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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والحـالل،   الحـرام  لعبـاده  أبان والجالل، الفضل ذي العظيم المتعال، الغني هللا الحمد

  :بعد أما واآلل، الكرام الصحب وعلى الرجال، أشرف محمد نبينا على وسلم اهللا وصلى
مهـم  عل نـشر  على اإلسالمية األمة تاريخ في مبكر وقت منذ المسلمين علماء دأب فقد

 وإسـماعه  ومراجعتـه  كتبـوه  ما تنقيح مع والتصنيف، التأليف طريق عن واجتهاداتهم
 ومـوالهم  لربهم الخلق لتعبيد منهم وإرادة اهللا سبحانه  لشريعة منهم خدمةً عنهم؛ للمتلقين

  .وشرع أراد وفق ما على
  ومن المصنفات، تلك من كبير لعدد الناس بين والقبول البقاء في ربنا كتب وقد

 بن اهللا عبد بن محمد لإلمام" الجامع لمسائل المدونة   "كتاب ونفعاً، وأكثرها بركة  برزهاأ
 ال والتـي  لمثلها، الخلق يوفق قلّما التي األعجوبة تلك الصقلي رحمه اهللا،   التميمي يونس
  .معينها ينهلون من والباحثون المتفقهون يزال
 ابـن يـونس    اإلمـام  منهج عالمم استخالص محاولة إلى الدراسة هذه خالل عمدت وقد

 نستـضيء  البـاحثين  من ولغيري لي منارة ليكون الثرية؛ الموسوعة هذه في اهللا رحمه
 ثمـار  عـن  وأبـان  فقهـه  اهللا رحمـه  بنى كيف وندرك العلمية، مسيرتنا في بمنهجه

الجـامع لمـسائل     "كتابـه  من محددة جزئية في بنانه خطه ما باستقراء وذلك اجتهاداته،
 البحـث  هذا في العمل جرى الخلع، وقد  آخر كتاب  إلى بداية كتاب النكاح   من ،"المدونة

  :يلي ما وفق
 فـي  والتـدقيق  فيـه  النظر إمعان مع البحث، محل الجزئية في اإلمام كالم استقراء. ١

  .مراميه
 فكـرة  عـن  معبـر  مناسب عنوان وصياغته في  الموقوف عليه،  المعلم استخالص. ٣

  .المعلم
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  .التوضيح في زيادة المعلم؛ هذا مونلمض موجز شرح ٣
مثـال أو    نحـو  على ذلك وأقتصر في  المذكور، للمعلم اإلمام كالم من شواهد سرد. ٤

  .الكتاب من مواضعها بذكر الهامش في غيرها على وأحيل لالختصار، مثاليين؛طلبا
 كـان  حيث ذلك وأترك إيضاح، زيادة األمر تطلّب إن المذكور الشاهد على التعليق. ٥

  .عناء بال منه الشاهد وجه يدرك واضحا المثال
 لتفـسير  المعـالم؛  بعض في واألصوليين الفقهاء من كبار المالكية  كالم إلى الرجوع. ٦

  .بكثرة استخدمها التي وتعبيراته مصطلحاته شيء من
  .من خدمة العلمية البحوث كتابة تفتضيه مما ذلك غير إلى

  وكتابه ابن يونس باإلمام التعريف في هيديتم ومبحث مقدمة، إلى البحث وينقسم
  :مطلبان الجامع لمسائل المدونة وفيه

  .يونس ابن باإلمام التعريف: األول المطلب
  .المدونة لمسائل الجامع التعريف: الثاني المطلب
  :وهي مباحث، وأربعة
  ،األحكام واستنباط المسائل بتأصيل يتعلق يونس فيها ابن منهج معالم: األول المبحث

  :مطلبان وفيه
  :االهتمام الكبير باألدلة النقلية، وتحته تسعة معالم: المطلب األول
تصدير الكتب واألبواب بآية من كتاب اهللا أو حديث للنبي صلى اهللا عليـه    : المعلم األول 

  .وسلم
  .حشد األدلة: المعلم الثاني
  .العناية بصحة األحاديث: المعلم الثالث

  .نقل اإلجماعالعناية ب: الرابع المعلم
  .ذكر آثار الصحابة: المعلم الخامس
  .نقل فتاوى التابعين: المعلم السادس
  . للعرف أعماله: المعلم السابع
  .األحكام آيات في عنايته: المعلم الثامن
  .النحو عنايته: المعلم التاسع

  :االهتمام باالستدالل واألدلة العقلية، وتحته ثالثة معالم: المطلب الثاني
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  . العناية ببيان وجه الداللة من النص:األول المعلم
  . استعمال األقيسة:الثاني المعلم
  . ذكر التعليالت:الثالث المعلم

  :المعالم المتعلقة بالمنهج الفقهي عند اإلمام ابن يونس، وفيه: المبحث الثاني
  :المطلب األول

  . ذكر الفروق بين األشياء:األول المعلم
  .األشياء ذكر نظائر :الثاني المعلم

   . ذكر االستثناءات:المطلب الثاني
   .ذكره األمثلة عقب التنصيص على األحكام الشرعية: المطلب الثالث
  .إحالته في جملة من األحكام على ما يراه أهل الخبرة: المطلب الرابع

   .االضطراد في الحكم:  المطلب الخامس
   .التفريع على األحكام: المطلب السادس
    .والوجوه بالتقسيم  عنايته:المطلب السابع
  .األحكام تشريع تاريخ ذكر: المطلب الثامن
معالم منهج اإلمام ابـن يـونس فيمـا يتعلـق بعباراتـه وألفاظـه               : المبحث الثالث 
  :والمصطلحات
  ".ال خير فيه"التعبير عن الشيء الذي ال يرتضيه بـ: المطلب األول
  .)البغداديين (مصطلح ذكر :المطلب الثاني

  ).القرويين(مصطلح  ذكر: ب الثالثالمطل
  ). البأس(مصطلح  ذكر: المطلب الرابع

  .الكلمات التعريف: المطلب الخامس
معالم منهج اإلمام ابن يونس فيما يتعلـق بعـرض اآلراء ومـسائل             : المبحث الرابع 

  :الخالف
  .طريقة اإلمام ابن يونس في ذكر أقوال الفقهاء: المطلب األول

  .النزاع محل تحرير بذكر أعتنى  أنه:الثاني المطلب
  .االصحاب اختالف بتوجيه أعتنى: المطلب الثالث
  .عليها والجواب لالعتراضات ذكره: المطلب الرابع



– 
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  .المسائل في لعلل ذكره: المطلب الخامس
  .فيها المختلف األقوال تلخيص :المطلب السادس
  .اختياره يذكر يونس ابن أن: المطلب السابع
 إلـى  اإلحالـة  أو العكـس  أو بابهـا  فـي  سيذكرها التي المسائل كرذ :المطلب الثامن 

  .موضعها
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  :مبحث تمهيدي في التعريف باإلمام ابن يونس وكتابه الجامع لمسائل المدونة
  :وفيه مطلبان
  :يونس ابن التعريف باإلمام: المطلب األول

 فنسبه:  
قيروانـي   مـن بيـت    وهو   الصقلي، هو أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن يونس التميمي           

  .)١( إليها ونُسب إلى صقلية ألن والده سافر إليها واستقر بها فنُسب معروف،
 مولده :  

فقد ولد ابن يونس في مدينة بلرم عاصمة صقلية، ولم تذكر المصادر الترجمة التي بين                
يدي تاريخ والدته، لكن يظهر أنها كانت في أواخر القرن الرابع الهجري، ألن انتقالـه               

  .  القيروان كان في آخر القرن الرابع كما ذكر صاحب العمرإلى
 وتنقالته للعلم طلبه:  

فـي   صحيحة، فحببـاه   تربية وربياه سوية، نشأة والديه كنف في نشأ يونس ابن يبدو أن 
 كبـار  علـى  طلب العلـم   إذ الجادين، العلم طالب من لذا كان  الصغر، منذ وأهله العلم

آخـر   وفـي  ذلك بعد ثم ترجمته، مصادر أثبتت كما رينالمشهو وقضاتها صقلية علماء
  .الوقت ذلك في وعلمائها على شيوخها العلم فطلب القيروان، إلى الرابع، رحل القرن

 ، وكـان  )٢( المهدية إلى فالتجأ الهاللية، عليها  الزحفة جاءت أن إلى القيروان في واستقر
  .حياته من األخيرة السنوات في ذلك

 مكانته العلمية:  
 المـذهب المـالكي    فقهاء لدى رفيعة ومنزلة عالية مكانة احتل قد الصقلي يونس ابن إن

  .البارزين أعالمه من وعلما المشهورين، أئمته من إماماً صار حتى

                                         
 تحقيق ، السبتي اليحصبي موسى بن عياض القاضي : تأليف ، مالك مذهب أعالم لمعرفة سالكالم وتقريب المدارك ترتيب : ينظر (١)
 : تـأليف  ، المذهب أعيان معرفة في المذهب  ، الدياج  )٢/٨٠٠ /...( بدون  :ت ط، ، الحياة مكتبة دار : بيروت(محمود بكير أحمد: 

 بـدون  : ت ط، ، والنـشر  للطبع التراث دار مكتبة : القاهرة (لنورا أبو األحمدي محمد تحقيق ، المالكي فرحون بن علي بن إبراهيم
 تـاريخ  في السامي ،  الفكر  ) ١١١ص(محمد بن محمد بن مخلوف      :  ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، تأليف        )٢/٢٤٠،٢٤١(

