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ملخص: 

�أعالم  من  بارز  َعَلٍم  بحياة  �لعلم  وطالب  �لباحثني  تعريف  �إىل  �لبحث  هذ�  هدف 
�لني�سابوري،  �ملنذر  �بن  �لإمام  هو  �ل�رشعية،  �لعلوم  يف  ومنهجه  و�أعماله  �مل�سلمني 
و�أماكَن وجود، بهدف  َعَدد�ً،  ف على موؤلفاته  و�لتعرُّ ًا،  �لإفادة من حياته عاملمِ بغر�ض 
منهجه  على  ف  و�لتعرُّ يحقق،  مل  ما  وحتقيق  منها،  �ملوجود  �إىل  �لو�سول  ت�سهيل 
�ستة مباحث،  �نبنى من  وقد  �لعلم،  �لباحثني وطالب  �أيدي  كله بني  ذلك  فيها، وو�سع 
ومولده،  وكنيته،  �ملنذر،  �بن  ��سم  لبيان  منها  �لأول  �ملبحث  �ض  ُخ�سِّ وخامتة، 
ل�سيوخه  و�لثالث  للعلم.  وطلبه  ورحالته،  و�أخالقه،  لن�ساأته،  و�لثاين  ووفاته.  ون�سبته، 
ومذهبه  فيه،  �لعلماء  و�أقو�ل  �لعلمية،  ملكانته  و�لر�بع  وتاأثريه.  وتاأثره،  وتالميذه، 
�خلامتة  جاءت  ثم  موؤلفاته،  يف  ملنهجه  و�ل�ساد�ض  ملوؤلفاته.  و�خلام�ض  �لفقهي. 

�لبحث.  نتائج  �أهم  لتلخ�ض 
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The Life, Work and Methodology 
of Imam Ibn Al- Munther al- Nisaboori

Abstract: 

This research aimed to identify the life, work and the methodology of 
a prominent Muslim figures in Islamic sharia′, Imam Ibn Al- Munther al- 
Nisaboori. The purpose of this paper is getting benefits from Al- Munther′s 
life as a scholar, knowing a number of his works and the place of their 
availability, revising those which are not revised, and discovering his own 
methodology and makes them accessible to researchers and students. The 
research is divided into six topics and a conclusion. The first was devoted to 
the name of Ibn Al- Munther, his nickname, birth, lineage and his death; the 
second is about his upbringing, morals, travels and his pursuit for education; 
the third mentions his teachers, his disciples and his influence; the fourth 
shows his position as a great scholar, his evaluation by his colleagues and his 
jurisprudence school; the fifth is about his writings; sixth is his methodology 
in his writings. The research ends with a conclusion. 
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مقدمة: 
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيد �لأنبياء و�ملر�سلني، حممد بن عبد 

�هلل، وعلى �آله و�أ�سحابه وجنده وحزبه وبعد: 
فقد ق�سى �هلل –عز وجل- باإر�دته �أن ميوت �لنبي حممد –�سلى �هلل عليه و�سلم- كما 
لقول  �لنا�ض، م�سد�قًا  و�لر�سل، وكما مات وميوت غريهم من  �لأنبياء  �سبقه من  مات من 

ُتُون} ]�لزمر/ 30[.  ُهم َميِّ ٌت َواإِنَّ َك َميِّ �هلل –تعاىل- : {اإِنَّ
�أمره، ويقومون عليه  �أنا�ض يتولون  �إىل  �أمر هذ� �لدين يف حاجة- د�ئمًا-  ا كان  وملَّ
تعلمًا، وتعليمًا، وتطبيقًا، وتاأليفًا، ليبقى �لنا�ض على بينة من �أمرهم، تَوىلَّ �لر�سول –�سلى 
�هلل عليه و�سلم- تعليم �أ�سحابه �لجتهاد. وما �أن �نتقل –�سلى �هلل عليه و�سلم- �إىل �لرفيق 
�لأعلى، حتى قام �ل�سحابة �لكر�م باملهمة على �أكمل وجه، ثم جاء �لتابعون َوَمن بعَدهم، 

وبرز �لعلماء �لأفذ�ذ يف �لعلوم �ل�رشعية على �ختالفها. 
�لدين،  هذ�  �أمر  على  قامو�  �لذين  �لأفذ�ذ،  �لعلماء  �أولئك  من  و�حد�ً  �ملنذر  �بن  ويعدُّ 
وخدمو� �لإ�سالم تعليمًا وتاأليفًا، فربزت موؤلفاته يف �ستى �لفنون �ل�رشعية، وظهرت �آر�وؤه يف 
عدد من �ملو�سوعات �ملختلفة، كتبيني �حلقائق للزيلعي، و�لبناية للعيني، و�جلامع لأحكام 
�لقر�آن للقرطبي، و�حلاوي �لكبري للماوردي، وحلية �لعلماء للقفال �ل�سا�سي، و�ملغني لبن 
و�لدر  لل�سيوطي،  �ملالئك  �أخبار  يف  و�حلبائك  للمقد�سي،  �لكبري  و�ل�رشح  �ملقد�سي،  قد�مة 
�ملنثور لل�سيوطي، وفتح �لقدير ل�سوكاين، ... �إلخ، وكانت موؤلفاته و�آر�وؤه حمل تقدير �لعلماء 

و�هتمامهم. 
وقد تناولت كتب �لرت�جم �لقدمية- يف جمموعها- حياة �لإمام �بن �ملنذر وموؤلفاته، 
�أعطى �ل�سورة �لكاملة عن كل ما يتعلق بهذ�  �أيًا منها- مبفرده- قد  لكن �لباحث مل يجد 
بني  ويكون  �ملو�سوع،  هذ�  �ستات  يجمع  علمي  بحث  �إىل  �حلاجة  يعني  مما  �لفذِّ،  �لإمام 
�أيدي �لباحثني وطالب �لعلم. �أما يف �لع�رش �حلا�رش، فقد كتب عن �لإمام �بن �ملنذر عدد 
من �لباحثني �لذين حققو� بع�ض موؤلفاته، فقد كتب عنه �ل�سيخ عبد �هلل بن زيد �آل حممود 
يف مقدمة حتقيقه لكتاب �لإجماع، �إل �أن حديثه جاء خمت�رش�ً، �إذ مل يكن غر�سه �حلديث 
وموؤلفات  حياة  من  �سيء  �إىل  �لإ�سارة  �أر�د  و�إمنا  �ملنذر،  �بن  بالإمام  يتعلق  ما  كل  عن 
�لبارودي  عمر  �هلل  عبد  �ل�سيخ  �أي�سًا  عنه  كتب  وممن  بتحقيقه،  قام  �لذي  �لكتاب  �ساحب 
عنه  كتبه  ما  يتجاوز  ومل  �لعلم،  �أهل  مذ�هب  على  �لإ�رش�ف  لكتاب  حتقيقه  مقدمة  يف 
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لة عن �بن �ملنذر، و�إمنا كتب  �لأربع �سفحات ون�سف، فهو مل يكن ي�سعى �إىل ترجمة مف�سَّ
�سغري  حماد  �أبو  �لدكتور  وكتب  حققه،  �لذي  �لكتاب  مبوؤلِّف  للتعريف  كاف  �أنه  يعتقد  ما 
حتقيقه  مقدمة  يف  ومنهجه،  وموؤلفاته  �ملنذر  �بن  حياة  عن  لطيفًا  �سيئًا  حنيف  بن  �أحمد 
و�كتفى  �ملنذر،  �بن  �سافر  �لتي  �لبلد�ن  كل  يذكر  مل  لكنه  �لأو�سط،  كتاب  من  ملو�سوعات 
يح�سي  �أن  كذلك  وَفاَته  بغد�د،  �إىل  �ملنذر  �بن  �سفر  مو�سوع  يف  �لذهبي  �لإمام  قاله  مبا 
�سيئًا  �لآخر  هو  �جلربين  �لعزيز  عبد  بن  �هلل  عبد  �لدكتور  وكتب  كلها،  �ملنذر  �بن  موؤلفات 
 جمياًل عن �بن �ملنذر يف مقدمة حتقيقه لكتاب �لإقناع، لكنه مل يذكر �أي�سًا كل �لبلد�ن �لتي 
ر �بن �ملنذر مبن  ل يف تاأثُّ �سافر �إليها �بن �ملنذر، ومل يقم باإح�ساء موؤلفاته كلها، ومل يف�سِّ
�سبقه وتاأثريه يف غريه، مما يعني �حلاجة �إىل مزيد من �لبحث حول هذ� �لإمام، وقد �أفاد 
�لباحث يف هذ� �لبحث مما ُكتب يف مقدِّمات �لتحقيق ملا �سبق من موؤلفات �بن �ملنذر، وعلى 

وجه �خل�سو�ض ما ُكتب يف مقدِّمتي �ملوؤلََّفنينْ �لأخريين. 
فيها،  عليه  �سار  �لذي  و�ملنهج  وموؤلفاته،  �لفذِّ،  �لعامل  هذ�  حياة  �إىل  �لتَّعرُّف  ولأجل 
و�إكماًل لبع�ض �جلو�نب �لتي مل يتم �لتعرُّ�ض �إليها ممن �سبق من �لباحثني، �أو �أن �لتعرُّ�ض 
�ملنهجني  من  وم�ستفيد�ً  �لو�سفي،  �ملنهج  –م�ستخدمًا  �لباحث  قام  كافيًا،  يكن  مل  �إليها 
�ل�ستنباطي و�ل�ستقر�ئي- بعمل هذ� �لبحث، الذي انبنى من �شتة مباحث وخامتة، وذلك 

على النحو االآتي: 
�ملبحث �لأول: ��سم �بن �ملنذر وكنيته ومولده ون�سبته ووفاته.  -
�ملبحث �لثاين: ن�ساأة �بن �ملنذر و�أخالقه ورحالته وطلبه للعلم.  -
�ملبحث �لثالث: �سيوخ �بن �ملنذر وتالميذه وتاأثره وتاأثريه.  -
�ملبحث �لر�بع: مكانة �بن �ملنذر �لعلمية و�أقو�ل �لعلماء فيه، ومذهبه �لفقهي.  -
�ملبحث �خلام�ض: موؤلفات �بن �ملنذر.  -
�ملبحث �ل�ساد�ض: منهج �بن �ملنذر يف موؤلفاته.  -

�ض �أهم نتائج �لبحث.  ثم جاءت �خلامتة لتلخِّ

املبحث األول: 

اسم ابن املنذر وكنيته ومولده ونسبته ووفاته: 

�إبر�هيم بن �ملنذر )1( ، و�أكرث �ملر�جع �لتي ترجمت  ◄ هو حممد بن  ا�شمه وكنيته: 
ُه هو �جلارود )2(  يب بن �سعد، و�بن �لأثري، �أن جدَّ له مل تثبت �سوى �ل�سم �ملذكور، وذكر َعرمِ
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فيكون ��سمه بذلك حممد بن �إبر�هيم بن �ملنذر بن �جلارود. ويكنى باأبي بكر، ولكنه ��ستهر 
بابن �ملنذر )3( . 

