القاضي عياض المالكي
محدثا وف قيها

إعداد الدكتور

رامي محمد جبرين سلهب

مقد مة
احلمد هلل الذي أعىل مراتب العلامء األعالم ،وزكى منهم العقول الراجحة واألحالم ،ومنحهم مآثر
تقص عن مجعها املحابر واألقالم ،ومفاخر طارت كل مطار ،وجعل معاليهم زاهرة زاهية ،وأضواء
ُ
ُفهومهم نامية سامية ،وأنواء علومهم هامعة هامية بواكف األمطار ،وأطلعهم عىل حقائق األرسار،
وهداهم وهدى هبم إىل ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،وجىل بمشارق األنوار من معارفهم وآداهبم عمن
متسك بأذياهلم وأهداهبم غياهب اجلهل احلوالك فأضاءت األقطار.
وعرفهم املقاصد احلسان ،والوسائل املغتبطة واإلملاع ،بأصول الرواية والسامع ،واإلعالم بحدود
قواعد اإلسالم ،وأرشدهم إىل التنبيهات املستنبطة السامية األخطار ،حتى رفلوا من ُحلل التحقيق السابغة
يف مطارف و ُبرود ،ووردوا من مناهل التوفيق السائغة كل عذب برود ،وتنسموا من ُحجج احلق البالغة
الروض املعطار ،واجتنوا أزاهر أضحت ُمنية الطالب و ُبغية الرائد ،واجتلوا جواهر ُنظمت منها الدرر
والفرائد يف أجياد األسطار.
فإن أمهم ناقص عديم ألفى لدهيم الغنية واإلكامل ،أو قصدهم عليل سقيم وجد يف أيدهيم الشفاء
بمنتهى األوطار.
فنال غاية اآلمال ،وظفر ُ
حممد أفضل العاملني بإطالق ،رساج املريدين وكنز العارفني
والصالة والسالم عىل سيدنا وموالنا ّ
الذي ال ُيشى معه إمالقُ ،عمدتنا العظمى ،ووسيلتنا الكربى عند امللك اخلالق(.)1
وبعدُ فهذه إطاللة موجزة عىل واحدة من أشهر الشخصيات العلمية يف العلوم الرشعية يف البالد
املغربية ،أعني القايض عياض املالكي رمحه اهلل تعاىل ،أتناول فيها شخصيته وعنايته بعلمي احلديث والفقه،
ً
يمن عىل هذه الدراسة بالقبول ،إنه أكرم مسئول ،واحلمد هلل رب العاملني.
سائال املوىل أن ُ

( )1املقري ،أزهار الرياض يف أخبار عياض .1/1
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المبحث األول :شخصية القاضي عياض
القايض عياض شخصية فذة ،أكثر العلام ُء مدحها ،وتاه املجيدون يف وصفها ،وحس ُبنا مما قيل فيها ُ
قول
املالحي رمحه اهلل« :كان القايض عياض رمحه اهلل تعاىل بحر علم ،وهضبة دين وحلم ،أحكم قراءة كتاب اهلل
تعاىل بالسبع ،وبلغ من معرفته الطول والعرض .وبرز يف علم احلديث ،ومحل راية الرأي ،ورأس يف
األصول ،وحفظ أسامء الرجال ،وثقب يف علم النحو ،وقيد اللغة ،وأرشف عىل مذاهب الفقهاء ،وأنحاء

العلامء ،وأغراض األدباء»(.)1

املطلب األول :اسمه ونسبه وبلده
هو أبو الفضل :عياض ب ُن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن حممد بن عبد اهلل بن
موسى بن عياض اليحصبي اإلمام العالمةُ ،يكنى أبا الفضل ،سبتي الدار وامليالد ،أندلس األصل(.)2
وعياض :بكرس العني املهملة وفتح الياء املثناة من تت وبعد األلف ضاد ُمعجمة .واليحصبي :بفتح
الياء املثناة من تت ،وسكون احلاء املهملة ،وضم الصاد املهملة وفتحها وكرسها ،وبعدها ياء موحدة نسب ًة
إىل حيصب بن مالك ،قبيلة من محي .وسبتة مدينة مشهورة(.)3
قال ولده حممد :كان أجدا ُدنا يف القديم باألندلس ،ثم انتقلوا إىل مدينة فاس ،وكان هلم استقرار
بالقيوان ،ال أدري قبل حلوهلم باألندلس أو بعد ذلك ،وانتقل عمرون إىل سبتة بعد ُسكنى فاس(.)4

