ذهباًموروثا

  : ومن نظمه قرب وفاته, )4(ورباع وكتب
 عـــــــــــــىل الـــــــــــــنفس صـــــــــــــعب احلـــــــــــــاممفهـــــــــــــان  بلغــــــــــــــــــــــــــت الثامنــــــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــــــــل جزهتــــــــــــــــــــــــــا
وصــــــــــــــــــــاروا خيــــــــــــــــــــاال كطيــــــــــــــــــــف املنــــــــــــــــــــام  وآحــــــــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــــــرصي مــــــــــــــــــــــضوا مجلــــــــــــــــــــــة
بحـــــــــــــــــــــــــب اللقـــــــــــــــــــــــــاء وكـــــــــــــــــــــــــره املقـــــــــــــــــــــــــام  وأرجـــــــــــــــوا بـــــــــــــــه نيـــــــــــــــل صـــــــــــــــدر احلـــــــــــــــديث

                                     
 . 514: , ص1 ج: خملوف, شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية)1(
 .9/127:  انظر النص املحقق)2(
وم الثالثاء تاسع عرش مجادى األوىل عام ثالثة وثامنامئـة, ولـه مـن ي... وتويف: ويف موضع آخر قال عنه )3(

امًالعمر سبعة وثامنون عاما  . غري شهرين وثامنية أ
 . )86/ 1 (:نكت وتنبيهات يف تفسري القرآن املجيد البسييل, )4(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــسبق دعــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أيب يف املقــــــــــــــــــــــــــــــــــام  وكانــــــــــــــــــــــت حيــــــــــــــــــــــايت بلطــــــــــــــــــــــف مجيــــــــــــــــــــــل ل
  :وقد مخسها األيب بقوله

ونلــــــــــــــــــــــــت الرياســــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــل حزهتــــــــــــــــــــــــا  متهــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــــــــــــــــــوم وعل
بلغـــــــــــــــــــــــــت الثامنـــــــــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــــــــل جزهتـــــــــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددهتاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيني فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  فهان عىل النفس صعب احلامم
وال يف العــــــــــــــــــــــــــــــــال والنهــــــــــــــــــــــــــــــــى بغيــــــــــــــــــــــــــــــــة  فلـــــــــــــــــــــــم تبـــــــــــــــــــــــق يل يف الـــــــــــــــــــــــورى رغبـــــــــــــــــــــــة

وآحــــــــــــــــــــــاد عــــــــــــــــــــــرصي مــــــــــــــــــــــضوا مجلــــــــــــــــــــــة  حلظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهام وكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
  ادوا خياال كطيف املناموع

مغيــــــــــــث وحــــــــــــث املطيــــــــــــة كــــــــــــل احلثيــــــــــــث  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــادى الرحيـــــــــــــــــــــــــــــــــل يب ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا يل
ـــــــــــــــه نيـــــــــــــــل صـــــــــــــــدر احلـــــــــــــــديث  وإين لــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج وحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــث وأرجـــــــــــــــو ب

  بحب اللقاء وكره املقام
ليحظـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــدارك عـــــــــــــــــــــــــام قليـــــــــــــــــــــــــل  فيــــــــــــــــــــــا رب حقــــــــــــــــــــــق رجــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــذليل

وكانــــــــــــــــــــــت حيــــــــــــــــــــــايت بلطــــــــــــــــــــــف مجيــــــــــــــــــــــل   كفيــــــــــــــــــــلفيمــــــــــــــــــــسى رجــــــــــــــــــــائي بمــــــــــــــــــــويت
  لسبق دعاء أيب يف املقام

אW 
, وأفاضــل الــصلحاء, قــد أثنــى عــىل اإلمــام ابــن عرفــة خلــق كثــري مــن مــشاهري العلــامء
وإنـــام , وســـرية مرضـــية, بينـــوا ســـعة علمـــه وعلـــو مقامـــه ومنزلتـــه ووصـــفوه بأوصـــاف ســـنية

  :  فمن هؤالءًومتيز شخصيته نسوق مجلة منها تربكا, يدل ذلك عىل عظم مكانته
, األصـــويل, الفروعـــي, املقـــرئ, العالمـــة, هـــو اإلمـــام: ابـــن فرحـــون حيـــث قـــال فيـــه

ُشيوخشــيخ الــ, املنطقــي, البيــاين  والفتــوى ,تفــرد بــشيخوخة العلــم, وبقيــة أهــل الرســوخ, ُ
ًقـــــا وغربـــــانتـــــرش علمـــــه رشا, والفـــــضائل العديـــــدة, لـــــه التـــــصانيف العزيـــــزة, يف املـــــذهب ً ,                  

              ًضـــــــابطا , ًحافظـــــــا للمـــــــذهب, شـــــــتغال بـــــــالعلم والروايـــــــةفإليـــــــه الرحلـــــــة يف الفتـــــــوى واال
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ًجميـــدا العربيـــة واألصـــلني والفـــرائض واحلـــساب وعلـــم , ًلقواعـــده إمامـــا يف علـــوم القـــرآن ُ

  . (1)املنطق وغري ذلك
فتخـرت االـذي , وعلـم األعـالم, سـالمهو شـيخ اإل:  الذي قال فيهَّالرصاع :ومنهم

القـدوة , الـصالح الزكـي, العـامل األعلـم,  الـويلَّالـشيخ, به أمة النبي عليه الصالة والـسالم
َالــسني الــسني, األســوة , الــدال عــىل التــدقيق, ىل الطريــقإاهلــادي , العــارف عــىل التحقيــق, ُِ

ُشــــيوخشــــيخ كثــــري مــــن , صــــاحب الــــسعد والــــسعود والــــيمن والتوفيــــق                 هنايــــة العقــــول  ,ناُ
     آخـــر املتعبـــدين , بقيـــة الراســـخني مـــن ســـاداتنا, يف املنقـــول واملعقـــول يف وقتنـــا وقبـــل وقتنـــا

  . (2)من سلفنا
ثـم , )الفقيـه, اهللا أبوعبـد, سالم باملغربشيخ اإل, اإلمام: (وقال احلافظ ابن حجر

يمـــل مـــن  وكـــان ال, بـــبالد املغـــربوانتهـــت اليـــه الرئاســـة يف العلـــم , مهـــر يف العلـــوم (:قـــال
والــــدين , مــــع اجلاللــــة عنــــد الــــسلطان فمــــن دونــــه, ســــامع احلــــديث والفتــــوىإ و,التــــدريس

  . (3))ومل يزل عىل حاله من العظمة والسؤدد حتى مات, املتني
وأتقـــــن , اشـــــتغل ومتهـــــر بـــــالفنون, شـــــيخ اإلســـــالم بـــــاملغرب: وقـــــال يف كتـــــاب آخـــــر

 عنـد الـسلطان ًوكـان معظـام,  الفنون إليه ببالد املغرباملعقول إىل أن صار إليه املرجع يف
 وكتـــب يل خطـــه ملـــا حـــج بعـــد ,أجـــاز يل, مـــع الـــدين املتـــني واخلـــري والـــصالح, فمـــن دونـــه

  . (4)التسعني باإلجازة عنه
,  وصــــار املرجــــوع إليــــه بــــاملغرب,ومهــــر يف املعقــــول واملنقــــول: قــــال عنــــه الــــشوكاين

 والتوســع يف ,والــدين املتــني, لــسلطان فمــن دونــهوتــصدى لنــرش العلــم مــع اجلاللــة عنــد ا
                                     

, 1هرة ط ابـــن فرحـــون, الـــديباج املـــذهب يف معرفـــة أعيـــان علـــامء املـــذهب, مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة القـــا)1(
 . م2003

صاري, اهلداية الكافية, صَّالرصاع )2(  . 65 :, أبو عبد اهللا حممد األ
 أبـــــو الفـــــضل, احلـــــافظ أمحـــــد بـــــن عـــــيل, الـــــشهري بـــــابن حجـــــر العـــــسقالين, املجمـــــع املؤســـــس, للمعجـــــم )3(

 . املفهرس
 : العمـر يف التــاريخ أبـو الفـضل, احلــافظ أمحـد بـن عــيل, الـشهري بـابن حجــر العـسقالين إنبـاء الغمــر بأبنـاء)4(

)4 /337 .( 
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مـــع , وكثـــرة الـــصدقة واإلحـــسان إىل الطلبـــة,  والتظـــاهر بالنعمـــة يف مأكلـــه وملبـــسه,الـــدنيا
  .(1) لذلكهخفائإ

وحــاز يف األصــول , فــاز مــن كــل علــم بــأوفر نــصيب:  الطيــب ابــن علــوانَّالــشيخقــال 
وطلعـت بـسامء , هم مـصيبىل هدف كل مكرمة بسإورمى , والفروع السهم والتعصيب

وبركتـــه , فمنفعتـــه بعـــد وفاتـــه دائمـــة, أفادتـــه دراري علـــم غيـــثهم وابـــل ومـــراعهم خـــصيب
مجــع بــني , إذا مــات اإلنــسان انقطــع عملــه إال مــن ثــالث, وقاتــه قائمــةأبوفاتــه وتالمذتــه و

امـه صـيام, فلـيس وقـت منهـا هيـزل, وشـغل أوقاتـه بخـري, طـريف العلـم والعمـل ولياليـه , أ
شــيخ ,  وآثــر التهجــد عــىل اهلجــوع واهلجــود, وجاهــد هجــوم الليــل,وركــوع وســجودقيــام 

  . (2)اإلسالم باملغرب
يــــرى واليــــسمع بمثــــل ســــيدي ابــــن عرفــــة يف  ال:  أبــــو مهــــدي الغربينــــيَّالــــشيخوقــــال 

ه  فال, يذكر عن رجال رسالة القشريي ما إال, وتالوة القرآن, والقيام, الصيام: ثالثة تـرا
ًأبدا إال صائام يقوم يف جـامع , وقيامه معلوم, ًويقرأ عرشين حزبا يف ساعة قراءة معتدلة, ً

  . واخر من رمضان كل عام حتى عجز قرب وفاتهالزيتونة العرش األ
وهــو إمــام حــافظ وقتــه بفقــه , أخــذ عنــه املــرصيون: وقــال تلميــذه الــشمس بــن عــامر

واملـشاورة , نـون والتحقيـقأمجـع يف الف, انتهـت إليـه الرئاسـة يف قطـره, ً وغربـاًمذهبه رشقا
  .(3) وحزر من املخاشنة,وبراءته من املداهنة, مع خشونة جانبه وشدة عارضته

 ًبـــرع أصــــوال, إمـــام عالمـــة: وقـــال تلميـــذه أبـــو حامــــد ابـــن ظهـــرية املكـــي يف معجمــــه
ًوكان رأسا يف العبادة والزهـد  ,ً وقراءة وفرائض وحسابا,ً وعربية ومعاين وبيانا,ًوفروعا
ومل يكـــن بـــالغرب مـــن ,  وانتفعـــوا بـــه,رحـــل اليـــه النـــاس, ًمالزمـــا الـــشغل بـــالعلم, والـــورع

                                     
, برتقــيم املكتبــة 248/ 2 (: الــشوكاين, حممــد بــن عــيل, البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن الــسابع)1(

 .)الشاملة آليا
 . 2/132 : التنبكتي, نيل االبتهاج)2(
ية املغــرب  التنبكتــي, كفايــة املحتــاج ملعرفــة مــن لــيس يف الــديباج, وزارة األوقــاف والــشؤون اإلســالم)3(

 . 2/103  :م2000
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ه يف التحقيق تأتيـه الفتـوى مـن , وال من اجتمع له مـن العلـوم مـا اجتمـع لـه, (1)جيري جمرا

  . (2) له مؤلفات مفيدة مل خيلق بعده مثله,مسرية شهر
ــت للــشيخ عــيل األجهــوري(: قــال عنــه العالمــة ابــن الــسالك أن :  يف أجوبتــهوقــد رأ

  . )3()اإلمام ابن عرفة ال ينعقد اإلمجاع دونه يف زمنه
عالمـة , رئـيس احلـرضة التونـسية:  حممد الـشافعي بـن حممـد بـن القـايضَّالشيخوقال 

وقطـب دائـرة فنـون , وانـه مالـك أزمـة فـروع املنقـولأنادرة , َّفريقيةوإمام البالد اإل, زمانه
  . وعالمة األرض كام قيل, ن الفقه األقاويلاملوجز الكبري احلاوي م, املنقول

  .)4(ورأس األئمة النظار, علم األعالم: وقال عنه اإلمام السنويس
َّن القـصارواعتربه احلافظ أبو عبـد اهللا احلـافظ بـ  , مـن جمـددي الـدين يف املائـة الثامنـةُ

  :فجاء ضمن نظمه للمجدين
دارســــــــــــــــــــهســــــــــــــــــــيدنا الغــــــــــــــــــــزايل شــــــــــــــــــــيخ ال  وقيــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــهل ثــــــــــــــــــم راس اخلامــــــــــــــــــسه
فعــــــــــــــــي وابــــــــــــــــن دقيــــــــــــــــق بالــــــــــــــــسابعهال  وقـــــــــــــــد اتـــــــــــــــى الفخـــــــــــــــر بـــــــــــــــراس التابعـــــــــــــــه الرا

قــــــــــــــــــــــــــــــــيأبالثامنــــــــــــــــــــــــــــــــة بلقينــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ســــــــــــــــــــــــــــــبط مــــــــــــــــــــــــــــــيالق رد بــــــــــــــــــــــــــــــالفراق  و عرا
ســــــــــــــــــيوطنا وخــــــــــــــــــاتم عيــــــــــــــــــسى اســــــــــــــــــمعه  قلـــــــــــــــــــــت او ابـــــــــــــــــــــن عرفـــــــــــــــــــــة والتاســـــــــــــــــــــعه

)5(ال العلــــــــــــــــــــــــــــــم باملعتمــــــــــــــــــــــــــــــدإنــــــــــــــــــــــــــــــسبا  تـــــــــــــــــــــــشرتط يف القطـــــــــــــــــــــــب واملجـــــــــــــــــــــــدد ال

ا بــــه حيــــث قــــالونخــــتم بــــابن فرحــــ ختــــرج عــــىل يديــــه مجاعــــة مــــن العلــــامء : ون كــــام بــــدأ
                                     

 فقــط, وغــال فقــد كــان بــالغرب َّإفريقيــةيعنــي واهللا أعلــم بالنــسبة آلخــر عمــره, أو بــبالد :  قــال التنبكتــي)1(
ــدلس مــن هــو مثلــه :  وال يتقــارص عــن رتبتــه فــيام ذكــر مــن مجعــه وحتقيقــه وذكــر,األوســط واألقــىص واأل

 . 2/134 :اين والقباب وغريه, نيل االبتهاج املقري والقايض العقبمالرشيف التلمساين, واإلما
 . 2/134 : التنبكتي, نيل االبتهاج)2(
 . 103:  عون املحتسب فيام يعتمد من كتب املذهب, ص)3(
   , نــــزار محــــادي عنــــد ترمجتــــه البــــن عرفــــة, درر املعرفــــةَّالــــشيخ نقلــــت عــــن خمطوطــــات خاصــــة بواســــطة )4(

 .50 :ص
 . 26 :باطالعه عىل خمطوطته, درر املعرفة, ص نزار محادي َّالشيخ نسبها إليه )5(
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ـــــــه تــــــصدر الواليـــــــات, وقـــــــضاة اإلســــــالم,األعــــــالم  وبإشــــــارته تعـــــــني الـــــــشهود , فعـــــــن رأ
 بـــل اقتـــرص عـــىل اإلمامـــة واخلطابـــة ; ومل يـــرض لنفـــسه الـــدخول يف الواليـــات,للـــشهادات

