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Abstract
The study deals with the subject of
jurisprudential comparisons by stating their
meaning, importance, and effects, and takes
from the first stage of the Ibadhi school a
model to refer to that, and it brings
examples of comparisons in matters and
branches of jurisprudence between scholars
of the same schools and scholars of
different schools from the first Ibadi
sources. It also chooses different models of
Imam Jabir bin Zaid and his student Abu
Ubaidah and the students of Abu Ubaidah.
The study concludes that the comparison
did exist at that stage and paved the way for
the prospects of benefiting from the
different opinions without compromising.
There is need to activate and continue
comparisons in the Ibadi school and other
jurisprudential schools, and to acknowledge
them at colleges of Sharia Sciences,
scientific dissertations, and refereed
journals. In order to benefit from the
sources of the Ibadi school in documenting
the views of its scholars, and increasing the
perception of various jurisprudential issues.
Keywords: Ibadism, jurisprudential
comparisons, Ibadi jurisprudence

امللخص
تتناول الدراسة موضوع املقارانت الفقهية ببيان
 وتتخذ من املرحلة األوىل، وآاثرها،معناها وأمهيتها
 فتورد،منوذجا للتدليل على ذلك
ً للمذهب اإلابضي
أمثلة على املقارنة يف املسائل والفروع الفقهية بني
 وعلماء املذاهب املختلفة من،علماء املذهب نفسه
 وختتار مناذج خمتلفة لإلمام،مصادر اإلابضية األوىل
 وتالمذة أيب، وتلميذه أيب عبيدة،جابر بن زيد

 وختلص الدراسة إىل أن املقارنة كانت حاضرة،عبيدة
 وممهدة إىل آفاق االستفادة من،يف تلك املرحلة
 وإىل ضرورة تفعيل،اآلراء املختلفة دون غضاضة
املقارانت واستمرارها يف املذهب اإلابضي وغريه من
 وتقريرها يف الكليات الشرعية،املذاهب الفقهية
 وإىل االستفادة،والرسائل العلمية واجملالت احملكمة
،من مصادر املذهب اإلابضي يف توثيق آراء علمائه
.وزايدة تصور املسائل الفقهية املختلفة
- املقارانت الفقهية- اإلابضية:الكلمات املفتاحية

.

الفقه اإلابضي
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي أنزل اإلسالم رمحةً للعاملني،
يسرا على املكلفني ،والصالة والسالم
وجعل أحكامه ً
على املبعوث هداية للخلق أمجعني ،صلى هللا عليه

والبناء عليها ،وإن اختلفت اختياراهتم ومذاهبهم .وقد
بدأ ذلك منذ املرحلة األوىل لنشأة املذهب على يد
املؤسس اإلمام جابر بن زيد ،واستمر ذلك إىل وقتنا

وعلى آله وصحبه والتابعني هلم إبحسان إىل يوم
الدين ،وبعد،...

هذا .وأتيت هذه الدراسة املتواضعة لتبني املقارانت
الفقهية اليت أجراها فقهاء اإلابضية يف القرنني األول
والثاين اهلجريني مصحوبةً ابألمثلة املتنوعة مع التحليل

فإن الشريعة اإلسالمية تستوعب أبحكامها

واملناقشة.

وغاايهتا ومقاصدها احلوادث مهما كثرت ،والنوازل
مهما تشعبت ،واالجتهادات مهما اختلفت؛ لتفع
احلرج ،وتثبت اليسر ،وتزيل النزاع ،وتدمي الوفاق،
وتقرب بني القلوب حتت مظلة اإلسالم اجلامعة.

أمهية الدراسة
تكمن أمهية الدراسة أوالً يف تناوهلا للمقارانت
الفقهية اليت تُعني على تصور الفروع الفقهية وفهمها

تقدير االجتهاد على تعدده
وكان من مظاهر ذلك ُ
واختالفه ،وإثبات األجر ألصحابه ونفي اإلمث عنهم
وإن أخطأوا فيه؛ ليستمر االجتهاد جميبًا عن الوقائع،

واإلملام جبوانبها ،وتساعد على اختيار األصوب يف
حكمها ،واألقرب إىل مقاصد الشريعة ،وختفف من
َغلَواء التعصب لفريق أو طائفة أو مذهب ،وترسخ

ومتسعا لألوجه احملتملة فيها ما بقي الناس.
ً

حرية االختيار الواعي املؤسس على الدليل والبهان
واملصلحة املعتبةِّّ ،
وتقرب بني املذاهب اإلسالمية
املتنوعة اليت تعتمد املصادر املعروفة يف االجتهاد
واستنباط األحكام ،واثنيًا يف اختيارها مناذج واقعية يف

وقد ظلت اجتهادات الفقهاء منذ عهد
الصحابة إىل الوقت املعاصر ترفد الواقع ابآلراء
املختلفة يف كل حادثة ،فتظهر فيها رمحة اإلسالم
ويسره ،وقدرته على استيعاب القضااي املتنوعة على
اختالف الزمان واملكان ابألحكام االجتهادية
املستوحاة من نصوص الشريعة أو من مقاصدها

مرحلة مبكرة (ق  2-1هـ) للمذهب اإلابضي،
ترصد فيها املقارانت الفقهية وأثرها يف تن ِّّوع االجتهاد
واستمراره ،وتقبل االختالف وتقدير أصحابه،

العامة واخلاصة .وكان من بني الفقهاء  -الذي
أجلّوا
أعملوا االجتهاد وقارنوا بني اآلراء ،وق ّدروها ،و َ
أصحاهبا -علماء اإلابضية .فقد أسهموا ابجتهاداهتم
وآرائهم -القائمة على املصادر الشرعية ،القرآن

واختيار األنسب واألرجح.
أسئلة الدراسة
حتاول الدراسة أن جتيب عن األسئلة اآلتية:
 .1ما املقصود ابملقارانت الفقهية ،وما فوائدها؟

والسنة والقياس واملصلحة املرسلة واالستحسان-
ومؤلفاهتم يف اإلجابة عن كثري من النوازل الفقهية.
وأظهروا تقديرهم جلهود من قبلهم واستفادهتم منها
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 .2هل هناك مؤلفات إابضية يف القرنني األول
والثاين اهلجريني تُعىن ابملقارانت الفقهية،
وإىل أي مدى تتسع مقارانهتا؟
 .3هل اإلمام جابر بن زيد جيري املقارانت

تقتصر الدراسة على ِّ
بيان املقارانت الفقهية عند
فقهاء اإلابضية -يف حدود القرنني األول والثاين
وإيضاح طريقتهم يف ذكر اآلراء املتعددة
اهلجريني-
ِّ

 .5هل التزم تالمذة أيب عبيدة آبرائه أم اختاروا
األرجح لديهم؟
 .6هل تذكر املقارانت اإلابضية يف تلك املرحلة

املرحلة .وترتكز مصادر الدراسة على أصول اآلاثر
املروية عن فقهاء تلك املرحلة ،مثل الرسائل والفتاوى
واألجوبة واملؤلفات ،ولن متتد إىل غريها إال مبقدار ما
تؤكد أو توضح وتفسر ما جاء يف تلك األصول،

حدود الدراسة

الفقهية يف أجوبته وفتاواه؟
 .4هل التزم تالمذة اإلمام جابر وأتباعه أبقواله،
أم أجروا عليها املقارانت ،واختاروا ما يرونه
أرجح ،وإن خالف رأي إمامهم؟

وأصحاهبا سواء أكانت للمذهب اإلابضي نفسه ،أو
لغريه من املذاهب ،واستيعاب األقوال املختلفة
وترجيح األنسب منها؛ ابختيار مناذج حمددة من تلك

(ق 2- 1هـ) آراء ملذاهب فقهية
وشخصيات علمية أخرى؟

وأهم تلك املصادر "رسائل اإلمام جابر بن زيد"،
وآاثره املنقولة عنه ،اليت رتبها الشيخ سعيد اخلروصي
يف كتابه املعنون ب" من جواابت اإلمام جابر بن

تسعى الدراسة إىل اإلسهام يف معاجلة
اإلشكال القائم بني املذاهب اإلسالمية يف اعتماد
كل مدرسة على آراء أئمتها وفقهائها وحدهم،
ِّ
وجتنب األخذ من املدارس الفقهية األخرى

زيد" ،و"رسالة الزكاة" أليب عبيدة مسلم بن أيب كرمية،
و"اجلامع الصحيح" للربيع بن حبيب ،و"مدونة أيب
غامن" لبشر بن غامن اخلراساين.

أهداف الدراسة

الدراسات السابقة

واالستفادة من أقواهلا واجتهادات أئمتها مع أن
اجلميع يستقي من األصل الواحد :القرآن الكرمي مث
السنة النبوية مث بقية املصادر ،فتحاول أن تذيب هذا
احلاجز ِّ
ببيان ضرورة االنفتاح على اآلخر ،وأخذ
وإيضاح ِّ
أمهية املقارانت
األصوب من أي مذهب،
ِّ

بعد حبثي يف عناوين الدراسات الفقهية مل أطلع
على عنوان يشابه املوضوع املبحوث أو يقاربه ،وإمنا
توجد مصنفات فقهية متعددة -قدمية وحمدثة -تورد
اآلراء املختلفة يف املسائل الفقهية ،ودراسات معاصرة
تتناول مواضيع خاصة يف العبادات أو املعامالت أو
فقه األسرة ،...تقارن بني مذهبني أو أكثر .ومن
الكتاابت املعاصرة حبوث ندوة تطور العلوم الفقهية يف

الفقهية يف تفعيل الفقه الناضج املناسب ،وتقريب
االجتهاد املعاصر بذكر مناذج من املذهب اإلابضي

يف القرنني األول والثاين اهلجريني.

عمان خالل القرن اخلامس اهلجري التأليف املوسوعي
والفقه املقارن يف عمان ،اليت أقيمت بسلطنة عمان
يف مسقط (حمرم  /1426مارس  ،)2005وتناولت
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 إيراد أكثر من رأي يف املسألة الواحدة.

حبوثها مواضيع متعددة ،أقرهبا لعنوان الدراسة "الفقه
املقارن وضوابطه" للدكتور وهبة الزحيلي ،وقد تناول
البحث تعريف الفقه واملقارنة وشروطها وضوابط،
واتريخ الفقه املقارن وعلم اخلالف ،وأهم املصنفات

 ذكر دليل أو أكثر لآلراء.

 نسبة اآلراء كلها أو بعضها إىل أصحاهبا يف
املسألة الواحدة.

الفقهية املوسوعية يف القرن اخلامس اهلجري .وعرف
بعاملني يف ذلك القرن ومها أبو إسحاق الشريازي
الشافعي (ت 476ه) صاحب كتاب املهذب،
والعوتيب اإلابضي (ق 5ه) صاحب كتاب الضياء(.)1

 ترجيح رأي على آخر.
 تغري اجتهاد الفقيه ،وظهور أكثر من رأي له
يف املسألة الواحدة.

منوذجا" للدكتور
–"الفقه املقارن وضوابطه" ؛ العوتيب ً
مصطفى بن صاحل ابجو .وتناول البحث أمهية الفقه
املقارن وغايته وقواعده ،مث تكلم عن معامل الفقه

 وجود االختالف بني الشيخ وتالمذته يف
اختياراهتم وترجيحاهتم.
 خمالفة الفقيه للرأي األشهر يف مذهبه أو

املقارن يف كتاب الضياء للعوتيب اإلابضي (ق5ه).

مذهب مجهور الفقهاء.

وأتيت هذه الدراسة لتخصص احلديث عن
املقارانت الفقهية يف القرنني األول والثاين اهلجريني
للمذهب اإلابضي ،وطريقة املقارنة فيها ،ومدى

واعتمدت الدراسة على املنهج العلمي يف
توثيق املعلومات ،ونسبتها إىل مصادرها ،وختريج
فت أبعالم تلك املرحلة ما عدا
وعر ْ
احلديثّ ،
الصحابة الكرام؛ لشهرهتم.

استيعاهبا لألقوال املتعددة داخل املذهب وخارجه
إبيراد أمثلة تطبيقية مث حتليلها ومناقشتها.

هيكل الدراسة

منهج الدراسة

 متهيد يف معىن املقارانت ،والفقه املقارن،
ومثرة املقارانت الفقهية

تعتمد الدراسة على املنهج الوصفي يف عرض
النماذج املنقولة عن فقهاء تلك املرحلة ،مث املنهج
التحليلي يف التح ّقق من إعماهلا للمقارنة واملوازنة بني

ّ أوالً -معىن املقارانت
 اثنيًا -مثرة املقارانت الفقهية

اآلراء .وقد جعلت الدراسة أمارات املقارنة يف املسائل
املنقولة عن فقهاء تلك املرحلة ما أييت:

 اثلثا -فوائد املقارانت الفقهية
 املبحث األول :املقارانت الفقهية عند اإلمام
جابر بن زيد

( )1ابجو ،مصطفى صاحل "الفقه املقارن وضوابطه العوتيب

أمنوذجا" ،ندوة التأليف املوسوعي والفقه املقارن يف
ً
ُعمان (سلطنة عمان ،مسقط ،حمرم 1426ه /مارس
2005م) ،ص.160- 106

 املبحث الثاين :املقارانت الفقهية عند اإلمام
أيب عبيدة
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 املبحث الثالث :املقارانت الفقهية عند
تالمذة اإلمام أيب عبيدة.