( )1املقري ،أزهار الرياض يف أخبار عياض .7/3
( )2ابن فرحون ،الديباح املذهب .46/2
( )3ابن فرحون ،الديباح املذهب .51/2
( )4ابن عياض ،التعريف بالقايض عياض ص2؛ ابن فرحون ،الديباح املذهب .46/2
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املطلب الثاين :علومه الظاهرة والباطنة
فقيها أصوليا،
كان القايض أبو الفضل إمام وقته يف احلديث وعلومه ،عامل ًا بالتفسي ومجيع علومهً ،
بصيا باألحكام ،عاقدً ا للرشوط ،حاف ًظا ملذهب
عاملًا بالنحو واللغة وكالم العرب وأيامهم وأنساهبم،
ً
محا،
مالك رمحه اهلل تعاىل،
ليام ،مجيل العرشة ،جوا ًدا س ً
بورا ح ً
شاعرا ُميدً ا ريا ًنا من األدب ،خطي ًبا بلي ًغا ،ص ً
ً
كثي الصدقة ،دءو ًبا عىل العملُ ،صل ًبا يف احلق(.)1

املطلب الثالث :شيوخه
رحل القايض عياض رمحه اهلل إىل األندلس  -سنة سبع ومخسامئة  -طال ًبا للعلم ،فأخذ ب ُقرطبة عن
القايض أيب عبد اهلل حممد بن عيل بن حدين ،وأيب احلسني رساج بن عبد امللك بن رساج ،وعن أيب حممد بن
الغساين ما رواه.
ع ّتاب ،وغيهم ،وأجاز له أبو عيل ّ
وأخذ باملرشق عن القايض أيب عيل :حسني بن حممد الصديف كثيا ،وعن غيه ،و ُعني بلقاء الشيوخ
واألخذ عنهم.
وأخذ عن أيب عبد اهلل املازري ،كتب إليه يستجيزه ،وأجاز له الشيخ أبو بكر الطرطويش ،ومن شيوخه
القايض أبو الوليد ابن رشد .وقد اجتمع له من الشيوخ بني من سمع منه وبني من أجاز له مائ ُة شيخ(.)2
وذكر ولده حممد منهم( :)3أمحد بن بقي ،وأمحد بن حممد بن مكحول ،وأبا الطاهر :أمحد بن حممد
السلفي ،واحلسن بن حممد بن سكرة ،والقايض أبا بكر بن العريب ،واحلسن بن عيل بن طريف ،وخلف بن
إبراهيم بن النحاس ،وحممد بن أمحد بن احلاج القرطبي ،وعبد اهلل بن حممد اخلشني ،وعبد اهلل بن حممد
البطليوس ،وعبد الرمحن بن بقي بن خملد ،وعبد الرمحن بن العجوز ،وغيهم ممن يطول ذكرهم.

( )1ابن فرحون ،الديباح املذهب .47/2
( )2ابن فرحون ،الديباح املذهب .47/2
( )3ابن عياض ،التعريف بالقايض عياض ص ،6ص 119وما بعدها ،ابن فرحون ،الديباح املذهب .48-47/2
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املطلب الرابع :مؤلفاته يف غري الفقه واحلديث
كانت حياة القايض عياض موزعة بني القضاء واإلقراء والتأليف ،غي أن الذي أذاع شهرته ،وخلد
ذكره هو مصنفا ُته التي بوأته مكان ًة رفيعة بني كبار األئمة يف تاريخ اإلسالم ،وحس ُبك مؤلفاته التي تشهد
عىل سعة العلم وإتقان احلفظ ،وجودة الفكر ،والتبحر يف فنون خمتلفة من العلم.
هذا وللقايض عياض مؤلفات عديدة يف فنون خمتلفة ،يف التاريخ ،واللغة واألدب ،نكتفي بذكر أشهر
كتب القايض عياض رحه اهلل يف الرتاجم والطبقات وهو كتاب:
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك
وقد جاء الكتاب عىل النحو اآليت(:)1
أ -بدأ القايض عياض كتابه بذكر املدينة وفضائلها ،وتقديم ُعلامئها.
ب -ثم تناول عمل أهل املدينة ،واالستدالل يف األحكام الرشعية بإمجاع أهلها.
ت -ثم استدل لرتجيح مذهب اإلمام مالك بن أنس عىل غيه من املذاهب بالعقل والنقل.
ث -ثم تكلم يف التعريف باإلمام مالك ،واقتداء األئمة به ،وثناء ال ُعلامء عليه ،ونرش فضائله ،إىل
سائر ما ُحيتاج إليه ،من معرفة تاريه ونسبه ،و ُيتطل ُع إليه من ماري أحواله يف معارشته وأدبه.
ج -ثم تكلم حول عناية الناس باملوطأ ،وأثبت أسامء مشاهي الرواة عن مالك ،ومحلة العلم عنه.
ح -ثم ابتدأ برتمجة ال ُفقهاء من أصحاب اإلمام مالك خاصة ،ثم بأتباعهم طبق ًة طبقة ،وأخالفهم
أم ًة بعد أمة ،إىل شيوخه الذين أدركهم ،وأئمة زمنه الذين عارصهم ممن ُشهرت إمامتُه ،أو
ظهرت توالي ُفه ،ونُقلت أقوا ُله ،وامتُثلت فتاويه وآراؤه.
خ -راعى ترتيب الرتاجم عىل حسب تقدم األزمان ،وتعا ُقب األوقات.
د -تناول أسامء املرتمجني ،وأعرب عن ألقاهبم وأنساهبم ،وضبطها لئال يقع فيها تصحيف.