  . قراءات والتصدر لتجويد ال, وانقطع لالشتغال بالعلم,بجامع الزيتونة
 وحـــسن , وعقـــل رصـــني, ذا ديـــن متـــني,أمجـــع عـــىل اعتقـــاده وحمبتـــه اخلاصـــة والعامـــة

 ال يفــرت عــن ذكــر اهللا وتــالوة القــرآن إال يف , وبــشاشة وجــه للطــالب صــائم الــدهر,إخــاء
ًأوقـــــات االشـــــتغال منقبـــــضا عـــــن مداخلـــــة الـــــسالطني ال يـــــرى إال يف اجلـــــامع أو يف حلقـــــة 

ًتمعـــــا وال جملـــــس حـــــاكم إال أن يـــــستدعيه الـــــسلطان يف ًالتـــــدريس ال يغـــــشى ســـــوقا وال جم
ًاألمـــور الدينيـــة كهفـــا للـــواردين عليـــه مـــن أقطـــار الـــبالد يبـــالغ يف بـــرهم واإلحـــسان إلـــيهم 

 وقد خوله اهللا تعاىل يف رياسة الدين والدنيا ما مل جيتمع لغريه يف بلده ,وقضاء حوائجهم
  . )1(اقبه عديدة وفضائله كثريةله أوقاف جزيلة يف وجوه الرب وفكاك األسارى ومن

  : )عرفات(قال حممد األمني 
ْحممــــــــــــــــــــــــــد الفهامــــــــــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــــــــــن عرفــــــــــــــــــــــــــه ُ َّ َ ُ ـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــفه ُ ـــــــــــــــــه كان ْعالمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــدنيا ل ِ ْ ْ ُ ّ

ُشيوخ للــــــــــــــــــــــــــــَّالــــــــــــــــــــــــــــشيخُذاك اإلمــــــــــــــــــــــــــــام ِعمــــــــــــــــــــــــدة ذي التحقيــــــــــــــــــــــــق والرســــــــــــــــــــــــوخ ُ ُّ ِْ ْ ُ ُ
ْوقــــــــــــد روى عــــــــــــن ابــــــــــــن عابــــــــــــد الــــــــــــسالم ْوابـــــــــــن احلبـــــــــــاب وابـــــــــــن هـــــــــــارون اإلمـــــــــــام َ َ ِ ِِ ُ

ْا الـــــــــــــــــذي عنـــــــــــــــــه روى فـــــــــــــــــال يعـــــــــــــــــدّأمـــــــــــــــــ َ ـــــــــــــــــــــــــضا حيـــــــــــــــــــــــــد ُ ْلكثـــــــــــــــــــــــــرة ومل يكـــــــــــــــــــــــــن أ َ ُ ٍ ِْ
ْصــــــــــــــــــــــــــنّف خمتــــــــــــــــــــــــــرص فقــــــــــــــــــــــــــه فأفــــــــــــــــــــــــــاد ٍَ ْ َ ْكـــــــــــــــــــــــــام بمختـــــــــــــــــــــــــرص منطـــــــــــــــــــــــــق أجـــــــــــــــــــــــــاد َ ٍ
ُويف حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع َتلــــــــــــــــــــــك التــــــــــــــــــــــي رشحهــــــــــــــــــــــا  ْ َ َّالرصــــــــــــــــــــــاعَ
ْيف ثالـــــــــــــــــث منـــــــــــــــــه اإلمـــــــــــــــــام املرتـــــــــــــــــىض لتاســــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــرون عــــــــــــــــــــاش وقــــــــــــــــــــىض ُ ٍ(2)

 
                                     

, 1 ابـــن فرحـــون, الـــديباج املـــذهب يف معرفـــة أعيـــان علـــامء املـــذهب, مكتبـــة الثقافـــة الدينيـــة القـــاهرة ط)1(
 . م2003

 عرفـــات, حممـــد األمـــني, رشـــف الفـــضال مـــن تـــراجم أعـــالم الرجـــال, مركـــز نجيبويـــه لتحقيـــق الـــرتاث, )2(
  م  2010 ,1ط
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ا القــدر مــن الفــضل والعلــوم البــد أن يتــصدى لنــرش علمـــه شــك أن مــن حــاز هــذ ال

التدريس  كمتعددة;توىل وظائف الذي ,  ابن عرفةمنوقد كان ذلك , بعدد من الوسائل
 موســــوعة علميــــة :فكــــان , مكنتــــه مــــن إرســــاء منهجــــه, واخلطابــــة والفتــــوى والتــــأليف

  .  وأخذوا عن تالميذه أو كتبه,جيال تلتهأأثر يف , بحق
אW 
بـــة نـــصف قـــرن علـــوم الـــرشيعة اإلســـالمية املختلفـــة يف كثـــري مـــن املحافـــل در س لقرا

واملدرســة التوفيقيــة التــي كــان يــدرس هبــا مــن صــالة , كاجلــامع املعمــور, العلميــة بتــونس
  . )1(الفجر إىل قرب الزوال

, وتعاقبــت عليــه فيــه طبقــات, كــان يبــدأ دروســه بالتفــسري الــذي ختمــه عــدة خــتامت
, تونــــــيس وهــــــو األيب: شــــــهرهم ثالثــــــةأ ;)2(كثــــــري مــــــن تالميــــــذهوخلــــــص تلــــــك الــــــدروس 
  . ومغريب وهو السالوي, وجزائري وهو البسييل

والكــالم , والفقــه واألصــول, وإىل جانــب التفــسري كــان يــدرس القــراءات واحلــديث
لكنــه  ;ً احلــديث عنــه تفــصياليتأومنهجــه يف التــدريس ســي,  واحلــسابواملنطــق والفــرائض

 والنقــاش مــع , واجلمــع والتحليــل واملــذاكرة, البحــث والنظــر عــىلســايسأيعتمــد بــشكل 
  . )3(طلبته يف جو من االنرشاح واللطافة

كـــان بـــل  ; تلقـــى يف جـــو مـــن املـــرح تبعـــد عـــن الطـــالب امللـــل والـــسآمةدروســـهكانـــت 
لــــه يف هــــذا,  حتــــى عــــىل مــــسألة تنظــــيم جلــــوس الطــــالبً جــــداًحريــــصا مقاعــــد : ومــــن أقوا

  . )4(تشاححالطلبة يقىض هلم هبا عند ال
                                     

ر اجلــوايب, حممــد بــن عرفــة حياتــه وآثــاره, ملتقــى اإلمــام ابــن عرفــة بمــدنني, وزارة الــشؤون  حممــد الطــاه)1(
 . 54 : م, ص1976الثقافية تونس 

 . 104 : ابن عاشور, أعالم الفكر وأركان النهضة باملغرب العريب, ص)2(
, وزارة الــشؤون  حممــد الطــاهر اجلــوايب, حممــد بــن عرفــة حياتــه وآثــاره, ملتقــى اإلمــام ابــن عرفــة بمــدنني)3(

 . 56 : م, ص1976الثقافية تونس 
 . 56 : حممد الطاهر اجلوايب, حممد بن عرفة حياته وآثاره, ملتقى اإلمام ابن عرفة بمدنني, ص)4(
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ه , كــــان هــــذا املجلــــس يــــستوعب كــــل املــــستويات فالكــــل ينهــــل عــــىل حــــسب مــــستوا
نــــــا مثــــــل جملــــــس شــــــيخنا : قــــــال أحــــــد تالميــــــذه, العلمــــــي       يف حتقيقــــــه وتفــــــسريه :مــــــا رأ

 واجلمــل كــل ,وإن جملــسه كــالنهر العــذب يــرده العــصفور, وحلــو منطقــه, وفــصاحة لــسانه
  . )1(يرد عىل قدره

אW 
رغـم أن , ن عرفة نفسه من بني علامء تـونس لتـويل اإلمامـة باجلـامع األعظـمفرض اب

ًوقـد تـوىل اإلمامـة أوال سـنة , أهل تونس ال يولون خطابة جامعهم إال من هو من بلـدهم
  . ـه772ثم اخلطابة بعد ذلك سنة ,  ـه756

ـــه  أل;هـــل تـــونسأىل اخلطابـــة بجـــامع الزيتونـــة أبـــاه ملـــا تـــو: قـــال يف احللـــل الـــسندسية
 مــن :فقــال, كــل التــنيأمنهــا أن ال ي,  فقبلهــاًإىل أن اشــرتطوا عليــه رشوطــا, هلهــاأ لــيس مــن

تركهــــا وال يف أال :  فقــــال,ًومنهــــا أن ال يمــــيش يف األرض حافيــــا, فــــضل اهللا مــــا أكلتــــه قــــط
 يمــيش بــه يف املــسجد للخــروج إىل »مــداس احللفــة« إنــه هــو الــذي ابتكــر :ويقــال, املــسجد

  . (2)ز إىل اليومالصالة عىل اجلنائ
,  ـه766إال عندما مرض سنة , :ومل يتخلف عن اإلمامة منذ وليها إىل أن تويف 

ــه  :خبــاره فيهــاأومــن ,  وكــذا عنــدما حــج,أو عنــدما يكــون يف شــأن مــن شــؤون املــسلمني أ
وكـــان ,  لــئال يـــؤدي ذلـــك إىل قلـــة الطعــام وارتفـــاع األســـعار;امتنــع عـــن صـــالة االستـــسقاء

  . نزل املطر رفقة بمن يف الصحنخيفف الصالة إذا 
אW 

وكــــــان يقــــــول يف ,  ومل يتــــــول القــــــضاء, هلــــــاًحيــــــث كــــــان أهــــــال,  ـه773توالهــــــا ســــــنة 
إن العــــرف بتــــونس يف القــــديم واحلــــديث منــــع : خــــصوص اجلمــــع بــــني القــــضاء واإلمامــــة

كحـة لإلمامـة بجامعهـا األعظـم ـه مظنـة : قـال, قايض اجلامعة واأل وسـمعت مـن يعللـه بأ
                                     

 . 57 : املرجع السابق, ص)1(
 .57:حممد الطاهر اجلوايب, حممد بن عرفة حياته وآثاره, ملتقى اإلمام ابن عرفة بمدنني ص  ) 2(



 

 

27
  . )1(فيؤدي إىل إمامة من هو كاره له,  يرىض به اخلصومأن ال

 
W 

  , ـه772 ســـنة هليفـــأ بـــدأ يف ت,شـــهرهاأوهـــو أكـــرب كتبـــه وأمههـــا و :املختـــرص الفقهـــي
 كــــل بــــاب بتعريــــف ماهيــــات ً مــــصدرا, مجــــع فيــــه مــــسائل املــــذهب, ـه786  ســــنةوأمتــــه يف

َّدونــــةوىل عــــىل املاعتمــــد فيــــه بالدرجــــة األ, احلقــــائق الفقهيــــة الكليــــة لــــه  مــــن ً وأورد كثــــريا,َ
 وغــــريهم مــــع نــــسبة كــــل قــــول ,وابــــن عبــــد الــــسالم, أقــــوال أئمــــة املــــذهب كــــابن احلاجــــب

  . ويكملها بمناقشاته وتوضيحاته املفيدة, لصاحبه
التقييـــد الكبـــري يف , املبـــسوط يف الفقـــه(: ســـامء منهـــاأواشـــتهر املختـــرص الفقهـــي بعـــدة 

وهــــو ممــــا وقفنــــا عليــــه يف بعــــض , )ه املالكيــــة يف الفقــــهاختــــصار جممــــوع مــــا ألفتــــ, املــــذهب
وختتلـف جتزئـة أسـفاره مـا بـني مخـسة وسـبعة , ومل يذكره أحد يف كتب الرتاجم, خمطوطاته
  . وعرشة

قال ,  ـه789 سنة هليفأأتم ت, ويسمى املخترص الشامل: صول الدينأاملخترص يف 
وار للشيخ ال:يف مقدمته يض نارص الدين البيضاوي قا ورتبته عىل منوال طوالع األ
  .  عىل فهمهً ليكون معينارمحه اهللا

رشح حممد بن يوسف : األول: وهلذا املخترص رشحان: خمترص يف علم املنطق
, رشح حممد الشافعي بن القايض: الثاين,  ـه895سنة السنويس اجلزائري املتوىف 

  . )2(واسمه نتائج الفكر يف رشح املخترص
  . ـه 799أمته سنة   :خمترص يف أصول الفقه

 ألفه أمحد بن حممد بن ; يف الفرائضًاخترص فيه متنا: خمترص احلويف يف الفرائض
  .  ـه588خلف احلويف اإلشبييل املتويف سنة 

  . َّالرصاعرشحها حممد بن قاسم  :احلدود الفقهية
                                     

 . 58: حممد الطاهر اجلوايب, حممد بن عرفة حياته وآثاره, ملتقى اإلمام ابن عرفة بمدنني ص )1(
 . 762 :ص, 1 حسن حسني عبد الوهاب, كتاب العمر يف املصنفات واملؤلفني التونسيني, ج)2(
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والسخاوي يف , 2/192 :نباء الغمرإذكره ابن حجر يف  :نظم قراءة يعقوب
  . وحاجي خليفة يف كشف الظنون, 9/240 :معالضوء الال

  . 403 : ص,ذكره صاحب الكشف :تساعايات يف احلديث
 عـــن ً خللـــف بـــن رشيـــح ذكـــره القـــرايف يف توشـــيح الـــديباج نقـــالنظـــم تكملـــة القـــصد

  . (1)وعنه نقل صاحب احللل, إجازة أمحد بن علوان البن مرزوق
  . )2(تقييد يف حتقيق القول باجلهة والسمت

لـه يف جمـالس درس التفـسري :تفسريأما ال , ً مـستقالًومل يكتـب تأليفـا, فقـد رويـت أقوا
اشـــــتهرت منهـــــا ثالثـــــة كتـــــب ألشـــــهر , دونـــــت تلـــــك األقـــــوال يف كتـــــب عـــــدد مـــــن تالميـــــذه

فقــد قيــدوا إمــالءات ,  الــسالويَّالــشيخو,  البــسييلَّالــشيخو,  األيبَّالــشيخوهــم , أصــحابه
  .  تلقى يف جمالس درسه والدرر النفيسة التي,والفوائد الفريدة, ابن عرفة التفسريية
 فيختلـف ;وأمـا البـسييل, بن عرفـةا فهو أوسعها وأقرهبا إىل أسلوب ;أما تقييد األيب

, عنــــه يف االعــــتامد عــــىل بعــــض املــــصادر التفــــسريية والتارخييــــة التــــي مل يعتمــــد عليهــــا األيب
 فـــام تـــزال ;مـــا روايـــة الـــسالويأ,   بعبـــارة ابـــن عرفـــةًإضـــافة عـــىل أن البـــسييل ال يتقيـــد دائـــام

  . )3(وحقق الكثري من تلك املخطوطات يف رسائل جامعية, مفقودة
W 

ريس مـــع الـــشهرة العلميـــة الكبـــرية كـــان لطـــول املـــدة التـــي قـــضاها ابـــن عرفـــة يف التـــد
وجــــل , داد الطــــالب الــــذين أخــــذوا العلــــوم الــــرشعية املختلفــــةأعــــثري عظــــيم يف زيــــادة أتــــ

ن املــدنيني  مــشارقة مــًغــري أن لــه طالبــا, روا بــه كــانوا ممــن اســتقر بتــونستالميــذه الــذين تــأث
الـذي  أخـذ , كاحلافظ بن حجر العسقالين, واملرصيني الذي التقوا به خالل رحلة حجه