عرث  ◄ �لذي  وكل  �ملنذر،  �بن  ملولد  حمدد�ً  تاريخًا  �لرت�جم  كتب  تذكر  مل  مولده: 
عليه �لباحث يف هذ� �ل�ساأن، ما ذكره �لذهبي، يف �سري �أعالم �لنبالء بقوله:« ولد يف حدود 
�سنة  ولد  �أنه  من  نويه�ض،  وعادل  �لزركلي،  ذكره  وما   ،  )4( حنبل«  بن  �أحمد  �لإمام  موت 
�ل�سابق،  �لذهبي  �إليه جاء حتديده تقريبيًا، و�قتب�ساه من قول  . ولعل ما ذهبا   )5( 242هـ 
�لقرن  يف  كان  مولده  فاإن  يكن،  ومهما   .  )6( 241هـ  �سنة  �أحمد  �لإمام  وفاة  كانت  فقد 
�لثالث �لهجري، وهو من خري �لقرون )7( كما و�سفه �لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- فعن 
 : و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى  �هلل-  ر�سول  قال  قال:  �أنه  عنه-  �هلل  –ر�سي  ح�سني  بن   عمر�ن 
يَن َيُلُوَنُهم، ثم قال عمر�ن: فما �أدري قال �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم-  ذمِ ، ُثمَّ �لَّ ُكم َقرنْينمِ ُ »َخرينْ

بعد قوله: مرتني �أو ثالثًا...« )8( . 
ِن�شبته: ُين�سب �بن �ملنذر �إىل ني�ساُبور، وهي مدينة ذ�ت ح�سارة وثقافة �إ�سالمية،  ◄

�هتم �أهلها بالعلوم �لدينية، و�لقيم �لإ�سالمية، منذ دخولها �لإ�سالم، وكان لها �ساأن عظيم 
يف �إخر�ج �أبطال �لإ�سالم ون�رش �لعلوم �لإ�سالمية )9( . قال �ل�سمعاين:« وهي �أح�سن مدينة، 
و�أجمعها للخري�ت بُخر��َسان، و�ملنت�سب �إليها جماعة ل يح�سون، وقد جمع �حلاكم �أبو عبد 
�هلل حممد بن عبد �هلل �حلافظ �لبيع تاريخ علمائها يف ثمانية جملد�ت �سخمة، … وكان 
َفتنُْحها زمن عثمان بن عفان –ر�سي �هلل عنه- على يد �بن خالته عبد �هلل بن عامر بن كريز 
يف �سنة 29 من �لهجرة« )10( . وقال �لنووي:« ني�سابور من �أعظم مدن خر��سان و�أ�سهرها، 
و�أكرثها �أئمة من �أ�سحاب �أنو�ع �لعلوم...« )11( ، وقال �حلموي يف معجم �لبلد�ن:« ني�سابور 
معدن  ج�سيمة،  ف�سائل  ذ�ت  عظيمة،  مدينة  وهي  ن�ساوور،  ي�سمونه  و�لعامة  �أوله،  بفتح 

�لف�سالء، ومنبع �لعلماء، مل �أر فيما طوَّفت من �لبالد مدينة كانت مثلها...« )12( . 
وفاته: تويف �بن �ملنذر يف مكة، وقد �ختلف �لعلماء يف �سنة وفاته، فذهب بع�سهم  ◄

�إىل �أنها كانت يف �سنة ت�سع �أو ع�رش وثالثمائة )13( ، قال �ل�سري�زي:« مات مبكة �سنة ت�سع 
. وذهب   )15( �أو 310«  �سنة 309  �ليافعي:« كانت وفاته  ، وقال   )14( �أو ع�رش وثالثمائة« 
�آخرون �إىل �أن وفاته كانت �سنة 318هـ )16( . قال �بن �لأثري يف معر�ض حديثه عن وفيات 
�سنة 318هـ:« وممن تويف يف هذه �ل�سنة �أبو بكر حممد بن �إبر�هيم بن �ملنذر بن �جلارود 
�لني�سابوري مبكة، يوم �لأحد �ن�سالخ �سعبان« )17( . وقال �لذهبي:« تويف �سنة ثماين ع�رشة 
وثالثمائة« )18( . وقال �ل�سفدي:« تويف �سنة ثماين ع�رشة وثالثمائة« )19( . وقال �ل�سيوطي:« 
�لقطان  بن  �حل�سن  �أبي  عن  �لذهبي  ونقل   .  )20( وثالثمائة«  ع�رشة  ثماين  �سنة  مبكة  مات 
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�لفا�سي، �أنه �أرخ وفاته �سنة 318هـ )21( ، و�عتمد قول �بن �لقطان هذ�، �أكرث من جاء بعد 
�لذهبي ممن ترجم لبن �ملنذر )22( . وهناك قول �آخر مفاده، �أن وفاة �بن �ملنذر كانت �سنة 
319هـ )23( ، وقد ذكر هذ� �لقول �بن قنفذ، كما ذكر ذلك �لزركلي يف �لأعالم )24( ، وجاء يف 

�ملجموع، �أنه تويف �سنة ثالثمائة وت�سع وع�رشين )25( . 
مناق�شة هذه االأقوال: بالن�سبة �إىل �لقول باأن وفاة �بن �ملنذر كانت �سنة ت�سع �أو  ◄

�لتاريخ، وهذ� يعني  �لعلماء منه بعد ذلك  َفرَيُد عليه ثبوت �سماع بع�ض  ع�رش وثالثمائة، 
�أنه كان ل يز�ل حيًا، قال �لذهبي يف تعقبه ملا ذكره �ل�سري�زي يف هذ� �ل�سدد:« وما ذكره 
م، و�إل فقد �سمع منه �بن عمار يف �سنة �ست  �لتَوهُّ �إ�سحاق من وفاته، فهو على  �أبو  �ل�سيخ 
ع�رشة وثالثمائة« )26( . وقد ثبت �أي�سًا �أن حممد بن �أحمد بن �إبر�هيم �لبلخي قد �سمع منه 
كتاب �لإقناع �سنة 315هـ )27( . وجاء يف كتاب تاريخ علماء �لأندل�ض �أن حممد بن عبد �هلل 
بن يحيى �لليثي قد رحل من �لأندل�ض �سنة 312هـ، و�سمع من �بن �ملنذر مبكة )28( . و�أن عبد 
�مللك بن �لعا�سي �ل�سعدي رحل من �لأندل�ض �سنة 313هـ و�سمع منه مبكة )29( . و�أما ما جاء 
يف �ملجموع، فلعله ت�سحيف، قال �بن قا�سي �سهبة يف هذ� �ل�سدد:« وقال يف �رشح �ملهذب 
يف باب �سفة �ل�سالة: مات �سنة ت�سع وع�رشين، ومل ينقله عن �أحد، وهو �لثقة �لأمني، … �إل 
�أنني �أخ�سى �أن يكون �سبق �لقلم من ع�رشة �إىل ع�رشين« )30( . ومما يقوي هذ� �لحتمال، �أن 
�لنووي يف تهذيب �لأ�سماء و�للغات، مل يذكر يف وقت وفاته �سوى قول �ل�سري�زي: �أنه تويف 
�سنة ت�سع �أو ع�رش وثالثمائة )31( ، فلعله ت�سحف من )ت�سع �أو ع�رش( �إىل ت�سع وع�رشين )32( . 
و�أما قول �بن قنفذ، فاإنه قد �أرخ لوفاة �بن �ملنذر من يعد يف طبقة تالميذه، ول �سك �أن 
قوله يف هذه �حلالة �أدق من قول من جاء بعده. و�أما �لقول باأن وفاته كانت �سنة 318هـ، 
�بن �ملنذر، وقد حدد تاريخ وفاته  فقد رو�ه عريب بن �سعد، وهو معدود يف طبقة تالميذ 
�بن  و�فقه  وقد  ذلك،  من  تيقنه  على  يدل  مما  و�ل�سنة،  و�ل�سهر،  �ليوم،  بذكر  دقيقًا،  حتديد�ً 
�أكرث من ترجم لبن �ملنذر وهو �لر�جح عندي،  �لقطان على ذلك، وهو �لقول �لذي �عتمده 

و�هلل –تعاىل- �أعلم. 

املبحث الثاني: 

نشأة ابن املنذر وأخالقه ورحالته وطلبه للعلم: 

ن�شاأته: مل حتظ كتب �لرت�جم بالقدر �لكايف حول ن�ساأة �بن �ملنذر، فهي ل تعطينا  ◄
بع�ض  �إ�سار�ت  من  ن�ستنتج  ولعلنا  وتعليمه،  وتربيته،  ون�ساأته،  ولدته  عن  تف�سيل  �أي 
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�ملر�جع، �أنه قد تلقى تعليمه �أو جزء�ً منه يف بلده، و�إن مل يكن يف مقدورنا �أن نحدد �لفرتة 
�لتي ق�ساها يف بلده قبل �أن ي�سافر �إىل مكة، لعدم ورود ذلك يف �ملر�جع )33( . 