األول -وهو اجلمع بني شيئني وأكثر -هو املعىن
األقرب ملوضوع املقارانت الفقهية وغريها من
املقارانت العلمية كما سيأيت.

 أهم النتائج والتوصيات.

اثنياا -املعىن الصطالحي للفقه املقارن

متهيد يف معىن املقارانت ،والفقه املقارن ،ومثرة

مصطلح " الفقه املقارن" مصطلح حادث ،مل
حاضرا مبعناه
معهودا هبذا اللفظ ،لكن كان
يكن
ً
ً
مبصطلح " اختالف الفقهاء" .وقد ظهرت كتب

املقارانت الفقهية
أولا -معىن املقارانت
ّ
املقارانت مجع مفرده مقارنة ،واملقارنة يف اللغة

عديدة بعنوان اختالف الفقهاء مثل كتاب ابن جرير
الطبي (ت 310هـ).

مصدر يدل على اجلمع بني شيئني فأكثر ،وفعلها
قارن ،فالقاف والراء والنون حروف أصلية .وفعلها
وترد بعض املعاجم أصل بنيتها
قارن يقارن مقارنةّ .

وقد قَبِّ َل هذا املصطلح أكثر الفقهاء املعاصرين،
عب عن الدراسة اجلامعة آلراء
فاملصطلح عندهم يُ ِّّ

إىل القاف والراء والنون ،وحتصر داللتها األوىل يف
أصلني ،األول مجع شيء إىل شيء ،مثل :قارنت بني
شيئني .واألصل الثاين شيء ينتأ بقوة وشدة ،ومنه
قرن الشاة؛ فهو انتئ قوي( .)2ويستعمل الفعل قارن

اجملتهدين وأدلة أقواهلم ،وتوجيهها ،وبيان األصوب
واألرجح منها ،وليس يف ذلك حمذور شرعي .وشاع
هذا املصطلح يف املؤسسات التعليمية األكادميية،

والدراسات العلمية العليا والبحوث الفقهية .وح ّددت
بعض املراجع املعاصرة موضوع الفقه املقارن،
فموضوعه املسائل الفقهية اخلالفية ،ويكون جبمع آراء
املذاهب يف املسألة الواحدة ،وبيان موضع اخلالف

متعداي ،مثل قارن الشيءُ الشيءَ مقارنةً ،وقارنت
ً
()3
الشيءَ ابلشيء ،أي وصلته به  .وقد رصدت بعض
الداللني لكلمة
املعاجم املعاصرة التطور والتوسع
ْ

فنصت على أن املقارنة بني شيئني وبني
املقارنةَّ .
أشياء -إضافة إىل معىن اجلمع  -تعين املوازنة ،وهي
ُحم َدثة ،فيقال األدب املقارن ،والتشريع املقارن ،وهو
استعمال حمدث( .)4ونلحظ مما سبق أن املعىن

ومنشئه ،وإيراد أدلة كل رأي ومناقشتها ،واختيار
الرأي الراجح أو اإلتيان برأي جديد أرجح ُم َدعَّم
()5
عرف الفقه املقارن -يف الوقت
ابلدليل  .ويقتح أن يُ َّ
املعاصر بعد انتشار املعارف وسهولة الوصول إىل
مجع اآلر ِّاء
املصادر واملراجع على اختالفها -أبنهُ :
املختلفة واحملتملة يف املسألة الشرعية العملية املبحوثة،

( )2ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة(قرن)،
ص.852

( )3ابن منظور ،لسان العرب ،مادة(قرن) ،ج،11

( )5الدريين ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله،

ص.139

ج ،1ص ،18-17األشقر وآخرون ،مسائل يف الفقه

( )4مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،مادة(قرن) ،ج،2

املقارن ،ص.11

ص.730

5
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املقارانت الفقهية عند اإلابضية يف القرنني األول والثاين اهلجريني

وتعيني حمل اخلالف فيها ،وإيراد ِّ
أدلة كل رأي ،وبيا ُن
ُ
داللتها ،مث املوازنة بينها ،واختيار األنسب واألرجح
منها .فـ"اجلمع" هو أصل معىن املقارنة ،وهو الوسيلة
إليها ،و"اآلراء املختلفة" عموم اآلراء من أي توجه أو

وحججها وأدلتها ،واحتماهلا آلراء أخرى ،يدرك سعة
االختالف فيها ،ودرجتها الظنية القابلة للتغيري مع
ظهور الدليل األقوى أو الظرف األنسب .وختتصر
الطريق يف تلمس وجهات النظر احملتملة؛ ألن تلك

طائفة أو مذهب ،و"احملتملة" إلدخال آراء جديدة مل
تذكر ،ويقصد ب "الشرعية العملية" الفروع الفقهية.

األقوال املتعددة يف املسألة الواحدة هي نتيجة درس
عميق وجهد دؤوب وتراكم خبات لعقول كثرية
أعملت نظرها يف فهم تلك املسألة ،فأمثرت هذه
األقوال املختلفة .وتفتح األذهان إىل أقوال أخرى

وبيان حمل اخلالف فيها ،وذكر حجج اآلراء؛ لتتم
املوازنة فاملفاضلة ابختيار األرجح واألنسب .ونلحظ
أن مجع اآلراء يف املسألة مع أدلتها والتجيح بينها هو

حمتملة غري مذكورة ،فقد يفتق الرأي ر ًأاي آخر،
ويلفت إىل زاوية أخرى حمتملة ،وكم من قول خرج
من بني رأيني أو أكثر .وتُسعف أبقوال قدمية أو اندرة

وحتمل كلمة املقارنة بعد تطورها معىن املوازنة
واملفاضلة ،وهذا ال يكون إال بفهم املسألة وتصورها

قد تكون حالّ إلشكاليات
مغمور كان حالًّ ملعضالت
مدارس أخرى وتوجهات
املذاهب املختلفة ،وتذهب

أساس املقارنة .
اثلثاا -فوائد املقارانت الفقهية
للمقارانت الفقهية فوائد جليلة ،وآاثر عظيمة
منها أهنا:

معاصرة ،فكم من قول
مستجدة .وتُ ِّّ
عرف على
وتقرب بني
متعددةّ ،
اجلفاء واخلصومة بينها؛

توجه؛ وإمنا هو مثرة
فالصواب ليس مل ًكا ملذهب أو ّ
أثرا ومآالً .وتُطلع
اختيار األقوى حجة واألنسب ً
على مناهج املذاهب الفقهية يف االستنباط

تصوًرا أعمق للمسألة
تعطي الفقيه والباحث ّ
املبحوثة ،وجتلِّّي له حقيقتها وجوانبها الغامضة
فتسهل عليه الوصول إىل
وموضع اخلالف فيها؛
ّ

واالستدالل والعمل ابألدلة األصلية والتبعيّة.

األرجح( .)6وختفف من حدة التعصب للرأي واملذهب
ب السع َة وبـُ ْع َد النظر ،وتقبّ َل اآلخرين
والطائفة(َ ،)7
وهت ُ
وآرائهم؛ فحني يرى الفقيه اآلراء املختلفة يف املسألة

إن املذهب اإلابضي مذهب إسالمي أصيل،
مبكرا يف القرن األول اهلجري .ويعد اإلمام جابر
نشأ ً
بن زيد(( )8ت 93هـ) إمامه ،ومؤسسه ،وقد اعتىن

( )6الدريين ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله،

( )8جابر بن زيد اليحمدي العماين ،ولد بنزوى من عمان
سنة (18هـ) ذهب البصرة طلبًا للعلم ،وتردد على احلجاز،
فالتقى مجعاً من الصحابة ،فأخذ عنهم احلديث ،والفقه ،يعد
املؤسس احلقيقي للمذهب اإلابضي ،له رواايت ،وآراء،
واجتهادات منتشرة يف كتب اإلابضية ،ومن آاثره" :من
جواابت اإلمام جابر بن زيد" (مط) ،رتبها الشيخ سعيد بن

ج ،1ص.23

( )7الدريين ،حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله،
ج ،25 ،1ابجو ،الفقه املقارن وضوابطه ،ص،118

محاد ،أثر تدريس الفقه املقارن بكليات الشريعة يف ترسيخ
مفاهيم التعددية واحلرية الفكرية ،ص.14

=
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توحيدا وأخالقًا
علماؤه ابجلوانب الشرعية املختلفة-
ً
وفقها -وألفوا على امتداد العصور كتبًا كثرية ،بعضها
ً
مطبوع ،وبعضها مازال خمطوطًا .وتركوا آراء فقهية
وسياسية متعددة ومفيدة ،وتتميّز غالب مؤلفاهتم

ابعا -منهجية املقارانت ومعايري الرتجيح عند
را

فقهاء اإلابضية يف القرنيني األول والثاين اهلجريني
ابالطالع على اآلاثر والفتاوى الفقهية املنقولة
عن األئمة األوائل للمذهب اإلابضي ال جند املقارنة
مبعناها العلمي املتعارف عليه عند املعاصرين؛ ألن
غالب تلك اآلاثر هي أجوبة عن مسائل معروضة
عليهم ،أو رسائل أجيب فيها عن بعض النوازل

ابملوسوعية اليت تتناول التوحيد واألخالق والفقه،
وتبز فيها املقارنة بني اآلراء املختلفة .ويلتقي املذهب
اإلابضي مع بقية املذاهب اإلسالمية يف اعتماد
مصادر التشريع -القرآن والسنة واألدلة األخرى

لطالب العلم وبعض القادة أو مناقشات حمدودة بني
أحياان كثرية من األدلة اليت بين
اإلمام وتالمذته ختلو ً
عليها االختيار والتجيح؛ وألن املقارانت كانت يف
بداايهتا حيث مل تتشكل املدارس الفقهية مبعناها

كالقياس واملصلحة املرسلة واالستحسان - .أصوالً
وظل
لالجتهاد واستنباط األحكام الشرعية(.)9
َّ
حاضرا بعلمائه
املذهب اإلابضي إىل الوقت املعاصر
ً

وفقهائه ومؤلفاته الشرعية ،يسهم مع مذاهب األمة
انفتاحا(.)10
اإلسالمية ابلعطاء الواعي ً
تعاوان وتقارًاب و ً

بعد ،غري أننا نُلفي شيئًا من املقارانت
املعروف ُ
احملدودة واملعدودة يف تلك اآلاثر ،اليت متثل البداايت،
وتضع األسس املبدئية يف منهج املقارانت الفقهية،
وتُشجع األجيال املتعاقبة على تفعيل املقارانت
وتطويرها واالستمرار عليها دون حرج .فما وصلنا من
الفقه لتلك املرحلة الزمنية املبكرة والسيما القرن األول
ال تُظهر لنا منهجية متكاملة واضحة للمقارنة ،وال

=

خلف اخلروصي .تويف سنة على الراجح (93هـ711 ،م).

تنص على معايري حمددة للتجيح واالختيار ،لكن
تبني املنهج،
يستفاد من كثري منها إشارات تعني على ّ
وتلمس املعايري .فاملقارنة فيها تكون بذكر بعض
ّ

ينظر :الدرجيين ،طبقات املشايخ ،ج ،2ص،214 ،205

البطاشي ،إحتاف األعيان – ،ج ،1ص.85 – 74

( )9ملزيد من اإليضاح على املصادر املعتمدة يف استنباط

اآلراء اليت وصلتهم ،وإيراد بعض أدلتها ونسبتها
ٍ
أحيان عديدة ،والتصريح ابلراجح
ألصحاهبا يف
واملختار أبلفاظ خمتلفة مثل "يعجبين"" ،وأرى"..
والتجيح يف أكثر األحيان يكون دون ذكر الدليل،

األحكام ومنهجهم يف ذلك ينظر :الساملي ،طلعة الشمس،

وابجو ،منهج الجتهاد عند اإلابضية.

( )10للتوسع يف معرفة املذهب اإلابضي ينظر :الدرجيين،
طبقات املشايخ ،وأمحد بن سعيد الشماخي ،السري،

أحياان ،مع اتساع املقارنة وكثرهتا يف
وقد يذكر الدليل ً
القرن الثاين؛ إذ يبز فيها إير ُاد اآلراء ونسبةُ كثري منها

والنامي ،دراسات عن اإلابضية ،وخليفات ،نشأة اإلابضية،

صاحل ،منهج الدعوة عند اإلابضية ،والسابعي ،اخلوارج

واحلقيقة الغائبة ،اباب عمي ،حممد موسى اباب عمي وآخرون،
معجم أعالم اإلابضية.
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ويقصد ابلبحر ابن عباس .ففي هذه املقولة ما يشري
كثريا من آراء الصحابة
جابرا مجع ووعى ً
إىل أن اإلمام ً
وفقههم الذي يدخله اختالف الرأي والتوجه.