ذن لـــــه يف إقـــــراء أوكـــــابن عـــــامر املـــــرصي الـــــذي , )4( لـــــه بخـــــط يـــــدههـــــا  وكتب,اإلجـــــازةعنـــــه 
  .املخترص الفقهي

                                     
 . 762 : املرجع السابق, ص)1(
 . 56, 55 : يف رشح حدود بن عرفة, صَّالرصاع ذكره )2(
 . 45, 44 : صادي, درر املعرفة, الفوائد املستخرجة من تفسري اإلمام ابن عرفة, نزار مح)3(
 .  بل ذكر ذلك ابن حجر يف إنباء الغمر يف أبناء العمر;235: ص,9 السخاوي, الضوء الالمع, ج)4(
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ُشــيوخوأذن لــه معظـــم : بـــن عــامر القــال الــسخاوي يف ترمجتــه  ;ه يف اإلقــراء واإلفتـــاءُ

وملـا : (بن فرحون برهان الدين بـن  إبـراهيم قـال عنـه يف الـديباجا ومنهم ,(1))كابن عرفة
وكـــان , نـــزل عنـــدي يف البيـــت, زار املدينـــة النبويـــة عـــىل ســـاكنها أفـــضل الـــصالة والـــسالم

البــــدر : تقــــى هبــــم يف رحلــــة احلــــجوممــــن ال ,(2))يــــرسد الــــصوم يف ســــفره وهــــو بــــاق باحليــــاة
  .وأبو حامد بن ظهرية املكي وغريهم, الدماميني

نقتـــرص مــنهم عـــىل ذوي , خــذوا عنـــه فهــم كثــريونأ و,وأمــا الــذين الزمـــوه يف تــونس
:  ونقلـــوا عـــن آراءه أمثـــال, وظهـــر فـــيهم أثـــر ابـــن عرفـــة,وهـــم ممـــن ألـــف, املكانـــة والفـــضل

  : وابن مرزوق , نيوعيسى الغربي, والبسييل, والربزيل, األيب
اإلمـام البـارع املحقـق  ;بو عبد اهللا حممد بـن خلفـة املعـروف بـاأليب الوشـتايتأ: األيب
يل قـضاء اجلزيـرة ُو, ناظم,  واحلافظ املفرس, والفقيه املحدث, واألصويل املتقن,العالمة

, مـه أخذ عن ابـن عرفـة والز, والتقدم يف الفنون, واشتهر يف حياته باملهارة, ـه808سنة 
ًوكــان يثنــي عليــه ثنــاء عطــرا, وهــو مــن أميــز طــالب قــال عنــه عنــدما ســئل عــن اجتهــاده يف , ً

ا بني أسدين األيب بفهمـه وعقلـه: حتضري دروسه ام وأصبح وأ والـربزيل بحفظـه , كيف أ
 ;أخــذ عنــه مجاعــة مــن األئمــة, وصــفه أبــو عبــد اهللا املــشدايل بالفقيــه املحقــق العــامل, ونقلــه

, والثعـــالبي, وعبـــد الـــرمحن املجـــدويل, وأيب القاســـم بـــن نـــاجي, لـــشاينكالقـــايض عمـــر الق
لــه رشح جليــل عــىل صــحيح مــسلم ســامه إكــامل اإلكــامل ,  وغــريهم,والــرشيف العجيــيس
 ًوذكـر فيـه كثـريا,  والنـووي, وعياض القرطبـي,مجع فيه بني املازري, مشحون باألحكام

لـرشح مطبـوع يف سـبع جملـدات مـع هـذا ا, من الفوائد التي استفادها من شـيخه ابـن عرفـة
ولـه ,  ـه895رشحه املـسمى بمكمـل إكـامل اإلكـامل ملحمـد بـن يوسـف الـسنويس املتـويف 

َّدونــــةرشح عــــىل امل وكثــــر انتقــــاده لــــشيخه ابــــن عرفــــة , وتفــــسري القــــرآن يف ثــــامن جملــــدات, َ
ــه, لطهــارةليف تعريفــه مثــل مــا فعــل وربــام رجــع عليــه; , مــشافهة  ومــن أخبــاره مــع شــيخه أ
ءًكان إماما فـسأله , والتقـى بـه ليلتهـا, وقدم ليلة الرتوايح قبل صالة العـشاء,  بجامع اهلوا

                                     
 . 214/ 4 :الضوء الالمع السخاوي, )1(
 .  57 :ص, 2 ابن فرحون, شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ج)2(
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وكنـت أظـن أين إذا مـت ,  كنـت أظنـك أروع مـن هـذا:فقال لـه,  قدمتها: فقال?من نوبت
  . (1) ـه823 تويف ,خلفت من يؤخذ عنه العلم بعدي

جــامع الزيتونــة بعــد ب  وخطيــ,قــايض اجلامعــة :بــو مهــدي عيــسى بــن أمحــد الغربينــيأ
أخـذ عنـه مجـع , إنه ممن يظـن بـه حفـظ املـذهب بـال مراجعـة: قال عنه ابن ناجي, ابن عرفة

  .)2( كالربزيل وابن ناجي;من تالميذ ابن عرفة

لعـــامل العامـــل احلـــرب أبـــو العبـــاس أمحـــد بـــن حممـــد بـــن أمحـــد اإلمـــام الفقهيـــه ا: البـــسييل 
, وأيب مهـدي عيـسى الغربينـي, لعبـاس البطـرينعن ابن عرفـة وأيب اأخذ ,  الفاضلَّالشيخ
حرض عن ابن عرفة سـنة , همة ونكتفيه فوائد م, ييد يف التفسري قيده عن ابن عرفةله تق

  .(3) ـه830وتويف سنة,  ـه785
مـن أئمـة , القـريواين املفتـي احلـافظ,  البلـوي(4)أبو القاسم ابن أمحد الـربزيل: الربزيل

 والزمـــه نحـــو ,أخـــذ عـــن ابـــن عرفـــة, ســـالمبـــشيخ اإلوصـــف , املالكيـــة بتـــونس يف عـــرصه
 ,وســكن تــونس,  وأخــذ عنــه القــراءات,والزم أبــا احلــسن البطــرين,  وأجــازهًأربعــني عامــا

وأخـــذ عنـــه , هلهـــاأخـــذ عنـــه بعـــض أ ف,ًوقـــدم القـــاهرة حاجـــا,  الفتـــوي فيهـــاهليـــإوانتهـــت 
مـــــن , يـــــدوابـــــن مـــــرزوق احلف, َّالرصـــــاعو, وحلولـــــو, يابـــــن نـــــاجي التنـــــوخ: مجاعـــــة مـــــنهم

 وقـــد يكـــون ,»حكـــام ممـــا نـــزل مـــن القـــضايا للمفتـــني واحلكـــامجـــامع مـــسائل األ« هتـــصانيف
وأحــزاب اإلمــام , ً ولــه ديــوان كبــري يف الفقــه وكتبــا كثــرية,))الفتــاوي(( مــن كتابــة ًخمتــرصا
ولــه , واســتفاد منــه البوســعيدي والونرشيــيس, اختــرص كتابــه يف النــوازل حلولــو, الــشاذيل

 )5(ـه844 أو843 أو841 توىف سنة ,نون من العلمفتاوى كثرية يف ف
                                     

, 1/244: , وشــــــجرة النــــــور, ملخلــــــوف158, 1/175: نيــــــل االبتهــــــاج, للتنبكتــــــي:  انظــــــر ترمجتــــــه يف)1(
 . 1/363: , ومعجم املطبوعات, لسزكني9/287: ومعجم املؤلفني, لكحالة

 . 193 :, ونيل االبتهاج, ص243 :شجرة النور الزكية, ص:  انظر ترمجته يف)2(
 .1/117: ونيل االبتهاج, 2/75: زكيةانظر ترمجته شجرة النور ال) 3(
 .  نسبة لربزلة بضم أوله وثالثة, هكذا ضبطها غري واحد)4(
 ,6/6 :عــالم واأل,3/535 :ســالمية ودائــرة املعــارف اإل,11/133 :الــضوء الالمــع:  انظــر ترمجتــه يف)5(

 .245 :وشجرة النور, ص
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أبــو عبــد اهللا , حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن مــرزوق: ابــن مــرزوق

 , وقـــد خيتـــرص بـــابن مـــرزوق,ويعـــرف بحفيـــد ابـــن مـــرزوق, العجيـــيس التلمـــساين املـــالكي
ءا,وتــال لنــافع عــىل عــثامن,  واشــتغل بــبالده, ـه766ولــد   ,ت والعربيــة وانتفــع بــه يف القــرا

ًوحج قديام سنة تسعني رفيقا ال, بن عرفه يف الفقه وغريهاوبجده و وسـمع مـن , بن عرفـةً
 وابـن امللقـن , وفيهـا قـرأ البخـاري عـىل البلقينـي, والعقييل بمكة,الدماميني باالسكندرية

قــي  واملرحــب الفــسيح يف , واملــسعى الــرجيح, املتجــر الــربيح:ولــه تــصانيف منهــا, والعرا
ـواع الـذراري يف مكـررات البخـاري,امع الصحيح مل يكمـلرشح اجل  وإظهـار املـودة , وأ

ــضا صـدق املــودة,يف رشح الـربدة  ونــور اليقـني يف رشح حــديث أوليــاء اهللا ,)1(ً ويــسمى أ
 وانتهــاز الفرصــة يف , تكلــم فيــه عــىل رجــال املقامــات كالنقبــاء والنجبــاء والبــدالء;املتقــني

,  وردت عليـه مـن املـشار إليـه,عـن مـسائل يف فنـون العلـم وهـو أجوبـة ,حمادثـة عـامل قفـصة
 ومل , وســامه املنــزع النبيــل, خليــلَّالــشيخ وخمتــرص , وكــذا ألفيــة ابــن ملــك,ورشح التــسهيل

 ومنتهـى أمـل اللبيـب يف رشح , وسامه روضة األديب, والتهذيب, وابن احلاجب,يكمال
 وعمــــل عقيــــدة أهــــل ,نونظــــم املــــت  وســــامه منتهــــى األمــــل, واجلمــــل للخــــونجي,التهـــذيب

 ,واآليـــــات البينـــــات يف وجـــــه داللـــــة املعجـــــزات, التوحيـــــد املخرجـــــة مـــــن ظلمـــــة التقليـــــد
, وجزء يف إثبات الـرشف مـن قبـل األم ,والدليل الواضح املعلوم عىل طهارة ورق الروم

 : قــال,مــا حكــى يف بعــض فتاويــه(ومــن ممــا وقــع لــه مــع شــيخه ابــن عرفــة , )2( وغــري ذلــك
 : أول جملــس حــرضته فقــرأ: العالمــة نخبــة الزمــان ابــن عرفــة حــرضت جملــس شــيخنا

﴿⎯ tΒ uρ ß· ÷è tƒ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9   .]36: سورة الزخرف آية[ ﴾#$
ــــه قــــال: وأبحــــاث حــــسنة فائقــــة منهــــا,فجــــرى بيننــــا مــــذاكرات رائقــــة  قــــرئ يعــــشو : أ

 ,ًلـال وذكـر أن يف النـسخة خ, ووجهها أبو حيان بكالم مـا فهمتـه, ونقيض باجلزم,بالرفع
                                     

 .وأجاد يف ذلك , وطبعه هذه السنة, أمحد نجيب. حقق هذا الكتاب شيخنا د)1(
ــــدلس الرطيــــب دار صــــادر بــــريوت  )2( التلمــــساين, أمحــــد بــــن حممــــد املقــــري, نفــــخ الطيــــب مــــن غــــصن األ

 ). 5/431 (:ـه1388 إحسان عباس. ـه  حتقيق د1388
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 يــا ســيدي معنــى مــا ذكــره أن جــزم : فقلــت, فاهتــديت إىل متامــه,وذكــر بعــض ذلــك الكــالم
 وإذا كـانوا , لـشبهها بالـرشطية ملـا تـضمنت مـن معنـى الـرشط;بمـن املوصـولةنقيض 

 ; فــام يــشبه لفــظ الــرشط,يعــاملون املوصــول الــذي اليــشبه لفظــه لفــظ الــرشط بــذلك
فـــق ,أوىل بتلـــك املعاملـــة كـــر ,اإلنـــصاف طبعـــهان  وكـــ, وفـــرح: فوا  وعنـــد ذلـــك أ

 , وطــالبوين بإثبــات معاملــة املوصــول معاملــة الــرشط,عــيل مجاعــة مــن أهــل املجلــس
 فلــه درهــم ; نــصهم عــىل دخــول الفــاء يف خــرب املوصــول يف نحــو الــذي يــأتيني:فقلــت

 قــال ابـــن : فقلـــت, حـــديث عهــد بحفـــظ التــسهيل وكنــت, فنــازعوين يف ذلـــك,مــن ذلـــك
 , وقـــد جيـــزم متـــسبب عـــن صـــلة الـــذي تـــشبيها بجـــواب الـــرشط:سألةمالـــك فـــيام يـــشبه املـــ

شدت من شواهد املسألة قول الشاعر   : وأ
قـــــــــب مـــــــــا صـــــــــنع  كـــــــذاك الـــــــذي يبغـــــــي عـــــــىل النـــــــاس ظاملـــــــا( )تـــــــــصبه عـــــــــىل رغـــــــــم عوا

فقــــا ــــت إذا: فقــــال ابــــن عرفــــة: ويف روايــــة أخــــرى,  للحــــالًفجــــاء الــــشاهد موا  ابــــن ًفأ
عـــض املجـــاميع أن ابـــن عرفـــة اشـــتغل بـــضيافته ملـــا ويف ب,  فرحـــب بـــه, نعـــم: قـــال,مـــرزوق

  .(2) ـه842 ومات بتلمسان سنة ,)1(انقىض املجلس

 والــــد القاضــــيني أيب ,الفقيــــه العلــــم العالمــــة الــــصالح: حممــــد بــــن عبــــد اهللا القلــــشاين
 مـن أكـابر علـامء تـونس أحـد فـضالء أصـحاب :كـان  ;وعمر القلـشانني, العباس أمحد
قــال , ف أيب مهــدي عيــسى الغربينــي بعــد وفاتــه بإشــارة منــهويل التــدريس خلــ, ابــن عرفــة
كحة بتونس والتدريس هبا:السخاوي   . (3) توىل قضاء األ

   

                                     
دلس الرطيب )1(  ). 5/432 (:التلمساين, أمحد بن حممد املقري, نفخ الطيب من غصن األ
 . 2/171 :, ونيل االبتهاج3/384 : انظر ترمجته يف الضوء الالمع)2(
 .168 : ص,2 التنبكتي, أمحد بابا, نيل االبتهاج بتطريز الديباج, ج)3(
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  بن عرفة الفقهيامنهج 
فقــد ,  يف مــنهج ابــن عرفــة العلمــيٌ كبــريٌكــان للبيئــة العلميــة يف تــونس والقــريوان أثــر

هبــــــه وملكاتــــــه العقليــــــة يه الــــــذين واظــــــب عــــــىل  مــــــن مدرســــــًواســــــتفاد كثــــــريا, صــــــقلت موا
 ومتيـــز يف ,وبـــرع ابـــن عرفـــة, خـــذ مـــنهم العلـــوم اللـــسانية والعقليـــة والـــرشعيةأ ف,صـــحبتهم

 ٍءوفيام ييل احلديث عن ذلك بيش,  عن الفتوىً فضال,ميداين التدريس والتأليف الفقهي
  : من التفصيل

WאW 
 والتـي تعـرف ,تفـرد يف التـدريسانتمى ابن عرفة إىل مدرسـة متيـزت بمـنهج علمـي م