اأخالقه: كان �بن �ملنذر ز�هد�ً، ورعًا، عارفًا باحلالل و�حلر�م، قال �ل�سبكي:« كان  ◄
�إمامًا حافظًا ورعًا« )34( ، وقال �لد�ودي:« �لفقيه نزيل مكة، و�أحد �لأعالم، وممن يقتدى به 
يف �حلالل و�حلر�م، كان �إمامًا جمتهد�ً حافظًا ورعًا« )35( . وقال �بن حجر:« عدل �سادق 

فيما علمت« )36( . 
رحالته وطلبه للعلم: �إن كتب �لرت�جم �ملتوفرة مل تذكر �لبلد�ن �لتي رحل �إليها  ◄

�بن �ملنذر لطلب �لعلم، وكل �لذي جاء فيها �أنه ني�سابوري �لأ�سل، ثم نزل مكة و��ستقر بها، 
لكن �بن �ملنذر ذكر يف كتابه �لأو�سط: )37( �أنه �سمع من بكار بن قتيبة مب�رش، فقد قال يف 
قتيبة مب�رش، حدثنا  بن  بكار  �ل�ستنجاء:« حدثنا  �أبو�ب  باب جماع  �لو�سوء،  �آد�ب  كتاب 
�سفو�ن بن عي�سى، حدثنا حممد بن �لعجالن عن �لقعقاع، عن �أبي �سالح، عن �أبي هريرة �أن 
َثاَلَثةمِ  ... َوَكاَن َياأنُْمُرَنا بمِ لنَْوَلدمِ دمِ لمِ َو�لمِ ُل �لنْ ثنْ ا �أََنا َلُكمنْ ممِ َ ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- قال:« �إمِمنَّ
َجاٍر« )38( )39( . وهذ� يدل على �أنه رحل �إىل م�رش، و�سمع بها، ومما يوؤكد ذلك، قوله �أي�سًا  �أَحنْ
ُه، �أو �بنته، �أو �أخته، �إكر�مًا لهن، مل  يف قول �ل�سافعي:« �إيجاب �لو�سوء على �لرجل �إذ� قبَّل �أمَّ
�أجد هذه �مل�ساألة يف كتبه �مل�رشية �لتي قر�أناها على �لربيع« )40( ، ومما يوؤكد ذلك �أي�سًا 
قوله يف �لأو�سط:« حدثنا يزيد بن عبد �ل�سمد �لدم�سقي مب�رش... ثم �ساق �سند �حلديث �لذي 
فيه �لرجم للثيب )41( . وقوله يف باب �لنهي عن تخطي رقاب �لنا�ض يوم �جلمعة و�لإمام 
يخطب:« حدثنا �سليمان بن �سعيب �لكي�ساين مب�رش«، ثم ذكر حديث �لر�سول- �سلى �هلل عليه 
و�سلم- يف �لنهي عن ذلك )42( . وَذَكَر يف �لأو�سط �أي�سًا �أنه �سمع من كثري بن �سهاب ببغد�د 
)43( ، مما يدل على �أنه �سافر �إليها و�سمع بها، ولذلك فقد وهم �لذهبي- رحمه �هلل- حينما 

جزم �أنه مل ينزل بغد�د، فقد جاء يف �سري �أعالم �لنبالء قوله:« مل يذكره �حلاكم يف تاريخه، 
ن�سيه، ول هو يف تاريخ بغد�د، ول تاريخ دم�سق، فاإنه ما دخلها« )44( . 

�أما �أ�سبهان، ودم�سق، فلعله مل ينزل فيهما؛ لأن كتب �لتاريخ �خلا�سة بهذين �لبلدين، 
مل تذكر عنه �سيئًا، ومل يعرث �لباحث يف كتبه على ما يدل على �أنه �سافر �إليهما. 

املبحث الثالث: 

شيوخ ابن املنذر وتالميذه وتأثره وتأثريه: 
و�لفقه،  ◄ �لتف�سري،  منها:  كثرية  علوم  يف  �ملنذر  �بن  برز  لقد  وتالميذه:  �شيوخه 

و�حلديث، وهذ� يدل على �أنه قد �سمع من علماء كثريين يف هذ� �ملجال، �إل �أن كتب �لرت�جم 
�أخذ  �أعلم عمن  »ول  �ل�سري�زي:  قال  �لفقه.  عنه  �أخذ  �سيئًا عمن  تعطينا  ل  �أيدينا  بني  �لتي 
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�لفقه« )45( . وتعقبه �لذهبي بقوله:« قد �أخذ �لفقه عن �أ�سحاب �لإمام �ل�سافعي« )46( ، وقد 
�أما   . �أنه قر�أ كتب �ل�سافعي �مل�رشية )47( ، على �لربيع بن �سليمان )48(  �رشح �بن �ملنذر، 
�سيوخه يف �حلديث )49( فهم كثريون، �إذ هياأت له �إقامته مبكة، �ل�سماَع من كثري من علماء 
�مل�سلمني من �ستى بقاع �لعامل �لإ�سالمي، عند قدومهم مكة للحج، �أو �لعمرة، �أو �ملجاورة 
بها مدة من �لزمن، ومن �سيوخ �بن �ملنذر: �إبر�هيم بن �حلارث )50( ، و�أبو حامت �لر�زي )51( 
، و�أبو يعقوب بن قتيبة )52( ، و�لرتمذي )53( ، وحامت �جلرجاين )54( ، و�سهل بن عمار )55( 
، وعبا�ض �لدوري )56( ، و�لف�سل بن �سهل �لأعرج )57( ، وكثري بن �سهاب )58( ، وحممد بن 

�إ�سماعيل �ل�سائغ )59( ، وحممد بن ميمون )60( ، ومو�سى بن هارون )61( . 
وقد �سمع من �بن �ملنذر تالميذ كثريون، من �أ�سهرهم )62( : �أبو بكر بن �ملقرئ )63( ، 
و�أبو بكر �خلالل )64( ، و�بن حبان )65( ، و�سعيد بن عبد �مللك )66( ، وعبد �لرب بن خمارق )67( 
، وعبد �مللك �ل�سعدي )68( ، وحممد بن �إبر�هيم بن �أحمد )69( ، وحممد بن �أحمد �لبلخي )70( ، 

وحممد بن عبد �هلل �لليثي )71( ، وحممد بن يحيى �لدمياطي )72( . 
ره: يعترب �لع�رش �لذي عا�ض فيه �بن �ملنذر من �أبرز ع�سور �لإ�سالم و�أزهاها  ◄ تاأثُّ

�لع�رش  هذ�  يف  برز  وقد  �لعلمي،  لالإنتاج  �لذهبي  �لع�رش  بحق  وهو  علمية،  وثروة  �إنتاجًا 
علماء �أفذ�ذ، عا�رشو� �بن �ملنذر، فارت�سف من معينهم، و�أخذ من ثقافتهم وفنونهم، فقد برز 
من �مُلحدِّثني �لبخاري، وم�سلم، و�بن ماجة، و�أبو د�ود، و�لرتمذي، و�أبو حامت �لر�زي، وعلي 
و�لن�سائي  �لفريابي،  بكر  و�أبو  �ملروزي،  بكر  و�أبو  �لبز�ر،  بكر  و�أبو  �لبغوي،  �لعزيز  بن عبد 
و�أبو بكر �لروياين، و�بن �ساعد �لبغد�دي، وخيثمة بن �سليمان، و�لطرب�ين، ويف هوؤلء من 
�سمع منهم �بن �ملنذر، وذكرهم يف كتاب �لأو�سط ب�سيغة �أخربنا وحدثنا، وبرز من فقهاء 
�ق، و�بن �ملو�ز، وحممد بن عبد �هلل بن عبد �حلكم وبرز من  �ملالكية: �بن �سحنون، و�بن �لَورَّ
فقهاء �حلنفية: �لطحاوي، و�لكر�بي�سي، و�لكرخي، ومن فقهاء �ل�سافعية: �أبو علي �لزعفر�ين، 
، و�لربيع، وحممد بن ن�رش �ملروزي، و�بن �رشيج و�بن �حلد�د، و�لقفال �ل�سا�سي، ومن  و�مُلَزينمِ
فقهاء �حلنبلية: �إ�سحاق بن من�سور �لكو�سج، و�أبو �لقا�سم �خلرقي، و�أبو بكر �لنجاد، وغالم 
�أخذ منه  �لذي  �ملنهل  �سيوخه، وكانو�  �لفقهاء يف ع�رشه، وفيهم  �خلالل، وقد كان هوؤلء 
�بن �ملنذر ثقافته، وقد كانت طريقته يف نقله للمذ�هب وح�سن تعبريه دلياًل و��سحًا على 
كرثة �سيوخه، و�أنه كان يتلقى �لعلم منهم بامل�سافهة، ومن كتبهم، وباملر��سلة )73( . ومن 
ذلك قوله:« هذ� قول كل من �أحفظ عنه من �أهل �لعلم، وهذ� قول كل من لقيناه وبلغنا عنه 
من �أهل �لعلم، وحدثونا عن �بن �لنجار، وكتب �إيل حممد بن علي: �أخربنا عبد �لرز�ق« )74( . 
وبلقاء �بن �ملنذر مع هوؤلء �ل�سيوخ على كرثتهم، يكون قد �أحكم متانة علمه، وو�سع 

د�ئرة معارفه، وخا�سة معرفة فقه �ملذ�هب �ملختلفة )75( . 
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�لتف�سري،  ◄ منها  كثرية،  علوم  يف  برع  قد  �ملنذر  �بن  �أن  ذكرت  �أن  �سبق  تاأثريه: 
ف�رش  �لتف�سري،  ففي جمال  �لعلوم،  هذه  �لو��سح يف  �لأثر  لذلك  كان  وقد  و�لفقه،  و�حلديث، 
�لقر�آن �لكرمي كامال، ً وقد ��ستفاد منه �لعلماء �لذين عا�رشوه وجاءو� من بعده؛ كابن �أبي 
�ملنذر  لبن  كان  �حلديث،  جمال  ويف  وغريهم،  و�لقرطبي،  و�ل�سوكاين،  و�ل�سيوطي،  حامت، 
لآر�ئه يف  �لعلماء  �ل�رشيف مبعارفه وعلومه، ونقول  �إثر�ء علوم �حلديث  �لو��سح يف  �لأثر 
�حلديث دليل و��سح على �لفائدة �لعظيمة �لتي تركها هذ� �لعامل �جلليل يف علم �حلديث، ومع 
تاأثري �بن �ملنذر هذ� يف علوم �لتف�سري و�حلديث، �إل �أن مو�سوع �لفقه و�خلالف فيه كان هو 
�لأمر �لذي غلب عليه، وبرز فيه بروز�ً و��سحًا، و�إن كتاب �لأو�سط خلري دليل على ذلك، وهو 