وذكر األدلة ومناقشةُ
ألصحاهبا من اإلابضية وغريهمُ ،
بعضها ،وإبداءُ املختار واملعمول به(.)11
فقرب الرأي من
و ّأما معايري التجيح لديهم
ُ
األدلة األصلية متتبة القرآن مث السنة النبوية ،ففي

وحني منعن النظر يف رسائل( )14اإلمام جابر جند

أحيان كثرية يستدل للقول ابآلية القرآنية واحلديث
النبوي إن رأوا ثبوته ،مث أتيت األدلة األخرى كاإلمجاع
والقياس والرأي ،ويكثر ذكر رأي الصحابة عندهم
والسيما عند اإلمام جابر ،واألخذ به ،مع اختيار

ذكرا ألكثر من رأي يف املسألة الواحدة،
يف بعضها ً
شهرا
ففي جوابه عن رجل حلف أالَ جيامع امرأته ً
شهرا مث مضى لذلك أشهر،
قال"...وأما إن حلف ً
انسا يزعمون أن اليمني انقطعت يوم الشهر،
فإن ً

ذلك واإلشارة إليه عند احلديث عن النماذج من كل
مرحلة(.)12

فإنه يعجبين أن جيعل عليه ميني مغلظة...غري أن

وأما أان فيعجبين أن يُعلم الرجل امرأته ذلك ،فيقول:
قد مضى الشهر وأان مول منك ،وجيامع إال أن يكون
خيري،
ال يستطيع ذلك ،فإن مضى ومل يراجع يف ميينه ّ

غريه حني يظهر هلم رجحان الرأي اآلخر .وال
يعتمدون يف التجيح واالختيارات على آراء أئمتهم
إن رأوا غريها أقوى منها لقوة دليلها .وسيأيت توضيح

املبحث األول :املقارانت الفقهية عند اإلمام جابر
بن زيد
املطلب األول :ذكر املسائل وأهم اآلراء فيها
ميكننا ابتداءً االستئناس ابملقولة املشهورة عن
مؤسس املذهب اإلابضي اإلمام جابر بن زيد":
مت منهم
لقيت سبعني عاملاً من علماء بدر ،فتعلّ ُ
ُ
()13
حىت حطوا حلقي يف املاء ،حىت لقيت البحر" .
=

( )11سيأيت التمثيل على ذلك مع عرض النماذج يف كل
مطلب.
( )12يف مقدمة حمققي مدونة أيب غامن مالمح عامة لطريقة

أي الصحايب اجلليل عبدهللا بن عباس ،فلم يكن من أهل
بدر ،وقد أخذ اإلمام جابر عنه .لكن أقدم صيغة حسب
املصادر املتاحة ما ذكره كتاب االستقامة ق4هـ .وينظر يف

غامن ،ص.32 – 23

جابر بن زيد الفقهية ،ج ،1ص.78
( )14رسائل اإلمام جابر بن زيد هي أجوبة متعددة يف مثاين
عشرة رسالة ،رد فيها على أسئلة طالبه ،وحققها د .النامي
يف كتاب مطبوع متداول.

االستدالل عند فقهاء املدونة .ينظر :اخلراساين ،مدونة أيب

الصيغ املروية عنه كتاب :بو لرواح ،موسوعة آاثر اإلمام

( )13الكدمي ،الستقامة ،ج ،2ص .61 -60وقد
تناقلت املصادر اإلابضية هذه العبارة أبكثر من صيغة ،ومن
أشهرها" أدركت سبعني بدرًّاي فحويت ما عندهم إال البحر".
=
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عكرمة
واحدة"(.)16
()15

املقارانت الفقهية عند اإلابضية يف القرنني األول والثاين اهلجريني

أنه منسوب للصحايب اجلليل ابن مسعود ،ويذكر
السبب يف عدم أخذه بذلك الرأي أن نسبته البن
مسعود غري مؤكدة .ومل يبني الدليل على اختياره،
ولعله قاس املسألة على الطالق قبل الدخول إذا مل

شهرا وغري ذلك مبنزلة
يزعم أن
ً

ففي هذه املسألة يذكر اإلمام جابر ر ًأاي دون
انسا يزعمون ،)...مث
تعيني ألصحابه يف قوله (فإن ً

مهرا .فهذه املقارنة تشكل البداايت،
يفرض املطلق ً
التعليل
ففيها ٌ
مجع ألكثر من رأي ،و ٌ
اختيار للراجح ،و ُ
يف ترك الرأي اآلخر املنسوب للصحايب ابن مسعود .

خيتار ر ًأاي آخر بقوله (أما أان فيعجبين ،)...ويذكر
ر ًأاي ألحد معاصريه وهو عكرمة ،وهذا جانب من
املقارنة .لكنه مل يورد دليله على اختياره.

ويف مسألة املرأة املتوىف عنها زوجها قال....":

ونلحظ يف بعض أجوبته مثل ذلك يتكرر ،ففي

وأما املتوىف عنها زوجها فال نفقة هلا ،وال هلا إال
املرياث ،ويكره للمتوىف عنها زوجه الزينة إال الكحل،
فال أبس ابلكحل .وال خترج من بيتها حىت حتل

جواب له "عن أيب الشعثاء (أي جابر بن زيد) يف
رجل تزوج امرأة ومل يفرض هلا صداقًا مث مات؟ قال:
ال صداق هلا ،وعليها العدة ،وهلا املرياث .قال أبو

للزوج ،وإن خرجت فال جناح عليها .وبلغنا عن
عائشة أم املؤمنني ملا قتل طلحة انطلقت أبختها أم
كلثوم ،فاعتدت يف بيتها"(.")19

علي( )17إمجاع من الفقهاء أن هلا صداق نسائها أو
من كان مثلها من أهل بيتها .وروي ذلك عن ابن
مسعود أن هلا الصداق .قال جابر :لو جند هذا عن
ابن مسعود أخذان به"(.)18

جابرا يورد رأيني يف خروج
فنجد هنا اإلمام ً
املعتدة من الوفاة ،ويرى أالً خترج؛ لكن إن خرجت،
فال حرج عليها ،ويدلل هلذا الرأي بفعل أم املؤمنني
عائشة.

ففي هذا املسألة ورد أكثر من رأي ،واختار
اإلمام جابر ما يراه أرجح ،ومل أيخذ ابلرأي اآلخر مع

ويف جوابه عن القنوت يف الصالة يشري إىل
الرأي اآلخر الذي ال خيتاره" الصالة كلها قنوت ،وأما
الذي يصنعون فما أدري ما هو"( .")20ويف ذلك
داللة على اطالعه على اخلالف احلاصل يف مشروعية

( )15عكرمة بن عبد هللا الببري املدين ،أبو عبد هللا ،موىل
عبد هللا بن عباس ،ولد سنة(25هـ) ،روى عن ابن عباس،
وأخذه عنه ،يعد من علماء التابعني ،ومن أعلم الناس
ابلتفسري واملغازي ،تويف ابملدينة سنة(105ه) .ابن خلكان،
وفيات األعيان ،ج ،3ص ،265الزركلي ،األعالم ،ج،4
ص.244

القنوت .ويف مسألة الطالق بعد اخللع جييب السائل
أبن اخللع ينهي احلياة الزوجية ،فليس للرجل من أمر

ص.124
( )17مل أطلع على ترمجة له.

( )19اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

( )16جابر ،رسائل اإلمام جابر ،الرسالة الثامنة عشرة،

ص.168

( )20اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

( )18اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

ص.27

ص.83
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املرأة شيء ،وإذا طلق فذلك مبنزلة من طلق ما ال
ميلك .وينسب ذلك إىل الفقهاء إذ يقول" :فإن
الفقهاء يقولون ال طالق ملن خلع(")21

التابعني كعكرمة تلميذ ابن عباس( .)26ويف مسائل
كثرية جييب اإلمام جابر سائليه أبقوال الصحابة
والسيما الصحايب عبدهللا بن عباس ،ومن ذلك قوله"
فإن ابن عباس كان يقول :قضى عمر بن اخلطاب يف

وتغري اجتهاده
خلالف املشهورّ ،

ذلك ، "...وقوله" فإن ابن عباس ...يقول :حترم
عليه" ( .)28وقوله يف اشتاط صاحب املال يف
املضاربة على الرجل الذي يضارب يف املال " :فإن
ابن عباس ينهى عن ذلك ،إال أن يقول له :ال تبارح
فأما أن يقول لهِّ :
اشت كذا
حبراَّ .
مبايل ،وال ختاطر به ً
وكذا ،وال ِّ
تشت كذا وكذا ،فال(.")29

املطلب الثاين :نسبة اآلراء إىل أصحاهبا ،وترجيحه

()27

الفرع األول :نسبة اآلراء إىل أصحاهبا
مما يدل على استحضار اإلمام جابر
ذكره لعدد من اآلراء املختلفة منسوبةً إىل
للمقارانت ُ
أصحاهبا .فمن الصحابة األجالء الذين ذكر آراءهم
الفقهية ابن عباس ،وهو أكثر الصحابة الذين يذكر

نفسه فضل علم الصحابة
ويؤكد اإلمام جابر ُ
ورجحان رأيهم على رأيه ورأي من جاء بعده .فيقول
بعد أن ذكر ر ًأاي خيالف رأي شيخه الصحايب عبدهللا
بن عباس يف مسألة املرأة اليت طلقت قبل الدخول يف
مرض موت زوجها " ولوال قول ابن عباس يف ذلك

آراءهم( ،)22وعمر بن اخلطاب( ،)23وابن مسعود(،)24
أحياان آراء بعض
وأم املؤمنني عائشة( ،)25ويذكر
ً

( )21جابر ،رسائل اإلمام جابر بن زيد ،الرسالة السادسة

لسرين وإن تزوجت إذا عرف الضرر أن تستوجب
أي من قبلنا أفضل
األمر كله ،مامل يذهب مرياثها .ور ُ
من رأينا الذي نرى ،ومل يزل ِّ
اآلخر يعرف لألول،

عشرة ،ص.113
( )22جابر ،رسائل اإلمام جابر ،ص ،72وص،85
وص ،114و ص ،118وص ،119وص ،121الربيع،
اجلامع الصحيح ،ج،1ص ،27وص ،28وص،55

وكانوا أحق بذلك؛ املهاجرين مع رسول هللا ﷺ

وص ،96ص ،107وص ،128ص ،144اخلروصي ،من
جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص ،27وص ،43وص،50

وص ،53وص ،59وص ،65وص ،81وص.150

( )26جابر ،رسائل اإلمام جابر ،الرسالة الثامنة عشرة،

( )23الربيع ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص ،35وص،86

ص.124

وص ،130وص.160

ص.85

اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص،43

( )27جابر ،رسائل اإلمام جابر بن زيد ،الرسالة السادسة،

( )24الربيع ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص ،207اخلروصي،

( )28املرجع السابق ،ص .85وينظر للمزيد ،جابر ،من

( )25الربيع ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص ،36وص،68

وص ،53وص ،65وص.150

من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص.83

جواابت اإلمام جابر ،ص ،27وص ،43وص،50

وص ،111وص ،115وص ،131اخلروصي ،من جواابت

( )29جابر ،رسائل اإلمام جابر بن زيد ،الرسالة السابعة

اإلمام جابر ،ص.168

عشرة ،ص.121
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 .3املال املستفاد حيسب له حول مستقل،
ويزكى زكاة مستقلة(.)35

والتابعني له إبحسان .)30("...ويف هذا داللة على
االعتاف بفضلهم ،وعلو قدرهم ومنزلتهم العلمية،
جابرا قد خيتار ما يراه أصوب
وداللة على أن اإلمام ً
يف نظره وإن كان قد خالف ما اختاره بعض

 .4عدم جواز نكاح الصبيان(.)36
 .5العمرة تؤدى مرة واحدة يف العام(.)37

الصحابة.