( )1مقدمة ترتيب املدارك.
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املطلب اخلامس :املناصب التي شغلها
قال ابن بشكوال رمحه اهلل« :استقض ببلده مدة طويلةُ ،محدت سي ُته فيهااا ،ثاام ُنقاال عنهااا إىل قضاااء

غرناطة ،فلم ي ُطل أمدُ ه هبا ،وقدم علينا قرطبة يف ربيع اآلخر سنة إحدى وثالثني ومخسامئة»(.)1
وقال ابن فرحون رمحه اهلل« :وبعد عوده من األندلس أجلسه ُ
أهل سبتة للمناظرة عليه يف املدونة وهااو

ابن ثالثني سنة أو ينيف عنها ،ثم ُأجلس للشورى ،ثم ويل قضاء بلده مدة طويل ًة ُمحدت سيته فيها»(.)2

املطلب السادس :مولده ووفاته
كان مولد القايض عياض بسبتة يف شهر شعبان سنة ست وتسعني وأربعامئة ،وتويف بمراكش يف شهر
ُمجادى األخية .وقيل :يف شهر رمضان سنة أربع وأربعني ومخسامئة .وقيل :إنه مات مسمو ًما ،سمه
هيودي ،ودفن رمحه اهلل تعاىل بباب إيالن داخل املدينة(.)3

( )1الصلة .660/2
( )2الديباح املذهب .48/2
( )3ابن فرحون ،الديباح املذهب .51/2
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المبحث الثاني :القاضي عياض محدثا
كرهم كل مطار ،عىل
ُيعد القايض عياض يف طليعة الرعيل األول من علامء املغرب الذين طار ذ ُ
اختالف األجيال واألعصار ،حتى قال قائلهم :لوال عياض ما ُذكر املغرب .وشاع ذلك يف كُتبهم ،ودار
عىل ألسنتهم يف مال التباهي واالفتخار(.)1

املطلب األول :إمامته يف علم احلديث الرشيف
كان القايض عياض يف علم احلديث الفذ يف احلفظ والرواية والدراية ،العارف بطرقه ،احلافظ
لرجاله ،البصي بحاهلم؛ ولكي ينال هذه املكانة املرموقة كان سع ُيه احلثيث يف سامع احلديث من رجاله
املعروفني والرحلة إليه ،حتى تقق له من علو اإلسناد والضبط واإلتقان ما مل يتحقق إال جلهابذة املحدثني.
ثم عديدة هي مظاهر اإلمامة واإلتقان والتوسع والشهرة التي جعلت علم احلديث الرشيف

التخصص األول للقايض عياض ،وميدان جهده واجتهاده األبرز ،ومن هذه املظاهر(:)2
 -1تلمذته عىل كبار املحدثني يف عصه ،واستجاز ُته من مل يلق منهم.
 -2االرتال يف طلب احلديث ،وتمله عناء التطواف يف بالد عديدة ،طل ًبا للرواية والدراية.
 -3تمله وسام ُعه لعدد وافر من املصنفات احلديثية عن علامء عصه.
 -4تصديه للتأليف يف احلديث وعلومه ،وإبدا ُعه مؤلفات حديثية عىل نحو شهد له باإلمامة كبار
العلامء من عصييه ومن بعدهم.
حممد رمحه اهلل« :وكان من أئماة وقتااه يف احلااديث وفقهااه وغريبااه و ُمشااكله وخمتلفاه ،وماان
قال ابنه ّ