�أكرب مو�سوعة فقهية يف �ل�سنة و�خلالفيات. 
ومع وجود موؤلفات �أخرى يف علم �خلالف؛ كاختالف �لفقهاء للطربي، و�ختالف �لعلماء 
للمروزي، و�ختالف �لفقهاء للطحاوي، �إل �أن هذه �لكتب تبقى دون موؤلفات �بن �ملنذر يف 
هذ� �ملجال، ولذ� فقد كان �عتماد �لعلماء على كتب �بن �ملنذر من �أول عهده، ومن �ملوؤلفات 
�لتي �عتمد موؤلفوها كثري�ً على كتب �بن �ملنذر: �ملحلى لبن حزم �لظاهري، و�ملغني لبن 
مل  و�إن  حزم  فابن  للقرطبي،  �لقر�آن  لأحكام  و�جلامع  للنووي،  و�ملجموع  �ملقد�سي  قد�مة 
ي�رشح يف حماله �أنه �عتمد على �بن �ملنذر، �إل �أن �أ�سلوب عر�سه ملذ�هب �لعلماء، ومناق�سته 
لأدلتهم وطريقة ��ستدلله على �ملخالفني و�لرد عليهم، يوحي �أنه يف هذ� �لعمل يعتمد على 
موؤلف �سابق، و�أقرب �لحتمال �أنه ياأخذ من كتاب �لأو�سط، خا�سة �أنه ي�سفه و�سفًا جمياًل 
على ل�سان �لآخرين )76( . فقد جاء يف كتاب �لإحكام يف �أ�سول �لأحكام عند �لكالم يف �سفة 
�لفقيه:« قال �أبو حممد علي بن �أحمد، وحدثني �أبو مرو�ن عبد �مللك بن �أحمد �ملرو�ين قال: 
وى، ونحن مقبلون من جنازة من  �سمعت �أحمد بن عبد �مللك �لإ�سبيلي �ملعروف بابن �مُلكنْ
�لرب�ض بعدوة نهر قرطبة وقد �ساأله �سائل فقال له: ما �ملقد�ر �لذي �إذ� بلغه �ملرء حل له �أن 
يفتي؟ فقال: �إذ� عرف مو�سع �مل�ساألة يف �لكتاب �لذي يقر�أ حل له �أن يفتي، ثم �أخربين �أحمد 
بن �لليث �لأن�رشي، �أنه حمل �إليه و�إىل �لقا�سي �أبي بكر يحيى بن عبد �لرحمن بن و�فد كتاب 
�لأو�سط لبن �ملنذر، فلما طالعاه قال له: هذ� كتاب من مل يكن عنده يف بيته  �لختالف 
مل ي�سم ر�ئحة �لعلم، قال: وز�دين �بن و�فد �أنه قال: ونحن لي�ض يف بيوتنا، فلم ن�سم ر�ئحة 
�لعلم« )77( . فهذ� �لن�ض يوؤكد مبا ل جمال معه لل�سك، �أن كتاب �لأو�سط قد و�سل �إىل �أقطار 
�لفقهاء  �بن �ملنذر يف  و�أنه يذكر  �بن حزم كان يعلم بالكتاب،  �ملغرب و�نت�رش فيها، و�أن 
�لإحكام قوله:«  . جاء يف   )78( �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم  �لذين يعتد بهم يف �خلالف بعد 
وكان بعد هوؤلء د�ود بن علي، وحممد بن ن�رش �ملروزي، وحممد بن �إ�سماعيل �لبخاري، ثم 
حممد بن جرير �لطربي، وحممد بن �إبر�هيم بن �ملنذر �لني�سابوري« )79( . و�أما �بن قد�مة 
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�ملقد�سي، فهو �أي�سًا و�إن مل ي�رشح يف مقدمة �ملغني �أنه يف عر�سه ملذ�هب �لعلماء يرجع 
�إىل �لكتب �ملحددة، �إل �أنه ميكن �لقول �أن �سفحات �ملغني مملوءة بذكر �بن �ملنذر، فقلما 
جتد �سفحة �أو م�ساألة �إل وفيها ذكره )80( . و�أما �لنووي، فقد �رشح يف مقدمة �ملجموع، �أن 
مرجعه يف تعر�سه ملذ�هب �لعلماء كتب �بن �ملنذر، فهو يقول:« و�أكرث ما �أنقل من مذ�هب 
�لعلماء من كتاب �لإ�رش�ف، وكتاب �لإجماع لبن �ملنذر، وهو �لإمام �أبو بكر �لني�سابوري 
�ل�سافعي �لقدوة يف هذ� �لفن« )81( . وكذلك �لقرطبي، فهو ياأخذ من كتب �بن �ملنذر يف كتابه 
�جلامع لأحكام �لقر�آن و�سفحات هذ� �لكتاب مليئة بذكر ��سمه، و�إن مل يقل ذلك يف مقدمته. 
وهناك موؤلفات �أخرى كثرية ياأخذ �أ�سحابها من كتب �بن �ملنذر بكرثة منها: كتاب معامل 
�لبغوي،  �لتنزيل لالإمام  �ل�سنة ومعامل  �لرب، و�رشح  �ل�سنن للخطابي، و�ل�ستذكار لبن عبد 
وز�د �مل�سري لبن �جلوزي، وفتح �لباري لبن حجر �لع�سقالين، و�ل�سنن �لكربى للبيهقي )82( . 
�لإ�سالمية  �لعلوم  يف  �لو��سح  وتاأثريه  �ملنذر،  �بن  كتب  �أهمية  لنا  يتبني  �سبق  مما 
مو�سع  وو�سعوها  �حرت�م،  حمل  وجعلوها  �آر�ءه،  �عتربو�  قد  �لعلماء  و�أن  �لفقه  وخا�سة 
�آر�ء �لعلماء �ملتقدمني، قال �ل�سبكي نقاًل عن �لقفال �ل�سغري كان �لقفال يقول:« وددت �أن 
�أجد قول من �سلف �لقنوت يف �لوتر يف جميع �ل�سنة، لكني تفح�ست عنه فما وجدت �أحد�ً 
قال به قال �لقفال: وقد ��سرتيت كتاب �بن �ملنذر »�ختالف �لعلماء« لهذه �مل�ساألة خا�سة، 
ففح�ست عنها فلم �أجد �أحد�ً قال به �إل مالكًا، فاإنه قال بالقنوت يف �لوتر يف جميع �سهر 
�رشح  مقدمة  يف  �لعيد  دقيق  بن  �لدين  تقي  وقال   ،  )83( �ل�سهور«  من  غريه  دون  رم�سان 
ذكرناه  عمن  �سذ  ومن  لل�سحابة  للمتقدمني  �لأقو�ل  من  كان  وما  �حلاجب:«  �بن   خمت�رش 
من �ملخالفني فاعتمادي فيه على كتاب �لإ�رش�ف للحافظ �أبي بكر بن �ملنذر رحمه �هلل، فباأنو�ره 
 �هتديت، وبطريقه �إىل تلك �لغاية �قتديت، فاإن مل يكن فيه ذلك �لنقل �أو مل �أره فيه نقلت من غريه 

بعبارة ملخ�سة« )84( . 

املبحث الرابع: 

مكانة ابن املنذر العلمية وأقوال العلماء فيه ومذهبه الفقهي: 

مكانته العلمية واأقوال الفقهاء فيه: لقد برع �بن �ملنذر يف فنون �ل�رشيعة كلها،  ◄
وكان له قدم ر��سخة فيها، فهو �إمام يف �لتف�سري، وهو ثقة حافظ للحديث، ومع ذلك فقد غلب 
عليه �جلانب �لفقهي، و�لتخ�س�ض يف فن �خلالف، حتى �سار �إمام هذ� �لفن بحق، وقد حتدث 
عن �بن �ملنذر علماء كثريون، �أجمعو� كلهم على �إمامته وجاللته، ووفور علمه، قال �لنووي:« 
�لإمام �مل�سهور، �أحد �أئمة �لإ�سالم، ... �ملجمع على �إمامته، وجاللته، ووفور علمه، وجمعه 
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بني �لتمكن يف علمي �حلديث و�لفقه، وله �مل�سنفات �ملهمة �لنافعة يف �لإجماع و�خلالف، 
�أحد، وهو يف نهاية من  ... وله من �لتحقيق يف كتبه ما ل يقاربه  وبيان مذ�هب �لعلماء، 
�لتمكن يف معرفة �سحيح �حلديث و�سعيفه« )85( ، وقال:« وهو �ساحب �مل�سنفات �ملفيدة، 
�لتي يحتاج �إليها كل �لطو�ئف« )86( . وقال �ل�سبكي:« كان �إمامًا، جمتهد�ً، حافظًا، ورعًا« )87( 
 . وقال �بن نا�رش �لدين:« هو �سيخ �حلرم ومفتيه، ثقة، جمتهد، فقيه« )88( . وقال �ل�سيوطي: 
... كان  ... �ساحب �لكتب �لتي مل ي�سنف مثلها،  �أبو بكر،  »�حلافظ، �لعالمة، �لثقة، �لأوحد، 
غاية يف معرفة �لختالف و�لدليل، جمتهد�ً، ل يقلد �أحد�ً« )89( . وقال �لد�ودي:« �لفقيه نزيل 
كان  خلكان:«  �بن  وقال   .  )90( و�حلر�م«  �حلالل  يف  به  يقتدى  وممن  �لأعالم،  و�أحد  مكة، 
فقيهًا، عاملًا، مطلعًا« )91( . وقال �بن حجر:« �حلافظ �لعالمة �أبو بكر �لني�سابوري، �ساحب 

�لت�سانيف، عدل �سادق« )92( . وقال �ل�سري�زي: 
كتبه  �إىل  و�حتاج  مثلها،  �أحد  ي�سنف  مل  كتبًا  �لعلماء  �ختالف  يف  »�سنف 
وممن  �لأعالم،  �لأئمة  �أحد  مكة،  نزيل  كثري:«  �بن  وقال   .  )93( و�ملخالف«  �ملو�فق 
وكان   ... �لإ�سالم،  �أئمة  عند  معتربة  كتبًا  �سنف  و�حلر�م،  �حلالل  يف  بنقله  يقتدى 
�خلالل:  بكر  �أبو  وقال   .  )94( �لعلماء«  وخالف  �حلديث  معرفة  يف  نهاية   على 
�لفقيه، �ملجتهد،  �لفا�سي:«  . وقال   )95( �ملنذر«  �لأكابر بخر��سان، منهم حممد بن  »حدثنا 

�حلافظ، ... ثقة، حجة« )96( . 
�لأل�سنة،  بع�ض  من  َلم  َي�سنْ مل  �أنه  �إل  �ملنذر،  �بن  على  �لعلماء  ثناء  من  �سبق  ما  ومع 
فقد تكلم فيه م�سلمة بن �لقا�سم �لقرطبي فقال:« كان فقيهًا، جليال، ً كثري �لت�سنيف، وكان 
يحتج يف كتبه بال�سعيف على �ل�سحيح، وباملر�سل على �مل�سند، ون�سب يف كتبه �إىل مالك 
… وكنت كتبت  �أ�سياء مل توجد يف كتبهم،  و�ل�سافعي و�أبي حنيفة- رحمهم �هلل تعاىل- 
. وذكر �لذهبي  �أحدث عنه ب�سيء« )97(  عنه، فلما �سعفه �لعقيلي �رشبت على حديثه، ومل 
�أنه قد ُن�سب �إىل �لعقيلي �أنه كان يحمل عليه، وين�سبه �إىل �لكذب، و�إنه يروي عن �لربيع بن 
�سليمان عن �ل�سافعي ومل ير �لربيع، ول �سمع منه، فقال يف �مليز�ن:« ون�سب �إىل �لعقيلي �أنه 
كان يحمل عليه، وين�سبه �إىل �لكذب، وكان يروي عن �لربيع بن �سليمان عن �ل�سافعي، ومل 

ير �لربيع ول �سمع منه، وذكر غري ذلك« )98( . 
بع�ض  �تهمه  فقد  نف�سه،  يف  �سعيف  م�سلمة-  –�أي  باأنه  م�سلمة:  قول  عن  ويجاب 
. قال   )100( ، وقيل: كان من �مل�َسبِّهة   )99( �لعقل  �لعلماء بالكذب و�تهمه بع�سهم ب�سعف 
�لذهبي:« م�سلمة بن �لقا�سم �لقرطبي... �سعيف، وقيل: كان من �مل�َسبِّهة )101( ، وقال �بن 
�لفر�سي:« �سمعت من ين�سبه �إىل �لكذب« )102( . ومن كان �سعيفًا يف نف�سه، فال يقبل قوله 
، قال �لذهبي:« ول عربة بقول م�سلمة« )104( وقال �بن �لقطان �لفا�سي:«  يف غريه )103( 
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ول يلتفت �إىل قول م�سلمة بن قا�سم عنه �أنه ل يح�سن �حلديث؛ لأنه �إمام متبحر فيه، وتاآليفه 
ت�سهد بذلك« )105( . 