 األولى الطبعة العلمية الكتب دار : روتبي (شعبان صالح به أيمن  اعتنى الثعالبي، الحجوي الحسن بن محمد : تأليف ، اإلسالمي الفقه
 العروسـي  محمـد  : مراجعـة  ، الوهـاب  عبد حسني حسن تأليف ، التونسيين ولؤلفات المصنفات في ، العمر )٤/٢٤٥) (ه١٤١١ ،

  ).١/٦٧٧،٦٧٦) (اإلسالمي الغرب دار : بيروت (البكوش بشير المطوي،
 ككـف  فيه داخلةً الروم بحر ساحل على وهى ، مرحلتان القيروان وبين بينها ، يالمهد إلى منسوبة بأفريقية مدينة: المهدية : ينظر (٢)

  ).٥/٢٢٩ (معجم البلدان :محكم، انظر عال سور عليها كان ، زند على



– 
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 الفقهيـة،  العلمية، وملكته  مؤلفه مكانة على شاهد أكبر لكتابه، المذهب فقهاء اعتماد وإن
  .وهذبه المذهب فيه حرر إذ

 المذهب في تحرير  تعبوا الذين ضمن من يونس ابن :الدسوقي عرفة ابن قولي ذلك وفي
  .)١( وتهذيبه

 يونس نقل ابن  طعن في  على من  تعقيباً الحطاب ما قاله  يونس ابن مكانة على يدل ومما
 أن فال ينبغـي   وثقته معروفة  وحاللته يونس ابن إمامة إن: قال فقد سحنون، عن لمسألة
  .)٢( قوله في يطعن

 يسمى وكان من بعده  اعتمد وعليه: الثعالبي يقول لذا عندهم، لثقته إال كتابه ا اعتمدوا وم
  .)٣( صاحبه ووثوق مسائله لصحة المذهب مصحف
 مؤلفاته:  

  :هما اثنين كتابين ألف أنه ذكروا يونس ترجموا البن الذين إن
 .المدونة لمسائل الجامع ) ١
  .الفرائض كتاب ) ٢

  .وهو كتاب مستقل غير الجامع
  .)٤(وصنف في الفرائض : ل القاضي عياضقا

  .)٥(الفرائض  في ألف كتاباً: وقال ابن فرحون
  .)٦("الفرائض في كتاباً ألّف :مخلوف وقال

 فيه واشـتهر   برع من وهو الفرائض علم في مستقالً كتابا يونس ابن يؤلف أن والغرو
 فراغـه  بعد لفهأ أنه قريبا ويتضح  ذلك ذكر سيأتي كما فرضيا كان بأنه وصف فقد به،
 الثـاني  النكـاح  كتاب في الخنثى المشكل  لحكم تعرض لما أنه بدليل الجامع تأليف من

                                         
  ).١/٢٢ (الكبير الشرح على الدسوقي حاشية : ينظر(١)
  ).٥/٤٣٦ (خليل مختصر لشرح الجليل مواهب : ينظر(٢)
  ).٣/٢٤٥( الفكر السامي : ينظر(٣)
  ).٢/٨٠٠( ترتيب المدارك : ينظر(٤)
  ).٢/٢٤٠( الديباج : ينظر(٥)
  ).١١١ص( شجرة النور : ينظر(٦)
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 اختالفهم بقية فيه وأذكر الفرائض، في كتاب  ذلك بيان وسأذكر :قال توريثه كيفية وذكر
  .)١(اهللا  شاء إن توريثه حساب وكيفية فيه

  :وفاته
 وأربعمائـة   وخمـسين  إحـدى  سنة األول عربي من بقين عشر في عليه اهللا رحمة توفي
  .اإلمام بسيدي يعرف الكبير القصر باب حذو بالمنستير وقبره] م١٠٤٩ [هـ٤٥١

  ":الجامع لمسائل المدونة" التعريف بكتاب : المطلب الثاني
  الكتاب أهمية

 الكثيـرة،  الفقه المالكي  كتب بين جليلة ومنزلة كبيرة أهمية يونس البن الجامع لكتاب إن
 المدونـة،  وهو أال بل أصله وعمدته   المذهب، في كتاب ألهم شرح أنه ذلك من أسباب و

  :عليه صار االعتماد أن أهميته على يدل وما
  .)٢( للمذاكرة بالمغرب الطلبة اعتماد عليه :عياض القاضي يقول -

  .)٣( للمذاكرة العلم طلبة اعتماد عليه :فرحون ابن ويقول
 عـن الكتـب     السرقسطى الفقيه سئل لما لذا الفتوى، في أيضاً المعتمدة الكتب من وهو

 -يونس والمدونة وابن  والمنتقى الموطأ: ذلك في المعتمد إن: أجاب الفتوى في المعتمدة
  .)٤( والنوادر والبيان والمقدمات - جامعه يقصد

  :فقال الطليحة صاحب ذلك ذكر وقد
  )٥( ولكن نُسي صفاً يدعى وكان يونس          البن الجامع واعتمدوا
  .)٦( المذهب مصحف يسمونه كانوا عليه واعتمادهم عندهم، وألهميته

 النـوادر  ما في  معظم ابن يونس التميمي فنقل    حاء ثم :المالكي الفقه معلمة صاحب قال
  .)٧() مصحف المذهب (المسمى الفقه في كتاب في األمهات من وغيره

  

                                         
  ).٢٧١/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  )٢/٨٠٠(المدارك  ترتيب : ينظر(٢)
  ).٢/٢٤٠ (الديباج : ينظر(٣)
  ).١٠٣ص( محاضرات في تاريخ المالكية، تأليف عمر الجيدي : ينظر(٤)
  ).٨٠ص( الطليحة، النابغة القالوي : ينظر(٥)
  ).٢٠٣ص( نور البصائر شرح المختصر، تأليف أحمد الهاللي، نسخة مخطوطة : ينظر(٦)
  ).٣٠٨،٣٠٧ص(عبدالعزيز بن عبداهللا : المالكي، تأليف، الفقه معلمة : ينظر(٧)



– 
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  الكتاب أثر
  .المؤلفات بعده على أثر واضح له وأن البد ما ذكرنا نةوالمكا األهمية من له كتاباً إن

 بـه  يهم أثر أبرز منهم، لكن  الشراح السيّما الفقهاء أكثر ما نقله  خالل من واضح وهذا
 فـي  يـونس  ابـن  المتأخرين الترجيحات  اعتماد المختصرة، الدراسة هذه في به ويِقاد

  .جامعه
 يذكر مقدمته وهو  في قال فقد المشهور، رهمختص في لذلك خليل اعتماد في يتمثل وهذا
  .)١( البن يونس" الترجيح"وبـ ... للمدونة،" فيها"بـ مشيرا: اصطالحاته بعض

  .)٢("لترجيحه أي :البصر نور صاحب قال
 ابـن يـونس    وخـص  :فقـال  يونس ابن لترجيح خليل اعتماد سبب الحطاب ذكر وقد

  .)٣(لنفسه قليل وما يختار سبقه من قوالأ بعض مع الميل في اجتهاده أكثر ألن بالترجيح
  : مصادر الكتاب

إن ابن يونس استقى مادة كتابه العلمية من المصادر األصلية للمذهب المـالكي، فـأفرغ     
  .فيه المدونة وأكثر مسائل األمهات غيرها، فصار جامعه موسوعة فقهية كبرى

مطالعته، والعمل فـي  ولم ينص المؤلف في مقدمة كتابه إال على بعض المصادر، وبعد            
  .تحقيقه تعرفت على باقيها

  :وقد رتبتها على حسب أهميتها وأثرها على الكتاب، وهي
 .)٤( المدونة، لسحنون بن سعيد التنوخي  ) ١
 .)٥(تهذيب المدونة، ألبي القاسم خلف البراذعي  ) ٢
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات، ألبي محمد عبد              ) ٣

 .)٦(ن أبي زيد القيرواني اهللا ب

                                         
  .ه١٤٠١بيروت دار الفكر عام ) ٨ص( نصر،  مختصر خليل، تأليف خليل بن إسحاق المالكي، تحقيق أحمد بن: ينظر(١)
  ).٢٠٢ص( نور البصر : ينظر(٢)
  ).١/٤٨( مواهب الجليل : ينظر(٣)
  ).٦٩ص(، شجرة النور ) ٢/٣٠( الديباج : ينظر(٤)
  ).١/٣٤٩(، الديباج ) ٢/٧٠٨( ترتيب المدارك : ينظر(٥)
  ).١/٤٢٧ (الديباج ،) ٢/٤٩٢ (المدارك ترتيب : ينظر(٦)



 

 )٨١٩(

، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن عبد العزيـز المعـروف        )المستخرجة(العتبية   ) ٤
 .)١(بالعتبي 

 .)٢(، ألبي عبد اهللا محمد بن المواز )كتاب المواز(الموازية  ) ٥
 .)٣(المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي  ) ٦
 .)٤( الراغب، لعبد الحق بن محمد الصقلي تهذيب الطالب وفائدة ) ٧
 .)٥(الصقلي  محمد بن الحق النكت والفروق لمسائل المدونة، لعبد ) ٨
 .)٦( الموطأ، لإلمام مالك بن أنس ) ٩