صحيحه وسقيمه وعلله ،وحفظ رجاله و ُمتونه ،ومجيع أنواع علومه»(.)3
وقال الذهبي رمحه اهلل« :اإلمام ،العالمة ،احلافظ األوحد ،شيخ اإلسالم ،القايض ،أبو الفضل»(.)4
( )1عياض ،اإلملاع ،مقدمة التحقيق ص.3
(ُ )2شواط ،منهجية فقه احلديث عند القايض عياض ص.148
( )3التعريف بالقايض عياض ص.4
( )4سي أعالم النبالء .212/20
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املطلب الثاين :القايض عياض وعلم رواية احلديث
كان منهج عياض يف الرواية يقوم عىل التحقيق والتدقيق وتوثيق املتن ،وهو يعد النقل والرواية
األصل يف إثبات صحة احلديث ،وقد تشدد يف قضية النقد ملتن احلديث ولفظه ،وتأويل لفظه أو روايته
باملعنى ،وما جيره ذلك من أبواب اخلالف.
وطالب املحد ث أن ينقل احلديث مثلام سمعه ورواه ،وأنه إذا انتقد ما سمعه فإنه جيب عليه إيراد ما
سمعه مع التنبيه عىل ما فيه؛ أي أنه يروي احلديث كام سمعه مع بيان ما يعن له من تصويب فيه ،دون قطع
برأي يؤدي إىل اجلرأة عىل احلديث ،ويفتح با ًبا للتهجم قد حيمل صاحبه عىل التعبي والتصف يف احلديث
كثيا ،وله عناية كبية به ،واهتامم بجمعه وتقييده،
بالرأي .قال ابن بشكوال رمحه اهلل« :ومجع من احلديث ً

وهو من أهل التفنن يف العلم ،والذكاء واليقظة والفهم»(.)1
وهذا الذي ذكرناه يظهر من خالل الكالم عىل بعض ُكتُبه عىل النحو اآليت.

الفرع األول :مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار

وهو من أدل الكتب عىل سعة ثقافة عياض يف علم احلديث وقدرته عىل الضبط والفهم ،والتنبيه عىل
مواطن اخلطأ والوهم والزلل والتصحيف ،وقد ضبط عياض يف هذا الكتاب ما التبس أو أشكل من ألفاظ
احلديث الذي ورد يف الصحيحني وموطأ مالك ،ورشح ما غمض يف الكتب الثالثة من ألفاظ ،وحرر ما
وقع فيه االختالف ،أو تصف فيه الرواة باخلطأ والتوهم يف السند واملتن ،ثم رتب هذه الكلامت التي
عرض هلا عىل ترتيب حروف املعجم بنا ًء عىل احلرف األول ،بل والثاين والثالث(.)2
قال ابن فرحون رمحه اهلل« :كتاب مشارق األنوار يف تفسي غريب حديث املوطأ والبخاري ومسلم،
وضبط األلفاظ ،والتنبيه عىل مواضع األوهام والتصحيفات ،وضبط أسامء الرجال ،وهو كتاب لو كتب
بالذهب أو وزن بالوهر لكان ً
بعضهم:
قليال يف حقه ،وفيه أنشد ُ
مشا ُ
ارق أنوار تبدت بسابتة  ...ومن عجب كون املشارق بالغرب؟»(.)3
( )1الصلة .660/2
( )2عياض ،اإلملاع ،مقدمة التحقيق للسيد أمحد صقر ص.12-10
( )3ابن فرحون ،الديباح املذهب .49/2
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وقال احلافظ السخاوي رمحه اهلل« :وأما مشارق األنوار للقايض عياض فإنه أجل كتاب مجع بني ضبط
األلفاظ ،وقد نظمه الشمس حممد بن حممد بن عبد الكريم بن املوصيل ،أحدُ من أخذ عنه الناظم فأحسن

ما شاء»(.)1
وقال امل ّقري رمحه اهلل« :كان رمحه اهلل معتن ًيا بضبط األلفاظ النبوية عىل اختالف ُط ُرقها ،وكتا ُبه
املشارق أزكى شاهد عىل ذلك ،ولقد كان بعض من لقي ُته من ُصلحاء عصنا وعلامئه يقول :ال أحتاج يف

فقدت منها  ،أو كال ًما هذا معناه»(.)2
كتب احلديث إال للمشارق ،فإذا كان عندي ،فال أبايل بام
ُ