و�أما ما ن�سب �إىل �لعقيلي، فقد رده �لذهبي فقال:« و�أما �لعقيلي، فكالمه من قبيل كالم 
�أبو �حل�سن  ، وقال   )106( �ل�سعفاء«  �أنه مل يذكره يف كتاب  �لأقر�ن بع�سهم يف بع�ض، مع 

�لقطان:« ل يلتفت �إىل كالم �لعقيلي فيه« )107( . 
ويجاب �أي�سًا عن �لقول �أن �بن �ملنذر مل ير �لربيع ومل ي�سمع منه، �أن �بن �ملنذر ثقة، 
، وقال يف   )108( �ل�سافعي �مل�رشية  �لربيع كتب  قر�أ على  �أنه  �لأو�سط،  وقد ذكر يف كتابه 
�أن ما ل نف�ض له  �ل�سنة على  �أن ذكر �لدليل من  ، بعد  �آخر من كتابه �لأو�سط )109(  مو�سع 
�سائلة من �لهو�م وما �أ�سبهها ل ينج�ض �ملاء، وذكر �أنه قول �أكرث �أهل �لعلم، قال:« ول �أعلم 
�أحد�ً غري ما ذكرت �إل �ل�سافعي، فاإن �لربيع �أخربين �أنه قال: فيها قولن…« فقوله:« فاإن 
�لربيع �أخربين«، �رشيح يف �أنه �سمع منه )110( . وجاء يف كتاب �لإقناع حديث �بن �ملنذر �أنه 
�سمع من �لربيع بن �سليمان يف عدة م�سائل )111( ، وذكر �بن �ملنذر �أي�سًا �أنه �سمع مب�رش- 
وهي بلد �لربيع بن �سليمان- من بكار بن قتيبة )112( ، فاإذ� �أثبتت رحلة �بن �ملنذر �إىل بلد 
�لربيع، وهو معا�رش له، فكيف يقال: �إنه مل يره، ومل ي�سمع منه )113( ؟ كما �أجاب �بن حجر 
عن هذه �مل�ساألة فقال:« ورو�يته عن �لربيع عن �ل�سافعي، يحتمل �أن تكون بطريق �لإجازة، 
وغاية ما فيه �أنه ت�ساهل يف ذلك باإطالق: �أنا« )114( . وجاء يف �لعقد �لثمني:« ول يلتفت 
�إىل تكذيب �لعقيلي له يف دعو�ه �ل�سماع من �لربيع �ساحب �ل�سافعي لأنه ثقة حجة« )115( . 
�سحة  يف  م�سكوك  باأنه  �ملنذر  �بن  تكذيب  من  �لعقيلي  �إىل  ُن�سب  ا  عمَّ �أي�سًا  ويجاب 
ن�سبته �إليه، فهو مل يذكره يف كتاب �ل�سعفاء )116( ، �إ�سافة �إىل �أن �لذهبي حينما �أورد هذ� 
�لقدح، �أورده بعد نقله لقدح م�سلمة فقال:« ون�سب �إىل �لعقيلي �أنه كان يحمل عليه، وين�سبه 
�إىل �لكذب« )117( ، وفعل )ن�سب( يحتمل �أن يكون مبنيًا للمعلوم، فيكون م�سلمة هو �لذي نقله 
عن �لعقيلي، وم�سلمة غري ثقة فيما ينقله، ويحتمل �أن يكون مبنيًا للمجهول، وهو من �سيغ 
�لتمري�ض، وهذ� يدل على �أن �لذهبي نقل هذ� �لقدح من م�سدر غري موثوق، �أو من طريق ل 

تثبت، �أو �أنه ل يعرف من �لذي نقله عن �لعقيلي، و�هلل �أعلم )118( . 
رتبة  ◄ بلغ  قد  �أنه  على  �ملنذر  لبن  ترجمو�  �لذين  �لعلماء  �تفق  الفقهي:  مذهبه 

ل  و�لدليل، وكان جمتهد�ً  �لذهبي:« كان غاية يف معرفة �لختالف  ، قال   )119( �لجتهاد 
يقلد �أحد�ً« )120( ، وقال �ل�سيوطي يف هذ� �ل�سدد:« كان غاية يف معرفة �لختالف و�لدليل، 
جمتهد�ً ل يقلد �أحد�ً« )121( ، وقال �لد�ودي:« وكان جمتهد�ً ل يقلد �أحد�ً« )122( ، وجاء يف 

�سذر�ت �لذهب قوله:« وكان جمتهد�ً ل يقلد �أحد�ً، وله تاآليف ح�سان« )123( . 
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وهو مع ذلك معدود يف �أ�سحاب �ل�سافعي، وينت�سب �إىل مذهبه، قال �ل�سبكي:« �ملحمدون 
�لأربعة: حممد بن ن�رش، وحممد بن جرير، و�بن خزمية، و�بن �ملنذر، من �أ�سحابنا، وقد بلغو� 
درجة �لجتهاد �ملطلق، ومل يخرجهم ذلك عن كونهم من �أ�سحاب �ل�سافعي، �ملخرجني على 
�أ�سوله، �ملتمذهبني مبذهبه، لوفاق �جتهادهم �جتهاده بل قد �دعى من هو بعد من �أ�سحابنا 
�خلل�ض، كال�سيخ �أبي علي وغريه: �أنه و�فق ر�أيهم ر�أي �لإمام �لأعظم فتبعوه، ون�سبو� �إليه، 
�لأعظم يف  �لإمام  ر�أي  عن  و�إن خرجو�  فاإنهم  �لأربعة،  بهوؤلء  فما ظنك  مقلدون،  �أنهم  ل 
�ل�سافعية  �أحز�ب  �أنهم يف  و�أعلم  �لأغلب، فاعرف ذلك،  فلم يخرجو� يف  �مل�سائل،  كثري من 
متمذهبون«  ومبذهبه  متهذبون،  وبطريقه  خمرجون،  �لأغلب  يف  �أ�سوله  وعلى  معدودون، 
)124( . وقال �لنووي:« وله من �لتحقيق يف كتبه ما ل يقاربه �أحد، وهو يف نهاية من �لتمكن 

يف معرفة �سحيح �حلديث و�سعيفه، وله عاد�ت جميلة يف كتابه �لإ�رش�ف: �أنه �إن كان يف 
�مل�ساألة حديث �سحيح قال: ثبت عن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- كذ�، �أو �سح عنه كذ�، 
و�إن كان فيها حديث �سعيف قال: روينا، �أو يروى عن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- كذ�، 
وهذ� �لأدب �لذي �سلكه حذ�ق �ملحدثني، وقد �أهمله �أكرث �لفقهاء وغريهم من �أ�سحاب باقي 
�ل�سحيحة،  �ل�سنة  �لتحقيق ما ل يد�نى فيه، وهو �عتماده ما دلت عليه  �لعلوم، ثم له من 
�أحد �ملذ�هب: وبهذ�  �أو خ�سو�سًا بال معار�ض، فيذكر مذ�هب �لعلماء، ثم يقول يف  عمومًا 
�أقول، ول يقول ذلك �إل فيما كانت �سفته كما ذكرت، وقد يذكر دليله يف بع�ض �ملو��سع، ول 
يلتزم �لتقيد يف �لختيار مبذهب �أحد بعينه، ول يتع�سب لأحد، ول على �أحد، على عادة �أهل 
�خلالف، بل يدور مع ظهور �لدليل ودللة �ل�سنة �ل�سحيحة، ويقول بها مع من كانت، ومع 
هذ�، فهو عند �أ�سحابنا معدود من �أ�سحاب �ل�سافعي مذكور يف جميع كتبهم يف �لطبقات« 
)125( . وجاء يف �لعقد �لثمني قوله:« كان فقيهًا جمتهد�ً، �إل �أنه كان كثري �مليل �إىل مذهب 

�ل�سافعي، وهو معدود يف �أ�سحابه« )126( ، وقد ذكر �بن �ملنذر ما يدل على �أنه منت�سب �إىل 
�أقل �حلي�ض عند  )127( قوله يف باب �حلي�ض:«  �لإقناع  �ل�سافعي، فجاء يف كتاب  �ملذهب 
�أول ما تر�ه، مت�سك عن  �لدم  �لبكر  ، وقال:« و�إذ� ر�أت  �أ�سحابنا يوم وليلة« )128(  كثري من 
و�أكرث  �لنفا�ض:«  �أكرث  يف  وقال   ،  )129( ع�رشة«  خم�ض  �إىل  �أ�سحابنا  من  كثري  عند  �ل�سالة 

�لنفا�ض عند �أ�سحابنا �سهر�ن« )130( . 
ومع كون �بن �ملنذر كذلك، جنده �إذ� خالف قول �ل�سافعي �لدليل رده، وبني خمالفته 
للدليل، فقد جاء يف �لإ�رش�ف قوله:« و�ختلفو� يف �رشب �أبو�ل �لأنعام، فرخ�ست فيه طائفة، 
… وفيه قول ثاٍن وهو �أن �لأبو�ل كلها جن�سة، هذ� قول �ل�سافعي، وبالقول �لأول �أقول، … 
و�إمنا حترم �لأ�سياء �إما بكتاب، �أو �سنة �أو �إجماع، و�أما �أن ياأخذ �أحد حترمي �سيء من �لأ�سياء 
�أن ر�سول �هلل- �سلى  عن غري ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- فغري جائز، بل قد ثبت 



25

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )2( - شباط 

�هلل عليه و�سلم- �أمر ب�رشب �أبو�ل �لإبل، ول نعلم �أحد�ً قال قبل �ل�سافعي �إن �أبو�ل �لأنعام 
و�أبعارها جن�سة« )131( . وجاء يف �لأو�سط عند حديثه يف �إثبات �جللد مع �لرجم على �لز�ين 
�لثيب قال:« و�حتج �ل�سافعي بقول عمر على �ملنرب: �لرجم يف كتاب �هلل حق على من زنى �إذ� 
كان قد �أح�سن، ومل يذكر جلد�ً، ورجم ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- ماعز�ً ومل يجلده، 
�أن ياأتي �مر�أة )132( فاإن �عرتفت  �أني�سًا �لأ�سلمي  و�أمر ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- 
رجمها، فكل هذ� يدل على �أن �جللد من�سوخ عن �لثيب. وكل �لأئمة عندنا رجم بال جلد. قال 
�أبو بكر: وقد عار�ض �ل�سافعي بع�ض �أهل �لعلم يف هذ� �لباب فقال: جلد مائة ثابت على كل 
اِنَيُة َوالزَّايِن َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة}  ز�ٍن بظاهر كتاب �هلل، وهو قوله: {الزَّ
)133( مل يفرق بني �لبكر و�لثيب، و�سن ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- يف �لثيب �لرجم. 