 .6وجوب اإلشهاد على البيع .
()38

الفرع الثاين :ترجيحه خلالف املشهور

 .7اخللع ليس بطالق .
()39

ويؤكد على استحضار اإلمام جابر للمقارانت

 .8جواز انتقال املعتدة عدة الوفاة .
()40

اختياره آلراء مل يسبق إليها ،أو َمن
يف املسائل
ُ
اختارها قلة من فقهاء الصحابة قبله ،ومن تلك
املسائل:

 .9حتقق اإلحصان ابلزواج والدخول وإن مل
حيصل مجاع بني الزوجني(.)41

 .1كراهة الصالة فوق الكعبة ،وداخلها(.)31
وروي عنه عدم صحة الصالة فوق
الكعبة(.)32

()35

بولرواح ،موسوعة آاثر اإلمام جابر ،ج،1

ص.612

 .2أولويّة تغسيل الزوج للزوجته املتوفاة ،وتغسيل

( )36اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر ،ص،132

الزوجة لزوجها املتوىف؛ إذ يقول ":بعضهم
أوىل ببعض يف احلياة ويف املمات(." )33
وأوصى أن تغسله زوجته(.)34

( )37جابر ،رسائل اإلمام جابر بن زيد ،الرسالة الرابعة،

( )30جابر ،رسائل اإلمام جابر ،الرسالة السابعة عشرة،

بولرواح ،موسوعة آاثر اإلمام جابر بن زيد الفقهية ،ج،1

بولرواح ،موسوعة آاثر اإلمام جابر بن زيد الفقهية ،ج،2

ص.770-769

ص .76بكوش ،فقه اإلمام جابر بن زيد ،ص،303
ص.669

ص.119

( )31اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،
ص.23

( )38بكوش ،فقه اإلمام جابر بن زيد ،ص،449

( )32ابن بركة ،اجلامع ،ج ،2ص ،786بكوش ،فقه

ص.936-935

بولرواح ،موسوعة آاثر اإلمام جابر بن زيد الفقهية ،ج،2

( )39اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

اإلمام جابر بن زيد ،ص ،179-178بولرواح ،موسوعة

ص .93بولرواح ،موسوعة آاثر اإلمام جابر بن زيد

آاثر اإلمام جابر بن زيد الفقهية ،ج ،1ص.478

الفقهية ،ج ،2ص.870-866

( )33اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

( )40اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

ص.53

ص .91بولرواح ،موسوعة آاثر اإلمام جابربن زيد الفقهية،

( )34اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

ج،2ص.901-900

ص.53
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ومراجعتها هلا ومقارنة قوله السابق أبقوال أخرى ،ومن
أمثلة ذلك:

وال شك أن هذه االختيارات املتفردة أو غري
املشهورة ال حتصل بغري االطالع على اآلراء املشهورة
األخرى.

 .1ما يقال بعد التكبرية الثانية يف الصالة على
امليت ،ففي أحد أجوبته يقرأ الفاحتة( ،)49ويف

ومن عبارات اإلمام جابر يف االختيار التجيح

جواب آخر حيمد هللا ويصلي على النيب
حممد ﷺ.
 .2الصالة فوق الكعبة ،جاء عنه الكراهة،
واملنع(.)50

قوله(أرى)( ،)42و(ال أرى)( ،)43و(ال يعجبين)(،)44
()45
إيل)( ،)46و(أحب ذلك
و(يعجبين)  ،و(أحب ّ
إيل)( ،)47و(يسرين)(.)48
ّ
تغري اجتهاده
الفرع الثالثّ :

 .3يف انتقال املرأة من بيتها أثناء عدة الوفاة ورد
له رأاين األول االنتقال ،والثاين عدم
االنتقال لكن ال تثريب عليها إن

أحياان يكون لإلمام جابر رأاين أو أكثر يف
و ً
تغري اجتهاده فيها،
املسألة ،وهذا أمارة على ِّّ

انتقلت(.)51
ومما يؤكد استحضار اإلمام جابر لآلراء املختلفة
واملقارنة بينها آراؤه الكثرية وفتاواه املتناثرة يف رسائله
وأجوبته واملصادر اليت روت فقه وحفظت آاثره ،وهي

=

( )41اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص  ،388بولرواح،
موسوعة آاثر اإلمام جابر بن زيد الفقهية ،ج،2

آراء تنم عن سعة يف الفقه وعمق يف املقاصد ،وقد
مجع الباحث بولرواح آاثر اإلمام جابر -حسب
مسحه للمصادر اإلابضية وغري اإلابضية -فبلغت ما

ص.1047

( )42اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد ،ص
 ،13و ص.60

( )43اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،
ص ،46وص.61

( )44جابر ،رسائل اإلمام جابر بن زيد ،الرسالة األوىل،
ص ،61والرسالة الرابعة عشرة ،ص.107
( )45جابر ،رسائل اإلمام جابر بن زيد ،الرسالة األوىل،

( )49اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

ص.62

( )46جابر ،رسائل اإلمام جابر بن زيد ،الرسالة الثانية،

ص.54

( )50اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

ص ،65والرسالة الرابعة عشرة ،ص.107

( )47جابر ،رسائل اإلمام جابر بن زيد ،الرسالة الثانية،

ص ،23بكوش ،فقه اإلمام جابر بن زيد ،ص-178

ص ،66والرسالة اخلامسة ،ص.78

.179

( )51اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر ،ص،91

( )48جابر ،رسائل اإلمام جابر بن زيد ،الرسالة السابعة

وص.167

عشرة ،ص ،118وص.119
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يقارب ( )1653ر ًأاي ،جلُّها يف فروع الفقه املختلفة
(.)52

املبحث الثاين :املقارانت عند اإلمام أيب عبيدة

()53

املطلب األول :املقارانت بذكر اآلراء وأصحاهبا

ونلحظ بعد التمعن يف كثري من أجوبة اإلمام
جابر وفتاواه ورسائله أن ألفاظ التمايز الفقهي

وخارجه
داخل املذهب
وأدلتها ،واملقارانت
َ
َ
الفرع األول :املقارانت بذكر اآلراء وأصحاهبا

املشهور مثل" أصحابنا" و" املعمول به" مل تكن قد
ظهرت؛ إذ ختلو أجوبته وفتاواه منها.

وأدلتها
يعد أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية أشهر

جابرا -مؤسس
وخنلص مما سبق أن اإلمام ً
املذهب اإلابضي -كان جييب عن املسائل الفقهية

وأتثريا يف مسرية
أثرا
ً
تالمذة اإلمام جابر ،وأكثرهم ً
املذهب اإلابضي ،إذ كان املرجع األبرز لإلابضية بعد
اإلمام جابر ،وتلقى عنه العلم طالب كثريون نشروا
العلم يف املشرق واملغرب( .)54وتبدو املقارنة أكثر

بعد النظر يف أدلتها واآلراء اليت تل ّقاها عن الصحابة
مباشرة أو اليت بلغته عنهم ،ويقارن بينها ،فيختار
األصوب منها وما يراه أرجح وأنسب يف نظره

تطورا عند أيب عبيدة يف أجوبته وفتاواه؛ ففي أحيان
ً
عديدة يذكر اآلراء وأصحاهبا ،والراجح منها ،وقد
يذكر حجج الرأي املخالف لرأيه ،ففي رسالة

واجتهاده .وأن املقارن َة الفقهية لدية كانت أ َّوليّة تعتمد
على استحضار اآلراء اليت بلغته ،واختيار األرجح
أحياان.
منها مع ذكر الدليل عليها ً

الزكاة

()55

بعض األمثلة على ذلك ،منها جوابه عن

( )53أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي ابلوالء ،من
أشهر طالب اإلمام جابر بن زيد ،وآلت إليه قيادة املذهب
اإلابضي بعد اإلمام جابر ،ودرس عليه طالب كثريون،
انتشروا يف أحناء متعددة  ،ومن آاثره كتاب يف الزكاة ،ورسائل
تعرف برسائل أيب عبيدة ،وكتاب مسائل أيب عبيدة ،وفتاوى
متناثرة يف كتب اإلابضية .تويف سنة (145هـ762 ،م).
الدرجيين ،طبقات املشايخ ،ج ،2ص ،246 ،238اباب

عمي ،معجم أعالم اإلابضية ،ج ،2ص.419 ،418

( )54ينظر يف مكانة أيب عبيدة :الراشدي ،اإلمام أبو
عبيدة مسلم بن أيب كرمية وفقهه ،ص.380-370

( )55هي رسالة يف موضوع الزكاة أجاب فيها اإلمام أبو
عبيدة عن بعض األسئلة املوجهة إليه من إابضية املغرب
غالبها يف مسائل الزكاة .وقد أخرجت هذه الرسالة وزارة
التاث العمانية مطبوعةً دون مقارنة بني النسخ .مث قام د
مبارك الراشدي بتحقيقها حتقي ًقا علميًّا مع دراستها يف رسالته

( )52ينظر :بولرواح ،موسوعة آاثر اإلمام جابر بن زيد
الفقهية ،ج ،2الفهارس ،ص.1551 -1468

=
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القدمي أهم مسات املقارنة ،وهي ذكر اآلراء ،وقائليها،
وأدلة الفريقني ،واحتام املخالف يف الرأي بلفظ
(بعض أهل العلم).

زكاة أموال األطفال" :و َّأما ما ذكرمت من أطفال يف
حجر املسلم وهو خليفتهم أو غري خليفة ،أترى له أن
يزكى عنهم؟ فأصحابنا أيمرون اخلليفة أن يزكي عنهم،
ويروون ذلك عن عائشة وعمر بن اخلطاب رمحة هللا

الفرع الثاين :املقارانت داخل املذهب وخارجه

عليهما ،وعن علي بن أيب طالب ،وعن جابر بن
زيد ،ومجيع فقهائنا على ذلك .وزعم بعض أهل العلم
احتج الذين قالوا
أنَّه ال زكاة على الطفل حىت يبلغ .و َّ
احتج
على اليتيم الزكاة بقول عمر وعلي وعائشة .و َّ

جيري اإلمام أبو عبيدة مقارانت بني علماء
مذهبه وغريهم يف مسائل متعددة ،منها" :و َّأما ما
ذكرمت من رجلني أصاب أحدمها زرعاً واآلخر مل

يصب شيئاً ،ومها يف احلاجة سواء أو متفاضالن فقلتم
كيف يعطون؟ ذكر بعض أصحابنا أنَّه ينظر للذي
أصاب الزرع كم هو فيحسب ببعض عياله ،فيجعل
يف قوهتم ،فإن كان فيه قوت واحد أو اثنني حط من

الذين قالوا ال زكاة على الطفل حىت يبلغ وهذا يف
العني نفسه عن ابن عباس وجابر بن عبد هللا
﴿خ ْذ ِّم ْن أ َْم َو ِّاهلِّ ْم
وابلكتاب نصاً ،قال هللا َّ
عز وجلُ :
ص َدقَةً تُطَ ِّّه ُرُه ْم َوتـَُزّكِّ ِّيه ْم ِّهبَا﴾ (التوبة ،)103
َ
والتطهري َّإمنا يكون من الذنوب ويكون أيضاً على
تقرب منه ،و َّأما غري
َّقرب ،وال ذنب على طفل وال ُّ
الت ُّ
اخلليفة فال يزكي عنهم شيئًا من العني"(.)56

عياله فيعطى مع صاحبه الذي مل يصب شيئًا
ابلسواء ،وما بقي على قدر العيال واحلاجة .وزعم
بعض أصحابنا أنَّه حياسب الذي أصاب حبملته،
ويعطى للذي مل يصب مثله ويقسم عليهما ما بقي
ابلسواء .وقال بعض أصحابنا :يرد ذلك إىل الذين
حيضرون ذلك األمر يف كل زمان ،وجيتهدون رأيهم يف
العدل لفقرائهم ،مث ينفذون ذلك على ما رأوا .وابهلل

فهنا يورد اإلمام أبو عبيدة رأيني ،وينسب الرأي
األول لعلماء اإلابضية (مجيع فقهائنا) ،ويقول إنه
مروي عن ثالثة من الصحابة وهم أم املؤمنني عائشة
واخلليفتان عمر وعلي ،والتابعي جابر بن زيد ،مث
يذكر الرأي اآلخر بلفظ" بعض أهل العلم" .ويذكر
بعد ذلك دليل من يوجب الزكاة يف ماهلم (الرأي
األول) ،ودليل من ال يوجبها (الرأي اآلخر)،

التوفيق"(.)57
قوال بلفظ ":ذكر
فهنا ينسب لبعض اإلابضية ً
بعض أصحابنا ،مث يذكر قوالً آخر يقابله بلفظ":

وزعم بعض أصحابنا" ،مث يورد قوالً اثلثًا بلفظ" :
وقال بعض أصحابنا" .فجمع ثالثة آراء يف املسألة،
لكنه مل يذكر الراجح؛ ولعله يُعلم السائل ابلسعة يف
هذه املسألة.

ويستدل له ابلقرآن الكرمي .فيظهر يف هذا النص
=

للماجستري ،وهي مطبوعة يف كتابه اإلمام أيب عبيدة مسلم

بن أيب كرمية التميمي وفقه .ينظر :الراشدي ،اإلمام أيب

عبيدة مسلم بن أيب كرمية التميمي وفقه ،ص-499
.531

( )57أبو عبيدة ،رسالة يف الزكاة ،ص.17

( )56أبو عبيدة ،رسالة يف الزكاة ،ص.25 -24
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املذهب وخارجه ،وترجيح .ومما يدل على استحضار
ذكره لبعض اآلراء ونسبتُها
أيب عبيدة لآلراء املختلفة ُ
للصحابة كما يف األمثلة السابقة ،ويف آاثره وأجوبته
املنقولة عنه(.)60

ويف مسألة أخرى يعرض اإلمام أبو عبيدة
اجتهادين خمتلفني للخلفتني الراشدين أيب بكر وعمر،
ومييل إىل رأي اخلليفة عمر " :و َّأما قولكم هل ألهل
فأما
الفضل يف الدين يف الزكاة من فضل خيصون به؟ َّ

أبو بكر فقد ساوى بني النَّاس وأعطاهم على قدر
فقرهم ،وثقلة عياهلم ،و َّأما عمر رمحة هللا عليه فقد
فضل أهل الفضل يف الدين والفقه ،والسابقة يف
اإلسالم ،وأهل النكاية وأهل كل ذي فضل من
فضله ،وهو أحب إلينا وبه أنخذ".