طريقـــــة : ً أوال:وهـــــذه الطريقـــــة خالصــــة طـــــريقتني يف البحـــــث والتأصـــــيل ;بمــــنهج التفقـــــه
دلـــــسيني القائمـــــة عـــــىل املباحثـــــة واملـــــساءلة والنقـــــد واملراجعـــــة : والثانيـــــة, القـــــرويني واأل

ة بـت عــىل التحليــل واالســتنباط وخدمـة العلــم الواحــد بمجموعــأالطريقـة املــرشقية التــي 
  . من العلوم

َّدونـةإذ كـان هلـم يف تـدريس امل ;وهذه الطرق إنام ورثت عن متقدمي علامء املذهب َ 
  : اصطالحان
  . اصطالح عراقي :األول
  .  اصطالح قروي:والثاين

َّمدونــةفــالعراقيون جعلــوا مــن مــصطلحهم مــسائل  وبنــو عليهــا فــصول ,  كاألســاسَ
ومناقـــــشة , تـــــاب بتـــــصحيح الروايـــــاتومل يعرجـــــوا عـــــىل الك, املـــــذهب باألدلـــــة والقيـــــاس

وأهـــل , ورســـم اجلـــدليني, وحتريـــر الـــدالئل, ودأهبـــم القـــصد إىل إفـــراد املـــسائل, األلفـــاظ
  . النظر من األصوليني

وحتقيـــق مـــا احتـــوت ,  فهـــو البحـــث عـــىل ألفـــاظ الكتـــاب;وأمـــا االصـــطالح القـــروي
تنبيه عىل ما يف  وال, وبيان وجوه االحتامالت,وتصحيح الروايات, عليه بواطن األبواب

نـــضاف إىل ذلـــك مـــن تتبـــع إمـــع مـــا , واخـــتالف املقـــاالت, الكــالم مـــن اضـــطراب اجلـــواب
وافـق , وضبط احلروف عىل حسب ما وقع مـن الـسامع, وترتيب أساليب األخبار, اآلثار
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  . عراب أو خالفهاذلك عوامل اإل
تــــه كالقــــايض عيــــاض الــــذي ســــلك يف تنبيها ;ومــــن العلــــامء مــــن مجــــع بــــني الطــــريقتني

  .  مجع فيه بني الطريقتني واملذهبنيًمسلكا
 ملكــة التــرصف يف لتمكــنهم مــن ; لــذلك فقــد متيــزت تــآليف املــشارقة باإلجيــازًوتبعــا

, واخلـونجي يف املنطـق, يف فروعه ويف أصوله, ككتب ابن احلاجب ;األلفاظ باالختصار
يل واإلمـــــام مثــــل الغــــزا ;وإن كــــان الغالــــب عـــــىل جــــل أئمــــة املــــشارقة اإلطنـــــاب, وغريمهــــا
  . )1( وغريمها,الفخر

ـــدلس , يف مجـــال العبـــارة  فالغالـــب علـــيهم جـــودة األســـلوب البالغـــي;وأمـــا أهـــل األ
أسلوب القايض عيـاض يف  وخري مثال لذلك, وحسن اجلمل والرتاكيب بانتقاء ألفاظها

  . تآليفه
بيله ّإال مـا كـان سـ, مل يظهر من علامء فاس يشء من التآليف املرجتلـة وال امللخـصةو

َّدونةف املكام يف تألي, النسيج هبا عىل ما هي عليه فقط  وهـي ,سن املنسوبة للشيخ أيب احلَ
   . وبنوها عىل ما قيدوه عنه من فوائد املجلس, التي اعتنى هبا طلبته

مل تبلـــغ , وملكـــة التلقـــي, كـــون صـــناعة التعلـــيم: (والعلـــة يف ذلـــك كـــام يقـــول املقـــري
كـــام تلقـــاه عـــن , لـــذين اتـــصلت إلـــيهم مـــن اإلمـــام املـــازريا, كـــام هـــي بمدينـــة تـــونس, ًفاســـا
وانتقلــت ملكــة هــذا التعلــيم إىل , وتلقاهــا اللخمــي عــن حــذاق القــرويني,  اللخمــيَّالــشيخ
املـــشهود لـــه برتـــب التربيـــز ,  وأصـــقاعهاَّفريقيـــةمفتـــي الـــبالد اإل, سالمالـــ ابـــن عبـــد َّالـــشيخ
  . )2(: واستقرت تلك امللكة يف تلميذه ابن عرفة, مامةواإل

قــي , صــطالحي التــدريس عنــد املالكيــةاع ابــن عرفــة يف منهجــه اجلــامع بــني بــر العرا
والتحريـــر , فكـــان يف جمــالس درســـه يتميــز بطريقـــة تقــوم عـــىل البحــث والتقريـــر, والقــروي
وال ريــــــب أن هــــــذا , إنــــــه مــــــنهج جيمــــــع بــــــني املحافظــــــة والتجديــــــد ;والنقــــــاش, والتعليــــــل

  .  وتآلف فكري بينه وبني طالبه,جود جتاوباألسلوب يؤدي بطبيعة احلال إىل و
                                     

 .  242:  املقري, أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض, ص)1(
 . 243:  املقري, أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض, ص)2(
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, »التقييــد الكبــري« يف هــذا املعنــى أورده يف ًويــذكر البــسييل يف ترمجــة ابــن عرفــة كالمــا

وهذه األسـولة وأجوبتهـا وأمثاهلـا ممـا ذكرنـا يف كتابنـا هـذا هـو ممـا كـان يقـع بـني ... (: فقال
لــك ممــا يــدل عــىل علــو مرتبتــه وذ, أو بينــه وبيــنهم, :الطلبــة يف جملــس شــيخنا ابــن عرفــة 

  .(1))ولذلك كان حذاق الطلبة يفضلونه عىل غريه من جمالس التدريس ;وعظم منقبته
               بـــــــن عرفـــــــة منهجـــــــه يف تـــــــدريس العلـــــــوم يف شـــــــعره حيـــــــث تبـــــــدو أهـــــــم اوقـــــــد صـــــــور 

  : مالحمه فقال
وتقريــــــــــــــــــر إيــــــــــــــــــضاح ملــــــــــــــــــشكل صــــــــــــــــــورة  إذا مل يكــــــــــــــن يف جملــــــــــــــس الــــــــــــــدرس نكتــــــــــــــة

أو إشــــــــــــــــــــكال أبدتــــــــــــــــــــه نتيجــــــــــــــــــــة فكــــــــــــــــــــرة  غريـــــــــــب النقـــــــــــل أو فـــــــــــتح مقفـــــــــــلوعـــــــــــزو 
ــــــــــــــــــاك تركــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــو أقــــــــــــــــــبح حلــــــــــــــــــة  فــــــــــدع ســــــــــعيه وانظــــــــــر لنفــــــــــسك واجتهــــــــــد وإي

  : ًويستمع األيب إىل شعر شيخه فيجيبه شعرا
ــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــدنيا بأكمــــــــــــــــــــل زينــــــــــــــــــــة  يمينـــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــن أوالك أرفـــــــــــــــــــــع رتبـــــــــــــــــــــة وزان ب
 ولـــــــــتعـــــــــىل حـــــــــني مـــــــــا عنهـــــــــا املجـــــــــالس  ملجلـــــــــــــــــــسك األعـــــــــــــــــــىل كفيـــــــــــــــــــل بكلهـــــــــــــــــــا
وللــــــــــــــــدين ســــــــــــــــيفا قاطعــــــــــــــــا كــــــــــــــــل فتنــــــــــــــــة  فأبقـــــــــــــــاك مـــــــــــــــن رقـــــــــــــــاك للخلـــــــــــــــق رمحـــــــــــــــة

فلقـــد ,  يف قـــسمي هـــذاٌوإين لبـــار:  كـــام نقـــل عنـــه التنبكتـــي بقولـــه,يب ذلـــكويؤكـــد األ
ئـــد إبدائـــه يف دولـــه اخلمـــس, كنـــت أقيـــد مـــن زوائـــد إلقائـــه  والتـــي نقـــرأ يف جملـــسه مـــن ,وفوا

قــدس , ني كــل يــوم ممــا لــيس يف الكتــبوثالثــة يف التهــذيب نحــو الــورقت, تفــسري وحــديث
 .)2(اهللا روحه

إن ابـن عرفـة كــام يقـرر األيب قـد امتــاز عـىل املعـارصين مــن املدرسـني بطريقـة البحــث 
والتعمــــق يف حتليــــل , وفــــك عقــــد املــــسائل واأللغــــاز, واحلــــوار وحــــل املــــشكالت العميقــــة

  . النصوص بفهم دقيق يصل به يف النهاية إىل استنباط األحكام
                                     

قييــد الكبــري يف تفــسري كتــاب اهللا املجيــد, كليــة أصــول  أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد البــسييل, الت)1(
 . 85 :الدين, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, الرياض, ص

  .2/120: نيل االبتهاج, التنبكتي)2(
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 عــىل حــصيلته العلميــة التــي ســايسأبــن عرفــة يف التــدريس يعتمــد بــشكل انهج كــان مــ
ومن العناية الربانية التي أهلتـه إىل فهـم , مجعها نتيجة جهد شخيص من جد يف التحصيل

  . العلوم
,  يف التحاور مع اآلخرين خاصة الذين يبدأونه بالعدواةًبن عرفة سمحاا   كام كان 

, (1)ال يليــق كتبــه,  فــذم جملــس درس ابــن عرفــة بــشعر,معارصيــهقــد أســاء األدب بعــض ف
  : ًفأجابه شعرا

كـــــــــــــــذا داكـــــــــــــــر املـــــــــــــــروي عنـــــــــــــــد األئمــــــــــــــــة  ومـــــــــــا حـــــــــــال مـــــــــــن هيجـــــــــــو أخـــــــــــاه بلفظـــــــــــة
ســــــوى حــــــال مــــــن قـــــــد ســــــاءه قلــــــب نكتـــــــة  وعلــــــــم أصــــــــول الفقــــــــه والبحــــــــث والنظــــــــر
ـــــــــــــــــــذكر وقـــــــــــــــــــرآن ووعـــــــــــــــــــظ وحكمـــــــــــــــــــة  فبــــــــــــــــــــاء بفــــــــــــــــــــسق قالــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــيد أتــــــــــــــــــــى ب
ســــــــــباب لــــــــــذي اإلســــــــــالم فــــــــــسق بحجــــــــــة  روى مــــــــــــسلم مــــــــــــع شــــــــــــيخه عنــــــــــــد قولــــــــــــه
فبــــــــــــاهللا أعــــــــــــرض عنــــــــــــه وادفعــــــــــــه بــــــــــــالتي  بــــــــــــــــصغرى وكــــــــــــــــربى ينتجــــــــــــــــان فــــــــــــــــسوقه

 , واحلريـــة التامـــة يف التعبـــريعن آرائـــه, وإتاحـــة الفرصـــة,إن أســـلوب حمـــاورة الطالـــب
جيعــل مــن ذلــك الطالــب ال , ً وتــصويبه أحيانــا, شــيخه والتعقيــب عــىل,وإبــداء مالحظاتــه

ولعمــري إن مــنهج ابــن عرفــة هــو أقــىص مــا نحتاجــه اليــوم يف تــدريس , ً حمققــاًحمالــة عاملــا
  . العلوم الرشعية

                                     
 وعلـم , اإلمـامَّالـشيخوملا قدم الفقيه أبو عبد اهللا حممد املراكـيش الكفيـف حـرض جملـس : َّالرصاع قال )1(

 وكــان ,عــرتف لــه بــاحلق مــن أهــل احلــق مــن صــنفه ســيدنا أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عرفــةاألعــالم الــذي ا
ــه ال يبلغــه ســابق , حــسنه شــاع فخــره يف املغــارب واملــشارقًجملــسه معلومــا  واعــرتف لــه أهــل الفــضل بأ

 فقـام مـن , وال وصـل إىل متـام, ومل يتكلم بكالم, وال الحق فحرض الفقيه املذكور خلف احللقة,منهم
ـصف وسـلم , ونطق بكلامت تـدل عـىل األمـراض,جلس املبارك باإلعراضذلك امل  فليتـه مل يـتكلم وأ

   :فقال ما جيده عند السؤال
فــــــــــإن شــــــــــئت أســــــــــتمع بيــــــــــت القــــــــــصيده  أتيـــــــــــــــــــت دروســـــــــــــــــــهم يومـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــباحا
كــــــــــــــــــأهنم الكــــــــــــــــــالب عــــــــــــــــــىل الطريــــــــــــــــــده  ســــــــــــــــــمعت بــــــــــــــــــه النتــــــــــــــــــابح والتعــــــــــــــــــاوي

 )96/ 3(: للرصاع ,رشح حدود ابن عرفة
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قـــال املقـــري يف أزهـــار ,  اســـتفاد منـــه مجاعـــة مـــن طالبـــه,ًلـــذا كـــان االنتفـــاع بـــه عظـــيام

ـــضا مـــن بلـــغ  ,يف كـــل بلـــدأئمـــة  ,َســـحنونفكـــان أصـــحابه كأصـــحاب : الريـــاض ًفمـــنهم أ
  . (1)وتقدمه وسمو رتبته,  ووقع االتفاق عىل إمامته,درجة التأليف

WאW 
تلـك الطريقــة التـي بـرز فيهــا ابـن شــاس , سـاد مـنهج االختــصار قبـل عـرص ابــن عرفـة

وابــن راشــد  ,ثر هبــا ابــن احلاجــب يف جــامع األمهــاتأ وتــ,وابــن بــشري, يف اجلــواهر الثمينــة
  . القفيص يف اللباب

 ًخري علــــامء املالكيــــة تــــأثراأحثني أن هــــذا املــــنهج انتقــــل إىل متــــويــــرى كثــــري مــــن البــــا
ى الغــــزايل أن اجلــــدل غلــــب عــــىل أفقــــد ر, "الــــوجيز "أيب حامــــد الغــــزايل يف كتابــــه بــــًوتأســــيا

اج إليهــا والتــي غالبهــا ال حيتــ,  فكثــرت األقــوال املتناقــضة يف كتــب الفقــه,كتابــات الفقهــاء
  .  ألهنم معنيون بالعمل; بل حيتاجون إىل األقوال الراجحة;الناس

قتـــرص فيـــه عـــىل أرجـــح ا, فكتـــب الغـــزايل كتابـــه الـــوجيز اختـــرص فيـــه الفقـــه الـــشافعي
كيـة فأعجـب كثـري مـن فقهـاء املال,  يف ذلـك أسـلوب التقنـنيً متبعـا, ما عـداهًاألقوال تاركا

 جازمة , الناس يف معرفة أحكام رشعية واضحة بحاجةيبطريقة الغزايل حيث رأوها تف
  . )2( علامءهم فيهافيام يستفتون

 وســـار عليـــه مجاعـــة مـــن ,ولكـــن فقهـــاء آخـــرين رأوا أن املـــنهج الـــذي ســـلكه الغـــزايل
ـه أضـاع جانبـا ; عىل الفقـهًالعلامء كان خطرا إذ  ;وهـو جمـال النظـر واالجتهـاد,  منـهً مهـامًأل

ســـباهبا ممـــا يعطـــل امللكـــة أإيـــراد األحكـــام دون علههـــا و عـــىل إن طريقـــة االختـــصار تقتـــرص
  .  إىل اجلمودً ويؤدي الحقا,الفقهية