�جللد  تثبت  �لتي  �لأدلة  ذكر  ثم  �ل�سامت،  بن  عبادة  حديث  تاأكيد�ً  ذكرناه  ما  على  ويزيد 
 قبل �لرجم من �أقو�ل �ل�سحابة و�أفعالهم، ثم قال:« وغري جائز �أن يثبت ن�سخ بغريحجة، ... 
 ثم �أبعد من ذلك �أن يقع ن�سخ بتوهم متوهم، حيث مل يبلغه �أن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- 

جلد ماعز�ً« )134( . 

املبحث اخلامس: 

مؤلفات ابن املنذر: 

يتد�وله  بقي  ما  منها  و�لتخ�س�سات،  �لفنون  �ستى  يف  كثرية  كتبًا  �ملنذر  �بن  �ألف 
�لعلماء وتذكره �لكتب، ومنها ما �أذهب به كرُّ �لدهر، ومَر �لزماُن فلم يرتك لنا حتى ��سمه، 
واأما موؤلفات ابن املنذر التي و�شلت اإلينا، اأو التي ذكرتها الكتب )135( ، فهي كاالآتي: 

تف�شري القراآن الكرمي: ف�رش �بن �ملنذر �لقر�آن �لكرمي بكامله، وذكر نف�سه، �أن له تف�سري�ً . 1
للقر�آن، حيث جاء يف كتاب �لأو�سط قوله يف باب ذكر �إثبات �لتيمم للجنب �مل�سافر �لذي ل 
يجد �ملاء:« و�حتج غري و�حد من �أهل �لعلم يف �لتيمم للجنب بقوله: {َواَل ُجُنًبا اإِالَّ َعاِبِري 
�َشِبيٍل} )136( �لآية، كان معناه �أل يقرب �ل�سالة جنب، �إل �أن يكون عابر �سبيل، م�سافر�ً ل 
يجد �ملاء، فيتيمم وي�سلي، روينا معنى هذ� �لقول عن علي، و�بن عبا�ض وجماهد، و�سعيد 
بن جبري، و�حلكم، و�حل�سن بن م�سلم، وقتادة، وقد ذكرت �أ�سانيدها يف كتاب �لتف�سري« )137( 
، وقال �لذهبي:« ولبن �ملنذر تف�سري كبري يف ب�سعة ع�رش جملد�ً، يق�سي له بالإمامة يف علـم 
�أي�سًا« )138( ، وذكره �ل�سبكي يف �لطبقات )139( ، و�ل�سيوطي يف طبقـات �حلفاظ،  �لتاأويل 
)140( و�لد�ودي يف طبقات �ملف�رشين )141( ، بقوله:«... وكتاب �لتف�سري �لذي مل ي�سنف مثله« 

)142( ، وذكره كذلك حاجي خليفة �سمن كتب �بن �ملنذر )143( ، وذكر بروكلمان �أنه توجد 
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قطعة منه خمطوطة يف مكتبة جوته باأملانيا برقم 521، تت�سمن تف�سري �سورة �لبقرة )144( 
، وتبعه يف ذلك فوؤ�د �زسكني، وذكر �أي�سًا �أنه يوجد ن�سو�ض منقولة منه على هام�ض �جلزء 
�لثاين من تف�سري �بن �أبي حامت، �ملوجود يف مكتبة �أيا�سوفيا برقم 175 )145( . وقد طبعت 
قطعة من هذ� �لتف�سري يف د�ر �ملاآثر باملدينة �لنبوية �سنة 1423هـ، بتحقيق: د. �سعد بن 
حممد �ل�سعد، وقدم له: �أ. د. عبد �هلل بن عبد �ملح�سن �لـرتكي، وهذه �لقطعة �ملطبوعة تبد�أ من 
تف�سري قول �هلل –تعاىل- : ” لي�ض عليك هد�هم”، وهي �لآية )227( من �سورة �لبقرة، وتنتهي 
عند تف�سري قوله –تعاىل- : {وما كان ملوؤمن اأن يقتل موؤمناً اإال خطئاً... }، وهي �لآية 

)92( من �سورة �لن�ساء. 
كتاب ال�شنن واالإجماع واالختالف: فقد ذكر �بن �ملنذر �أن له كتابًا با�سم »�ل�سنن«، . 2

جاء يف كتاب �لأو�سط قول �بن �ملنذر يف باب �لو�سوء مما م�ست �لنار بعد �أن ذكر ثمانية 
�لنار، قال:«  ياأمرون بالو�سوء مما م�ست  �أو  �لذين كانو� يتو�سئون  �آثار م�سندة لل�سحابة 
�أنه �أمره بالو�سوء مما م�ست �لنار: زيد بن  وممن روى عن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- 
ثابت، و�أبو طلحة، و�أبو �أيوب �لأن�ساري، و�أبو مو�سى �لأ�سعري، و�سهل بن �حلنظلية، و�سلمة 
بن وق�ض، و�أم قي�ض، و�بن عمر، وعائ�سة و�أم حبيبة، وقد ذكرت �أ�سانيدها يف »كتابي �ل�سنن« 
)146( ، وقال يف باب ذكر مقد�ر �ملاء للو�سوء بعد �أن ذكر حديث �سفينة موىل �أم �سلمة ب�سنده، 

قال:« كان ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- يغ�سله �ل�ساع، ويو�سيه �ملد، ... وقد روينا 
يف هذ� �لباب �أخبار�ً �سوى هذ� �خلرب، ذكرناها يف كتاب »�ل�سنن« )147( ، وذكر �ل�سبكي هذ� 
�لكتاب يف طبقاته، ثم قال:« قال �بن �ملنذر يف كتاب �ل�سنن و�لإجماع و�لختالف- وهو 
كتاب مب�سوط حافل- يف �أو�خر باب �لإقر�ر ما ن�سه... ” ثم نقل ن�سًا يقارب ع�رشة �أ�سطر، 
ثم قال: �نتهى لفظه )148( . وذكر �لد�ودي هذ� �لكتاب من جملة موؤلفات �بن �ملنذر )149( ، 
ومل �أعرث يف فهار�ض �ملخطوطات �لتي ��ستطعت �لو�سول �إليها على ما يدل على وجود �أي 

قطعة من هذ� �لكتاب �لآن. 
خمت�رش كتاب ال�شنن واالإجماع واالختالف: ذكره �بن �ملنذر يف كتاب �لإ�رش�ف، . 3

على  يجب  �لتي  و�حلال  �لفنت،  �أيام  يف  فيه  �لقتال  �ملرء  على  يجب  �لتي  �حلال  ذكر  باب 
�ملرء �لوقوف عن �لقتال فيه وكف يده ول�سانه يف كتاب قتال �أهل �لبغي قال:«... و�لوجه 
�لثاين: �أن يفرتق �لنا�ض فرقتني، يعقد كل فريق منهم لرجل �خلالفة، وميتنع كل فريق منهما 
�أحد  �لقتال مع  �لوقوف عن  ذلك  �لنا�ض عند  �أمرهما، فعلى  وي�سكل  بجماعة يكرث عددهم، 
من �لطائفتني، لالأخبار �لتي جاءت عن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- يف ذلك، وقد ذكرت 
�لأخبار يف ذلك باأ�سانيدها يف خمت�رش كتاب �ل�سنن و�لإجماع و�لختالف« )150( ، ومل �أعرث 

على وجود �أي قطعة من هذ� �لكتاب. 
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من . 4 موؤلفه،  له عن  رو�يته  �إ�سناد  وبني   ،  )151( �بن حجر  ذكره  العلماء:  اختالف 
طريق تلميذه �بن �ملقرئ، ويوجد من خمطوطاته قطعتان: �لقطعة �لأوىل: وتوجد بد�ر �لكتب 
�مل�رشية برقم 37 حديث، وت�ستمل على 131 ورقة، وتبتدئ من �أول �لكتاب �إىل �أثناء باب 
�جلمعة )152( . وتوجد ن�سخة م�سورة مبكتبة �جلامعة �لإ�سالمية باملدينة �ملنورة. �لقطعة 
�لثانية: وتوجد مبكتبة طلعت بالقاهرة، برقم 68، وحتتوي على 163 ورقة، وتبتدئ من 
�أول �لكتاب �إىل منت�سف كتاب �حلي�ض )153( ، وعلى حد علمي مل يقم �أحد بتحقيق ما وجد 

من هذ� �لكتاب. 
املب�شوط: ذكره �بن خلكان فقال:« وله كتاب«�ملب�سوط« �أكرب من �لإ�رش�ف، وهو . 5

يف �ختالف �لعلماء ونقل مذ�هبهم �أي�سًا« )154( ، وذكره �لذهبي بقوله:« وهو كتاب جليل« 
)155( وذكره كذلك �ل�سفدي )156( و�ل�سيوطي )157( ، و�لد�ودي )158( ، و�لكتاين )159( ، و�بن 

عبد �لهادي )160( ، و�لأدنه وي )161( ، ومل �أعرث على وجود �أي قطعة من هذ� �لكتاب. 
�مل�سهورة . 6 كتبه  ومن  وقال:«  �ل�سفدي  ذكره  العلم:  اأهل  مذاهب  على  االإ�رشاف 

كتاب �لإ�رش�ف، وهو كتاب كبري يف �ختالف �لعلماء« )162( ، وقال �بن خلكان:« وهو كتاب 
و�أمتعها«  و�أنفعها  �لكتب  �أح�سن  �لأئمة، وهو من  كبري، يدل على كرثة وقوفه على مذ�هب 
)163( ، وذكره �ل�سبكي )164( ، و�لـد�ودي )165( ، و�لنـووي )166( ، و�ليافعـي )167( ، وحاجي 