املطلب الثاين :استقالل أيب عبيدة عن شيخه،
وتغري اجتهاده
واختالفه مع معاصريه ر
الفرع األول :استقالل أيب عبيدة عن شيخه
جند استقالل أيب عبيدة عن شيخه جابر يف
ظاهرا يف مسائل كثرية ،وهذا ال
اجتهاده وترجيحه ً
يكون إال ابلنظر املستقل يف أدلة املسألة ،واملقارنة بني

()58

ففي هذه املسألة مجع لرأيني ،واختيار
ألحدمها ،وهذا من أسس املقارنة الفقهية .ويف زكاة

اآلراء الواردة فيها ،فمن املسائل اليت تظهر استقالل
أيب عبيدة عن شيخه جابر ومقارنته لآلراء ،ما ذكره
أبو غامن يف مدونته عند حماورته البن عبد العزيز يف
اإلحصان وحد الزان ،وهل يقع اإلحصان مبجرد العقد

الزروع ذكر اختالف الفقهاء يف اشتاط النصاب
وعدمه ،وأورد رأيني ،الرأي األول نسبه لإلابضية
بلفظ " أصحابنا" وبعض الفقهاء ،وهو ما رجحه،
فقال ":ففي ذلك قوالن ،ورأي أصحابنا وبعض

والدخول دون مجاع؟ " قلت :فإن تزوج امرأة فدخل
هبا ،ومل جيامعها ،مث زان ،أيرجم أم ال؟ .قال :هذا
أيضا مما أخبين أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه يراه
ً

الفقهاء أن يؤدي عن كل ما أنبتت األرض عشره،
كثريا...وهو رأي وبه أنخذ" .والرأي
قليالً كان أم ً
الثاين نسبه لبعضهم فقال " :وقال بعضهم :إنه ال

حمصنًا ،ويقول حتصنه املرأة وإن مل يدخل هبا ،غري أن
أاب عبيدة خيالفه يف ذلك ويقول :ال رجم عليه حىت
جيامعها(.)61

يودي من شيء من احلبوب والزبيب والتمر إال ما فيه
مخسة أوسق .)59("....ويف هذا مقارنة مبدئية داخل
( )58أبو عبيدة ،رسالة يف الزكاة ،ص10
( )59هذا النص يوجد يف النسخة احملققة من رسالة أيب
عبيدة املضمنة يف كتاب الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن
أيب كرمية وفقهه ،ص .526وال يوجد يف النسخة املطبوعة
العمانية .وقد ذكر الراشدي أن النسخة اليت
من وزارة التاث ُ
طبعتها وزارة التاث هبا بعض السقط .ينظر :الراشدي،

=

والثمار حىت تبلغ" مخسة أوسق" ،ويوجبوهنا يف أصناف
حمددة .ويوافق أاب عبيدة تلمي ُذه عبدهللا بن عبدالعزيز .ينظر:

الربيع ،اجلامع الصحيح ،ص ،135اخلراساين ،مدونة أيب

غامن ،ص ،426بولرواح ،آاثر اإلمام جابر بن زيد الفقهية،
ج ،1ص.616 – 613

اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية وفقهه ،ص .499وما

( )60وينظر :اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.49

يذكره اإلمام أبو عبيدة هنا هو خالف املشهور عن اإلمام
جابر واملذهب اإلابضي ،فهم ال يوجبون الزكاة يف الزرع

( )61اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.388-387

=
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 ومن املسائل اليت خالف فيها أبو عبيدة
جابرا ما أييت:
شيخه ً

وهذا يدل على أن أاب عبيدة يقارن بني اآلراء،
وخيتار ما يراه أرجح وإن كان خالف رأي شيخه
وإمامه جابر بن زيد.

 يرى اإلمام جابر أن كفارة الصيام تلزم من
متعمدا دون عذر ،وال يرى ذلك
أكل
ً
تلميذه أبو عبيدة(.)62

الفرع الثاين :اختالف أيب عبيدة مع معاصريه
يدل على تفعيل أيب عبيدة للمقارنة ولو كانت
مبدئية ما نقل من االختالف بينه بني بعض معاصريه
من فقهاء اإلابضية .ففي قضية إقامة اجلمعة يف أرض
األعاجم اختار أبو عبيدة أالَّ تقام فيها؛ ألهنا ليست

زوجها يف
 يرى اإلمام جابر فيمن طلقها ُ
مرضه قبل الدخول فمات أن هلا نصف
الصداق وال مرياث وال عدة عليها( .)63ويرى
تلميذه أبو عبيدة أهنا إن اعتدت فلها

من األمصار ،ورأى ضمام بن السائب( )68وجوهبا
فيها إذا أقيمت احلدود( .)69واختار أبو عبيدة جواز
تفريق الدراهم بدل إخراج الطعام ،ورأى ضمام أن

صداقها واملرياث ،وإن تزوجت ومل تعتد فلها
نصف الصداق ،وال مرياث هلا(.)64

 ال يرى اإلمام جابر صحة نكاح

املشروع إخراج الطعام ال الدراهم( .)70واختار أبو
عبيدة أالَّ إعادة على من دخل الصالة مع إمام قنت
يف صالته وهو ال يعلم أنه سيقنت ،ورأى حاجب بن

الصبيان( ،)65ويرى صحته أبو عبيدة(.)66

 يثبت اإلمام جابر بن زيد شفعة اجلوار ،وال
يثبتها أبو عبيدة(.)67

أيب مودود

()71

أن عليه اإلعادة مطل ًقا علم أو مل

( )62الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية

( )68أبو عبدهللا ضمام بن السائب األزدي عماين األصل،
ولد يف البصرة وعاش فيها ،يعد من تالمذة اإلمام جابر
البارزين ،يعرف براوية جابر بن زيد؛ ألن أكثر فتواه قال
جابرا ،تويف قبل سنة (129هـ 747 -م).
جابر ،ومسعت ً

ص.89

السعدي ،معجم الفقهاء واملتكلمني اإلابضية  ،ج،2

وفقهه ،ص.469

( )63اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

الدرجيين ،طبقات املشايخ ،ج ،2ص،248 -246

( )64الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية

ص.207 -206

( )65اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

وفقهه ،ص.476

( )66الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية

وفقهه ،ص477
( )71أبو مودود حاجب بن مودود الطائي ،عماين األصل
ولد يف البصرة ونشأ هبا ،تتلمذ على يد اإلمام جابر بن زيد.
عرف عنه الزهد والورع .تويف بني (145 -136هـ-754 /

وفقهه ،ص.471

( )69الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية

ص.132

( )70الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية

وفقهه ،ص.470

( )67الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية
وفقهه ،ص469

=
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احدا( .)76ونُقل عن أيب عبيدة أنه كان ال يرى النفقة
و ً
للمطلقة ثال ًاث ،لكنه قال بعد ذلك أن هلا النفقة؛ ألن
الطالق إمنا كان من الزوج( .)77وهذا كله أمارة
االطالع على اآلراء واملقارنة بينها.

يعلم( .)72واختار أبو عبيدة يف من أومتن على دراهم،
فاقتض منها شيئًا ،مث تلفت الدراهم الباقية كلها َّ
أن
عليه ضمان ما اقتض فحسب؛ ألن يده على الباقي
يد أمانة ال ضمان ،ورأى أبو نوح صاحل بن
الدهان(َّ )73
أن عليه ضمان الدراهم كلها(.)74

وقد ظهرت بعض املصطلحات اليت تدل على
استقالل املذهب اإلابضي ابلعمل الفقهي عند أيب
عبيدة ،مثل "املعمول به عندان"(" ،)78العمل
عندان"(" ،)79أما العمل فعلى"( ،)80و"أصحابنا"(.)81

تغري اجتهاده
الفرع الثالث :ر
نفسه اجتهاداته مىت ما
ِّّ
ويغريُ اإلمام أبو عبيدة ُ
ظهر له الرأي اآلخر أصوب ،ومن املسائل اليت تغري
فيها رأيه مسألة اخللع؛ أطالق أم فسخ؟ فحني كان
ينقل رأي عبدهللا بن عباس وجابر بن زيد يف أن
اخللع ليس طالقًا ،استحب يف آخر زمانه قول

وهذا يدل على بروز اخلالف الفقهي بني املذاهب
آنذاك ،وحصول التمايز يف االجتهاد واالستنباط،
واطالع أيب عبيدة على اآلراء املختلفة للمذاهب
األخرى.

الصحايب ابن مسعود أن اخللع تطليقة ابئنة( .)75وكان
يرى أن الذهب والفضة جنسان خمتلفان ،فال حيمالن
جنسا
على بعض ،مث رجع عن ذلك ،وعدمها ً

وخنلص مما سبق أن املقارنة عند أيب عبيدة
وتطورا من املقارنة عند شيخه
اتساعا
كانت أكثر
ً
ً
اإلمام جابر ،فقد برز يف كثري منها عرض اآلراء
ونسبتها وذكر أدلتها ،واختيار الراجح منها .وظهر
فيها استقالله عن شيخه وأقرانه ابالجتهاد والتجيح.
وبدت فيها مصطلحات التمايز املذهيب يف االختيار

=

762م) .الدرجيين ،طبقات املشايخ ،ج ،2ص-248
 ،253السعدي ،معجم الفقهاء واملتكلمني اإلابضية،
ج ،1ص.134 -130

والعمل.

( )72الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية
وفقهه ،ص.477

( )73أبو نوح صاحل بن نوح الدهان ،أصله من عمان،
وعاش ابلبصرة ،وتتلمذ على اإلمام جابر ،يعد من أئمة
املذهب اإلابضي ،وكان له إسهام يف نشر العلم .حي إىل

اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية وفقهه ،ص.487

ج ،2ص ،255 -254السعدي ،معجم الفقهاء

( )78الربيع ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص.30

( )74الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية

( )80الربيع ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص.147

( )75اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.255

وفقهه ،ص.499

( )76اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص ،525الراشدي،
( )77اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.188

سنة (129هـ 747 -م) .الدرجيين ،طبقات املشايخ،

( )79الربيع ،اجلامع الصحيح ،ج ،1ص.52

واملتكلمني اإلابضية ،ج ،2ص.195 -194

( )81الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية

وفقهه ،ص.478
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فيقول أبو غامن (:سألت أاب املؤرج( )84عن االختالف
يف الرأي واختالف السلف قبلنا يف رأيهم ،أليس قد
يسعهم االختالف ،ومل يبأ بعضهم من بعض؟ قال:
بل ذلك واسع .قلت :فإن أخذ الناس ببعض

املبحث الثالث :املقارانت عند تالميذ أيب
عبيدة

()82

املطلب األول :املقارانت املتعددة داخل املذهب
وخارجه

أقاويلهم ،وهو خالف ملا اجتمع عليه املسلمون ،هل
يبأ بعضهم من بعض أم ال؟ فقال يل مغضبًا :ما
محلك على الباءة اي هذا ،إنك إليها لسريع .ما يسع
أتصيل
من قبلنا فهو يسعنا( ).)85ففي هذه احملاورة
ٌ

إذا اجتهنا إىل املسائل املنقولة عن تالمذة أيب
عبيدة نلحظ اتساع دائرة املقارانت ،وحضور
االختالفات الفقهية بصورة أكب وأوضح ،ففي مدونة
أيب غامن اخلراساين( )83أمثلةٌ زاخرة ابملدارسات الفقهية
عن طريق السؤال واجلواب واالعتاض واحملاورة بني
ذكر لآلراء
التلميذ وشيخه ،ويتخللها
ً
أحياان كثرية ٌ

قومي لتقبل االختالف يف االجتهاد ،وتنبيهٌ إىل سعة
األمر ورحابته يف تبين اآلراء وإن كانت من غري
املذهب ،وتوجيهٌ إىل االبتعاد عن الطعن يف اجتهاد

استحضار لألدلة
وأصحاهبا داخل املذهب وخارجه ،و
ٌ
والعلل ،وإبداءٌ للتجيح واالختيار .

وإملاح إىل األخذ ابألصوب
اآلخرين والتبؤ منهم،
ٌ
واألرجح.