ْبـن رشـدكـان الفقيـه املـالكي ا  أكـرب املعارضـني لطريقـة الغـزايل ملـا كـان بـني الـرجلني ُ
 عـــــىل وجيـــــز ًردا ;بدايـــــة املجتهـــــد وهنايـــــة املقتـــــصد لف كتابـــــهأفـــــ, مـــــن املنـــــاظرة واملنافـــــسة

                                     
 . 243: ص أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض, )1(
                م, 1999املحــــــارضات املغربيــــــات, مركــــــز النــــــرش اجلــــــامعي, تــــــونس :  ابــــــن عاشــــــور, حممــــــد الفاضــــــل)2(

 .  82 :ص
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 فكــان عملــه يف , كــام قــرر ذلــك ابــن عاشــور, بــهًا كبــريًثراأثر ابــن عرفــة تــأ تــوقــد, (1)الغــزايل
تً ردا;خمترصه ْبن رشد لطريقة اًوانتصارا,  عىل طريقة املخترصا   .  يف بداية املجتهدُ

ْبن رشدولكن الفرق بني الكتابني أن ا , سـباب اخلـالفأو,  أورد الفروع واألصـولُ
عىل إيـراد األقـوال يف أما ابن عرفة فإنه اقترص, قوال يف كل مذهبشهر األأ و,واملذاهب

  . )2(وعىل الفروع دون األصول, املذهب املالكي
ـــــالرجوع إىل كـــــان أســـــاس طريقـــــة ابـــــن عرفـــــة يف خمتـــــرصو ه هـــــي التوســـــع يف النقـــــل ب

 مـــن ًهادفـــا,  أو املحكـــوم عليـــه بالـــضعف واملرجوحيـــة,األقـــوال كلهـــا حتـــى املـــرتوك منهـــا
  .)3(هُّالتفقوراء ذلك إىل تكوين ملكة 

 ولكـن ال مـانع ; واملفتـى بـه مفتـى بـه,هذا املنهج اجلديد يقر أن الراجح هو الـراجح
ن تنــاقش األدلــة بــني هــذا أ و,وإىل غــري املفتــى بــه, مــع ذلــك مــن أن ننظــر إىل غــري الــراجح

نـــا  ; أو احلكـــم بتلـــك األقـــوال املرتوكـــة,ال عـــىل ســـبيل اإلفتـــاء, وذاك ولكـــن عـــىل معنـــى أ
  .  فيها رياضة نظرية فقهيةنجعل البحث

 ولكنهــا تــذكر ;إذ املعتمــد مــن مــذهب املالكيــة عــدم جــواز اإلفتــاء األقــوال الــضعيفة
ئــد يف كتــبهم , اتــساع النظــر:  وحــرصها يف ثالثــة أشــياء هــي, الــصاويَّالــشيخذكرهــا , لفوا

  . )4(العمل به يف نفسه إذا اقتضت الرضورة ذلكو, ومعرفة مدارك األقوال
 وإحيـــــــاء مـــــــنهج البحـــــــث بـــــــالرتجيح ,لطريقـــــــة االتـــــــساع يف األقـــــــوالوثمـــــــرة هـــــــذه ا

 كــام ,ًوقــد فعــل ابــن عرفــة ذلــك كثــريا, وربــام احتاجهــا الفقيــه يف بعــض فتاويــه, واالختيــار
  . نقل عنه تالميذه كاأليب

                                     
 1966 ابـــن عاشـــور, حممـــد الفاضـــل, املـــذهب املـــالكي, حمـــارضة ألقيـــت يف كليـــة الـــرشيعة بفـــاس ســـنة )1(

 . 76 :ات املغربيات, صضمن كتابه املحارض
 . 86 :املحارضات املغربيات, ص:  ابن عاشور, حممد الفاضل)2(
 . 87 : ص, املرجع السابق)3(
مــا فائـدة ذكــر األقــوال الـضعيفة يف كالمهــم إذا كـان ال جيــوز العمـل هبــا وال الفتــوى? : فــإن قيـل: (فقـال )4(

معرفـة :  والثـاين,ح املـذكور لـيس بمتفـق عليـهاتساع النظـر والعلـم بـأن الـراج: األول: أمور ثالثة: قلنا
العمـل بـه يف نفـسه :  والثالـث,مدارك األقوال, فلمن له الرتجيح ترجيح ما ضعف لقـوة املـدرك عنـده

 . )297/ 9 (:إذا اقتضت الرضورة ذلك, حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري



 

 

39

  بن عرفة يف خمتصره امنهج 
ومنهجـــه يف , ليف الكتـــابأ خطبـــة خمتـــرصه الفقهـــي مقـــصده مـــن تـــبـــن عرفـــة يفاَّبـــني 

فهـــــذا خمتـــــرص يف الفقـــــه املـــــالكي قـــــصدت فيـــــه مجـــــع مـــــا حيـــــصل هبـــــدي اهللا : (أليفـــــه فقـــــالت
ً ذكر مسائل املذهب نصا وقياسا,حتصيله ً لـه لقائلهـا أو ناقلهـا إن جهـل, ّ  فـال ,معـزوة أقوا

ملـــا عـــرض مـــن النقـــل , وتعريـــف ماهيـــات احلقـــائق الفقهيـــة الكليـــة, (1)ًإمجـــال وال التباســـا
والتنبيــه عــىل مــا ال عاصــم منــه مــن غلــط ووهــم , ئق اجلعليــةواعتبــار احلقــا, والتخــصيص

ِسـهل ارتقـاء قنـَّتهام,  ختريج أو مناقضة بفـرق قـائمّورد, واهم ُ ِوخـرق جنـَّتهام, َّ ُ َ ْ واالعـتامد , َ
تر قولـــه  ـــات«: غعـــىل متـــوا ِإنـــام األعـــامل بالينِّ َّ ِ ُ َ َْ واالعتـــصام بنتيجـــة مقـــدمتي حـــال , ًآجـــال »َّ

ًالناظر فيه علام ودينا َّدونةًمستشهدا بقول امل, ً عاجالً ِ عىل من عىل غريها اعتمد:َ َ أو غـري , ََ
ًســالكا يف ذلــك , ًأو حلاجتــه لتفــسري أو تقييــد حمــررا, ًوذاكــره لذاتــه مقــررا, ســبيلها اقتــصد

ًمــستعينا بــاهللا وعليــه , ًحرصــا عــىل رسعــة الفهــم واالستبــصار, وســط اإلجيــاز واالختــصار
ًولكل فضل متمام ومكمال, ًعله لكل خري حمصالوإياه أسأل أن جي, ًمتوكال ً((2) .  

, سـلوب فريـد مل يـسبق إليـهأنـسجه عـىل ,  وىف فيه بـام قالـه,وقد جاء خمترصه كام وعد
ِّ ليعــرف ; فيــه القواعــد املنطقيــةًمــستخدما, مــن ناحيــة اجلمــع والتهــذيب وتقريــر األبحــاث

 وبعـد دراسـة الكتـاب بيـان ,قدمـةويمكن من هـذه امل, هبا ماهيات احلقائق الفقهية الكلية
  :  والذي يتمثل يف اآليت,منهج ابن عرفة يف تأليف كتاب املخترص الفقهي

 ويتوسـع , واسـتقراء مجيـع مـسائله بقـدر االسـتطاعة,مجع أقوال علامء املذهب :ًأوال
  . راء التي قيلت يف كل مسألةيف نقل اآل
  . ة والدقة يف ذلك ويتحرى األمان,عزو تلك األقوال لقائليها :ًثانيا

                                     
 وإذا أراد جمـرد النفـي; فـال بـد أن ,)فـال إمجـال وال التبـاس(إن قصد النفي للجنس; فاألصل أن تكـون ) 1(

ًفال إمجاال وال التباسا: (تكون العبارة ـه جـاء هبـا مـسجوعة مـع ) ً أو , للجـرس املوسـيقي) ًاقتباسـا(أو أ
ـه نفـي عـن خمتـرصه اإلمجـال, يف الوقـف عليهـا فـأطلق" قـوارير"ربام عاملهـا معاملـة  , والـذي يظهـر يل أ

 . ومل ينف عنه االلتباس وهذا واضح  
 . 1/60:  املحقق انظر أول النص)2(
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  . تعريف ماهيات احلقائق الفقهية الكلية :ًثالثا
  .  وبيان أخطاء من سبقه من املجتهدين,جودة ترجيح املسائل :ًرابعا

  . إيراد األدلة واحلجج عىل كثري من املسائل :ًخامسا
َّدونــةاالعــتامد عــىل امل :ًسادســا هــا عــىل غريهــا مــن الكتــب, يف الرتجــيحَ  , وتقــديم فتوا

  . هذا أصل من أصول املالكيةو
 وبيــان ,يــضاحعــىل ســبيل اإل ;إيــراد بعــض أقــوال املــذاهب الفقهيــة األخــرى :ًســابعا

  :  فنقول وباهللا التوفيقًوإذا أردنا بيان ما سبق تفصيال, وجه رجحان املذهب عليها
W واآلراء املختلفــــة يف املــــسألة , إن ابــــن عرفــــة قــــد مــــأل كتابــــه بــــاألقوال املتعــــددة
أن  الكتاب يتبني للباحث ومن خالل استقراء,  يف سياق واحدً وحشدها مجيعا,الواحدة

ثـم مـا يليـه يف ,  فيصدرها بـاألقوى,ابن عرفة يف غالب كتابه يبدأ بذكر األقوال يف املسالة
وهــو يف ذلــك يرجــع , وربــام خــتم يف الغالــب بــذكر علــة ترجيحــه,  وخيــتم بأضــعفها,القــوة

 أو املرجوحيـــــة للنظـــــر مـــــن , أو حتـــــى املحكـــــوم عليهـــــا بالـــــضعف,إىل األقـــــوال املرتوكـــــة
  : القمر صالة خسوفمن ذلك نقله يف حكم , النواحي النقدية التي سبق بياهنا

  .سنة: واجلالب, اللخمي
  .ركعتان كنافلة: وفيها, فضيلة: والتلقني, ابن بشري

ُاملاجشونابن    . جتمعوال, واملشهور كوهنا يف البيوت ,ًكاخلسوف أفذاذا: ِ
  .)1(ويدعون, ويكربون, ًيفزعون للجامع يصلون أفذاذا: وروى عيل

  :وقد نقل ابن عرفة آراء كثرية مشهورة ومهجورة يف حكم القنوت يف رمضان وغريه
ثــم أتبــع ذلــك بنقــل مجيــع مــا جــاء عــن  , نال قنــوت يف النــصف اآلخــر مــن رمــضا: فقــال
  .نكارهروى ابن القاسم شدة إ(: الباجي:  فقال,املالكية

. وجيهــرون بالــدعاء, كــانوا يقنتــون فيــه بعــد رفــع ركــوع الــوتر: قــال ابــن حبيــب: َّالــشيخ

  .وقاله مالك
ْبـــن وهــــبروى ا: أبـــو عمــــر ِّويــــؤمن ,  إنـــام ذلــــك يف النـــصف اآلخــــر منـــه يلعــــن الكفـــرة:َ َ       

                                     
 . 1/410:  انظر النص املحقق)1(
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  .من خلفه

  .ويؤمن من خلفه, يقنت فيه اإلمام: وروى املدنيون
  .أو ترك, علإن شاء ف: روى ابن نافعو

  .خيتص القنوت عند مالك بالصبح: الباجي
  . ويف وتر النصف اآلخر من رمضان: وروى عيل

ُقلت ونقلـه عـن ابـن نـافع خـالف نقـل ,  عنـهَّالـشيخنقله عن رواية عيل خالف نقـل  :ُ
  . (1))أيب عمر عنه

بـل  ;دلتهـا وتعليالهتـاأ عـن ًوهـذا التوسـع مـن ابـن عرفـة يف عـرض اآلراء لـيس جمـردا
ومـن , ومـدى قوهتـا,  ووجـه االسـتدالل عليهـا,ًكثريا ما يذكر تلك األقوال مقرتنة بعلتهـا

ئــع حــول حكــم االســتخالف ولــو ابتــدأ صــالته حــني (:  فقــال,ذلــك مــا ذكــره يف بحثــه الرا
  . وإن مل يتبعوه,أخرج خليفته أعادوا
  .ال جيوز تأخري اخلليفة ألحد: حييى بن عمر

ْبــن رشــدا ــه : ومعنــاه,ن صــلحه بــني بنــي عمــرو بــن عــوف مــغهــذا يف رجوعــه : ُ  أ
 بفعلـه ً أو منـسوخا, بـهً كـان خاصـاًولو صح كونـه تقـدم إمامـا, ًتقدم الناس مؤمتا بأيب بكر

وقـــول ابـــن القاســـم بـــصحتها رعـــي لقـــول ,  بـــأيب بكـــرً حيـــث جـــاء وصـــىل مؤمتـــا;يف مرضـــه
ـه ,العراقيني بالبناء يف احلدث  بطلـت صـالته ;دثـهحب ومقتىض املـذهب بطالهنـا عليـه; أل

 ,وعليهم; ألهنم أحرموا قبله إال عىل مذهب  عـدم االرتبـاط  من وسطها هلاًفصار مبتدئا
ــه أحــرم بعــد إخراجــه خليفتــه ــه قبلــهلــو و, وهــذا عــىل ظــاهر نــص الــسامع أ  ;تــأول متــأول أ

ـه   وكذا لو محـل,صح جواب ابن القاسم عىل تأويله وهو بعيد  أحـرم غاحلـديث عـىل أ
  .  وبناء املذهب عليه, صح معنى احلديث;مهقبل تقدي

ــه أحــرم  ولؤُ لــو تــ:قولــه: ثــم وجــه اخلــالف يف املــذهب بقولــه لــف خليفتــه قبــل خأ
مــه  لــو محــل : وكــذا قولــه, هــو التــزام إلمامتــه بــل; صــح جــواب ابــن القاســم مــشكل;إحرا
عـــــف البـــــاين وهـــــَبـــــن عبـــــد الـــــسالم اخلـــــالف اُْرصَوقـــــ, إلـــــخ... احلـــــديث  ٌم عـــــىل اإلمـــــام الرا

                                     
 . 1/416:  انظر النص املحقق)1(
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  .(1))ٌوقصور
,  ومعرفـة أدلتهـا ومبعـث كـل قـول, ونقـل األقـوال وتوجيههـا,فام أروع هذا البحـث

 فعىل سبيل املثال ما جاء حول ,وسيجد القارئ بني دفتي الكتاب املزيد من هذه األمثلة
  . حكم صوم الستة من شوال وصوم يوم اجلمعة
 وهـــو ;تقـــان عرفـــة غايـــة اإل فقـــد أتقنـــه ابـــن;أمـــا التوثيـــق والتحـــري والدقـــة يف النقـــل

ـــه يتوقـــف , ظـــاهرة ســـائدة يف مجيـــع مؤلفاتـــه التفـــسريية والعقديـــة والفقهيـــة ومـــن أمانتـــه أ
 كنقلــــه أقــــوال ;)ال اعرفــــه (:صــــيل للعبــــارة املنقولــــة بقولــــهر األعنــــدما ال يعثــــر عــــىل املــــصد

َحكــي: وقــول ابــن عبــد الــسالم: فقــال, مــا قــدم بــه مــستأمن مــن مــال مــسلماملــذهب حــول  ِ ُ 
إنــام أعــرف مــا يقتــضيه يف ســامع حييــى  ;ال أعرفــه عــن أمحــد بــن خالــد مثــل قــول ابــن شــعبان

  . )2(كل من صولح من عدو عىل هدية أو أداء جزية:  وهو قوله,ابن القاسم
ع املجـــرب تــزويج الــسلطان مــ: قــول ابــن احلاجــب: ويف موضــع آخــر يف بــاب النكــاح

ـــه معـــه كغـــريه ;)عرفـــهال أ (: وعـــىل األشـــهر,ٍكأبعـــد مـــع أقـــرب ال كمـــساو  بـــل نـــصوصهم أ
  . (3)معه

ه يوثق اآل:ومن أمانته العلمية  يـرصح بـذكر  املـصادر ً وكثـريا مـا,راء بـذكر قائليهـا أ
  : برز تلك املصادر هيأو ,التي نقل عنها

َّدونــةامل .1  : ويــشري هلــا بقولــه, كــام ذكــر يف مقدمــة كتابــه, وهــي التــي عليهــا التعويــل:َ
 . )وفيها(

 . بن حبيب ال,الواضحة .2
 . خمترص ابن عبداحلكم .3
 . َسحنوننوازل حممد ابن  .4

                                     
 . 1/348:  انظر النص املحقق)1(
 . 3/165:  انظر النص املحقق)2(
 . 3/224:  انظر النص املحقق)3(
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واختـــــــصاره ,  وكـــــــذا الرســـــــالة,يب زيـــــــد القـــــــريواينأ البـــــــن ,النـــــــوادر والزيـــــــادات .5

َّمدونةلل َ . 
َّدونةهتذيب امل .6  .  للرباذعي,َ
 .  البن يونس القريواين,اجلامع .7
 .  البن عبد الرب,والكايف, مام اللخمي لإل,التبرصة .8
ْيب زمنَنيأ البن ,ومنتخب األحكام .9 َ َ . 