خليفة )168( ، و�ل�سيوطـي )169( ، و�لذهبـي )170( . 
وقد �أكرث �لنووي من �لنقل منه يف كتابه �ملجموع )171( ، وقد رو�ه عن موؤلفه حممد بن 
يحيى بن عمار �لدمياطي )172( ، وحممد بن �أحمد بن �إبر�هيم �لبلخي )173( ، ومنذر بن �سعيد 
�لبلوطي، وحممد بن �إبر�هيم بن �ملقرئ )174( . وقد ذكر موؤلفه فيه )175( �أنه �خت�رشه من 
كتاب �آخر له، وذكر �بن قا�سي �سهبة )176( و�لد�ودي )177( : �أن �لأو�سط �أ�سل كتاب �لإ�رش�ف، 
فهو خمت�رش منه، حيث �خت�رشه موؤلفه بحذف �أ�سانيد �لأحاديث، و�آثار �ل�سحابة، وبحذف 
كثري من �أدلة �ملذ�هب، ومناق�ستها. وقد �رشح �بن �ملنذر نف�سه �أنه �خت�رش �لإ�رش�ف من كتاب 
�آخر له، فهو يقول يف »باب ذكر �لوجه �لثاين �لذي يجب على �لنا�ض �لوقوف عن �لقتال فيه 
َقٌة  نَتٌ َوُفرنْ وطلب �ل�سالمة قال علي بن �أبي طالب: �أو�ساين خليلي و�بن عمك، قال:« �َسَتُكوُن فمِ
ننْ َخ�َسٍب )178( ، وقد فعلت«، يقول �بن �ملنذر: »وقد  ًفا ممِ ذنْ �َسينْ خمِ َفَك َو�تَّ نْ �َسينْ �رشمِ َك َفاكنْ َفاإمَِذ� َكاَن َذلمِ
ذكرنا هذه �لأخبار و�سائر �لأخبار عن حممد بن م�سلمة، و�أبي بكر، و�أبي هريرة باأ�سانيدها 
يف �لكتاب �لذي �خت�رشت منه هذ� �لكتاب« )179( ، ويقول �أي�سًا يف »باب ما يتخذ من �خلمر 
باأخبار  �لكوفة  �أهل  وقد جاء  �لأ�رشبة:  كتاب  كلها يف  �لأ�رشبة  من  �أ�سكر  ما  وذكر حترمي 
�أن  يوؤكد�ن على  �لن�سان  . فهذ�ن   )180( �لأو�سط«  قد ذكرناها مع عللها يف كتاب  معلولة، 
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�لإ�رش�ف خمت�رش، و�لن�ض �لثاين يوؤكد �أنه خمت�رش من كتاب �لأو�سط، وهناك كتب و�أبو�ب 
موجودة يف كتاب �لأو�سط وهي نف�سها يف كتاب �لإ�رش�ف )181( . ويوجد من خمطوطات هذ� 
�لكتاب خم�ض قطع )182( : �لقطعة �لأوىل: توجد مبكتبة كلية �لإلهيات بجامعة �أنقرة برتكيا 
برقم 1020، وتبتدئ بكتاب مو�قيت �ل�سالة، وتنتهي باآخر كتاب �لو�سايا )183( . �لقطعة 
�لثانية: توجد بد�ر �لكتب �مل�رشية برقم 20، فقه �سافعي، وحتتوي على 230 ورقة وتبتدئ 
بكتاب �ل�سفعة، وتنتهي باآخر كتاب �لوكالة، وقد �أحلق باآخرها كتاب �لغ�سب من �لأو�سط 
)184( . �لقطعة �لثالثة: وتوجد مبكتبة �أحمد �لثالث برتكيا، برقم 1100، وحتتوي على 349 

�آخر هذه �لقطعة  ورقة وتبتدئ بكتاب �لنكاح، وتنتهي باآخر كتاب �لوكالة، وقد �أحلق يف 
�أي�سًا كتاب �لغ�سب من �لأو�سط )185( . �لقطعة �لر�بعة: توجد مبكتبة �بن يو�سف �ملر�ك�سي، 
برقم 514، وتبتدئ بكتاب �جلهاد، وتنتهي بباب ذكر �ل�رشكة و�لتولية و�لإقالة من �لطعام 
)186( . �لقطعة �خلام�سة: توجد مبكتبة حممد مظهر �لفاروقي �خلا�سة باملدينة �ملنورة برقم 

279 فقه وت�ستمل على 180 ورقة )187( . 
كتاب  باآخر  وينتهي  �لنكاح،  بكتاب  يبتدئ  جملد  هذ�  �لإ�رش�ف  كتاب  من  طبع  وقد 
�أحمد، وقد طبعته د�ر طيبة بالريا�ض )188( ،  �أبي حماد �سغري  �لدكتور  �ل�سترب�ء بتحقيق 
و�ثنان  �لبارودي،  �هلل  �سنة 1414هـ بتحقيق عبد  �لفكر  د�ر  �أي�سًا يف  ثم طبع هذ� �ملجلد 
�آخر�ن يف نف�ض �لد�ر وبنف�ض �لتحقيق، يبتدئ �لأول منهما بكتاب �ل�سفعة، وينتهي بكتاب 
جملد�ن  منه  طبع  ثم  �لغ�سب.  بكتاب  وينتهي  �حلدود،  بكتاب  �لثاين  ويبتدئ  �ملحاربني، 
يبتدئ �ملجلد �لأول بكتاب �ل�سفعة، وينتهي �ملجلد �لثاين باآخر كتاب �لوكالة، وقد ن�رشته 

�إد�رة �إحياء �لرت�ث �لإ�سالمي بدولة قطر، بتحقيق حممد جنيب �رش�ج �لدين. 
ول تز�ل بع�ض �أجز�ء هذ� �لكتاب مفقودة، وهي من �أول �لكتاب �إىل مو�قيت �ل�سالة 

وكتابي: �لغ�سب و�لإقر�ر )189( . 
�لر�فعي حجمًا . 7 �أحكام جمردة، كمحرر  �لإ�سنوي وقال:« هو  ذكره  االإقناع:  كتاب 

ونظمًا« )190( ، وذكره �بن قا�سي �سهبة )191( ، و�لد�ودي )192( ، و�بن هد�ية �هلل )193( ، وحاجي 
خليفة )194( ، و�إ�سماعيل �لبغد�دي )195( . وقد رو�ه عن �بن �ملنذر جماعة من �لعلماء، منهم 
حممد بن �أحمد �لبلخي )196( ، و�سعيد بن عثمان �جلذ�مي )197( ، وعبد �لرب بن عبد �لعزيز 
بن خمارق )198( . وخمطوطة هذ� �لكتاب موجودة مبكتبة �لقرويني بفا�ض باملغرب برقم 
 )199( ��سم نا�سخها  1167، وحتتوي على 114 ورقة، ون�سخت يف �سنة 625هـ، ومل يذكر 
 )200( �لإ�سالمية  �سعود  �لإمام حممد بن  بق�سم �ملخطوطات بجامعة  ، وتوجد منها �سورة 
�أن هذ� �لكتاب خمت�رش  ، و�أخرى بق�سم �ملخطوطات باجلامعة �لإ�سالمية، و�رشح �ملوؤلف 
من �لكتاب �لكبري، ومل ي�سمه، فقد جاء يف كتاب قتال �أهل �لبغي يف باب ذكر �حلال �لتي 
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�لقتال فيه ويجب كف  �لتي يوقف عن  �لفنت و�حلال  �أيام  �لقتال فيه يف  يجب على �ملرء 
�ليد و�لل�سان فيه. »فعلى �لنا�ض عند ذلك �لوقوف عن �لقتال مع �إحدى �لطائفتني، �إذ� كان 
�أ�سكل �أمرهما لالأخبار �لتي جاءت عن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- وفعل ذلك جماعة من 
، ولعل   )201( �لكتاب«  �لذي �خت�رشت منه هذ�  �لكتاب  �أ�سحابه بعده، وقد ذكرت ذلك يف 
�لإقناع  �بن �ملنذر يذكر يف  �أن  �لأو�سط، بدليل  �لكتاب قد �خت�رشه �ملوؤلف من كتاب  هذ� 
حديثًا و�حد�ً م�سند�ً حتت كل باب �إن وجد �حلديث فيه، و�حلديث بهذ� �ل�سند و�ملنت موجود 
يف كتاب �لأو�سط، )202( وقد قام �لدكتور عبد �هلل �جلربين بتحقيق كتاب �لإقناع، ون�رشته 

مكتبة �لإر�ساد بالريا�ض يف طبعته �لأوىل �سنة 1408هـ. 
8 . ،  )204( و�لـد�ودي   ،  )203( �لنووي  منهم  �لعلماء  من  كثري  ذكره  االأو�شط:  كتاب 

و�ل�سـبكي )205( ، و�بن �سهبة )206( ، و�لبهن�سي، و�بن �مللقن )207( . قال حاجي خليفة:« وهو 
كتاب كبري، يف نحو خم�سة ع�رش جملد�ً، عزيز �لوجود« )208( . وقد �أكرث �بن حجر �لع�سقالين 
�لأخذ من هذ� �لكتاب يف كتابيه »فتح �لباري، وتلخي�ض �حلبري«، وي�سميه �لأو�سط )209( ، 
وى، و�لقا�سي �أبي بكر يحيى بن عبد �لرحمن بن و�فد  وروى �بن حزم �لظاهري عن �بن �مُلكنْ
�أنه حمل �إليهما كتاب �لأو�سط لبن �ملنذر، فلما طالعاه قال:« هذ� كتاب من مل يكن عنده يف 
بيته مل ي�سم ر�ئحة �لعلم« )210( ، وذكره �بن �ملنذر يف كتاب �لإ�رش�ف )211( ، وقد �خت�رش 

�ملوؤلف هذ� �لكتاب من كتاب �ملب�سوط، وقد �رشح بذلك نف�سه )212( . 
وتوجد مبكتبة  �لأوىل:  �لقطعة  وهي:  ت�سع قطع خمطوطة،  �لأو�سط  كتاب  من  وتوجد 
�أيا�سوفيا برتكيا برقم 1034، وت�ستمل على 309 ورقات، وهي تبتدئ باأول كتاب �لطهارة، 
�لإ�سالمية  �جلامعة  مبكتبة  م�سورة  ن�سخة  منها  وتوجد   )213( �جلنائز،  بنهاية  وتنتهي 
باملدينة �ملنورة، وقد قام �لدكتور �أبو حماد �سغري �أحمد بتحقيق هذه �لقطعة، فجاءت يف 
و�لثاين عام 1985م،  منها  �لأول  �لريا�ض، و�سدر  د�ر طيبة يف  خم�سة جملد�ت، طبعتها 
و�سدر �لثالث عام 1988م، و�لر�بع عام 1991م، و�خلام�ض عام 1993م. �لقطعة �لثانية: 
�ملنورة، وهي حتتوي على 177  �لفاروقي �خلا�سة باملدينة  وتوجد مبكتبة حممد مظهر 
ورقة، وحتتوي على �لأبو�ب �لتالية: كتاب �ملز�رعة، �لإجار�ت، �ل�سترب�ء، �لوديعة �لعارية، 
وكتاب  و�لرقبى،  �لعمري  �لهبات،  �لأولد،  �أمهات  �أحكام  �ملدبر،  �ملكاتب،  �لإباق،  �للقطة، 
باملدينة  �لإ�سالمية  �جلامعة  مبكتبة  م�سورة  ن�سخة  منها  وتوجد   ،  )214( و�لنذور  �لأميان 
�ملنورة. �لقطعة �لثالثة: وتوجد مبكتبة ر�سا ر�مفور بالهند، وحتتوي على 195 ورقة، وهي 
�أخذ �جلزية من ثمن �خلمر و�خلنازير من كتاب �جلهاد، وتنتهي بنهاية  تبتدئ بباب ذكر 
، وتوجد منها ن�سخة م�سورة  كتاب �جلهاد، وقد �نتهى ن�سخها �سنة 733هـ بدم�سق )215( 
مبكتبة �جلامعة �لإ�سالمية باملدينة �ملنورة. �لقطعة �لر�بعة: وتوجد مبكتبة رو�سة �حلديث 
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بحيدر �آباد بالهند، وحتتوي على 66 ورقة، وهي ك�سابقتها تبتدئ بباب ذكر �أخذ �جلزية 
ر�أيت ن�سخة م�سورة منها  ، وقد   )216( من �خلمر و�خلنازير، وتنتهي بنهاية كتاب �جلهاد 
مبكتبة �جلامعة �لإ�سالمية باملدينة �ملنورة. �لقطعة �خلام�سة: وتوجد باملكتبة �ملحمودية 
)217( باملدينة �ملنورة، وحتتوي على 268 ورقة، وقد �نتهى ن�سخها يف �ساد�ض ع�رش من 