الفرع الثاين :إكامل املعلم بفوائد مسلم
ُيعترب اإلكامل للقايض عياض من كتب رشوح احلديث املعروفة بالرشح املوضعي ،أو الرشح بالقول،
بحيث هيتم املؤلف ببيان ما حيتاج إليه النص من بيان أو ضبط أو تعليق من ألفاظ السند أو املتن ،مع ذكر ما
يراه من الفوائد املختلفة املتعلقة بذلك اللفظ.
غي أن اإلكامل للقايض عياض يلتقي مع كتب رشح احلديث املوضوعية يف بعض اجلزئيات ،فيتكلم
آخر بعض األحاديث عىل ما فيها من الفوائد واألحكام واآلداب(.)3
بل إنك «ال تكاد تطالع كتا ًبا من كتب أئمة الرواية والدراية لكل من أتى بعده إال وجتد لعياض بكتابه
منشورا ،ورا ًية خفاقة ،يأرزون إليه فيام أشكل ،ويعتمدون عىل ضبطه فيام أهبم.
كرا
ً
اإلكامل فيه ذ ً
بل كان أحيا ًنا أصال من أصول كتب ذاعت بسببه واشتهرت كاملنهاج للنووي ،وإكامل اإلكامل
وتكملته لأليب والسنوس .كل واحد منهم لزم ظله ،ووضع يده حيث كان يرفع قدمه.
ثم هذا ابن حجر يف الفتح ،والعيني يف ال ُعمدة ،يلزم ٌّ
كل منهام ضبطه ،وينسج يف الكثي من مباحثه عىل

نوله»(.)4

()1الغاية يف رشح اهلداية يف علم الرواية ( .285-284حققه :عبد املنعم إبراهيم ،القاهرة ،مكتبة أوالد الشيخ2001 ،م).
( )2املقري ،أزهار الرياض يف أخبار عياض .21/3
(ُ )3شواط ،منهجية فقه احلديث عند القايض عياض ص.169
( )4عياض ،إكامل املعلم ،مقدمة الطبعة .9/1
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تضمنه حديث أم زرع من الفوائد
الفرع الثالث :بغية الرائد ملا ّ
وهو رشح عظيم عىل حديث أم زرع الذي رواه ُعروة بن الزبي عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها،
بدأ فيه القايض عياض برشح سند احلديث ،ثم ساق نصه واختالف الرواة يف بعض ألفاظه ،ثم انتقل إىل
الكالم عىل يشء من فقهه ،ثم أخذ يرشح غريبه.
ثم أخذ القايض يتناول كالم النسوة واحدة تلو األخرى ،يبني ما يف كالمها من العربية والغريب ،ثم
الفوائد والفقه ،وهكذا حتى انتقل إىل فصل يف الفقه ذكر فيه مسائل ،ثم انتقل إىل ما يف هذا احلديث من
رضوب الفصاحة ،وفنون البالغة وأبواب البديع(.)1
قال احلافظ العسقالين رمحه اهلل أثناء ذكر من رشح حديث أم زرع ...« :ثم القايض عياض ،وهو

صت مجيع ما ذكروه»(.)2
أمجعها وأوسعها ،وأخذ منه غالب الرشاح بعده ،وقد خل ُ

الفرع الرابع :الشفا بتعريف حقوق املصطفى صىل اهلل عليه وسلم
أحد أشهر كتب األئمة قديام وحديثا ،رشقا وغربا ،وأحد أكثر الكتب إقراء عند طائفة من أهل العلم.
قال ابن فرحون رمحه اهلل« :أبدع فيه كل اإلبداع ،وسلم له أكفاؤه كفايته فيه ،ومل ينازعه أحد من
الناس
االنفراد به ،وال أنكروا مزية السبق إليه ،بل تشوفوا للوقوف عليه ،وأنصفوا يف االستفادة منه ،ومحله
ُ

عنه ،وطارت ُنس ُخه رش ًقا وغر ًبا»(.)3

( )1عياض ،بغية الرائد ،مقدمة التحقيق ص (د ،ها).
( )2فتح الباري .256/9
( )3ابن فرحون ،الديباح املذهب .49/2
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املطلب الثالث :القايض عياض وعلم دراية احلديث
ولسوف نختص الكالم عىل أشهر ُكتبه املتعلقة بعلم الضبط والدراية ،عىل النحو اآليت:

كتاب اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع

وهو كتاب خمتص بأصول الرواية ( طرق التحمل وحجيتها ) ،وتقييد السامع ( كألفاااظ األداء ) ،ومااا
يتعلق بذلك ،وبعض آداب طالب احلديث وما شاهبها ،وليس يف الكتاااب اهااتامم باملصااطلحات احلديثياة
ألقسام احلديث.
قال رمحه اهلل يف ُخطبته« :

»(.)1
( )1اإلملاع ص.5-4
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المبحث الثالث :القاضي عياض فقيه ا
ُيعترب القايض عياض أحد مشاهي فقهاء املالكية ،وهو ما ُنربزه من خالل اآليت:

املطلب األول :مكانة أقواله يف املذهب املالكي
لقد زخرت كتب الفقه املالكي بمئات بل ألوف النقول عن القايض عياض رمحه اهلل ،بحيث ال يكاد
يلو منها كتاب ،وهنا نامذج قليلة جدا ُتربز مكانة هذا اإلمام ،سيام يف مال الرتجيح والتشهي وضبط
معتمد املذهب.
قال احل ّطاب رمحه اهلل تعاىل( :تنبيهات :األول :ما فرسنا به كالم املصنف من أن الرد عىل اإلمام وعىل
اليسار إن كان فيه أحد سنة واحدة ،هو الذي ذكره القايض عياض يف قواعد ,ه وعدمها الشبيبي يف رشح
ني وعدمها ابن مجاعة يف فرض العني فضيلتني .وعد اب ُن يونس وابن رشد يف
الرسالة ويف قواعده ُسنت ,
املقدمات والقرايف الرد عىل اإلمام من السنن ،ومل يذكروا معه الرد عىل اليسار ،وال نبهوا عىل ُحكمه .وقال
القباب يف رشح قواعد القايض عياض بعد أن ذكر كالمه :عد ابن يونس وابن رشد الرد عىل اإلمام من
السنن ،ومل يعدوا فيها الرد عىل من عىل اليسار) (.)1
وقال العدوي رمحه اهلل تعاىل( :أي أن اللخمي فهم من املدونة أن املراد بالعورة السوأتان خاصة،
وضعف ذلك الفهم القايض عياض يف التنبيهات قائال :ليس يف الكتاب ما يدل عىل ذلك ،بل لو قيل :فيه
ما يدل عىل قول ابن حبيب أي الذي هو السرت من الرسة للركبة لكان له وجه؛ ألنه قال بأثره :ويفيض بيديه
إىل فرجه إن احتاج ،ولو كانت العورة نفس الفرج ملا ذكر الفرج بلفظ آخر .اها .وألجل ذلك مر العالمة
خليل عىل كالم ابن حبيب ،فهو املعتمد) (.)2
وقال أيضا رمحه اهلل تعاىل( :قال القايض عياض :ذكر اهلل رضبان :ذكر بالقلب وذكر باللسان .وذكر
القلب نوعان :أحدمها وهو أرفع األذكار وأجلها الفكر يف عظمة اهلل وجالله وجربوته وآياته يف سامئه
( )1مواهب اجلليل رشح خمتص خليل .226/2
()2حاشيتُه عىل كفاية الطالب الرباين للمنويف .223/2
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وأرضه .والثاين :ذكره بالقلب عند األمر والنهي ،فيمتثل ما أمر به وينتهي عام هنى عنه ،ويقف عام أشكل
عليه .وأما ذكر اللسان مردا فهو أضعف األذكار ،ولكن فيه فضل عظيم كام جاءت به األحاديث) (.)1
شهره
وقال الدسوقي رمحه اهلل تعاىل يف مسألة تلقي السلع( :األول منهام شهره املازري ،والثاين ّ
القايض عياض) (.)2

املطلب الثاين :مصنفاته الفقه ّية وأثرها يف املذهب املالكي

تتم
الفرع األول :كتبه املفقودة أو التي مل ّ
لإلمام القايض عياض عدد من الكتب الفقهية التي مل تصلنا ،أو مل يتمها ،وهي من خالل عناوينها أو
ما وصلنا منها تدل عىل سعة دائرته يف الفقه ،وإحاطته بعلومه ،أصوله وفروعه وتطبيقاته ،منها(.)3
 .1أجوبة القرطبيني( :)4وهي قضايا ونوازل قىض وأجاب عليها القايض عياض ،كانت يف
بطائق ،فجمعها ولدُ ه حممد وزاد عليها ،وأخرجها يف كتاب بعنوان( :مذاهب احلكام يف
نوازل األحكام ).
 .2األجوبة املحَّبة عن األسئلة املتخرية :وهذا الكتاب مل يتمه القايض رمحه اهلل.
 .3مسألة األهل املشرتط بينهم التزاور.
 .4املقاصد احلسان فيام يلزم اإلنسان.
صحة جزم األذان.
 .5نظم الَّبهان عىل ّ