 .)٧(التفريع، ألبي القاسم عبيد اهللا بن الجالب  ) ١٠
 .)٨(مختصر المدونة، ألبي عبد اهللا بن أبي زيد القيرواني  ) ١١

  الكتاب منهج
 عند دراسـة   يتضح أو عليه، ويسير مؤلفه يرسمه به، الخاص منهجه كتاب لكل إن

  .الكتاب
 في عرض مـادة    المؤلف طريقة على القارئ ليتعرف جداً مهمةً المنهج معرفة وإن
  .منه اإلفادة مدى وبالتالي العلمية، كتابه
 المـنهج  على أنه سار لي ظهر يونس ابن كتاب علي من  المقرر للقسم قرائتي وعند
  :يالتال
 موضـوع  الفقه، كل  موضوعات حسب على كتابه قت الكتاب فقد  تقسيم حيث فمن
  .مادته أصل هي التي المدونة في كتقسيمها كتاب في

 يكـون  قد وهذا العنوان  بعنوان، باب لكل عنون وقد أبواب، على يشتمل كتاب وكل
  .ما يتضمنه من مسائل حسب على متعددة جمل على ويشتمل أحياناً، طويالً

                                         
  ).١/١٧٦ (الديباج ،) ٢/٧٢ (المدارك تيبتر : ينظر(١)
  .)٢/٧٣،٧٤ (المدارك ترتيب : ينظر(٢)
  ).٢/٢٢٢٣(، شذرات الذهب ) ٢/٢٦( الديباج : ينظر(٣)
  ).١١٦ص(، شجرة النور ) ٢/٧٧٤( ترتيب المدارك : ينظر(٤)
  . المصدر السابق: ينظر(٥)
  . تحقيق محمد عبد الباقي: ينظر(٦)
  ).٣/٩٣ (الذهب شذرات ،) ٢/٦٠٥ (الديباج : ينظر(٧)
  ).١/٤٢٧ (الديباج ،) ٢/٤٩٢ (المدارك ترتيب : ينظر(٨)



– 

  )٨٢٠(

تكـون   أن تـصلح  عنوانـه  جمل من جملة بكل إذا الباب مضمون في النظر عندو
يـذكر كلمـة     وإنمـا  لها، عناوين يذكر لم المؤلف ألن الفصول، من لفصل عنواناً

  .ال يذكرها وأحيانا هكذا، بمجردة) فصل(
  :يلي فكما العلمية المادة عرض حيث من أما
 رصدموضوع الباب،  على يدل حديث أو آية من بنص غالباً األبواب المؤلف ي 

النـصوص   من أصولها وردها إلى  الفقهية، المسائل تأصيل باب من منه وهذا
  .الشرعية

 المنقـول   الكـالم  في كان وإن ،"المدونة من "بعبارة غالباً مصدرة المسألة يبدأ
 المناسـب  موضـعه  في يذكره المؤلف فإن إيضاح أو تعليل إلى ما يحتاج  منها
  ".الشيخ قال "بعبارة ذلك ويبداً المدونة، من لنقلا فراغه من قبل

 راً ذكره المدونة غير في المسألة في قول غيره أو لمالك كان وإنبعبـارة   مصد
  .التوثيق عند الباحث على يسهل وهذا" المدونة غير ومن"

 الواضـحة   المـالكي مثـل    الفقه كتب أمهات من بالنقل ذلك بعد المسألة يعقّب
 المدونة لمسألة شرحاً ذلك يتضمن غيرها، ومن والمجموعة يةوالمواز والعتبية

 وتعلـيالتهم  الفقهـاء  أقـوال  ذكـر  مـع  ذلك، نحو أو تقييداً أو تعليقاً عليها  أو
  .المسألة في األقوال من إليه بعضهم وما يميلون واختيارات

 موضـعه   فـي  يـذكره  تـرجيح فإنـه    أو إيضاح أو تعليق للمؤلف كان إن ثم
علـى   االطالع عند يتضح كما المنقول الكالم ضمن أحيانا يكون وقد المناسب،

  .كتابه
 منقوأل من كتاب   المؤلف ذكره المسألة في خالف الشافعية أو لألحناف كان إن 

ينتـصر   التي وتعليالته القاضي أدلة بذكر ويعقبه الوهاب، عبد للقاضي المعونة
  .المالكي للمذهب بها

 الحـق   عبـد  يذكر ممن السابقين الفقهاء من غيرهم أو القيروان لفقهاء كان إن
بهـا   للمراد بيان أو توجيه أو تقييد أو بصددها هو التي المسألة في قوُل أقوالهم

  .والرجيح والبيان التوضيح من إليه ما يحتاج ذكر مع يذكره، فإن المؤلف
 أو  المدونـة  ألصـل  موافقاً ما يكون  الفقهاء ألقوال تعرضه عند المؤلف يذكر

 والحكم المدونة القارئ بمسألة  يربط بهذا وهو لذلك، مخالفاً وما يكون  هالظاهر



 

 )٨٢١(

فيها ويقطع ما يتطرق من احتمال موافقة بعض األقـوال لمـذهب المدونـة أو     
  .مخالفتها

          يهتم المؤلف بالترجيح بين األقوال والروايات، فأحياناً يصوب ما صوبه غيـره
عبد الحق وغيرهما، وأحياناً يبـين      وأحياناً يكتفي بترجيح غيره كعبد الوهاب و      

  .القول الراجح عنده دون أن يتبع فيه أحداً
  :مميزات الكتاب

حسن عرض المؤلف للمسائل الفقهية من حيـث ترتيبهـا، ومـن حيـث               . ١
إيضاحه وتبييه ما يحتاج إلى ذلك رفعاً لالحتمال ودفعاً لإليهام، فلذلك أكثر            

 ".يريد"من قول 
ألكثر المسائل من الكتاب والسنة، فاشتمل كتابه       اهتمام المؤلف باالستدالل     . ٢

على كثير من آيات األحكام وأحاديثها التي وردت موضوعاتها في كتابـه،      
 .مع بيان وجه االستدالل

  .وهذه الميزة ال توجد في كثير من كتب الفقه المالكي
اهتمام المؤلف بإيراد آثار السلف وأقـوالهم وأقـضيتهم فـي كثيـر مـن        . ٣

 أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه، لذا نجده قد حوى فقه علمـاء          المسائل، وقد 
 .السلف رحمهم اهللا، وهذه ميزة مهمة تزيد في قيمة الكتاب العلمية

اهتمامه بالتعليل والتوجيه ألكثر المسائل، فـال يتـرك األقـوال المنقولـة             . ٤
مجردة عن التعليل، وقرن الحكم الفقهي بتعليله من األمور المهمـة التـي             

 .ها الفقيهيحتاج
اهتم المؤلف في كتابه بالترجيح بين األقوال والروايات، حتى اشتهر بـذلك    . ٥

 .وصار اعتماد المتأخرين على ترجيحاته كما سبق بيانه
وهذه الميزة قد ال تتوفر في أكثر الكتب الفقهية، مما يـدل علـى مقـدرة                
.المؤلف العلمية، وملكته الفقهية، وإلمامه بأسباب الترجيح  

مؤلف كثيراً من المسائل على بعض القواعد الفقهيـة واألصـولية،           بنى ال  . ٦
وهذه بال شك ميزة علمية للكتاب، وتوحي بملكة المؤلف الفقهية، فإن علـم         

  .القواعد يعظم بسببه الفقيه ويشرف



– 

  )٨٢٢(

              واسـتنباط  المـسائل  بتأصـيل  يتعلـق  فيهـا  يونس ابن منهج معالم: األول المبحث
  :األحكام
مام أبن يونس منهجاً قوياً متماسكًا في بنائه لألحكام الفقهيـة التـي يـستنبطها،               سلك اإل 

فيراه القارئ بوضوح يبني كالمه على أصول الشريعة المعتبرة، فيبرز األدلة ويعـددها             
ويتحدث عن دالالتها وما يمكن أخذه منهـا، ممـا يجعـل القـارئ يطمـئن لمنهجـه                  

 اهللا، وأن فقه مبني على أسس سـليمة، ويتجلـى   االستنباطي، ويدرك مآخذ اإلمام رحمه 
  :المطلبين التاليينذلك من خالل 

  .النقلية باألدلة الكبير االهتمام: األول المطلب
أولى ابن يونس رحمه اهللا األدلة النقلية من كتاب اهللا و سنة رسول اهللا صلى اهللا عليـه                  

 مقدمـة األدلـة، واألسـاس    في: وسلم عناية كبيرة، بل جعلها في مرتبتها التي تستحقها   
  :الذي تؤسس عليه األحكام الشرعية، ويتضح ذلك من خالل المعالم اآلتية

 عليـه  اهللا صلى للنبي حديث أو اهللا كتاب من بآية واألبواب الكتب تصدير: األول المعلم
  .وسلم

يعتمد اإلمام ابن يونس رحمه اهللا إلى تصدير الكتب واألبواب والفصول بالنص الـدال               
  : أصل الباب من القرآن الكريم أو السنة النبوية كلما أمكنه ذلك، ومن أمثلة ذلكعلى
 إليه لقول اهللا تعالى     : قوله والنكاح مندوب :}   اِلِحينالـصو ى ِمنْكُماموا اَأليَأنِكحو