ِّ
وترسخ مدونةُ أيب غامن سعةَ االختالف يف
ّ
ب اهتام اآلخرين و ِّ
التبؤ منهم،
اآلراء وتقبُّـلَه ،وجتنّ َ

ومن تلك املسائل الواردة يف املدونة واليت جتلّي
املقارانت الفقهية ما أييت:
يف ألفاظ الطالق "..عن أيب غامن قلت :فالبية
(أي لفظ أنت "برية") ،قال ابن عبد العزيز( :)86قد

( )82تالمذة أيب عبيدة كثريون ومن أقطار متعددة،
كالعراق ،وخراسان ،واحلجاز وعمان واليمن ومصر واملغرب
العريب األكب .ينظر يف تفاصيل تالمذة أيب عبيدة :الراشدي،

( )84أبو املؤرج عمر بن حممد القدمي السدوسي من بلدة
قدم ابليمن ،تتلمذ على يد أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية،
يعد من كبار فقهاء اإلابضية يف القرن الثاين اهلجري ،وأورد
كثريا من آرائه ،تقدر وفاته سنة(150هـ).
أبو غامن يف مدونته ً

اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية وفقهه ،ص-223
.268
( )83أبو غامن بشر بن غامن اخلراساين ،من علماء اإلابضية
يف ق(2هـ) ،وأحد تالمذة اإلمام الربيع بن حبيب تويف سنة
(200هـ816 ،م) ،ويرى بعض املعاصرين أن وفاته بعد سنة
(220هـ) .واملدونة كتاب مجع فيه أبو غامن ما بلغه من
اجتهادات أئمة اإلابضية الذين سبقوه كاإلمام جابر وأيب
عبيدة ،والذين عاصرهم ولقيهم كالربيع وابن عبد العزيز.

الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية وفقهه،

ص ،240 – 239السعدي ،معجم الفقهاء واملتكلمني
اإلابضية ،ج ،2ص.385 – 384

( )85اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.521
( )86عبد هللا بن عبد العزيز أبو سعيد ،عاش يف البصرة،
وتتلمذ على أيب عبيدة مسلم ابن أيب كرمية ،له عدة آراء
خالف فيها شيخه ،وأصحابه ،وروى له أبو غامن اخلراساين

الدرجيين ،طبقات املشايخ ،ج ،2ص ، 323البوسعيدي،
رواية احلديث عند اإلابضية ،ص  ، 89وص.100 ،98

=
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اختلف أصحاب النيب عليه السالم فيها ،وقول ابن
عباس وعمر بن اخلطاب وجابر بن زيد :إهنا واحد،
وهو أحق هبا .وقول علي وأصحابه ومن وافقه على
رأيه أهنا ثالث .وقول عمر وابن عباس أنه واحد إن

عبيدة حدَّثه عن جابر عن ابن عباس أنه قال" تزوج
رسول هللا ﷺ ميمونة اهلاللية وهو حمرم( .)90( ")89ويف
وترجيح ألحدمها ابحلديث
ذكر للرأيني
ٌ
هذه املسألة ٌ
النبوي ،وهو جانب من جوانب املقارنة.

نوى طالقًا ،وإن مل ينو طالقًا فال شيء ،وبه
أنخذ"( .)87ففي هذه املسألة اجتمعت أبرز عناصر
املقارنة ،وهي ذكر اآلراء ونسبتها ألصحاهبا،
والتجيح.
ويف عيوب النكاح اليت تُ ّرد هبا املرأة ومىت يعتد
ابلرد تذكر املدونة آراء الصحابة الكرام عمر بن
ّ
اخلطاب وعلي بن أيب طالب ،وابن عباس ،ورأي أيب

ويف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها يناقش أبو
غامن أاب املؤرج فيما ينقل عن بعض الفقهاء من غري
اإلابضية أهنم يقولون إن عدهتا تنتهي بوضع احلمل،
ويروون يف ذلك حديثًا عن أ َُيب بن كعب ،فيجيبه أبو
املؤرج ":ولسنا أنخذ حبديثه ،ولو نعلم أ ّن النيب عليه
السالم فعل ذلك ألخذان به ،واعتمدان عليه ،غري أن
األمر عندان الذي جاء عن ابن عباس وابن مسعود

عبيدة ،وتنقل عن ابن عبد العزيز قوله " :يف هذه
املسألة اختالف من الفقهاء واختالف من
الصحابة "...وتورد ترجيحه لرأي اإلمام علي وتعليله
لذلك بقوله" وقول علي أعدل عندي ،وعليه وقع

أهنا تعتد آخر األجلني ،وهو قول أيب عبيدة ،وهللا
أعلم هبذا احلديث وما معناه ،وما قال رسول هللا فهو
حق( .")91ففي هذه املسألة مقارنةٌ بني رأيني أحدمها

اختياري؛ ألنه ليس على الناس أن خيبوا مبثل هذا
من عيوب بناهتم وأخواهتم ،وعلى اخلاطب ابلبحث
والسؤال ،وليس عليهم أن يعلموهم بعيوب بناهتم

( )89رواه الربيع يف مسنده متصالً يف كتاب النكاح (ابب
ما جيوز من النكاح وما ال جيوز) من طريق جابر بن زيد عن
ابن عباس برقم ( .)520ورواه البخاري يف صحيحه من =
طريق عطاء ابن أيب رابح عن ابن عباس يف كتاب جزاء
الصيد (ابب تزويج احملرم) برقم ( ،)1837ومن طريق عكرمة
عن ابن عباس يف كتاب املغازي (ابب عمرة القضاء) برقم
( ، )4258ومن طريق أيب الشعثاء جابر بن زيد يف كتاب
النكاح( ابب نكاح احملرم) برقم ( .)5114ورواه مسلم يف
صحيحه يف كتاب النكاح (ابب حترمي نكاح احملرم) برقم

وأخواهتم"( .)88ففي ذلك مقارنة بني اآلراء وترجيح
مع االستدالل.
ابن عبد العزيز
ويف نكاح احملرم انقش أبو غامن َ
عن حكم نكاح احملرم ،فأجابه ابجلواز ،فاعتضه أن
فقهاء آخرين ال يرون جواز ذلك ،فذكر له أن أاب

( ،)1410 ،46وبرقم ( .)1410 ،47الربيع ،مسند
الربيع ،ص ،209البخاري ،صحيح البخاري ،ص،350

=

كثريا من آرائه يف مدونته .اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص،4
ً

وص ،806وص ،1014مسلم ،صحيح مسلم ،ص555

الشماخي ،السري ،ج ،1ص.97

– .556

( )90اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.177

( )87اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.226 – 225

( )91اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.261

( )88اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.171 – 170
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وظاهرمها مع الرأس .وكذلك قال حامت بن منصور
"(.)96

خارج املذهب ،واآلخر هو املأخوذ به عندهم ،وبيا ٌن
أن احلديث الذي يستدل به الفريق اآلخر مل يثبت
عندهم ،واملروي عن بعض الصحابة -ومنهم عبدهللا
بن عباس وعبدهللا بن مسعود -عدم العمل به مع

ففي املثال السابق أمثرت هذه املدارسة عن عدة
أوجه حمتملة ،وفيها ذكر لرأي شيخهم أيب عبيدة.

ويف صفة وضوء األذنني "قلت( :)92أرأيت
األذنني؛ أيغسلهما مع الرأس؟ قال الربيع( :)93ظاهرمها

ذكر أللفاظ
يف موضوع التشهد يف الصالة ٌ
التشهد املنقولة عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن
عباس كما يسندها تالمذة أيب عبيدة :أبو املؤرج
والربيع(.)97

التأكيد على أنه لوثبت أنه عن النيب ﷺ ألخذوا به،
فاحلديث عندهم حجة.

وابطنهما مع الرأس .قال أبو املؤرج :أي ذلك فعلت
أجزأك ،وقد رأيت أاب عبيدة رمحه هللا فعل األمرين
مجيعاً .وكذلك قال ابن عبد العزيز .قال أبو

ويف موضوع "قضاء القاضي بعلمه" يورد أبو
غامن اختالفًا بني تالمذة أيب عبيدة ،فالربيع ال يرى
ذلك مطل ًقا ،بينما يرى ابن عبد العزيز جواز ذلك يف

()94
إيل أن يغسل ابطنهما مع الوجه
املهاجر  :أحب ّ

غري احلدود .
()98

ويف املقارضة إذا أُمر املقارض أن يقارض ابملال
يف بلدة معينة ،وال يتعداها إىل غريها ،فخالف ،مث
تلف املال فهل يضمن ،قال أبو املؤرج عليه الضمان

( )92أي أبو غامن.
( )93أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو بن راشد بن
عمرو الفراهيدي العماين ،ولد بعمان بني سنيت (75هـ)
و(80هـ) ،وعاش ابلبصرة ،اشتهر عنه أخذه للحديث،
وإتقانه له ،ومن آاثره اليت تدل على سعة علمه املسند
الصحيح يف احلديث تويف اإلمام الربيع بني سنيت (175هـ)

إذا خالف .وينقل عبدهللا بن عبد العزيز اخلالف يف
املسألة إذا َسلِّم املال ،فبعضهم يقول :الربح بينهما،
ومنهم من يقول :ليس ألحد منهما ،واألفضل أن

و(180هـ) تقريباً .الدرجيين ،طبقات املشايخ ،ج،2
ص ،277 ،273البطاشي ،إحتاف األعيان ،ج،1

( )95حامت بن منصور أبو منصور اخلراساين ،رحل إىل
البصرة ،فتتلمذ على يد أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،يعد
من فقهاء اإلابضية يف القرن الثاين اهلجري ،له آراء مبثوثة يف

ص ،89 ،86القنويب ،سعيد بن مبوك القنويب ،الربيع بن
حبيب مكانته ،مسنده) ،ص .50 -48 ،20 -15

كتب الفقه اإلابضي .الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن

( )94أبو املهاجر هشام بن املهاجر ،من حضرموت ابليمن،
عاش يف القرن الثاين اهلجري ،وسافر إىل البصرة ،وتتلمذ على
يد أيب عبيدة ،وكان من كبار املفتني ،له مسائل يف كتب

أيب كرمية وفقهه ،ص ،246السعدي ،معجم الفقهاء

واملتكلمني اإلابضية ،ج ،1ص.130 -129

الفقه اإلابضي .الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب
كرمية وفقهه ،ص،239

()95

( )96اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.47-46

( )97اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.71-70

السعدي ،معجم الفقهاء

( )98اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.419

واملتكلمني اإلابضية ،ج ،3ص.284
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يتصدق به( .)99مث يعقب ابن عبد العزيز بقوله" :هذا
قول إبراهيم -يقصد النخعي  -وأان أخالفه يف ذلك،
وال أرى الربح إال ملن ضمن املال؛ ألنب ألزمتُه يف
التعدي الوضيعة ،فإذا ألزمته يف التعدي الوضيعة،

ابن عباس ،واختيار عبدهللا بن عبد العزيز لرأي ابن
عمر فيقول (سألت أاب املؤرج عن رجل يشتي
السلعة من رجل إىل أجل ،فيعرض( )103عليه يعجل
له ،ويضع عنه؟ قال :كان أبو عبيدة يقول :ال يصلح

جعلت له الربح( ".)100فهنا جيري عبدهللا بن عبد
العزيز املقارنة بني قولني ،وينسب أحدمها إلبراهيم
النخعي ،وهو ليس من املذهب اإلابضي ،وخيتار ر ًأاي
خيالف رأي النخعي ،ويستدل له.

ذلك؛ وكان يروي عن ابن عباس أنه كان ال يرى
أبسا ،لكنه خيالفه .قال ابن عبد العزيز :إمنا أخذ أبو
ً
عبيدة يف ذلك بقول ابن عمر ،وكان ابن عمر يقول:
حمضا .قال ابن عبد العزيز :وقول ابن عمر
ذلك الراب ً

وتنقل لنا املدونة املناقشة بني أيب املؤرج وأيب
غامن يف حكم الوضوء واالغتسال مباء البحر ،وموقف
أيب املؤرج من القول املروي عن الصحايب عبدهللا بن

إيل من قول ابن عباس().)104
هذ أحب َ

وتظهر املدونة اطالع الربيع على اخلالف يف
نقض الوضوء يف تقبيل الرجل لزوجته ،وتشكيكه فيما

عمر الذي فيه النهي عن الوضوء واالغتسال مباء
البحر ،فيجيب أبو املؤرج ":لسنا أنخذ هبذا ،وكان
أبوه أمري املؤمنني جييز الوضوء مباء البحر واالغتسال
به من اجلنابة "...مث يستسل يف االستدالل(.)101

يروى عن ابن مسعود يف نقض الوضوء بذلك(.)105
ويف "ابب الراب وأصنافه" من املدونة مثال واضح
للمقارنة الفقهية داخل املذهب وخارجه ،يظهر فيه
االختالف وتباين اآلراء وتعدد التجيحات ،وذكر
أقوال الصحابة كابن عمر وابن عباس ،وآراء تالمذة
اإلمام جابر كأيب عبيدة وضمام(.)106

ويورد أبو غامن خالًفًا بني أيب املؤرج والربيع وبني
عبدهللا بن عبد العزيز يف مسألة الدين " ضع عين
وأعجل لك الباقي"؛ إذ يرى أبو املؤرج والربيع أن

ويف املسائل واآلاثر الفقهية املنقولة يف هذه

ذلك ال يصلح ،بينما يرى ابن عبد العزيز جواز
ذلك؛ وإمنا املنع والبأس يف أن يقول :أخرين،
وأزيدك( .)102وهذه مقارنة داخل املذهب تظهر تباين
اآلراء بني التالمذة.