( )1حاشي ُته عىل كفاية الطالب الرباين للمنويف .404/4
( )2حاشيتُه عىل الرشح الكبي للدردير عىل خمتص سيدي خليل .70/3
( )3ابن عياض ،التعريف بالقايض عياض ص116؛ ُشواط ،منهجية فقه احلديث عند القايض عياض ص160؛ الرتايب؛
القايض عياض وجهوده يف علمي احلديث رواية ودراية ص.152
( )4ابن عياض ،التعريف بالقايض عياض ص118؛ عيل ،اصطالح املذهب عند املالكية ص.336
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الفرع الثاين :التنبيهات املستنبطة عىل الكتب املدونة واملختلطة
درس القايض عياض عىل شيوخه با(سـبتة) املدونة لسحنون ،وهو مؤلف يدور عليه الفقه املالكي،
و ُيعد مرجع ُه األول بال منازع ،وقد كُتبت عليه الرشوح واملختصات واحلوايش ،غي أن املدونة مل تكن
حسن ة التبويب؛ حيث تتداخل فيها املسائل املختلفة يف الباب الواحد ،وتعاين من عدم إحكام وضع اآلثار
مع املسائل الفقهية.
وقد كان للقايض عياض اهتامم بالغ باملدونة ،وم مظاهر هذا االهتامم:
ما قال القايض عياض رمحه اهلل يف ترمجة شيخه القايض أيب عبد اهلل حممد بن عيسى بن ُحسني التميمي
ناظرت يف مجيعها
(ت505ها) ،أجل شيوخ سبتة ،ومقدم فقهائها الذي أخذ عنه مما أخذ :الكتب املدونة« :
ُ

أت عليه الكثي منها رواي ًة وضب ًطا ،وأجازين باقيها»(.)1
عليه مناظرات عدة ،وقر ُ
وقال القايض عياض رمحه اهلل يف ترمجة شيخه القايض أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل باان حممااد األمــوي

وأخذت عنه فوائد من العلم كثي ًة»(.)2
وناظرت عليه مدة طويلة يف املدونة،
(ت517ها)« :
ُ
ُ
وقد الحظ القايض عياض عند دراسته املدونة عىل أكثر من شيخ ما تتاجه من العناية؛ فنهض إىل
عمل عظيم ،فحرر رواياهتا ،وسمى ُرواهتا ،ورشح غامضها ،وضبط ألفاظها ،وذلك يف كتابه( :التنبيهات
املستنبطة عىل الكتب املدونة واملختلطة) ،وال شك أن قيام القايض عياض بمثل هذا العمل ُيعد خطوة
مهمة يف سبيل ضبط املذهب املالكي وازدهاره.
وال زال كتاب التنبيهات «من كتب املالكية املعتمدة إىل اآلن ،وعليااه املعااول يف حال ألفاااظ املدونــة،
ّ
األول يف الفقه املالكي ،وجعلت
وتليل رواياهتا ،وتسمية ُرواهتا .وسع ُة رواية عياض هي التي أح ّلته
املحل ّ

أبناء عصه يعولون عليه يف حل ألفاظ مدونة اإلمام سحنون»(.)3
قال امل ّقري رمحه اهلل« :وقد كان للقدماء ريض اهلل عاانهم يف تاادريس املدونــة اصااطالحان :اصااطالح
ويُ .
فأهل العراق جعلوا يف مصااطلحهم مسااائل املدونااة كاألساااس ،وبناوا عليهااا
عراقي ،واصطالح قر ّ

( )1الغُنية ص.41
( )2الغُنية ص.58
( )3عيل ،اصطالح املذهب عند املالكية ص.361
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ودأهبام
فصول املذهب باألدلة والقياس ،ومل يعرجوا عىل الكتاب بتصحيح الروايات ،ومناقشااة األلفاااظُ ،
القصدُ إىل إفراد املسائل ،وترير الدالئل ،عىل رسم اجلدليني ،وأهل النظر من األصوليني.
وأما االصطالح القروي فهو البحث عىل ألفاظ الكتاب ،وتقيق ما احتوت عليااه بااواطن األبااواب،
وتصحيح الروايات ،وبيان وجوه االحتامالت ،والتنبيه عىل ما يف الكالم من اضطراب اجلواب واخااتالف
املقاالت ،مع ما انضاف إىل ذلك من تتبع اآلثار ،وترتيب أساليب األخبار ،وضبط احلروف عىل حسب مااا
وقع من السامع ،وافق ذلك عوامل اإلعراب أو خالفها.

سم العلم كاملاحل»(.)1
فهذه كانت سية القوم رضوان اهلل عليهم ،إىل أن عم
التكاسل ،وصار ر ُ
ُ
وقد مجع القايض عياض رمحه اهلل يف كتابه التنبيهات ،املتني الوضااع ،البااديع املناازع «بااني الطــريقتني:
العراق ّية التي تعتمد عىل القياس ،والتأصيل ،وتقيق املسائل ،وتقرير الدالئل ،والطريقة القرو ّية التي تعتمد

عىل الضبط والتصحيح ،وتليل املسائل واملباحث ،واختالف التخاريج واملحامل»(.)2
حتى مل ي ُعد «كتاب متأخر عن عص القايض عياض إال والتنبيهات مصدر رئيس من مصادره ،وما من