  اِئكُمِإمو اِدكُمِعب تنـاكحوا تناسـلوا  «: وقول النبي صلى اهللا عليه وسـلم  }ِمن« ،
 .)١(» تزوجوا فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة«: صلى اهللا عليه وسلموقوله 

 وجل عز- اهللا  قال ]بالرضاع التحريم أدلة في فصل[: قوله :}اتُكُمهُأماللَّـاِتي  و 
نَكُمعضَأر اتُكُمَأخَوو ِة ِمناعضعليـه  اهللا صلى الرسول وقال] ٢٣:النساء[} الر 

  .)٢( »الِولَادة من يحرم ما الرضاع نم يحرم«: وسلم
  :األدلة حشد: الثاني المعلم

قد يورد ابن يونس رحمه اهللا في المسالة الواحدة عدة أدلة وال يكتفي بسرد دليل واحـد                 
  :ال سيما في مقام محاجة قول المخالف، مما يعطي لقوله واستدالله قوة، فمن ذلك

                                         
 ).١/ ٩(الجامع لمسائل المدونة : ينظر (١)

  .)٤٠٣/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)



 

 )٨٢٣(

 وهـو  بواجـب،  ولـيس  إليه مندوب لنكاحوا حكمه، وذكر النكاح على الحضِّ قوله في 
 أال خفـتم  فإن{: تعالى قوله لمالك والدليل ،الحرة في لداود خالفا اهللا رحمه مالك مذهب
 ملـك  أو النكـاح  فـي  تعالى خيرنا فقد] ٣: النساء[} أيمانكم ملكت ما أو فواحدة تعدلوا
 يجـب  فلم معاوضة عقد وألنه األمة، بنكاح واعتبارا تخيير، الواجب في وليس اليمين،
 والـصالحين  منكم األيامى وأنكحوا{: تعالى اهللا لقول: بالشرع كعقد، وقوله تعالى    ابتداء

 صلى وقوله ،»تناسلوا تناكحوا«: وسلم عليه اهللا صلى النبي ، وقول }وإمائكم عبادكم من
  .)١(«القيامة يوم األمم بكم مكاثر فإني تزوجوا«: وسلم عليه اهللا

  :األحاديث بصحة لعنايةا: الثالث المعلم
أظهر اإلمام ابن يونس في كتابه دراية كبيرة بعنايته بصحة األحاديث والعناية بما يثبت              

  :صحة األحاديث، من ذلك
 ابنتـه  الرجل يزوج أن مفسرا عمر ابن حديث في وهو فيه الناس اختالف وكيف :قوله
 إلى الحديث لفظ من عليه المتفق: صداق؟ فقال  بينهما وليس ابنته اآلخر يزوجه أن على
 إنمـا  الحـديث  وبـاقي  »الـشغار  عن نهى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن«: قوله

 اختلـف  مـا  وسلم عليه اهللا صلى النبي عن كان ولو نافع، تفسير من أنه على يحملونه
  .)٢(فيه

 »الـوالدة  من يحرم ما الرضاع من يحرم«: وسلم عليه اهللا صلى الرسول وقال :وقوله
 عنهـا  اهللا رضـي  عائشة ألن »رضعات خمس«: حديث وسقط،  ذلك على واإلجماع،  

 الرسـول  بعد أخذت وقد،  الرضعات عدد في عنها الروايات واختلف،  خالفته روته التي
 يؤخذ لم فلما ،القرآن على أحالته وألنها رضعات خمس من بأكثر والسالم الصالة عليه

  .)٣(لحديثاستعمال هذا ا بطل اآلحاد بأخبار القرآن

                                         
  .)٢/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  .)١٢/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)
  .)٤٠٣/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٣)



– 

  )٨٢٤(

  :اإلجماع بنقل العناية: الرابع المعلم
  :أورد ابن يونس في كتابه جملة من إجماعات أهل العلم القطعية، فمن ذلك

 بذلك فوجب وأمته، حر بين أو وعبدها امرأة بين نكاح يجوز ال أنه وأجمعوا: قوله 
 ملـك  يجتمـع  وال النكـاح،  يفـسخ  أن النكـاح  بعد صاحبه الزوجين أحد ملك إذا

 .)١(ونكاح
 ٢(المال رأس في يكون ال المريض صداق أن أصحابنا أجمع: قوله(. 

  .وغيرها من األمثلة
  :الصحابة آثار ذكر: الخامس المعلم

لم يخل كتابه رحمه اهللا من االستشهاد بآثار الصحابة، بل كان ينقل عنهم ويعتمد علـى                
  :فهمهم للنصوص ولذلك نماذج كثيره منها

 األب علـى  بالحضانة لألم قضى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن روى :قوله 
 اهللا رضـي  وعمـر  بكر أبو به وقضى ،   »تنكحي لم ما به أحق أنت«: لها وقال

 حضانة في منه أحق األم نكحت إذا األم أم أن عمر على بكر أبو وقضى،  عنهما
 .)٣(ولده

 مـن  وابنتهـا  ةالمرأ بين يجمع ال: العزيز عبد بن عمر قال: المدونة  ومن :قوله 
 لقـول  اسـتحله  من ذلك استحل وإنما عنه، النهي القرآن في نزل فقد اليمين، ملك
 لـي : فقـال  عنه اهللا رضي عثمان عنه وسئل ،}أيمانكم ملكت ما إال{: تعالى اهللا

 اهللا رضـي  عـوف  بـن  الرحمن وعبد طالب أبي بن علي عنه ونهى ذلك، يحل
  .)٤(أيمانكم ملكت مما هؤالء سوى لك سمى ما لك اهللا أحل إنما: وقاال عنهما

                                         
  .)١٣٩/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  .)٢٦٣/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)
  .)٥١١/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٣)
  .)٣٤٤/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٤)



 

 )٨٢٥(

  :التابعين فتاوى نقل: السادس المعلم
يرى القارئ لكتاب الجامع لمسائل المدونة، أنه يكثر من ذكر فتاوى أئمة التابعين، فمـن          

  :ذلك
 أهـداها  التي بالهدية يدخل أن القاسم ابن موخرا وكره  كان إن الصداق  في :قوله 

  .)١( شهاب وابن المسيب وابن مالك وأجازه دينار، ربع يقدم حتى
  .للعرف أعماله: السابع المعلم

كثير ما يستخدم اإلمام ابن يونس العرف ألنه من أصول المعتبرة في المذهب المـالكي،       
  :فمن ذلك

 تـزوج  فـيمن  عمـران  أبـي  عن مؤجل، وذكر  بعضه بصداق نكح  فيمن :قوله 
 فيـه  العـادة  كانت فإن ،عندهم العادة على ذلك عمل إنما إنه ظهره على بصداق
 وإن األجـل،  ذلك إلى فهو معلوم أجل إلى فيه العادة كانت وإن حاال، أخذ الحلول

 وإن ألنهـم  البنـاء،  قبل مفسوخ فالنكاح فراق أو موت إلى يكون أن عرفهم كان
 فيه األمر يحمل وإنما عليه، دينا يسموه أن من بأكثر ذلك فليس ظهره على سموه
 معلوم الدخول أن على تكلم فإنما بالدخول مالك عند يحل الذيو ،بلدهم عادة على

 .)٢(مالك عند الصداق أداء يلزمه لكان يعرفونها التي العادة عن تأخر ولو عندهم،
 ينقبض الرجل بأن جار والعرف،  العرف إلى يرجع التداعي في النزاع  أن :قوله 

، أهلهـا  إطالع من يويستح،  ينشط وال،  مطمئن غير،  زائرا كان إذا بيته غير في
 القـول  كان بيته في بها خال وإذا،   العرف لشهادة يطأ لم أنه في قوله القول فكان
 والعـادة ،  ينقبض وال بيته في ينشط اإلنسان ألن،  معها يصير العرف ألن،  قولها
  .)٣( عليه صدقت فلذلك، عنه يتوقف وال، الوطء على إقدامه

  :األحكام آيات في عنايته: الثامن المعلم
 آيـات  من كثير على كتابه فاشتمل الكتاب، من المسائل ألكثر باالستدالل المؤلف اهتمام

  :االستدالل، فمن ذلك وجه بيان مع كتابه، في موضوعاتها وردت التي األحكام

                                         
  .)٢٨٠/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  .)١٢٨/ ٩ (المدونة ئللمسا الجامع : ينظر(٢)
  .)٤٤٣/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٣)



– 

  )٨٢٦(

 اِني{: تعالى قوله: قولهال الز نِكحةً إالَّ ياِنيز شِْركَةً َأو{قوله إلى} م  مـروح  ذَِلـك 
 وروي مـشرك،  أو زاٍن إال بها يزني ال أي الزنا، هاهنا فالنكاح ،}المْؤِمِنين علَى
: تعـالى  بقوله منسوخةٌ إنها المسيب، ابن وقال عنهما، اهللا رضي عباس ابن عن

 .)١(}ِمنكُم اَأليامى وَأنِكحوا{
 يـوم  سـبياً  أصـبنا  قـال  أنه الخدري سعيد أبي عن وهب ابن  وقال روى  :قوله 

 عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسـول  فسألنا عليهن، نقع أن فكرهنا أزواج لهنو أوطاس
} َأيمـانُكُم  ملَكَـتْ  ما ِإلَّا النِّساِء ِمن والْمحصنَاتُ{: تعالى اهللا فأنزل ذلك عن وسلم