 .  للقايض إسامعيل ابن إسحق,املبسوط .10
 . هبري لأل,ورشح خمترص ابن عبداحلكم .11
 .  للقايض عبدالوهاب البغدادي,التلقني .12
 .  البن شعبان,الزاهي .13
 .  للامزري,ئد مسلمارشح التلقني واملعلم لفو .14
 .  البن بشري,والتنبيه عىل مبادئ التوجيه .15
ْبن رشد ال,لبيان والتحصيل وا,واملقدمات املمهدات .16 ُ . 
 .  للقايض عياض,والتنبيهات املستنبطة .17
 .  البن شاس,واجلواهر الثمينة .18
 .  البن احلاجب,مهاتجامع األ .19
 .  للقرايف,الذخرية .20
 . وسامل ابن سليامن الكندي ,السليامنية .21
ْبن رشد ال,ولب اللباب .22  .  القفيصُ

 ,يب داودأســـنن صحيحني و والـــ, كاملوطـــأ;وغـــري ذلـــك مـــن كتـــب احلـــديث املعروفـــة
  . والنسائي وغريها

 ولـه تـأويالت لكثـري مـن , لـذلكً وذكر علـال,األقوال من ًوقد رجح ابن عرفة كثريا
ة جمتهـــدي املـــذهب ال جمتهـــدي قـــ وهـــذا جيعلـــه مـــن طب;أقـــوال اإلمـــام مالـــك مل يـــسبق إليهـــا

أن , مــن ذلــك تأولــه لكراهــة مالــك بقــراءة ســورة يــس عنــد رأس امليــت ;الفتــوى فحــسب
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هـــة;فـــإذا مل يعتقـــد, ذلـــك إذا اعتقـــد القـــارئ ســـنيته وال (:  وال بـــأس هبـــا فقـــال, زالـــت الكرا
  .(1))ًوإنام كرهه مالك استنانا,  أو غريها﴾∪⊆∩ û§ƒ﴿ :بأس عند رأسه بقراءة القرآن

فإنــك  , االســتنباطات الفقهيــةًوقــد شــاع يف املختــرص الفقهــي اســتعامل املنطــق كثــريا
  : يد من هذه االستعامالت املنطقية من ذلكترى يف املخترص العد

 والـــتالزم ,أو الـــرتادف, كبيـــان املنافـــاة ;توضـــيح العالقـــة بـــني املـــسائل الفقهيـــة :ًأوال
 ومنافاة العتق له من حيث إن ,بيان منافاة الصالة للكفر :ومن أمثلة ذلك, )2(بني أمرين

فقـال , دون جـواز الـصالة عليـه لتربير جواز عتـق كـافر يف الكفـارة ;األوىل أعم من الثانية
وقــد يفــرق بعمــوم منافــاة الــصالة الكفــر رضورة منافاهتــا لــه بنوعهــا (: ابــن عرفــة يف ذلــك

 إيـــاه بنـــوع كونـــه كفـــارة ال بجنـــسه رضورة صـــحة عتـــق بخـــالف منافاتـــه العتـــق, وجنـــسها
  . (3))ًثمنا  إنه أفضل من عتق املسلم إذا كان أكثر: بل قيل;الكافر

ضا  اللتبـاس مـن ظـن ً رفعـا;ن اخـتالف احلاملـة عـن شـغل الذمـة بالـضامن بيـا:ًومنه أ
 أو بطلــب ,ــه كلــام ثبــت االلتــزام بالــدينأإذ  ;هنــام مرتادفــان بنــاء عــىل مــا بيــنهام مــن الــتالزمأ

 فبــني , ثبــت االلتــزام;وكلــام وقــع شــغل الذمــة بالــضامن,  ثبــت شــغل الذمــة;صــاحب احلــق
صـــدق   جلـــواز االخـــتالف يف مـــا; عـــىل الـــرتادفابـــن عرفـــة أن الـــتالزم بـــني أمـــرين ال يـــدل

  :  وكذا يف هذين املسألتني فقال,املتالزمني
وقول ابـن احلاجـب ,  أو طلب من هو عليه ملن هو له,التزام دين ال يسقطه :احلاملة
إنام هـو  ;; ألن  شغل ذمة أخرىوهلاالضامن شغل ذمة أخرى باحلق ال يتنا: ًتابعا للقايض

والــــشغل حكــــم غــــري مكتــــسب ينــــشأ عــــن مكتــــسب  , ألهنــــا مكتــــسبة ;ال نفــــسها, الزم هلــــا
  .(4)) فتأمله.كامللك مع البيع

                                     
 . 1/432:  انظر النص املحقق)1(
قـه املـالكي كـام انتهـت عنـد ابـن عرفـة, أحـد بحـوث ملتقـى  عبد املجيـد النجـار, الـصلة بـني املنطـق والف)2(

 . 181 :ابن عرفة, ص
 . 2/404:  انظر النص املحقق)3(
 . 6/500:  انظر النص املحقق)4(
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تعيــني اعرتاضــات عــىل بعــض ومــن اســتخدامات املنطــق يف املختــرص الفقهــي  :ًثانيــا

 وإثبــــات صــــحة األحكــــام ,ثــــم إبطــــال تلــــك االعرتاضــــات, املــــسائل أو متوقــــع حــــصوهلا
   :  وإليك بعض هذه األمثلة,ترص ومثال هذا كثري يف املخ,املعرتض عليها

أن الغــــرر اليــــسري غــــري املقــــصود :  لــــبعض الفقهــــاء مفــــادهًــــاأينــــاقش ابــــن عرفــــة ر −أ
ه يفسد البيع مطلقا,وعندما أراد أن يثبت عكس ذلك, اليفسد البيع :  ضـبطه كالتـايلً وأ

ً أن الغـــرر كـــل مـــا كـــان يـــسريا غـــري مقـــصود بوجـــه مل يمنـــع صـــحة :حاصـــل األول: قلـــت(
َّويـرد ,  وبني املالزمة بأن مانعية الغرر إنام هي ملا يؤدي إليه مـن خماصـمة املتبـايعني,يعالب ُُ

ه دعـوى إخـراج صـورة النـزاع مـن عـام شـامل هلـا بمفهـوم علـة ومثـل هـذا ال , مـستنبطة بأ
وإنــــام اخلــــالف يف  ;»العمــــوم مقــــدم عــــىل مفهــــوم العلــــة املــــستنبطة«:  ألن;ًيوجــــب إشــــكاال
 ألن مانعيـه ;ومـا بـني فيـه  املالزمـة غـري صـحيح, علة منـصوص عليهـا أو ,مفهوم منطوق

 إنـــام هـــي الشـــتامل الغـــرر عـــىل حكمـــة هـــي عجـــز البـــائع عـــن تـــسليم املبيـــع ملبتاعـــه ;الغـــرر
ولقــد كـان شــيخنا أبـو عبــد اهللا ,  وغــريه مـن األصـوليني,حـسبام قـرره الفخــر يف املحـصول

 وال , ويعللـون بـه,ون كتاب بيع الغـررؤ يقر: ويقول, عىل متفقهة وقته احلباب ينكثبن
وأكثـــر صـــورها , وكيـــف يتـــوهم كـــون حكمـــة علـــة الغـــرر املخاصـــمة, يعرفـــون وجـــه علتـــه

ِعريــة عنهــا  كبيــع اآلبــق والثمــر قبــل بــدو صــالحه عــىل أن ضــامنه مــن مبتاعــه إىل غــري ذلــك ;َ
  .(1))من صور الغرر

 أو يف انطباقــه عــىل ,تــهرد االعرتاضــات الــواردة يف حكــم رشعــي بالقــدح يف ذا :ًثالثــا
ــواع , ذلــك احلكــم الفاســد ترتتــب عليــه آثــار النكــاح فعنــدما قــرر ابــن عرفــة إىل أن بعــض أ

 ,معنــــى الفــــساد ســــلب األحكــــام( ورد عليــــه اعــــرتاض بــــأن, النكــــاح الــــصحيح كــــاإلرث
 ويقــــرر , فيــــه أدلــــة املعقــــول واملنقــــولً مــــستخدماًفــــريد ابــــن عرفــــة ردا, )وختلــــف الثمــــرات
 ً وبتخـــريج األقـــوال خترجيـــا, مـــن قواعـــد املـــذهب وأصـــولهًإليـــه مـــستفيداصـــحة مـــا ذهـــب 

  .(2) بحق يرجع إليه يف هذا الكتابً ممتعاً فكان بحثا,ً وبسط جواب ذلك مطوال,ًمتقنا
                                     

 . 5/289:  انظر النص املحقق)1(
 .4/40: النص املحققانظر ) 2(
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نــــب   هــــي ضــــبط ;ابــــن عرفــــة املنطــــق كغــــريه مــــن فقهــــاء املالكيــــةتعامل اســــوأهــــم جوا
  .  االختصار الذي برع فيهوهذا أهم مبادئ,  واملقارنة بني األقوال,املفاهيم

ىل إراء التـي خيتارهـا  ابـن عرفـة مـا يرجـع اآلنإ فـ;وأما منهجه يف الرتجـيح بـني االراء
 ,و دالالت نـصية رشعيـةأ ,راءصـلية تفرعـت عنهـا تلـك اآلأو مضامني أ ,صوليةأقواعد 

و القرينــــة أ ,صــــل والفــــرع ليبــــني العلــــة اجلامعــــة بــــني األ;و مقــــوالت عــــن أئمــــة املــــذهبأ
ــا كثــريا مــا إ و, واملعنــى املحكــوم عليــه,صاحبة للحكــم يف املعنــى املحكــوم بــهاملــ ًذا رد رأ ً

  . )1(و ناقلهأ وبني مبناه الذي ادعاه مستنطبه ينفي املشاهبة بينه
ىل صـــحة صــــالة املــــريض ففــــي االســـتدالل عــــ: الـــشواهد مــــن خمتـــرصهبعــــض هـــذه و

 َّشافعيةوللــ, يف فاقــد غــري النيــةال نــص  (:ركــان غــري النيــة يقــول ابــن عرفــةالعــاجز عــن األ
ْبن رشدلقول ا ٌقصور − )وللحنفي سقوطها واألول أحوط, جيب قصدها يف سقوطها : ُ

 وقــــضائها روايــــة معــــن عــــن مالــــك يف املكتــــوف ,عــــن الغريــــق العــــاجز عــــن اإليــــامء وغــــريه
  . (2))من حتت اهلدم ال يستطيع الصالة يقيض: وقوله فيها, كذلك

مــــــام واملــــــأمومني اذا صــــــلوا خامــــــسة بــــــسهوه صــــــالة اإلويقــــــول يف تــــــرجيح بطــــــالن 
 لوجــوب رجوعــه عــن ; بطلــت عليــه وعلــيهم;مجعــوا فخــالفهم لــشكهأولــو (: (3)وعمــده

  .(4))شكه ليقينهم
وســمع أشــهب مــن  (:ويقــول يف تعليــل وجــوب غــسل النفــساء التــي ولــدت بغــري دم

جلهــا رشع أن كــم خمــالف للعلــة الظــاهرة التــي مــ وهــذا احل,(5))ولــدت دون دم اغتــسلت
ـه للـدم  أل;هـذا استحـسان( : ولـذلك قـال; وهو خروج الدم;الغسل للحائض والنفساء

                                     
اسـة وحتقيـق, دار املـدار  فاندي, سعيد سامل, والطوير, حسن مسعود, املخترص الفقهـي البـن عرفـة در)1(

 . 30: ص,م2003 ,1 ط,اإلسالمي بريوت لبنان
 . 1/252:  انظر النص املحقق)2(
 . 32:  ص,فاندي, سعيد سامل, والطوير, حسن مسعود, املخترص الفقهي البن عرفة )3(
 . 1/288:  انظر النص املحقق)4(
 . 1/152:  انظر النص املحقق)5(
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 وهـــو بنـــاء احلكـــم عـــىل علـــة خفيـــة ال عـــىل ;(2) االستحـــسانةفـــرده اىل قاعـــد, (1))ال للولـــد

  . علته الظاهرة
ابــــن  ويف منعــــه قيــــاس نجاســــة املــــاء الــــذي وقعــــت فيــــه فــــأرة ميتــــة عــــىل الزيــــت يقــــول

ُاملاجشو  لقوتـه ;ضـعف منهـا عـىل بقائـهأمـر أ عىل حدوث ءيف املاء يرد بأن داللة اليش: نِ
 املعـاين راء ختالف مـا تقتـضيه ومن رده آل,(3))فع عن نفسهد وبأن املاء ي,باالستصحاب

: صــــل اللغــــوي مــــا جــــاء يف صــــدر املختــــرص يف معنــــى الطهــــارةالــــرشعية املنقولــــة عــــن األ
نــام إ ;يف معنــاه و مــاأمــا يف معنــاه باملــاء  وأ ,ة الــنجسزالــإالطهــارة : وقــول املــازري وغــريه(

  . (4))زالةطهر بعد اإلويف امل,  لثبوهتا دونه فيام مل يتنجس;يتناول التطهري وهي غريه
ويـــرد ابـــن عرفـــة مـــا رجحـــه املـــازري باختيـــار روايـــة يف املـــذهب بـــرتك تعيـــني قــــراءة 

وىل ملـا تقـرر أهب يف روايـة التعيـني مـا باعتبـار املـذإ (:سورة معينة يف الشفع والـوتر بقولـه
  . (5))من دليل رد املطلق للمقيد

 أو ,فيثبـت هلـا علـة بخـالف مـا قـرره الفقهـاء ,مـام مالـكاإلله تـأويالت عـىل أقـوال و
وال بـأس عنـد ( :ففي حكـم قـراءة سـورة يـس عـىل املحتـرض ;ما يتبادر اىل الذهنبخالف 

 بـــسبب : أي;(6))ًإنـــام كرهـــه مالـــك اســـتنانا أو غريهـــا, و﴾∪⊆∩ û§ƒ﴿ :رأســـه بقـــراءة القـــرآن
,  فــال بــأس بتلــك القــراءة;ن زال ذلــك الــسببإ فــ,الكراهــة اعتقــاد القــارئ بــأن ذلــك ســنة