كثيا من ُمشكله»(.)3
كتاب متقدم عليه إال ويف التنبيهات ما ُ
حيل ً

خاتمة
حاولت هذه الدراسة املختصة بيان يشء من شخصية اإلمام القايض عياض املالكي رمحه اهلل ،ظهر
من خالهلا شخصيته العلمية الواسعة الدائرة ،واهتمت بشكل خاص بدور القايض عياض وجهده يف علم
احلديث الرشيف وعلم الفقه ،فذكرت طرفا من كتبه ،وشيئا من أثره يف العلامء من بعده.
وإن الدراسة لتُكرب شأن هذا اإلمام العلم ،وتدعو لألخذ عنه منهجه الرصني الدقيق املعظم للكتاب
والسنة بفهم ُعلامء األمة ،ما جعل هذه األمة رائدة سائدة عىل غيها ،نرش اهلل عىل أيدينا خيها وبرها.
واحلمدُ هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل وسيلتنا إىل رب اخللق أمجعني.

( )1املقري ،أزهار الرياض يف أخبار عياض .22/3
( )2عيل ،اصطالح املذهب عند املالكية ص.334
( )3عياض ،التنبيهات املستنبطة ،مقدمة التحقيق . 7/1
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مراجع البحث

* ابن بشكوال :أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن مسعود املالكي (494-578ها).
 الصلة ،حققه :إبراهيم األبياري ،القاهرة ،دار الكتاب املصي ،ط1410 ،1ها1998/م.
* الرتايب :البشي عيل محد الرتايب (معارص).
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* احل ّطاب :أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املالكي (ت954ها).
 مواهب الليل ،الرياض ،دار عامل الكتب1423 ،ها2003/م 8 ،مج( ،معه التاج واإلكليل للمواق).
* الدسوقي :شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي (ت1230ها).
 حاشية عىل الرشح الكبري للدردير عىل خمترص خليل ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية.
* الذهبي :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن الشافعي (ت748ها).
 سـري أعالم النبالء ،بيوت ،مؤسسة الرسالة ،ط1405 ،1ها1985/م.
* شواط :احلسني بن حممد ُشواط (معارص).
 منهج ّية فقه احلديث عند القايض عياض يف إكامل املعلم ،اخلُرب ،دار ابن عفان ،ط،1
1414ها1993/م،
* العدوي :عيل بن أمحد الصعيدي العدوي املالكي (1112-1189ها).
 حاشية عىل كفاية الطالب الر ّباين ،حققه :أمحد إمام ،القاهرة ،مكتبة اخلانجي ،ط1407 ،1ها1987/م.
* عيل :حممد إبراهيم عيل (معارص).
 اصطالح املذهب عند املالك ّية ،ديب ،دار البحوث ،ط1421 ،1ها2000/م.
* عياض :عياض بن موسى بن عياض اليحصبي املالكي (ت544ها).
 اإلعالم بحدود وقواعد اإلسالم ،حققه:حممد صديق املنشاوي ،القاهرة ،دار الفضيلة.
 إكامل املعلم بفوائد مسلم ،حققه :حييى إسامعيل ،املنصورة ،دار الوفاء ،ط1419 ،1ها1998/م.
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 اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع ،حققه :السيد أمحد صقر ،القاهرة ،مكتبة الرتاث ،ط،1
1379ها1979/م.
تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ،حققه :صالح اإلدلبي وآخران ،املغرب ،وزارة
 بغية الرائد ملا
ّ
األوقاف1395 ،ها1975/م.
 ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ،حققه :حممد الطنجي ،املغرب ،وزارة
األوقاف ،ط1403 ،2ها1983/م.
 التنبيهات املستنبطة عىل الكتب املدونة املختلطة ،حققه :أمحد نجيب ،نواكشوط ،مركز نجيبويه ،ط،1
1433ها2012/م.
 الغنية (فهرست شيوخه) ،حققه :ماهر جرار ،بيوت ،دار الغرب اإلسالمي ،ط،1
1402ها1982/م.
* ابن عياض :حممد بن عياض بن موسى اليحصبي املالكي (ت544ها).
 التعريف بالقايض عياض ،حققه :حممد بن رشيفة ،املغرب ،وزارة األوقاف ،ط1403 ،2ها1983/م.
* ابن فرحون :برهان الدين إبراهيم بن عيل بن فرحون املالكي (ت799ها).
 الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب ،حققه :حممد األمحدي أبو النور ،القاهرة ،دار الرتاث.
* املقري :أمحد بن حممد بن أمحد املقري التلمساين املالكي (986-1041ها).
 أزهار الرياض يف أخبار عياض ،حققه :السقا واألبياري وشلبي ،القاهرة ،مطبعة جلنة التأليف ،ط،1
1358ها1939/م.
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