 بهـذه  زوج لهـا  المسبية وطء وجل عز اهللا أباح فلما فاستحللناهن، ،]٢٤:النساء[
  .)٢( النكاح يهدم السبي أن بذلك دل اآلية

  :باللغة والنحو عنايته: التاسع المعلم
 لَى{:  قال تعالى  :قولهعاِرِث وِمثُْل الْو ال{: قوله على معطوفٌ] ٢٣٣:البقرة[} ذَِلك 

ارةٌ تُضاِلدا ولَِدهمعطوفـاً  يكون أن من اللسان في أولى وذلك،  ] ٢٣٣:البقرة[} ِبو 
 .)٣(للزوجات النفقة ذكر على

 والشغار :لهقو  ّيقال المهر، من العقد خلو :بلد ،شَـغَر : ويقـال  خَـاٍل،  أي شاغر 
  .)٤( ليبول ِرجلَه رفع إذا الكلب

 :معالم أربعة وتحته العقلية، واألدلة باالستدالل االهتمام: الثاني المطلب
لـى  إلى جانب اهتمام ابن يونس بذكر األدلة النقلية، اعتنى أيضاً ببيان أوجه داللتهـا ع              

األحكام الشرعية، وما يمكن استنباطه منها، كما كان يحتج باألدلـة النظريـة بمختلـف        
أنواعها حيث ال يوجد نصا أو ليعضد بها ما في الباب من نصوص، ويتضح ذلك مـن                 

  :خالل المعالم األربعة اآلتية
 :النص من الداللة وجه ببيان العناية: األول المعلم

 النصوص التي يستدل بها، وقد يذكر بعد الـنص أوجهـاً            اعتنى بإبراز وجه الداللة من    
  :يحتملها النص، فمن ذلك

                                         
  .)٣٣٤/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  .)٣٧٨/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)
  .)٥٢٣/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٣)
  .)٩/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٤)



 

 )٨٢٧(

  فـي  فقال صداق بغير النكاح من سبحانه اهللا منع الموهوبة، وقد  نكاح  في :قوله 
 غيـر  محـصنين  بـأموالكم  تبتغوا أن{: تعالى وقال ،}أجورهن فآتوهن{: النساء

 لك خالصة{: بقوله بالموهوبة موالسال الصالة عليه رسوله اهللا وخص ،}مسافحين
 .)١( }المؤمنين دون من

 أوالت كـن  وإن{: الولـد  أجل من المطلقات على النفقة في سبحانه اهللا  قال :قوله 
 أرضـعن  فإن{: تعالى وقال ،]٦:الطالق[} حملهن يضعن حتى عليهن فأنفقوا حمل
 قوله أيضا هعلي ويدل،  الولد نفقة إيجاب فهذا،  ] ٦:الطالق[} أجورهن فآتوهن لكم

 .)٢(]٣١:اإلسراء[} إمالق خشية أوالدكم تقتلوا وال{: تعالى
  :األقيسة استعمال: الثاني المعلم

واستعمل رحمه اهللا أيضا إلى جانب األدلة النقليـة األدلـة النظريـة ومنهـا األقيـسة                 
  :بأنواعها، فمنها

 وال م،معلـو  بـثمن  سـلعتين  بيع للرجل وألن في الصداق يقارن في البيع،     : قوله 
 بـه  اعتل ما عليه يدخل وال هذا فكذلك الثمن، من سلعة كل يخص ما جهل يضره

 مـن  البـضع  يعرو لئال دينار، ربع المرأة يعطى مما يفضل أن من الماجشون ابن
 صـداق  مقدار وعلى المرأة، تعطي ما على مقبوض الزوج يعطي ما ألن عوض،
 قيـاس  علـى  هـذا  جـاز  افصاعد دينار ربع ذلك على للبضع حصل فمتى مثلها،
 .)٣(البيوع

 قبـضه  لـه  الذي األب ألن القياس، هو ، وهذا في وضع األب بعض الصداق    : قوله 
 لـه  الـذي  البيـع  كوكيل الزوج بذلك يبرأ أن فوجب بقبضه، أقر عليه توكيل بغير

 فكـذلك  المشتري، يبرئ ذلك أن تلفه، ويدعي الثمن بقبض يقر توكيل بغير القبض
  .)٤( ثمنها بقبض وأقر سلعة لها باع لو وكما هذا،

  :التعليالت ذكر: الثالث المعلم
لقد أورد اإلمام ابن يونس رحمه اهللا عدد كبيراً من التعليالت، وتناول بعـض القـضايا                

  :الغير منصوص عليها وذكر اجتهادات علماء المذهب واختياره، فمن ذلك
                                         

  )٢٤٣/ ٩ (دونةالم لمسائل الجامع : ينظر(١)
  )٥٢٢/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)
  .)١٧٣/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع:  ينظر(٣)
  .)٤١/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٤)



– 

  )٨٢٨(

 أن ذلك يف فالعلة :قوله نتـرى  أال سلَّمها، كما ثمنها ميتسلَّ أن له السلعة سلَّم م 
 .)١( نقده يشترط لم وإن ثمنه جميع انتقاد له باع، ما سلَّم إذا البائع أن

 أنـه  العهد ولي بحضرة النظر مجلس في وألزمت في إنكاح ابنته البكر،   : قوله 
 حياؤهـا  ارتفـع  فقد الزنا منها تكرر فإذا الحياء بها المزني في العلة كانت إذا

 ذلـك  فالتزمـت  برضـاها،  إال يزوجها أن ألبيها يكن ولم جباراإل علة وزالت
 .)٢( التوفيق وباهللا للمخالف

  :يونس ابن اإلمام عند الفقهي بالمنهج المتعلقة المعالم: الثاني المبحث
ال يخفى على المطلع لكتاب الجامع لمسائل المدونة، ما وهبه اهللا لإلمام ابن يونس مـن                

ظيف لكل ما يخدم الفقه ويعين على ضبط فروعه، كـذكر           ملكة فقهية عميقة، وحسن تو    
الضوابط والكليات الفقهية، والفروق بين األشياء ونظائرها، والنظر في عواقب األمـور            
ومآالتها، والتمثيل للمسائل، والتفريع عليها، وغير ذلك مما سيأتي من خالل المطالـب             

  :اآلتية
  :ذكر الضوابط والكليات الفقهية: األول المطلب

يذكر رحمه اهللا في ثنايا إثباته األحكام الفقهية ضوابط فقهية وكليـات، ال يخفـى علـى       
متفقه ما لذلك من أهمية بالغة في ضبط الفقه، وجمع الفروع المجتمعة في معنى معـين                

  :تحت حكم واحد، فمما ذكره ما يلي
 من عنه وحطت شروط، على امرأة تزوج ومن في شروط النكاح وجده،   : قوله 

 لـم  النكـاح  عقد في ذلك من حطت ما كل كان فإن الشروط، لتلك مثلها مهر
 .)٣(طالق أو عتق فيه يكون أن إال الشرط وبطل الزوج على به ترجع

 وتعـرف  اختبار إلى فيه احتيج أمر كل أنفي انكاح الرجل ابنته البكر،      : قوله 
  .)٤( العرف إلى فيه الرجوع وجب مدة يدبتحد توقيف فيه يرد ولم حال

  .وذكر نظائرها: الثاني المطلب
ومن معالم منهجه الفقهي ذكر الفروق بين األشياء؛ حتى ال يظن المشابه لشيء آخر أن               
له نفس الحكم الشرعي مع وجود الفارق المؤثر، كما يذكر نظائر األشياء؛ لـئال يفـرق         

                                         
  )١١٣/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  .)٢٨/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع:  ينظر(٢)
  .)١٣١/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٣)
  .)٣٠/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٤)



 

 )٨٢٩(

 تجمع بين مفترقين وال تفـرق بـين مجتمعـين،           بين المتماثالت، فالشريعة الحكيمة ال    
  ويتجلى صنيعه من خالل المعلمين التاليين

  :األشياء بين الفروق ذكر المعلم األول
أهتم رحمه اهللا في ذكر الفروق بين األشياء في المسائل المتشابهه في الظاهر المخلفـة               

ل منه الونشريـسي  في الحكم حتى صار الجامع من المصادر في علم الفروق، لذا فقد نق    
  .)١( في فروقه أكثر من خمسين فرقاً كما ذكر محققه

  :فمن ذلك ما يلي
 وطريقـة  المكارمـة،  النكـاح  طريقة ألن البيوع، وبين بينه فرق وإنما: قوله 

 وهـو  العرية، في الجائحة إن: العرايا كتاب في قال قد ، ولكن المكايسة البيوع
 أال ينبغـي  وكـان  كـالبيوع،  ذلك مكايسة، فجعل  باب ال ومرفٍق رخصٍة باب

 النكـاح  فـي  ويجعله فيه، معاوضةً ال معروفٌ ألنه كالبيوع؛ العرايا في يجعله
 بـالبيوع  شـيءٍ  أشـبه : مالـك  قال وقد فيه، معاوض معروفٌ، ألنه كالبيوع،

  .)٢(النكاح
  وبـين  بينهـا  ذلـك  أن: جرحها أرش وبين األمة هذه صداق بين وقال الفرق 

 بينهما، ثمنه يكون أن فوجب السيد، وبين بينها هو عضو منم ذلك ألن السيد،
 كـسائر  بيـدها  موقوفاً ذلك فكان كالهبة، والنحلة نحلة، اهللا سماه قد والصداق