جــاب ابــن عرفــة عــن الفتــوى التــي وردت اليــه مــن قرناطــة يف حكــم الــدعاء أوبمثــل ذلــك 
 مـن ن ذلـكأال يعتقـد الـداعي أحيث جوز ابـن عرفـة ذلـك بـرشط  ;اجلامع بعد الصلوات

  . و من فضائلهاأسنن الصالة 
ن أ ففـــي تـــرجيح ; يف تقريـــر األقـــوال وترجيحهـــا ًيـــستعمل ابـــن عرفـــة املنطـــق كثـــرياو

                                     
 . 1/152:  انظر النص املحقق)1(
 . 32:  ص,فاندي, سعيد سامل, والطوير, حسن مسعود, املخترص الفقهي البن عرفة )2(
 . 1/99:  انظر النص املحقق)3(
 . 1/67:  انظر النص املحقق)4(
 . 1/420:  انظر النص املحقق)5(
 . 1/532:  انظر النص املحقق)6(
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نـام إاالسـتباحة  (:التيمم يرفع مانع الـصالة فقـط دون رفـع احلـدث املـانع يقـول ابـن عرفـة
ببية وال يلــزم مــن ســببية كــل ســ,  واملركــب مــن جــزئيهام غريمهــا,و التــيممأتثبــت بالوضــوء 

 ;) فــال يلــزم ثبــوت نقــيض احلكــم يف االصــل عنــد قائلــه ثبوتــه يف الفــرع: وكقولــه,)جزئيــة
ة اجلمعـــة عـــىل املـــأمومني هبـــروب بطـــال ختـــريج ابـــن عبـــدوس بطـــالن صـــالإذكـــر ذلـــك يف 

مثلــة عــىل اســتخدام ابــن عرفــة للمنطــق ممبثوثــة يف  واأل,مــام عــىل بطالهنــا عليــه هبــروهبماإل
بهأورية يف التعريفات التي صدر هبا دود املنطقية التصوقد التزم باحل, خمترصه  وكـان ,بوا

الـــصلة بـــني " يقـــول عبداملجيـــد النجـــار يف مقالـــة بعنـــوان, راء ابـــن عرفـــةآثـــر يف ذيـــوع أهلـــا 
وقـــد كـــان ابـــن عرفـــة الـــورغمي مـــن : ("املنطـــق الفقـــه املـــالكي كـــام انتهـــت عنـــد ابـــن عرفـــة

 ألن يلـتمس فيـه ;ً صـاحلاً بحيـث يمثـل موضـوعا;ًالتربيز يف الفقه املالكي ويف املنطق معـا
 . (1))وجه الصلة بني الفقه املالكي وبني املنطق

 ,ً جتنبــا لإلطالــة;ســامء بعــض االعــالم الــذين نقــل عــنهمأمــام ابــن عرفــة إلواختــرص ا
  : ليك بيان من اخترصهم يف مصنفهإو

ّالعتبــي  ألن ;شــهب وابــن نــافعأفهــام  ;القرينــان :فــإذا قــال ِ ْ  بــسبب أن  يف الــسامعقــرهنامُ
  . :تب له عىل ما ذكر عياض  فكان اشهب هو الذي يك,ابن نافع كان أعمى
ِّمطـــرف ;خـــواناأل :وحيـــث قـــال ُاملاجـــشون وابـــن َُ تـــوافقهام ومـــصاحبتهام يف لكثـــرة  ;ِ
  . كتب الفقه بالذكر

    .ابن يونسفاملراد به ; الصقيل وإذا ذكر
  .القرياوينيب زيد أابن  :فمراده ;َّالشيخ :وإذا قال
  .فهو املازري  اإلمام;:وإذا قال

  .ابن املواز ;حممدوأما 
  .الوهاب بن نرص البغدادي عبدفهو  ;القايض :وحيث قال

                                     
انتهــت عنــد ابــن عرفــة, ملتقــى اإلمــام ابــن  عبــد املجيــد النجــار, الــصلة بــني املنطــق والفقــه املــالكي كــام )1(

 . 181 : ص, م1976 ,عرفة بمدنني, وزارة الشؤون الثقافية تونس
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  : ليك بياهناإحكامها وأخرى يف تعداد املسائل ووله بعض االختصارات األ

ه يصدر باملشهور تارة−كام قيل−ومن اصطالحه  ُوتارة يصدر باإلثبات, ِّ أ ِّ َ وتارة , ُ
,  فاملـــشهور يف املـــسألة اإلثبـــات;»ويف كونـــه كـــذا«: وعالمـــة ذلـــك إذا قـــال, يـــصدر بـــالنفي

: ولـــذلك تـــرى املتـــأخرين يقولـــون ; فاملـــشهور املنـــع;يف أول كالمـــه »ويف منـــع«: وإذا قـــال
َوصدر به ابن عرفة َّ َ)1(.  

ن  فعدتــه مــ;ومــن شــهدت بينــة بطالقــه: فإنــه قــال يف بــاب العــدد مــن خمتــرصه مــا نــصه
 ,ومـن آخـره إن تعـدد, وإال ففـي كونـه مـن يـوم تارخيهـا إن احتـد, يوم تارخيهـا إن مل ينكرهـا

ٍأو مــن يــوم احلكــم مطلقــا; طريقــا عيــاض  َ َ  وابــن َّالــشيخ مــع الــصقيل عــن −عــن املــذهب−ًِ
  .ـها. )2(حمرز

          وأن الــصقيل , ً أن القــايض عياضــا ذكــر فيهــا طــريقني يف املــذهب:فعــزو هــذه األقــوال
 أن −أبـــا حممـــد ابـــن أيب زيـــد يف اصـــطالحه: يعنـــي− َّالـــشيخ نقـــل عـــن −وهـــو ابـــن يـــونس−

  .إن احتدت الشهادة: وقال, العدة من تاريخ البينة
  .ً إهنا من يوم احلكم مطلقا:وقال ابن حمرز

 والـذي يـأيت :قـال  هو نص عيـاض يف تنبيهاتـه;»طريقا عياض عن املذهب«: وقوله
َّلعـــدة مـــن يـــوم أرخ الـــشاهد الثـــاين الـــذي حيكـــم عليـــه يف ذلـــك عـــىل مـــذهبنا وأصـــولنا أن ا

ًوإن أرخوا كلهم وقتا واحدا; فمنه العدة, بتطليقة ً)3(.  
نة امللكيةمن او  بخـط أحـد طالبـه ممـن (4)صطالحه مما وقفت عليه يف خمطوطة اخلزا

ـــه قـــال  ومـــن اصـــطالح اإلمـــام ابـــن عرفـــة يف خمتـــرصه الفقهـــي يف عـــزو : نـــسخ املختـــرص أ
ــه يــايت هبــا معطوفــة :قــوالاأل ,  ثــم يتبعهــا بقائليهــا معــزوة هلــم عــىل طريقــة اللــف والنــرش, أ

فـإذا قـال بـالقول الواحـد ,  والثـاين للثـاين,األول من القائلني يرجع إىل األول من األقوال
                                     

 . 104:  صبن السالك, عون املحتسب فيام يعتمد من كتب املذهب,ا العالمة )1(
 . 4/415:  انظر النص املحقق)2(
 . 105:  ص,بن السالك, عون املحتسب فيام يعتمد من كتب املذهبا العالمة )3(
 . 4732: وهي برقم) 4(
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فــــق مــــن قبلهــــا مــــع مــــن بعــــدهال" مــــع"; جــــاء بلفــــظ متعــــدد عطــــوف عــــىل وال يــــزال امل, توا
فقـا مًاملخفوض هبا مـشرتكا لعالمـة  ا فتكـون هـي,ثانيـة" مـع"يـايت بلفظـة  لـه حتـى ًعـه وموا

فــق مــع خمفوضــها ويــش ,عــام تقدمــه"مــع"عــىل الفــصل وينقطــع مــا قبــل   وال ,رتك معــهويتوا
ــضا" مــع"يــزال كــذلك حتــى يــايت بلفظــة   وال يبقــى مــن , فيكــون احلكــم مــا ذكــر;ًفاصــلة أ

 , فتكــون األقــوال معــزوة هلــمقــوال; األ يفــي بعــددال القــائلني لألقــوال املــشار إليهــا إال مــا
 يف جوازهـا :  يف مـسألةً مـثال ومثال ذلك إذا قال;وينقطعون من الترشيك مع املخفوض

هــــة: ثالثهــــا,ومنعهــــا  كــــذا األول البــــن القاســــم مــــع : وخامــــسها, الوقــــف: ورابعهــــا, الكرا
ْبـــن وهـــب وا, وابـــن حبيـــب,َســـحنون و,أشـــهب َأصـــبغ و,َ ْ ِّمطـــرف مـــع َ بـــن وا  وابـــن نـــافع,َُ

ُاملاجشون , َسـحنون و,شـهبأ و, ابـن القاسـم: قـال بـهاألول وهـو اجلـوازف ;بو الفرجأ و,ِ
ْبــن وهــب وا,ابــن حبيــبو َأصــبغ وهــو املنــع قــال بــه :والثــاين, َ ْ ِّمطــرف وَ  قــال بــه :والثالــث, َُ

ُاملاجشون قال به ابن :والرابع, ابن نافع   . (1))قال به أبو الفرج :واخلامس, ِ
אאW 

وخمتــرصه هــذا هــو حقيقــة خمتــرص (: »عــون املحتــسب«قــال العالمــة ابــن الــسالك يف 
فلعــل مــن اتــسع نظــره وحتــصيله إذا طالعــه كلــه ال يبقــى عليــه مــن املــذهب , مــذهب مالــك

ه اخترص املذهب كله   . (2))إال ما ال حاجة له فيه; أل
يقـــــول يف مـــــدح  إذ ;: حـــــسن بعـــــض األكـــــابر مـــــن طلبـــــة ابـــــن عرفـــــةأولقـــــد : قـــــول

  :خمترصه املذكور
فخــــــــــــــــــــــــــذ يف درس خمتــــــــــــــــــــــــــرص اإلمــــــــــــــــــــــــــام  َّإذا مـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــئت أن تـــــــــــــــــــــدعى إمامـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــام  تنـــــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــسعادة واملعـــــــــــــــــــــــــايل وتــــــــــــــــــــــضحى ظــــــــــــــــــــــاهرا بــــــــــــــــــــــني األ
كبـــــــــــــــــــــــستان ســـــــــــــــــــــــقي غيـــــــــــــــــــــــث الغـــــــــــــــــــــــامم  ٍكتـــــــــــــاب قـــــــــــــد حـــــــــــــوى مـــــــــــــن كـــــــــــــل علـــــــــــــم
ــــــــــــــــــــام  فـــــــــــــــــــــدع عنـــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــسآمة وادرســـــــــــــــــــــنه ــــــــــــــــــــب املن ــــــــــــــــــــك دع طي وعــــــــــــــــــــن عيني

                                     
نة امللكية )1(  .4732: انظر خمطوط اخلزا
 . 103:  صبن السالك, عون املحتسب فيام يعتمد من كتب املذهب,ا العالمة )2(
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(1)تفــــــــــــــــز باخللــــــــــــــــد عــــــــــــــــىل أعــــــــــــــــيل مقــــــــــــــــام  وحـــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــدره جيـــــــــــــــــــــــــــد املعـــــــــــــــــــــــــــايل

אאW 
ودخـــول املنطـــق , أتـــت بعـــض عبـــارات املختـــرص غامـــضة املعنـــى لـــشدة االختـــصار

 وصــعوبة التمييــز فــيام بينهــا ,وكــان تــداخل األقــوال, ســلوب ابــن عرفــةأبــصورة كبــرية يف 
إلعـراض كثـري مـن  ًا سـببا يف فهمهـا ونـسبتهً ويبذل جهدا,بحيث جيد القارئ مشقة كبرية

وقـد , واسـتبداله بكتـب أخـرى ينهلـوا منهـا األحكـام الفقهيـة, طالب العلم عن املخترص
السـيام أن , ً وقطع فيـه شـوطا,كتابة املخترصأدرك ابن عرفة هذه املسألة بعد أن مىض يف 

نه رصح له بذلك,تالميذه   . وبعض أقرا
,  حــج اجتمــع يف تــونس بــابن عرفــةّ أن القبــاب ملــا:روى املقــري يف أزهــار الريــاض

مــا : فقــال لــه القبــاب, وقــد كــان رشع يف تأليفــه, فأوقفــه عــىل مــا كتــب مــن خمتــرصه الفرعــي
  .ًصنعت شيئا

  ?ومل: فقال له ابن عرفة
ه ال يفهمه املبتدئ: قال ثـم ألقـى , فتغري وجـه ابـن عرفـة, وال حيتاج إليه املنتهي, أل

َّ إن كالمه هو احلامل البن عرفة عىل أن بسط :يقالو, )2(عليه مسائل أجابه عنها القباب َّ
  . العبارة يف أواخر املخترص

مــــا   ـه866ايل ت ذ حممــــد بــــن أيب القاســــم بـــن محــــد املــــشوقـــد تعقــــب الفقيــــه املحقـــق
 واســـتدرك عليـــه مـــسائل; يف تـــأليف اختـــرص فيـــه أبحاثـــه ,رصح ابـــن عرفـــة بعـــدم وجـــوده

حه مع زيادة يشء يسري يف بعض املواضـع ورش, املتعلقة بكالم ابن شاس وابن احلاجب
  . )3(مما مل يطلع عليه ابن عرفة

 ـه تعليــق 823ونــسب لعيــسى بــن عــالل الكتــامي املــصمودي الفــايس املتــوىف ســنة 
  .  من غوامضهًعىل خمترص ابن عرفة يبني فيه كثريا
                                     

 .247: ص أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض, املقري )1(
 . 247 :أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض املقري, )2(
 . 1/86 :نكت وتنبيهات يف تفسري القرآن املجيدييل, البس )3(
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 ثــم اختــرص رشحــه , رشح أبــو العبــاس البــسييل تلميــذ ابــن عرفــة ذلــك املختــرصوقــد
  . تاب حاذى به مؤلف شيخهيف ك

  أبــــو عبــــد اهللا حممــــد بــــن أمحــــد ابــــن غــــازي يف كتــــاب ســــامه:وممــــن رشح هــــذا الكتــــاب
ولكـن , "إحتاف ذوي الذكاء واملعرفة بتكميل تقييد أيب احلسن وحتليل تعقيـد ابـن عرفـة"

 وأمـا التعقيــد ,َّ فقـد كملــه;أمـا التكميــل«: بعــض معارصيـه الفاســينيالكتـاب تعقــب بقـول 
  . )1(»لهفام حل

אאאW 
شخـصية جامعـة , كانت شخصية ابن عرفة فريدة كمنهجه الفقهي الذي سبق بيانـه

تبـــه ســـار فيهـــا عـــىل هنـــج ,  والتقـــوى التـــي بلـــغ فيهـــا أقـــىص الغايـــات,بـــني العلـــم يف أعـــىل مرا
:  قيــلفقــد, ًوهــذا ممــا جعلــه شخــصية مــؤثرة جــدا,  بالــسلف املاضــينيىســأوت, الــصاحلني

ـــوار احلكـــامء أقـــواهلم  ومل تكـــن مؤلفاتـــه ,)2( وصـــل التعبـــري; فحيـــث صـــار التنـــوير;تـــسبق أ
بـل  ;ويلقيها عىل الطالب, نتاج معلومات حمفوظة يرددهاوعىل رأسها املخترص الفقهي 