حضور واضح آلراء التابعني( ،)107مثل سعيد
املرحلة
ٌ

ويذكر أبو غامن على سبيل املقارنة رأي أيب
عبيدة وموافقته للصحايب ابن عمر ،وخمالفته للصحايب

( )103يقصد صاحب السلعة.

( )104اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.477

( )99اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.504

( )106اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.479 -477

( )105اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.52

( )100اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.504

( )107ينظر على سبيل املثال :اخلراساين ،مدونة أيب

( )101اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.51 – 50

غامن،ص ،211وص ،223وص ،263وص،280وص

( )102اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.477

 ،322وص ،390وص.568
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أو من بعض الفقهاء املعروفني يف تلك الفتة -كثرية
يف مدونة أيب غامن وما أحلق هبا ،وقد وردت أمساء
كثري من الصحابة وفقهاء التابعني واتبعي التابعني
مقرونة آبرائهم(.)112

بن املسيب( ،)108واحلسن البصري( ،)109وعطاء بن
()110
وبروز آلراء مدرسة الرأي اليت كانت
أيب رابح ٌ ،
يف الكوفة؛ فلفظ " الكوفيني" وأهل الكوفة" يتدد
كثريا بعد ذكر رأي اإلمام جابر أو أيب عبيدة أو
ً
تالمذهتم(.)111

املطلب الثاين :استقالل التالمذة عن شيوخهم،

واألمثلة الدالة -على املقارانت الفقهية األولية
بذكر اآلراء وأصحاهبا سواء أكانوا من فقهاء اإلابضية

واختالف اجتهاداهتم
الفرع األول :استقالل التالمذة عن شيوخهم،
وإجراء املقارنة على آرائهم

( )108سعيد بن املسيَّب( بفتح الياء املشددة) بن َح ْزن
املخزومي القرشي ،ولد سنة(13هـ634 ،م) ،من كبار
التابعني ،وأحد فقهاء املدينة السبعة ،عرف ابلزهد ،والورع،
من أحفظ الناس أبحكام أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب حىت
مسي راوية عمر .تويف ابملدينة سنة(94هـ713 ،م) .ينظر:

أولا -استقالل التالمذة عن شيوخهم
مما يَلفت النظر أن تالمذة أيب عبيدة خيالفون
أئمتهم كجابر وأيب عبيدة ،ويصرحون بذلك مع ذكر
األسباب ،وهذا ظاهر عند ابن عبد العزيز ،ففي
مسألة " من زىن أبخت زوجته" أفىت اإلمام جابر

ابن خلكان ،وفيات األعيان ،م ،2ص،378 – 375

الزركلي ،األعالم،ج ،3ص.102

بتحرمي امرأته عليه ،فقال ابن عبدالعزيز " :بلغنا ذلك
عن جابر كما قال أبو ِّّ
املؤرج ،ولسنا أنخذ بذلك من
قول جابر وال نعتمد عليه ،وقد جاء اختالف
الفقهاء ،غري أنه ال حترم عليه امرأته عندان ،"...وأخذ

( )109احلسن بن يسار البصري أبو سعيد ،ولد سنة
(21هـ642 ،م) ،من فقهاء التابعني الفقهاء الزاهدين ،تويف
ابلبصرة سنة(110هـ728 ،م) .ينظر :ابن خلكان ،وفيات

األعيان ،م ، 2ص ،73 – 69الزركلي ،األعالم ،ج،2
ص.227 – 226
( )110عطاء بن أسلم بن صفوان ابن أيب رابح ،ولد يف
اجلَنَد ابليمن سنة(27هـ647 ،م) ،يعد من التابعني ،وأحد
كبار الفقهاء يف عصره ،عاش مبكة ،وكان مفيت أهلها،
وحمدثهم .تويف مبكة سنة(114هـ732،م) .ينظر :ابن

مطوالً ،يبني فيها دليل
نقاشا َ
يتناقش مع أيب غامن ً
اختاره وصوابه ،وكان أليب غامن دور كبري يف استخراج
هذه املقارنة واملوازنة أبسئلته اليت يُظهر فيها صواب

()113
أوضح
رأي اإلمام جابر ومن وافقه من الفقهاء  .و ُ
من ذلك وأكثر صراحةً ما جاء يف مسألة "العُمرى
ابن عبد العزيز
و ُّ
السكىن"؛ إذ سأل أبو غامن َ
الرقىب و ُ

خلكان ،وفيات األعيان ،م ،3ص،263 – 261
الزركلي ،األعالم ،ج ،4ص.235

( )111ينظر على سبيل املثال :جابر ،من جواابت اإلمام

( )112ينظر على سبيل املثال :اخلراساين ،مدونة أيب غامن،

جابر بن زيد ،ص ،5وص ،7وص ،8وص ،11وص،17
وص ،18وص ،19وص ،30وص ،32وص،34
وص ،37وص ،52وص ،58وص  ،71وص ،79وص
 ،108وص  .126اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص،568

ص ،49وص ،64-63وص ،71-66وص،432
وص ،477وص.553

( )113اخلراساين ،مدونة أي غامن ،ص.247-245
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وعندما ُسئل الربيع عن تقدمي عضو على آخر قال" :
ال إال أن يتابع وضوءه كما جاءت به السنة"(.)116

عن العمرى والرقىب والسكىن ،فذكر له رأيني* :الرأي
األول أهنا تكون لآلخر ولورثته من بعده وال ترجع
لصاحبها األول ،وهو قول ابن عباس الذي يرويه أبو
عبيدة عن جابر* .الرأي الثاين أهنا ليست لورثته ،فإذا

عدم قطع املار أمام املصلي للصالة عند
الربيع( ،)117وعند أيب عبيدة يقطع املار أمام املصلي

مات رجعت لصاحبها األول إال أن ينص على أهنا
له ولعقبه من بعده ،وهذا رأي إبراهيم النخعي(،)114
وهو الذي مال إليه ابن عبد العزيز ورجحه ،حني
قال ":وقول إبراهيم أعدل عندي .وحني انقشه أبو

الصالة(.)118
النصرانية هلا ثالث تطليقات كاملرأة املسلمة عند
الربيع ،وعند أيب عبيدة هلا طالق واحد( .)119وهذا
اخلالف لن حيصل لوال املقارنة واالطالع على اآلراء

غامن بقوله ":أراك أتخذ بقول إبراهيم يف كثري من
املسائل ،وختتار قوله على من هو أكب منه وأفضل؟"
"اإلنصاف يف احلق
يقصد أاب عبيدة .أجاب بقوله:
ُ

األخرى .
ومن املسائل اليت تظهر فيها روح االجتهاد
واالستقالل عند تالمذة أيب عبيدة ،وهذا ال يكون

بول احلق ممن جاء به" .وأخذ يناقش أاب غامن ويبني
قَ ُ
صواب اختياره ،وجييب عن حجج أيب غامن(.)115
وهذا يدل على وجود املقارنة بني رأيني ،وترجيح
ألحدمها مع أنه خيالف ما عليه شيوخ املذهب،

إال ابالطالع على اآلراء املختلفة واحملتملة واملقارنة
بينها ،ما جاء عن ابن عبد العزيز فيمن قال المرأته:
أنت طالق إن شاء هللا .إذ أجاب بقوله ":هي طالق
عند عامة أصحابنا ،أما أان فال أرى طالقها هاهنا"،

والتنبيه إىل نبذ التعصب ،وقبول احلق ممن جاء به.

وعلل ذلك بوجود االستثناء ،وأنه يهدم اليمني
والطالق( .)120وقد خالف أبو محزة املختار بن
عوف( )121شيخه أاب عبيدة واإلمام جابر يف الصالة

واالختالف بني أيب عبيدة وتالمذته يف
االختيارات كثري ،فهذا الربيع بن حبيب وهو أشهر
اتباعا ألثره خيالفه يف مجلة من
تالمذته وأكثرهم ً
املسائل ،منها :

( )116اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.47

ترتيب األعضاء يف الوضوء ،فقد جاء عن أيب
أبي عضو بدأت إذا أنقيت"،
عبيدة قوله" ال أابيل ِّّ

( )117اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.80

( )118الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية
وفقهه ،ص.499

( )119الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية

َّخعي أبو
( )114إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود الن َ
عمران ،من أهل لكوفة ،ولد سنة(46هـ) ،من علماء

وفقهه ،ص.474

التابعني ،وحمدثيهم ،تويف سنة(96هـ) .ابن خلكان ،وفيات

( )120اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.212
( )121املختار بن عوف بن حيىي بن مازن السليمي أبو
محزة ،ولد ُبعمان ،وسافر إىل البصرة ،فتتلمذ على أيب عبيدة
مسلم بن أيب كرمية ،يعد من القادة الشجعان .تويف سنة

األعيان ،م ،1ص ،26 ، 25الزركلي ،األعالم ،ج،1
ص.80

( )115اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.291-289

=
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التباين يف اآلراء مل يكن ليحصل لوال املقارنة
واستحضار األقوال األخرى.

خلف أئمة الظلم واجلور ،فكان ال جييز الصالة
خلفهم ،وجييزها اإلمامان جابر وأبو عبيدة(.)122
وخالف ابن عباد املصري( )123شيخه أاب عبيدة يف
محل الذهب على الفضة؛ إذ اعتبمها جنسني

وهنا نلحظ -إضافة إىل تعدد اآلراء يف هذه
املسألة والتجيح خالف ما اختاره أئمة املذهب-

خمتلفني ،فال حيمالن على بعض يف استكمال نصاب
الزكاة ،فهما مبنزلة رجل ميتلك ثالثني شاة وعشرين
بقرة وأربعة أبعرة ،ويرى أبو عبيدة وفقهاء اإلابضية
أهنما جنس واحد حيمالن على بعض يف استكمال

وضوح املنهجية االجتهادية لدى هؤالء التالميذ،
َ
واستقالهلم ابالجتهاد ،وابتعادهم عن التقليد دون
مستند ،وجند استفادهتم من اآلراء األخرى اليت تبناها
غري علمائهم ،واختيارها مىت ظهر رجحاهنا لديهم.

نصاب الزكاة( .)124وخالف ابن عباد شيخه أاب عبيدة
ابن عبد العزيز يف تضمني من أصاب
وأقرانه الر َ
بيع و َ
غلة خنل من أرض كانت يف يده مث ادعى آخر أهنا

اثنياا -إجراء املقارنة على آراء أئمتهم
كثريا ما ُجيري تالمذة أيب عبيدة املقارنة على
ً
أراء اإلمام جابر وأيب عبيدة ،وهذا ابرز يف أجوبة

له ،وأقام اآلخر البينة على ذلك ،فهو ال يرى عليه
ضمان قيمة ما أخذه من الغلة ،ويرى أبو عبيدة
والربيع وابن عبد العزيز أن عليه الضمان( .)125وهذا

اإلمام جابر اليت ينقلها الربيع ،فبعد إيراد رأي اإلمام
جابر يُذكر رأي الكوفيني وبعض الصحابة ،ومن
أمثلة ذلك ما جاء (...أ َن رجالً سأل أاب الشعثاء،

فقال :إن أخي هلك ،وترك يف حجري عياالً -بنيه-
 ،وهلم مال ،فما ترى يف زكاته؟ فقال لهِّ :
زك بين
أخيك( ).وقال الكوفيون :ال زكاة يف مال الصيب
حىت جتب عليه الصالة)( .)126وما جاء (عن أيب

=

(130هـ) .الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية

وفقهه ،ص ،252 - 251السعدي ،معجم الفقهاء
واملتكلمني اإلابضية ،ج ،3ص.177 – 175

الشعثاء قال :إذا وهبت هبة يف حق أو صلة رحم
سوى الولد جاز ،قبضه أو مل يقبضه .وقال الكوفيون:
ال جتوز اهلبة ألحد من الناس إال مقبوضة معلومة

( )122الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية
وفقهه ،ص.473

( )123عبدهللا بن عباد املصري ،من مصر ،تتلمذ على أيب
عبيدة مسلم بن أيب كرمية ،ويعد من فقهاء اإلابضية يف القرن
الثاين اهلجري ،وله أجوبة نقلها أبو غامن اخلراساين يف

حموزة( .)127ويف املرياث (عن أيب الشعثاء :يف امرأة
توفيت وتركت ابين عمها ،أحدمها زوجها ،واآلخر
أخوها ألمها .قال :للزوج النصف ،وما بقي فلألخ

مدونته .الراشدي ،اإلمام أبو عبيدة مسلم بن أيب كرمية

وفقهه ،ص ،268 -267اباب عمي ،معجم أعالم
اإلابضية ،ج ،2ص.269

( )126اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

( )124اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،كتاب ابن عباد،
ص.525

ص.58

( )127اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

( )125اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.561

ص.104
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ألم .وقال الكوفيون :للزوج النصف ،وألخيها ألمها
وهو ابن عمها السدس ،والباقي بينهما نصفان .وهو
قول علي وابن مسعود( .)128ويف مسألة االستحالف
ابلطالق جتري املدونة مقارنة بني رأي اإلمام جابر