 بغيـر  اسـتباحه  والجراح السيد، بإذن استباحه بضع ثمن الصداق وألن مالها،
  .)٣(اعلم  واهللا حصته، ثمن له فوجب إذنه

  .األشياء رنظائ ذكر: الثاني المعلم
  :األشياء، فمن ذلك ما يلي نظائر وأسهب أيضا رحمه اهللا في ذكر

 إسـالمٍ  وإحـصان  عفاٍف، وإحصان نكاٍح، وإحصان حريٍة، إحصان عن   :قوله ،
 الَّـِذين  ِمن والْمحصنَاتُ المْؤِمنَاِت ِمن والْمحصنَاتُ{: تعالى قوله الحرية فإحصان

 يـنِكح  َأن طَـوالً  ِمـنكُم  يـستَِطع  لَّم ومن{: تعالى وقوله ،}كُمقَبِل ِمن الِكتَاب ُأوتُوا
 ِمـن  المحـصنَاتِ  علَـى  ما ِنصفُ فَعلَيِهن{: تعالى وقوله ،}المْؤِمنَاِت المحصنَاِت

                                         
دار الغـرب  ( عدة البروق في جمع ما في المذهب من المجموع والفروق، تأليف أحمد الونشريسي، تحقيق حمزة أبو فارس          : ينظر (١)

  ).٥٣ص(ه ١٤١٠اإلسالمي الطبعة األولى 
  )١٨٠/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)
  )٢٣٠/ ٩ (المدونة مسائلل الجامع : ينظر(٣)



– 

  )٨٣٠(

 إالَّ النِّـساءِ  ِمن والْمحصنَاتُ{: تعالى قوله التزويج الحرائر، وإحصان  أي} العذَاِب
لَكَتْ امم انُكُممنَاٍت{: وقوله زوج، ولها بالسبي يعني} َأيصحم  ـراتٍ  غَياِفحـسم{ ،

 يرمـون  والَّـِذين  {،}فَرجهـا  َأحـصنَتْ  والَِّتـي {: تعالى قوله العفاف وإحصان
} ُأحِصن فَإذَا{: تعالى قوله اإلسالم ،وإحصان}شُهداء ِبَأربعِة ياتُوا لَم ثُم المحصنَاِت

  )١(أسلمن  أي
  . االستثناءات ذكر: الثاني المطلب

قد يذكر رحمه اهللا حكماً فقهيا يتعلق بشيء ما، يستثني منه لوجود وصف في المـستثنى     
  :يقتضي خالف الحكم األول فمن ذلك

 بعد ألحد الهبة تحل وال ذلك، يجز لم لرجل صغيرة وهي ابنته وهب  ومن :قوله 
 لـه  وهبها إنما نكاح، على ليس إياها هبته تكون أن إال والسالم الصالة عليه النبي

 .)٢(فاقة  أو لحاجة ذلك فعل إن ألمها قول وال بذلك بأس فال ويكفلها، ليحضنها
 األنصار نساء يقول كان ما مثل إال غيره، وال العرس في الغناء يجوز  وال :قوله 

  .)٣( طويل وال بمنكر ال خفيف رجز أو
  . الشرعية األحكام على التنصيص عقب األمثلة ذكره: الثالثالمطلب 

إذا نص رحمه اهللا على حكم فتراه كثيراً ما يقترن ذلك بذكر مثال يوضح بـه المـسألة                  
  :المتحدث عنها فمن ذلك

 تميلوا فال حرصتم ولو النساء بين تعدلوا أن تستطيعوا ولن{: تعالى اهللا قال: قوله 
 فـي  القـسم  في نسائه بين العدل الزوج فيلزم: الوهاب عبد اآلية، قال } الميل كل

: تعـالى  لقولـه  جـور،  وال ميـل  غيـر  مـن  اإلمكان بحسب والمرض الصحة
 .)٤( }بالمعروف وعاشروهن{

 وبنـاتكم  أمهـاتكم  علـيكم  حرمـت {: تعالى النساء قال  من المحرمات  في :قوله 
 سـبع،  بالقرابـة  فهؤالء} األخت وبنات األخ وبنات وخاالتكم وعماتكم وأخواتكم

 نـسائكم  وأمهـات  الرضـاعة  مـن  وأخواتكم أرضعنكم الالتي وأمهاتكم{: وقال
 إال األختين بين تجمعوا وأن{: قوله إلى} نسائكم من حجوركم في الالتي وربائبكم

                                         
  )٣٤٧/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  )٢٤٤/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)
  .)١١٦/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٣)
  .)٣١١/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٤)



 

 )٨٣١(

 قـد  ما إال النساء من نكح آباؤكم  ما تنكحوا وال{: ذلك قبل تعالى وقل} سلف قد ما
 أبنـاء  دون به يعن لم/ } أصالبكم من الذين أبنائكم وحالئل{: تعالى وقوله} سلف

  .)١ (بالتبني ابنا يدعي من دون لكن الرضاع،
  . الخبرة أهل يراه ما على األحكام من جملة في إحالته: المطلب الرابع

ومن معالم منهجه الفقهي أنا نراه يحيل في جملة غير قليلة من األحكام التي يذكره على                
  : في الشأن الذي يخصهم، فمن ذلكما يراه أهل الخبرة

 قـدر : قال النخلة، حريم عن مالكا غانم ابن واألشجار، وسأل  النخل حريم في: قوله 
 العلـم  أهـل  ذلك عن ويسأل: قال بها، أضر ما ويترك مصلحتها، فيه أن يسري ما
 حسن، وذلك أذرع عشرة إلى كلها نواحيها من ذراعا عشر اثني من: قالوا وقد به،

 بقـدر  شـجرة  لكـل  فيكون به، العلم أهل شجرة كل وعن أيضا، الكرم نع ويسأل
  .)٢( مصلحتها

  .الحكم في االضطراد: المطلب الخامس 
اضطراده فـي  : ومما يبنئ أيضا بقوة الملكة الفقهية لدى اإلمام ابن يونس وانضباط فقهه  

رعي المذكور  الحكم المتعلق بباب معين، فكثيراً ما يراه القارئ ينص على أن الحكم الش            
  :ينطبق على الباب كله، فمن ذلك

 النـاس  اختلف نكاح كل وهكذاطالق،   بغير أو بطالق يفسخ الذي النكاح في :قوله 
 غيـره،  إلى ذلك بعد رفع ثم بإجازته، فحكم قاض إلى رفع إذا فسخه أو إجازته في
 .)٣( فيه اختلف مما وهو به، حكم قد غيره ألن نقضه، له يكن لم

  :األحكام على التفريع: ادسالمطلب الس
نالحظ أن ابن يونس رحمه اهللا بعد تقرير حكم شرعي متعلق بمسألة معينة، قد يردفهـا                

  :بالتفريع عليها، فمن ذلك
 لـصداقه  النكـاح  من فسد ما وميراثه ،كل  وطالقه الفاسد النكاح صداق  في :قوله 

 فيه صداق فال البناء لقب ففسخ صالحها يبد لم التي والثمرة والشارد باآلبق كالنكاح
 فيـه  ويلزم عليه، لها متعة وال البناء قبل طلقها حتى يفسخ لم إن وكذلك متعة، وال

                                         
  )٣٢٩/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  .)٢٢٩/ ١٨ (مدونةال لمسائل الجامع : ينظر(٢)
  .)٩٣/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٣)



– 

  )٨٣٢(

 أو البناء قبل أحدهما مات ولو زوج، بعد إال له تحل لم ثالثا فيه طلقها فلو الطالق،
 قبـل  يفسخ ما كل وكذلك وثباته، فسخه في العلماء اختلف قد نكاح ألنه توارثا، بعده
 بعد فسخه في وقف مالكا ألن ذلك، مثل ولي بغير تتزوج والتي بعده، ويثبت البناء

 طـالق،  بغير فسخ فهو فسخه على مغلوبين كانا نكاح كل: لي قال كان البناء، وقد 
 يأخـذ  ال ألنه منها، أخذ بما الزوجة عليه وترجع الخلع، فيه ويرد فيه، ميراث وال

 بـه  أملـك  هي ما إال يده من يرسل لم وهو يده، من إرساله به يجوز بما إال مالها
 بغيـر  والمكاتب العبد تزوج األول، وإذا  النكاح هذا في قوله اختالف بينا وقد منه،
/ منهـا  أخـذ  الدخول بعد فسخه فإن فسخه أو إجازته في مخير فالسيد سيدهما إذن

 إال حر، هبأن غرها إن بالصداق اتبعته عتق فإن دينار، ربع لها ويترك المهر جميع
 ثبـت  بتزويجـه  الـسيد  يعلـم  أن قبـل  عتق فإن العتق، قبل السيد عنه يفسخه أن

  .)١(النكاح
  :والوجوه بالتقسيم عنايته: المطلب السابع

من يقرئ كتاب الجامع لمسائل المدونة يعرف حسن التقسيم والترتيب وذكـر الوجـوه،              
  :فمن ذلك

 التفـويض،  بنكـاح  اعتبـاراً : ينالوجه في اإلجازة فوجه: التحكيم نكاح  في :قوله 
  فـألن  :التفرقة ووجه عليها، يقاس فال رخصة، التفويض فألن: فيهما الفسخ ووجه

 لَهـن  تَفِْرضـوا  َأو{: تعـالى  لقولـه  للزوج، هو إنما الصداق فرض في التفويض
  .)٢( النص خالف ألنه يجز، لم الزوجة إلى الفرض رد فإذا} فَِريضةً