ذ بـــدء امتـــدت عـــىل مـــدى نـــصف قـــرن منـــدروس وتقريـــرات وحمـــاورات كانـــت خالصـــة 
  . )3(إىل أن تويفالتدريس 
 بـــاحلوار ًبـــل ومـــرهنم عمليـــا ; ابـــن عرفـــة ملـــنهج التفقـــه بـــأن حـــث طالبـــه عليـــهَسَّأســـ

, فكــــان ينقــــد بحــــرضة طالبــــه اآلراء الفقهيــــة, واملناقــــشة التــــي كانــــت ســــمة جملــــس درســــه
, ويبـني العلـل,  منهـاً ويوجـه كثـريا,ويبني مـدارك األقـوال, ويعيد النظر يف قيمتها العلمية

                                     
 . 2/272 : التنبكتي, نيل االبتهاج)1(
أن العــارفني بــاهللا تعــاىل املعــرب عــنهم بــاحلكامء إذا أرادوا إرشــاد عبــاد :  وقــال الــرشنويب يف رشحهــا يعنــي)2(

ن أقــــواهلم فيجيــــبهم اهللا توجهــــوا إىل اهللا بقلــــوهبم يف هــــدايتهم واســــتعدادهم لقبــــول مــــا يــــرد علــــيهم مــــ
ئـــرهم تـــسبق أقـــواهلم, فحيـــث صـــار أي ,لـــذلك ـــوار ناشـــئة مـــن نـــور رسا  فيخـــرج حينئـــذ مـــن قلـــوهبم أ

 فينتفعــــــون بــــــأقواهلم أتــــــم انتفــــــاع, رشح احلكــــــم ,حـــــصل التنــــــوير يف قلــــــوب الــــــسامعني وصــــــل التعبــــــري
 . 126:  ص,العطائية

 البــــن عرفـــة دراســـة وحتقيــــق, دار , فانـــدي, ســـعيد ســــامل, والطـــوير, حـــسن مــــسعود, املختـــرص الفقهـــي)3(
 . 41: ص,م2003 ,1 ط,املدار اإلسالمي بريوت لبنان
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  . ويتأول أقوال اإلمام مالك نفسه

فنمــى هــذه امللكــة يف , إلفتــاء فــرتة طويلــةتــوىل اوســاعد عــىل ذلــك أن ابــن عرفــة قــد 
وكيفيـة تنزيـل , فتعلموا عىل يديـه أصـول اإلفتـاء, وحث طالبه عىل التصدي هلا, تالميذه

 حيــث كانــت املــسائل تــرد عليــه ;األحكــام عــىل واقــع احليــاة املعــارصة عــىل خمتلــف البيئــات
  . من املرشق واملغرب

ه عـــن نطـــاق فخـــرج بـــ, ف املختـــرص الفقهـــيَّه بـــأن ألـــُّ ابـــن عرفـــة ملـــنهج التفقـــلَّوأصـــ
َّدونـــة بمتابعـــة طريقـــة اختـــصار رشوحـــات امل املـــذهبااللتـــزام الـــذي رضب عـــىل  كـــابن ;َ

ظــار املهجــورة,  وخليــل بــن إســحق,احلاجــب واألقــوال املرتوكــة , فبعــث يف املختــرص األ
 ًطلح بـني الفقهـاء عـىل األخـذ هبـا تـشهرياووضـعها مـع األقـوال املـص, منذ القرن السادس

, كــــــل ذلــــــك عــــــىل بــــــساط واحــــــد مــــــن النقــــــد والتحقيــــــق واملقارنــــــة, ً واختيــــــاراًوترجيحــــــا
  . (1)واالستدالل

لتبــست بــه افبــني مــدى ارتباطهــا بــام , حقــق ابــن عرفــة يف خمتــرصه منــاط هــذه األقــوال
 ًيكـون ذلـك عونـال ;أو تطبيقـات لقواعـد أو أصـول كليـة, مـن ظـروف واقعيـة, من أحوال

 ليكتمل تـصور الـدارس عـن ماهيـة ;وكمل ذلك ببيان احلدود الفقهية, للناظر املتفقه فيه
عـــد واألبحـــاث النظريـــة, احلقـــائق الـــرشعية صـــاحلة ألن تطبـــق يف , وملـــا كانـــت هـــذه القوا

 لـذا فإهنـا مل ;حيث مل تنزل عىل األحـداث والقـضايا الطارئـة بـشكل جزئـي ;عصور خمتلفة
ْبــــن رشــــدوهــــو مــــنهج ســــار فيــــه ابــــن عرفــــة عــــىل ســــلفه ا, ًهــــاُّعتــــربت تفقابــــل  ;ًاتعتــــرب فقهــــ ُ 

  . فوضحه وبني أسسه
ه ُّبــأن جعلــوا هــذا التفقــ, وقــد طبــق تالميــذ ابــن عرفــة الــذين درســوا عــىل يديــه منهجــه

إذ أدخلــــوا يف فتــــاوهيم وأقـــــضيتهم  ;ً عمليــــاًحيــــث جعلــــوا لطريقــــة ابــــن عرفــــة أثــــرا ;ًفقهــــا
 ,فتجــد الــربزيل وهــو مــن أميــز أصــحابه, التــي كــان ابــن عرفــة يــسري عليهــاالطريقــة املتميــزة 

فأخـــــذ هديـــــه وعلمـــــه , ًإنـــــه الزم ابـــــن عرفـــــة نحـــــو أربعـــــني عامـــــا: والـــــذي قـــــال يف فتاويـــــه
                                     

 . 103:  ابن عاشور, حممد الفاضل, أعالم الفكر وأركان النهضة باملغرب العريب, ص)1(
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  . من النوازل كانت ترد عيل ابن عرفةًينقل عنه كثرياو ,(1)وطريقته
ــــه نجــــس كلــــه أفتــــى شــــيخنا يف هــــري زيتــــون وجــــد فيــــه فــــأرة ميتــــة (: يقــــول الــــربزيل أ

, )ألن الزيتــون لــيس جيــف كــل اجلفــاف(: ثــم يعلــل فتــوى شــيخه بقولــه, )اليقبــل التطهــري
وكــان  (,وينقــل عــن ابــن عرفــة مــا يفيــد الفتــوى بمخالفــة املــشهور مراعــاة بــأحوال العــرص

 الــشاة املغلــصمة :أي(أن الفتيــا بتــونس منــذ مائــة عــام بجــواز أكلهــا : شــيخنا اإلمــام يقــول
ً وكــان يفتــي استحــسانا إن , لقــوة اخلــالف;)قــدة عنــد ذبحهــا جهــة البــدنالتــي وقعــت الع

 كـــام كـــان ,) تـــصدق هبـــا;ً وإن كـــان غنيـــا, جـــاز أكلهـــا; أو زمـــن مـــسغبةًكـــان صـــاحبها فقـــريا
يرجــع اىل مقــوالت شــيخه يف تبــني صــحة بعــض مــا يفعلــه النــاس يف عــرصه مــن مثــل ذبــح 

  .الشاة بغري السكني
 فيخـرج املنـشار واملنجـل ,طـع اللحـم بـضغطه ألسـفليق  آلـة الـذبح مـا:قال شـيخنا(

  . )(2)املنقوش
ويتــــأثر األيب بمختــــرص شــــيخه ابــــن عرفــــة يف كتابــــه إكــــامل اإلكــــامل يف رشح صــــحيح 

 وذلك برسيان تلك الروح النقدية التي جعلته خيالف شـيخه يف قـضية تنـازع فيهـا ,مسلم
نيااهللا يف القبطـا يب عبـدأ الغريـاتني َّالـشيخابن عرفة مع  ـا أ : وقـال لـه,ًن الـذي سـب نـرصا

ـه منـتقص,  فأفتى الغرياين بكفره واستتابته,عدوك وعدو نبيك  : أي;وأفتى ابن عرفـة بأ
مل  (:ًىل رأي الغرياين حمتجا بقوله لشيخه ابن عرفةإ فامل األيب ,ه كافر ال يمكن استتابتهأ

  . (3))عليه وال وجه للجزئيات التي احتج  هبا ,يظهر يل أن الرجل منتقص
, كتعريــف الطهــارة واحلــج ; مــن التعريفــاتًيب عــن خمتــرص ابــن عرفــة كثــرياونقــل األ
بة, واللعان والزنا مثـل إفتائـه بـأن كـل مـن ,  مـن الفتـاوىًوينقل عنـه كثـريا, واجلهاد واحلرا

                                     
 . 19 : ص,2 ج, التنبكتي, نيل االبتهاج)1(
بـــــن عرفـــــة دراســـــة وحتقيـــــق,  ال, فانـــــدي, ســـــعيد ســـــامل, والطـــــوير, حـــــسن مـــــسعود, املختـــــرص الفقهـــــي)2(

 . 42:ص
 البــــن عرفـــة دراســـة وحتقيــــق, دار , فانـــدي, ســـعيد ســــامل, والطـــوير, حـــسن مــــسعود, املختـــرص الفقهـــي)3(

 .43: ص,م2003 ,1 ط,املدار اإلسالمي بريوت لبنان
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    .)(1) فقد حابى يف أحكام اهللا,يل إمارة أو خطة من غري أهلهاُو

َّدونـــةحـــه عـــىل املتـــأثر  ابـــن نـــاجي بـــه يف رش وقـــد ـــضا, َ بـــن ا عـــىل خمتـــرص ًويف رشحـــه أ
كثــري ممــن  حكــام ابــن نــاجي التــي بنــى عليهــاأ وأثــر يف ,كــام ظهــر مــنهج ابــن عرفــة, احلاجــب

 يــــى حيَّالــــشيخودرج عليهــــا , يت بعــــده مــــن خمالفــــة العمــــل القــــضائي للــــراجح أو املــــشهورأ
  . »نةالدرر املكنونة يف نوازل مزو«املغييل يف كتابه املشهور 

 مـن ً ورحـج كثـريا,وقد سار أبو العباس الونرشييس  يف معياره عىل خطى ابن عرفـة
ل, فتاويه  بـرشوط اإلفتـاء ًملتزما,  كحجة يف تنزيلها عىل النوازل واألقضيةه;واعتمد أقوا

لً عنه كثرياًناقال, التي وضعها يف باب القضاء   .  هلا عىل غريهاً ومرجحا, من األقوا
 قــــد تكــــون األحــــداث ً جديــــداً كونــــت إجتاهــــا:هــــذه الطريقــــة عــــنقــــال ابــــن عاشــــور 
 إىل ًوبينــت أن مــا بنــي عليــه الرتجــيح أو االختيــار إنــام كــان مــستندا, ألجــأت إليــه ورجحتــه

وال ســـــيام يف االنقالبـــــات , رهـــــاق أصـــــبحت غـــــري متجليـــــة بتبـــــدل األحـــــوالأمـــــور مـــــن اإل
  .  مما ال سبيل إىل بسطهاالجتامعية اهلائلة التي ظهرت يف القرن الثامن والتاسع

وعلــل ذلــك بــأن االنقالبــات , هــذه الطريقــة قــد ظهــر أثرهــا يف مدينــة فــاس: ثــم قــال
متثــل , االجتامعيــة التــي مــست العــامل اإلســالمي كانــت متجليــة يف مدينــة فــاس بــصورة خاصــة

هــذا التــأثري فــيام يعــرف بالعمــل الفــايس الــذي يمثــل احلركــة التطويريــة التــي دخلــت املــذهب 
وإىل تـــرصفات , وتتابعـــت بعـــد ذلـــك الكتـــب التـــي بـــدأت تـــستند إىل إفتـــاء املفتيـــني, الكياملـــ

ثــم جــاء , ينبغــي أن تكمــل بــه األوضــاع الفقهيــة القديمــة, ً ملزمــاً فتجعــل ذلــك قانونــا,القــضاة
وظهر مثـل ذلـك يف مراكـز أخـرى للمـذهب , نظم العمل الفايس للشيخ عبد الرمحن الفايس

,  قاسـم عظـوم وحتقيقاتـهَّالـشيخجتـىل ذلـك يف رسـائل ,  التـي منهـا بـدأال سيام تونس, املالكي
 القــضاة يف احلكــم بــأن يأخــذوا بغــري مــا شــارة عــىل أو اإل,ه فيهــا إىل األخــذ بــالفتوىالــذي اجتــ

ه الذي عليه القضاء   . أو عليه الفتوى, رصح يف الكتب بأ
ب لقط الدرر يف وعىل ذلك بنيت املنظومات اخلاصة بالعمل التونيس من ذلك كتا

                                     
 الــــربزيل, أبــــو القاســــم بــــن أمحــــد, جــــامع مــــسائل األحكــــام بــــام نــــزل مــــن القــــضايا بــــاملفتني واحلكــــام, دار )1(

 . 5 ج,2 ج,1 ج: حتقيق, م2002 ,1 ط,غرب اإلسالميال
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  . )1( حممد السنويس ابن مهنيةَّالشيخالعمل املشتهر لعالمة تونس 
ويف ذلــك تــآليف , وجــرى بعــد ذلــك عمــل مــنهج الفقهــاء بــني التونــسيني والفاســيني

 إســامعيل َّالــشيخفهنــاك ومــن جانــب آخــر ,  عــيل التــسويلَّالــشيخ و, حممــد التــاوديَّالــشيخ
التـــــــي تــــــــسمى اآلن   ويف األحكـــــــام,يف الرســـــــائل حممـــــــد املحجـــــــوب َّالـــــــشيخو, التميمـــــــي

وبيـان مـا ينبغـي , باألحكام القياسية التي هي عبارة عن البحث يف صور تطبيق األحكـام
أن يؤخــذ بــه عــىل مــا يــسنده النظــر الفقهــي الــصحيح مــن تطبيــق احلكــم عــىل املحــل الــذي 

  . ينبطبق عليه
 حممــد الــشاذيل ابــن َّلــشيخاألثــر ابــن عرفــة يف هــذا القــرن ب ًورضب ابــن عاشــور مثــاال

 الـسيد حممـد مهـدي َّالـشيخومـن فـاس كـان الفقيـه , والعالمة املفتـي حممـد النجـار, صالح
  . (2)صاحب املعيار اجلديد, الوزاين

كــل املالكيــة مــن لــدن ابــن عرفــة إىل اليــوم عيــال يف تعريــف والــذي أكــاد أجــزم بــه أن 
  .احلقائق الفقهية عليه

 ومـا , مـن تـأليف كـيل أو بحـث فقهـي يف القـرن التاسـعفام: (قال الفاضل بن عاشور
بعده يأخذ يف بسط باب من أبواب الفقه إال وهو معتمد قبل كل يشء عىل إيراد تعريـف 

  .(3))ابن عرفة لتلك احلقيقة
ــــامًهكــــذا ظــــل أثــــر ابــــن عرفــــة يف الفقــــه املــــالكي بــــارزا  ذلــــك يف ًمتمــــثال,  بمــــرور األ

واجلمـع بـني , وعلـو النظـر, ي يقوم عىل جودة البحثالذ ;املنهج االجتهادي التجديدي
يـــة, والتحليـــل هلـــا واملناقـــشة الفاحـــصة, األقـــوال التـــي تـــؤدي ال حمالـــة إىل , والدراســـة املتأ

,  ألن يكــــون جمــــدد املائــــة الثامنــــةًفكــــان ابــــن عرفــــة بــــذلك مــــستحقا, إثــــراء الفقــــه الــــواقعي
والعلـــم ,  بالعمـــل الـــصالح ألهـــل تـــونسًفكـــان فخـــرا, وشـــيخ اإلســـالم بـــاملغرب العـــريب

 .الراجح
                                     

 . 86 :املحارضات املغربيات, ص:  ابن عاشور, حممد الفاضل)1(
 .  87 :املحارضات املغربيات, ص:  ابن عاشور, حممد الفاضل)2(
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