مناقشاهتم ،وكثرة اعتاضهم( .)132ومن املسائل اليت
تظهر اختالف التالمذة ما ذكرته املدونة يف شهادة
النساء عن أيب املؤرج أن شيخه أاب عبيدة يرى أهنا
جائزة يف كل شيء إال فاحشة الزان .وأهنا جائزة

ومن وافقه ،ورأي عبدهللا بن عبد العزيز الذي خيالف
يف ذلك ،ويبني وجاهة رأيه وصواب اختياره(.)129
واألمثلة على ذلك كثرية ومتعددة(.)130

وحدها يف العذراء والرتقاء والرضاع ،وفيما ال ينظر
َ
إليه غري النساء( .)133بينما خيالف عبدهللا بن عبد
ظاهرا يرى ،وليس مما
العزيز يف أمر الرضاع؛ ويعده ً
خيفى على الرجال ،ويقول" :ومل أخالف أاب عبيدة

الفرع الثاين :اختالف التالمذة

برأي مين ،ولكين آخذ بقول غريه من الفقهاء ،ورأيته
أعدل عندي وأحسن من األول( ".)134ومثل ذلك
من اخلالف وقع يف شهادة الصبيان( ،)135ويف شفعة

جند يف مرحلة تالمذة أيب عبيدة انقسام
املدرسة إىل فريقني* :األول أقرب ملنهجية شيخهم أيب
عبيدة ،فأكثر آرائهم واختياراهتم تتوافق مع آرائه

اجلوار( ،)136ويف احلكم يف بقاء زواج من حكم عليه
ابلغياب إذا رجع ووجد زوجته قد تزوجت بغريه(،)137
ويف الوصية إذا أوصى لغري قرابته(.)138

واجتهاداته ،وميثل هذا االجتاه أكثر التالمذة ،ومنهم
الربيع بن حبيب* .الثاين يستقل مبنهجيته وآرائه
واختياراته يف الغالب ،وميثل هذا االجتاه عبدهللا بن
عبد العزيز وأبو ِّّ
املؤرج .وقد بدأت مالمح هذا

وقد توسع استعمال املصطلحات اليت تدل على
النسبة للمذهب اإلابضي مثل "فقهائنا (،")139
"عندان(" ،")139أصحابنا(" ،")140أئمتنا(" ،")141عامة
أصحابنا( ")142يف مرحلة تالمذة أيب عبيدة .

االختالف يف حياة اإلمام أيب عبيدة( .)131وقد مر يف
بداية هذا املبحث مناذج متعددة تبني اختالف
التالمذة يف اختياراهتم .وتنقل لنا مدونة أيب غامن
اختالف آراء التالميذ وتعدد اختياراهتم ،وتنوع

( )132ينظر على سبيل املثال :اخلراساين ،مدونة أيب غامن
،ص ،47ص.74
( )133اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.449

( )134اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.450-449

( )128اخلروصي ،من جواابت اإلمام جابر بن زيد،

( )135اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.450

ص.114

( )136اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.426-425

( )129اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.225 -224

( )137خلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.553 -552

( )130ينظر على سبيل املثال :اخلروصي ،من جواابت

اإلمام جابر بن زيد ،ص ،5ص ،58وص ،84وص،85

( )138خلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.322-321

وص ،93وص ،94وص.115
( )131أشارت مصادر كثرية إىل هذا االنقسام وأسبابه،

( )140اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص ،290وص،499

( )139اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.84

منها :النامي ،دراسات عن اإلابضية ،ص.201

وص.516
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 بدء ظهور املصطلحات الدالة على ُمتيِّّز
املذهب الفقهي والنسبة إليه يف عصر

فكل ما سبق يدل على أن املقارانت الفقهية يف
وتشتمل على
هذه املرحلة كانت حاضرة بكثرة،
ُ
أغلب عناصر املقارانت الفقهية :ذكر اآلراء
مته ُد لنهضة فقهية
وأصحاهبا وأدلتها ،والتجيح ،و ّ

تالمذة اإلمام جابر ،وازداد حضورها بعد
منتصف القرن الثاين مع تالمذة أيب عبيدة،
ومن تلك املصطلحات "فقهاؤان"" ،عندان"،
"أصحابنا"" ،أئمتنا"" ،عامة أصحابنا".

تستفيد من السابقني دون تعصب ابختيار األنسب
واألصلح واألرجح ،وتستوعب االختالف ،وحتسن
توظيفه والتعامل معه.

 بروز االستقالل يف االجتهاد واملقارنة بني
األقوال واختيار األرجح منها عند أكثر

أهم النتائج

فقهاء اإلابضية يف القرنني األول والثاين،
ويدل على ذلك كثرة االختالفات الفقهية،
وتنوع االختيارات يف اآلراء .

نستنتج من النظر يف املنقول عن فقهاء
اإلابضية األوائل يف القرنني األول والثاين اهلجري ومن
النماذج املعروضة ساب ًقا ما أييت:

التوصيات

 ظهور بداايت املقارانت الفقهية عند اإلمام
جابر ،ومتثلت يف إيراد أكثر من رأي يف

 تفعيل املقارنة بني املذاهب الفقهية املختلفة
يف الدراسات اجلامعية والعليا واجملالت
احملكمة.

بعض املسائل ،ونسبة بعض اآلراء
ألصحاهبا ،واختيار األرجح لديه.

 إبراز املقارانت يف مسرية الفقه اإلسالمي؛

توسع املقارنة الفقهية قليالً عند أيب عبيدة

ُ
التلميذ األبرز لإلمام جابر ،وقد جتلَّى ذلك
يف رسالته للزكاة واألجوبة املنقولة عنه.

لبيان اتساع مظلة اإلسالم ،ومراعاة
االختالفات الفرعية ،وإزالة التعصبات
املذهبية.

 بروز املقارانت الفقهية عند تالمذة أيب
عبيدة بصورة أكب وأوضح ،وقد حفظت

 إطالع الدارسني على سعة الفقه ،واستيعابه
لألقوال املختلفة ،واملذاهب املتعددة،
وتدريبهم على إجراء املقارانت الفقهية يف
مقرراهتم املدرسية واجلامعية.

كثريا من املقارانت.
مدونة أيب غامن اخلراساين ً

 غالب املقارانت تكون بني آراء علماء
املذهب اإلابضي نفسه ،غري أنه توجد
مقارانت آلراء الصحابة والتابعني وبعض
الفقهاء من غري اإلابضية خاصة أهل الرأي.

 إدخال املذهب اإلابضي يف املقارانت
الفقهية املعاصرة واالستفادة من آراء فقهائه.

=

( )141اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.239
( )142اخلراساين ،مدونة أيب غامن ،ص.212
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املصادر واملراجع
األشقر ،أبو رخية ،شبري ،أبو البصل ،مسائل يف

بكوش ،حيىي حممد ،فقه اإلمام جابر بن زيد ،لبنان

الفقه املقارن ،األردن :دار النفائس ،ط،4

بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1407 ،1هـ

1422ه2003 /م.

1986/م.

اباب عمي ،حممد موسى وآخرون ،معجم أعالم

البوسعيدي ،صاحل بن أمحد ،رواية احلديث عند

اإلابضية ،لبنان بريوت :دار الغرب اإلسالمي،

اإلابضية ،دون دار ،ط1420 ،1ه ـ2000 /م.

ط1421 ،2هـ 2000 /م.

بولرواح ،إبراهيم بن علي ،موسوعة آاثر اإلمام جابر

ابجو ،مصطفى ابجو" ،الفقه املقارن وضوابطه

بن زيد الفقهية ،سلطنة عمان مسقط :مكتبة

أمنوذجا" ،ندوة التأليف املوسوعي والفقه
العوتيب
ً
املقارن يف عُمان (سلطنة عمان ،مسقط ،حمرم

مسقط ،ط1427 ،1ه ـ.2006 /
محاد ،محزة عبد الكرمي ،أثر تدريس الفقه املقارن

1426ه  /مارس 2005م) ،ص.160- 106

بكليات الشريعة يف ترسيخ مفاهيم التعددية

ابجو ،مصطفى بن صاحل ،منهج الجتهاد عند

واحلرية الفكرية ، dspaca،املوقع اإللكتوين :

اإلابضية ،سلطنة عمان :مكتبة اجليل الواعد ،ط،1

https://repository.najah.edu/hand

1426ه ـ2005 /م.

 ،le/20.500.11888/8960شوهد يف:
نوفمب2020م.

البخاري ،حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري،
الرايض :بيت األفكار الدولية ،د .ط1419 ،هـ /

اخلروصي ،سعيد بن خلف ،من أجوبة اإلمام جابر

1998م.

بن زيد ،سلطنة عمان مسقط :وزارة التاث القومي

ابن بركة ،عبدهللا بن حممد ،اجلامع ،حتقيق :مصطفى

والثقافة ،د.ط1404 ،هـ 1984 /م.

بن صاحل ابجو ،سلطنة ُعمان :وزارة التاث ،ط،1
2017م .

ابن خلكان ،أمحد بن حممد ،وفيات األعيان،
حتقيق إحسان عباس ،بريوت :دار صادر ،د .ط.

البطاشي ،سيف بن محود ،إحتاف األعيان ،سلطنة

د.ت

عمان مسقط :مكتبة السيد حممد بن أمحد

الدرجيين ،أمحد بن سعيد ،طبقات املشايخ ،حتقيق:

البوسعيدي ،ط1419 ،2هـ 1998 /م.

إبراهيم طالي ،د ط ،د دار ،د.ت
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الدريين ،حممد فتحي ،حبوث مقارنة يف الفقه

سامي ،سامي سقر ،اإلمام جابر بن زيد وأثره يف

اإلسالمي وأصوله ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،ط،1

احلياة الفكرية والسياسية ،سلطنة عمان :مطابع

1414هـ 1994 /م.

النهضة ،ط200 ،1م.

الراشدي ،مبارك بن عبدهللا ،اإلمام أبو عبيدة

الشماخي ،أمحد بن سعيد ،السري ،حتقيق :أمحد بن

مسلم ابن أيب كرمية التميمي وفقهه ،د دار ،ط،1

سعود السيايب ،سلطنة عمان مسقط :وزارة التاث

1413هـ 1993 /م.

القومي والثقافة ،د.ط1407 ،هـ 1987 /م.

الربيع ،الربيع بن حبيب ،اجلامع الصحيح مسند

الصوايف ،صاحل بن أمحد ،اإلمام جابر بن زيد

اإلمام الربيع ،حتقيق وتعليق :حممد إدريس ،وعاشور

وآاثره يف الدعوة ،سلطنة عمان مسقط :وزارة

بن يوسف ،سلطنة عمان مسقط :مكتبة االستقامة،

التاث القومي والثقافة ،ط1417 ،3ه ـ/

د.ط1415 ،هـ.

1997م.

الزحيلي ،وهبة " ،الفقه املقارن وضوابطه" ،ندوة

أبو عبيدة ،مسلم بن أيب كرمية ،رسالة أيب كرمية يف

التأليف املوسوعي والفقه املقارن يف عُمان (سلطنة

الزكاة ،سلطنة عمان :وزارة التاث القومي والثقافة،
د.ط1982 ،م.

عمان ،مسقط ،حمرم 1426ه  /مارس 2005م)،
ص.44-6

ابن العماد ،عبد احلي احلنبلي ،شذرات الذهب يف

الزركلي ،خري الدين الزركلي ،األعالم ،بريوت لبنان،

أخبار من ذهب ،بريوت لبنان :دار الكتب العلمية،

دار العلم للماليني .ط2002 ،15م.

د .ط ،د.ت.

السابعي ،انصر بن سليمان ،اخلوارج واحلقيقة

ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن زكراي ،معجم

الغائبة ،سلطنة عمان مسقط ،د .دار ،ط،1

مقاييس اللغة ،لبنان بريوت :دار إحياء التاث

1420هـ 1999 /م.

العريب ،ط1422 ،1هـ 2001 /م.

الساملي ،عبد هللا بن محيد ،طلعة الشمس ،سلطنة

السعدي فهد بن علي ،معجم الفقهاء واملتكلمني

عمان مسقط :وزارة التاث القومي والثقافة ،د ط،

اإلابضية ،سلطنة عمان مسقط :اجليل الواعد،

1401هـ 1981 /م .

ط1428 ،1هـ 2002 /م.
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القنويب ،سعيد بن مبوك ،الربيع بن حبيب مكانته

ابن منظور ،حممد ابن منظور ،لسان العرب ،حتقيق:

ومسنده ،سلطنة عمان السيب :مكتبة الضامري،

أمحد عزو ،لبنان بريوت :دار إحياء التاث العريب،

ط1416 ،1هـ1995 /م.

ط1418 ،2ه ـ1997 /م.

الكدمي ،حممد بن سعيد ،الستقامة ،سلطنة

النامي ،عمرو خليفة ،دراسات عن اإلابضية ،لبنان

عمان :وزارة التاث ،دط1405 ،هـ1985 /م.

بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط2001 ،1م.

مصطفى ،عبد القادر ،الزايت ،النجار ،املعجم
الوسيط ،إيران طهران ،مؤسسة الصادق ،ط.5
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