  :األحكام تشريع تاريخ رذك: المطلب الثامن
أعتنى أبن يونس رحمه اهللا، بذكر تاريخ تشريع األحكام، وهذا يدل داللة واضحة علـى             

  :معرفة األحكام الشرعية المتقدمة والمتأخرة، فمن ذلك
 وا وَأن{: تعالى اهللا  في قال  :قولهعمتَج نيِن با إالَّ اُألخْتَيم  ـلَفَ  قَـدابـن  قـال  ،}س 

 مـا  ذلك من تحرم مضر وكانت لكم، مغفور فإنه: يقول: الجاهلية في :يقول: حبيب

                                         
  .)٢٥٨/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  .)٢٤٧-٢٤٦/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)



 

 )٨٣٣(

 عليـه  إبـراهيم  ملـة  من أخذوه األختين بين والجمع األب، امرأة إال اإلسالم حرم
 .)١( السالم

 وألفاظـه  بعباراتـه  يتعلـق  فيمـا  يـونس  ابـن  اإلمام منهج معالم: الثالث المبحث
  :والمصطلحات

منهج فريد متميز فيما يخص عباراته وألفاظه في كتابه الجامع،          امتاز اإلمام ابن يونس ب    
فمما يثير انتباه المتصفح لكتابه بشكل واضح وجذاب أسلوبه بالكتابـة، وقـد اسـتعمال              

  :بعض التعبيرات التي وراءها مقاصد معينه، ويتضح ذلك من خالل المعالم التالية
  :"فيه خير ال"ـب يرتضيه ال الذي الشيء عن التعبير: األول المطلب

ـ       ، حيث ذكرت فـي الجـامع   "فيه خير ال"يكثر ابن يونس من الشيء الذي ال يرتضيه ب
مرة، وبالتأمل في سياق بعض استعماالته لهذه العبـارة يظهـر أنـه             ) ٧٥(البن يونس   

  :يقصد بها المنع و التحريم، فمن ذلك
 أو بمئـة،  بنتيا أزوجك ابن على بمئة ابنتك/ زوجني: لرجل الرجل قال  وإن :قوله 

  .)٢(الشغار  وجه من وهو فيه، خير فال بخمسين،: قال
  ).البغداديين (مصطلح ذكر: الثاني المطلب

    يين من فقهاء المذهب المالكي حيـث  يكثر اإلمام أبن يونس من ذكر مصطلح البغداد
  ،) هـ٣٧٥(أبو بكر االبهري المتوفى سنة  :بهم مرة، والمقصود ١٠٢ذكر 

، وأبو الحسن بـن القـصار       )هـ٣٧٨(لجالب البصري، المتوفى سنة     وأبو القاسم بن ا   
ـ ٣٩٨(المتوفّى سنة    ـ ٤٠٣(كر الباقالني المتوفّى سنة      ب ب، وأبو ) ه والقاضي عبد  )  ه

  .)٣() هـ ٤٢٢(الوهاب بن محمد البغدادي المتوفى سنة 
  ).القرويين (مصطلح ذكر: الثالث المطلب

 حيـث   المالكي المذهب فقهاء من قرويينال مصطلح ذكر من يونس أبن اإلمام يكثر
، وأبـا   وابن اللبـاد  ،  )٤(ابن أبي زيد وابن القابسي    مرة، والمقصود بهم،     ٤٠٦ذكر  

   .)٥ (الحسن اللخمي والباجي
                                         

  .)٣٣٦/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  .)١٣/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)
عبد الفتاح الزنيقي ، ترتيب المدارك أبو الفضل القاضي عياض بـن موسـى   . العراقية نشأتها، خصائصها، أعالمها إعداد دالمدرسة المالكية    :ينظر (٣)

  .)٢١٤،٢٠٣ ،٢١٦،٢٧٢ / ٢(اليحصبي 
  ).٢/١٠١(الديباج المذهب : ينظر (٤)
  ).٧/٤٤،٢٣٩(، وترتيب المدارك  )٤١٥ص(إحكام الفصول :  ينظر(٥)



– 

  )٨٣٤(

  ). ال بأس(مصطلح  ذكر: المطلب الرابع
ومن المصطلحات التي يذكرها اإلمام ابن يونس البأس، قال ابن فرحـون فـي كـشف        

والظاهر أنها دالة على رفع اإلثم      : لفظة تكررت في األمهات، قال بعضهم     النقاب، هذه ال  
المقيد بقيد عدم الطلب، وهو القدر المشترك بين الجواز والكراهة؛ ألنها ترد مرة بمعنى              

  .)١( الجواز السالم عن الكراهة
  :الكلمات التعريف: الخامس المطلب

  :، وبيان ما تقتضيه، فمن ذلكيهتم اإلمام ابن يونس في تعريف الكلمات وتوضيحها
   أحـدهما،  منـه  المقطوع هو والخصي، وأنثياه، ذكره المقطوع هو: المجبوبقوله 

 هـو : والمعتـرض  بمثله، الجماع يمكن ال الصغير شديد ذكر له الذي هو: والعنين
 .)٢(الوطء  يمكنه من بصفة وهو تعترضه لعلة الوطء على يقدر ال الذي
 ومـسائل  اآلراء بعـرض  يتعلـق  فيما يونس ابن اإلمام نهجم معالم: الرابع المبحث
  :الخالف

مع ذكر اإلمام ابن يونس لفقهه وعرضه ألدلته، والتوسع في التفريـع الفقهـي، يجـده                
الناظر لم يهمل أقوال غيره من أهل العلم بل يكثر من النقول منهم، ويستضح من خالل                

  :المطالب التالية
  .الفقهاء أقوال ذكر في يونس بنا اإلمام طريقة: األول المطلب

يالحظ بوضوح أنه رحمه اهللا يعرض أقوال الفقهاء ويسميهم ويعلل لهم ويـرد علـيهم،               
  :فمن ذلك

 مالـك  اسـتثقله  وإنمـا : الشيخ  قال.مواله ابنة العبد يتزوج أن مالك  واستثقل :قوله 
  .)٣(النكاح  وينفسخ العبد وتملك ابنته فترثه مواله يهلك أن خوفًا

 األكفـاء،  إال تزوجـوهن  ال: عمر عن جاء فما: لمالٍك قيل: المواز  قال ابن  :لهقو 
 غيـر  عنه جاء قد: كفٍء؟قال غير وهو زوِّجها قد كان وامرأٍة رجٍل بين فَّرق وأنه
 الـشرف  فلـيس  خُلقُـه،  ومروءتـه  تقـواه،  وكرمه حسبه، الرجل دين: قوله هذا،

  .)٤( والتقوى اإلسالم في إال والحسب
                                         

  م دار الغرب اإلسالمي١٩٩٠الطبعة األولى ). ١٦٨ص(بن فرحون  كشف النقاب ال: ينظر(١)
  .)١٦٩/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)
  .)١٣٥/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٣)
  .)٦/ ٩(الجامع لمسائل المدونة : ينظر (٤)



 

 )٨٣٥(

  :النزاع محل تحرير بذكر أعتنى أنه: الثاني مطلبال
أعتنى اإلمام ابن يونس رحمه اهللا بذكر تحرير محل النزاع، وهذا ال يتقنه إال م كان لـه    

  :باع في العلم ومعرفة دقائق الفقه، فمن ذلك
   وكيـف : الشغار، قيل  تأويل في الناس الختالف ذلك في مالك قول اختلف إنماقوله 

 أن علـى  ابنتـه  الرجل يزوج أن مفسّرا عمر ابن حديث في وهو فيه الناس اختالف
 إلـى  الحـديث  لفـظ  من عليه المتفق: صداق؟ فقال  بينهما وليس ابنته اآلخر يزوجه

 إنمـا  الحـديث  وبـاقي  »الشغار عن نهى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إن«: قوله
 اختلـف  ما وسلم عليه اهللا صلى النبي عن كان ولو نافع، تفسير من أنه على يحملونه

  .)١( فيه
  .االصحاب اختالف بتوجيه أعتنى: الثالث المطلب

أهتم اإلمام ابن يونس بتوجيه اختالف أصحابه المالكية، والتوافق بينها والرجيح على ما             
  :يوافق المدونة، فمن ذلك

 متقـدميهم  قول فظاهر الدخول، قبل الفسخ معنى في أصحابنا عبارة  واختلفت :قوله 
 ثـم  فاسدا وقع العقد أن على ال عليه، يقِْدموا لئال الردع، معنى على الفسخ وجوب

ّبـه  اعتـرض  مـا  على فاسٍد عقٍد على اإلقرار أجاز الدخول أن أو بالدخول، صح 
 عقـدٍ  كـلَّ  يصحّح أن يجب الدخول أن ذلك على وألزمونا المخالفين، أغبياء علينا
 .)٢(ذلك وغير وخالتها عمتها على رأةالم ونكاح والشغار كالمتعة فاسد،

   عنَّسة في وعنه:  ومثال آخر قالعليهـا،  اإلجبـار  بقـاء : إحـداهما : روايتان اَلم 
 أن: زوالـه  ووجه البكارة، ِلعلَّة المعنَّسة بغير اعتبارا: بقائه  فوجه .زواله: والثانية
  .)٣( باألمور خبرتها ِقلَّة تعنَّس لم التي الصغيرة في لإلجبار الموجب المعنى

  .عليها والجواب لالعتراضات ذكره: الرابع المطلب
كان رحمه اهللا له عناية بذكر اإلعتراضات والجواب عليها، وهذا ال يـستطيعه إال مـن         

  :كان له باع في الفقه، فمن ذلك

                                         
  .)١٢/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  .)١٨ /٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)
  .)٢٢/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٣)



– 

  )٨٣٦(

 يفسخ أن بعيٍب رده ثم المشتري، زوجه لو أن القول هذا على يلزم: قيل  فإن :قوله 
  .المشتري شراء نتقاضال نكاحه البائع

 إجازتـه،  أو نقضه للبائع وكان نفسه، على العبد عقده نكاح األول ألن يلزم، ال هذا: قيل
 يكـن  ولم مالكه، نكاحه عقد وهذا بيعه، يعلم لم لو كما خياره على بقي بيعه انتقض فإذا

  .)١(عتقه ينقض ال كما البائع ينقضه أال فوجب نقضه، عقده بعد ألحد
  .فيها المختلف األقوال تلخيص: امسالخ المطلب

نحا ابن ويونس رحمه اهللا طريقة في تلخيص األقوال في آخـر الكـالم عليهـا، لينبـه      
  :الطالب والقارئ ما ذكر من األقوال، من ذلك

   مخيـرة  الحرة أن:  قول :أقوال ثالثة الحرة على األمة نكاحه في فصار مثالهقوله 
 يفسخ أنه: والثالث عليه، تطلقها أو األمة مع تقيم أن: والثاني تفارق، أو تقيم أن في

 تعلـم  لـم  إن:  أحـدهما  :قوالن األمة على الحرة نكاحه في  وصار .حال كل على
  .)٢( للحرة خيار ال:  والثاني.تفارق أو تقيم أن بين الحرة خيرت الحرة

  .اختياره يذكر يونس ابن أن: السادس المطلب
يل ما يذكر اختياره وهو من العلماء الي اعتمد عليـه    كان ابن يونس رحمه اهللا تعالى، قل      

  :من بعده، وذكر اختياره مهم، فمن ذلك
 ا نظرهما صار فقد النظر من تمكنهما لم فإذا: قيل فإن :مثالهحةً تعمدرهذا:  قيل .ج 

 القاسـم  ابن إن: سحنون قال: قال بكر أبو وأخبرنا: محمد أبو  قال .بجهالته يعذران
 فكيـف  به، ترد: قال وقد الزوج، يدعيه الفرج عيب في النساء إليها ينظر ال: يقول

 ادعـى  إذا النساء إليها ينظر أنه: أبيه عن سحنون ابن بنظرهن، وروى  إال يعرف
  .)٣(أقول وبه ويردها،: الشيخ قالالزوج،  ذلك
  :نازلة على حكم من أول من ذكره: السابع المطلب

  أصل بذكر عنايته الظراب بن عامر جاهليةال في بذلك حكم من أول إن: قوله وقيل 
 فـي  طالب أبي بن علي به حكم ثم غنم، راعية له جارية برأي العدواني رب الباب

 الرسول أن كتابه في الفرضي األعور أيوب وروى. للمبال الحكم جعل بأن اإلسالم

                                         
  .)١٠٥/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  .)١٤٦/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)
  )١٦٥/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٣)



 

 )٨٣٧(

 عليـه  فقـال  يـورث؟  أين من وذكر قبل له مولوٍد عن سئل والسالم الصالة عليه
 ذكـره  مـن  بال إذا: عنه اهللا رضي قال وكذلك ،"يبول حيث من: "والسالم ةالصال
 جميعـاً  منهما خرج فإن أنثى، ميراث ورث فرجه من بال وإن ذكر، ميراث ورث
 .)١( التابعين من وغيره زيد بن جابر قول وذلك أسبق، أيهما فمن
اإلحالـة إلـى    ذكر المسائل التي سيذكرها في بابهـا أو العكـس أو            : الثامن المطلب

  :موضعها
إن احتاج المؤلف ذكر مسألة من المدونة في غير موضع الكتاب الـذي هـو بـصدده                 
صدرها باسم الكتاب التي هي فيه من المدونة ثم ذكرها، وإذا انتهت عاد بالقارئ إلـى                
موضعه فذكر اسم الكتاب الذي يبحث فيه، ليبين للقارئ أن النقل من ذلك الكتـاب قـد                 

  :كأنتهى، من ذل
 ٢(قوله في كتاب النكاح األول، ثم ذكر مسألة وقال ومن كتاب الخلع(. 
 وقد تقدم القول في مسألة من وهب ابنته بجميـع وجوههـا فـأغنى عـن                : وقوله

 .)٣(إعادتها
 ٤(وقوله، وقد تقدم في نكاح األول ذكر امرأة الخصي(. 

                                         
  )٣٣٦/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(١)
  )٢٦/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٢)
  )٩/٢٥٧ (المدونة لمسائل الجامع : ينظر(٣)
  )٣٠٦/ ٩ (المدونة لمسائل الجامع:  ينظر(٤)



– 

  )٨٣٨(

  :قائمة المصادر والمراجع
مران العربي، الطبعة األولـى الناشـر جامعـة         ، للمؤلف الباجي، تحقيق ع    إحكام الفصول  - ١

 .م٢٠٠٥المرقب، 
 القاضي عياض بـن     :تأليف مالك،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب         - ٢

 ).دار مكتبة الحياة : بيروت (أحمد بكير محمود: موسى اليحصبي السبتي ، تحقيق 
 الـصقلي  التميمـي  يونس بن هللا عبد بن محمد بكر أبو: ، المؤلف الجامع لمسائل المدونة   - ٣

 البحوث معهد: دكتوراه، الناشر  رسائل في باحثين مجموعة: ، المحقق )هـ ٤٥١: المتوفى(
 الموصـى  الجامعيـة  الرسائل سلسلة (القرى أم جامعة - اإلسالمي التراث وإحياء العلمية
ـ  ١٤٣٤ األولـى، : والتوزيع، الطبعة  والنشر للطباعة الفكر دار: ، توزيع )بطبعها  - هـ
 م ٢٠١٣

مكان النـشر   ،  الناشر دار الفكر  ،  تحقيق محمد عليش  ،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     - ٤
 .بيروت

 المـالكي،  إبراهيم بن علي بن فرحـون       :تأليف المذهب،اج المذهب في معرفة أعيان      بالدي - ٥
 ).مكتبة دار التراث للطبع والنشر : القاهرة (تحقيق محمد األحمدي أبو النور 

: عليـه  علـق محمد بن محمد بن مخلوف    : نور الزكية في طبقات المالكية، تأليف     شجرة ال  - ٦
   . هـ ١٤٢٤ األولى،: لبنان، الطبعة العلمية، الكتب دار: خيالي، الناشر المجيد عبد

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبـو            : لمؤلف، ا شذرات الذهب    - ٧
 –دار ابن كثير، دمـشق      : الناشر،  محمود األرناؤوط : قهحق،  )هـ١٠٨٩: المتوفى(الفالح  
 . هـ١٤٠٦األولى، : الطبعة، بيروت

عدة البروق في جمع ما في المذهب من المجموع والفروق، تأليف أحمـد الونشريـسي،                - ٨
 ).٥٣ص(ه ١٤١٠دار الغرب اإلسالمي الطبعة األولى (تحقيق حمزة أبو فارس 

: ن ، تأليف حسن حسني عبد الوهـاب ، مراجعـة            العمر في المصنفات ولؤلفات التونسيي     - ٩
 .)دار الغرب اإلسالمي: بيروت (محمد العروسي المطوي، بشير البكوش 

محمد بن الحسن الحجـوي الثعـالبي،       : الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ، تأليف          -١٠
 ).دار الكتب العلمية الطبعة األولى: بيروت (اعتنى به أيمن صالح شعبان 

 .م دار الغرب اإلسالمي١٩٩٠الطبعة األولى ، نقاب البن فرحونكشف ال -١١
 .م٢٠١٢، منشورات عكاظ، محاضرات في تاريخ المالكية، تأليف عمر الجيدي -١٢



 

 )٨٣٩(

 .عبد الفتاح الزنيقي . المدرسة المالكية العراقية نشأتها، خصائصها، أعالمها إعداد د -١٣
بن عبد اهللا الرومـي الحمـوي       شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت       : لمؤلف، ا معجم البلدان  -١٤

  . م١٩٩٥الثانية، : الطبعة، دار صادر، بيروت: الناشر )هـ٦٢٦: المتوفى(
 اإلسـالمي،  الغرب دار: اهللا ، الناشر   بن عبد  العزيز عبد:  المؤلف معلمة الفقه المالكي،   -١٥

 .هـ ١٤٠٣ األولى،: لبنان الطبعة – بيروت
 بيـروت   -، طبع في مؤسسة الريان    الويلنابغة الق لطليحة،  من نصوص الفقه المالكي بو     -١٦

 .ه١٤٢٥سنة 
، دار الفكـر  : الناشـر ،  )هـ٩٥٤: المتوفى(المعروف بالحطاب المالكي    ،  مواهب الجليل  -١٧

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة
 ).٢٠٣ص(نور البصائر شرح المختصر، تأليف أحمد الهاللي، نسخة مخطوطة  -١٨

 
  



– 

  )٨٤٠(

  