�حلدود،  كتاب  على  وت�ستمل  �لطلحاوي،  �هلل  عبد  بن  حممد  يد  على  787هـ،  �سنة  �سو�ل 
م�سورة  ن�سخة  منها  وتوجد  و�ملرتد،  و�لق�سامة،  و�ملعاقل،  و�لديات،  �لق�سا�ض،  وكتاب 
�لإ�سالمية باملدينة �ملنورة، ح�سلت على �سورة منها، وقد قام بتحقيق  مبكتبة �جلامعة 
هذه �لقطعة �لدكتور �أبو حماد �سغري، وح�سل بذلك على درجتي �ملاج�ستري و�لدكتور�ة من 
�جلامعة �لإ�سالمية باملدينة �ملنورة. �لقطعة �ل�ساد�سة: وهي ملحقة باآخر ن�سخة �لإ�رش�ف 
�ملوجودة مبكتبة �أحمد �لثالث برتكيا برقم 1100، وحتتوي على 16 ورقة، وت�ستمل على 
كتاب �لغ�سب فقط. وتبد�أ من �ض 353- 368 )218( . �لقطعة �ل�سابعة: وهي ملحقة �أي�سًا 
وت�ستمل  �سافعي،  فقه   20 برقم  �مل�رشية  �لكتب  بد�ر  �ملوجودة  �لإ�رش�ف،  ن�سخة  باآخر 
مبكتبة  وتوجد  �لثامنة:  �لقطعة   .  )219( �أي�سًا  �لغ�سب  كتاب  على  وت�ستمل  ورقة،   24 على 
�جلهاد،  كتاب  من  �لأمان  �أبو�ب  بجماع  وتبد�أ  ورقة،   348 وحتتوي  برتكيا،  �ل�سليمانية 
وتنتهي بنهاية كتاب �جلهاد )220( ، وتوجد ن�سخة م�سورة منها مبكتبة �جلامعة �لإ�سالمية 
باملدينة �ملنورة. �لقطعة �لتا�سعة: وتوجد مبكتبة �أحمد �لثالث برتكيا، وحتتوي على 309 
ورقات، وتبتدئ من كتاب �ل�سلم، وتنتهي بنهاية كتاب �ملرتد )221( ، وتوجد ن�سخة م�سورة 

منها مبكتبة �جلامعة �لإ�سالمية باملدينة �ملنورة. 
االإجماع: ذكره �بن خلكان وقال:« وهو �سغري« )222( ، و�ل�سفدي )223( ، و�لذهبي . 9

منه  وتوجد   ،  )228( و�لنووي   ،  )227( و�ل�سبكي   ،  )226( و�لد�ودي   ،  )225( و�ل�سيوطي   ،  )224(

�لإ�سالمية  �جلامعة  مبكتبة  م�سورة  ن�سخة  وهناك  برتكيا،  �أيا�سوفيا  مكتبة  يف  ن�سخة 
ون�رشته  �سغري،  حماد  �أبي  �لدكتور  بتحقيق  �لكتاب  طبع  وقد   ،  )229( �ملنورة  باملدينة 
فوؤ�د عبد �ملنعم، طبعته ون�رشته رئا�سة  للدكتور  �آخر  بالريا�ض، وهناك حتقيق  د�ر طيبة 
�ملحاكم �ل�رشعية و�ل�سوؤون �لدينية بدولة قطر، وقد جمع �ملوؤلف فيه �مل�سائل �ملجمع عليها 
�ل�سحابة، وهي كلها  و�آثار  �لنبوية،  و�لأحاديث  �لقر�آنية،  �لآيات  وغالبيتها م�ستنبطة من 
مذكورة يف كتاب �لأو�سط، و�لإ�رش�ف، و�لإقناع، وم�ستخرجة منها )230( ، وعدد هذه �مل�سائل 

765 م�ساألة )231( . 
ت�رشيف الغني على الفقري: ذكره �بن حجر �لع�سقالين، نقاًل عن م�سلمة بن �لقا�سم . 10

�أبو  �لفقري«، فرد عليه  �لغني على  �ألف كتابًا »ت�رشيف  �لكبري«، يقول:  »�لتاريخ  من كتابه 
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�أعرث على  �لفقري على �لغني« )232( ، ومل  �سعيد بن �لأعر�بي يف ذلك رد�ً، و�سماه »ت�رشيف 
وجود �أي قطعة من هذ� �لكتاب. 

اإثبات القيا�س: ذكره �بن �لندمي يف �لفهر�ست )233( ، ومل �أعرث على وجود �أي قطعة . 11
من هذ� �لكتاب. 

12 . ،  )234( �لظنون  ذكره حاجي خليفة يف ك�سف  واخلالف:  االإجماع  االقت�شاد يف 
و�أ�سار �إىل �أنه يقع يف جملدين، وذكره �لبغد�دي )235( ، ومل �أعرث على وجود �أي قطعة من 

هذ� �لكتاب. 
كتاب امل�شائل يف الفقه: ذكره �بن �لندمي يف �لفهر�ست )236( ، ومل �أعرث على وجود . 13

�أي قطعة من هذ� �لكتاب. 
جامع االأذكار: ذكره حاجي خليفة )237( ، و�لبغد�دي )238( ، و�أ�سار �إليه �لغز�يل يف . 14

�لإحياء، فقال يف عنو�ن �لباب �لر�بع من كتاب �لأذكار:« �لباب �لر�بع �أدعية ماأثورة عن 
�لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- وعن �أ�سحابه ر�سي �هلل عنهم حمذوفة �لأ�سانيد، منتخبة من 
�أبو طالب �ملكي، و�بن خزمية و�بن �ملنذر« )239( ، وعنه نقل طا�ض كربى  جملة ما جمعه 

ز�ده )240( ، ومل �أعرث على وجود �أي قطعة من هذ� �لكتاب. 
اإىل املدينة املنورة: ذكره فوؤ�د �زسكني، وذكر �أنه طبع . 15 رحلة االإمام ال�شافعي 

بالقاهرة �سنة 1350هـ )241( . 
�لوعي . 16 جملة  ن�رشته  مقال  يف  �ل�سائح  �حلميد  عبد  �ل�سيخ  ذكره  ال�شيا�شة:  كتاب 

�لإ�سالمي )242( ، بعنو�ن �لنفائ�ض �لإ�سالمية �ملتناثرة، وقال �أنه يوجد له ن�سخة خطية يف 
مكتبة �ملخطوطات �ل�رشقية يف مدينة جوته باأملانيا، وقال:« فيه بحوث فقهية عظيمة عن 

خمتلف �لفروع و�لفر�ئ�ض«، وعلى حد علمي مل يقم �أحد بتحقيق هذ� �لكتاب. 
كتاب العمرى والرقبى: ذكره موؤلفه يف كتاب �لإقناع )243( ، ومل �أعرث على وجود . 17

�أي قطعة منه. 
كتاب االأ�رشبة: ذكره موؤلفه يف كتاب �لإقناع )244( ، ويف كتاب �لغ�سب من �لأو�سط . 18

�مللحق بكتاب �لإ�رش�ف )245( ، ومل �أعرث على وجود �أي قطعة من هذ� �لكتاب. 
خمت�رش كتاب اجلهاد: ذكره موؤلفه يف كتاب �لإقناع )246(، ومل �أعرث على وجود . 19

لأي قطعة منه. 
�أي . 20 وجود  على  �أعرث  ومل   ،)247( �لإقناع  كتاب  يف  موؤلفه  ذكره  املنا�شك:  كتاب 

قطعة منه. 
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كتاب اأحكام تارك ال�شالة: ذكره �ملوؤلف يف كتاب �لإقناع )248( ، ومل �أعرث على . 21
وجود �أي قطعة منه. 

كتاب خمت�رش ال�شالة: ذكره موؤلفه يف كتاب �لإقناع )249( ، ومل �أعرث على وجود . 22
�أي قطعة منه. 

جزء يف حديث جابر يف �شفة حجة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: وقد �أ�سار . 23
�إليه �لنووي عند حديثه على حديث جابر �لطويل، يف �سفة حجة ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه 
و�سلم- فقال:« و�سنف فيه �أبو بكر بن �ملنذر جزء�ً كبري�ً، وخرج فيه من �لفقه مائة ونيفًا 
وخم�سني نوعًا، ولو تق�سى لزيد على هذ� �لقدر قريب منه« )250( ، ومل �أعرث على وجود لهذ� 

�جلزء. 
زيادات على خمت�رش املزين: ذكره فوؤ�د �زسكني )251( ، ومل �أعرث على وجود �أي . 24

قطعة منه. 
اأدب العباد: ذكره �أبو �لقا�سم بن ب�سكو�ل �لأن�ساري يف كتابه »غو�م�ض �لأ�سماء . 25

�ملبهمة �لو�قعة يف متون �لأحاديث �مل�سندة« وقال: �إين �أذكر يف كتابي هذ� ما وقع �إيل من 
غو�م�ض �لأ�سماء �ملبهمة، �لو�قعة يف متون �لأحاديث �مل�سندة، �لتي �أخربنا بها �سيوخنا، 
وذ�كر بها �حلفاظ من �أ�سحابنا، ثم يعد �لكتب ويقول: ذكر ما يف موطاأ مالك بن �أن�ض، ذكر 
ما يف تاريخ �بن �أبي خيثمة، ... وذكر ما يف كتاب �أدب �لعباد لبن �ملنذر )252( ، ومل �أعرث 

على وجود �أي قطعة منه. 

املبحث السادس: 

منهج ابن املنذر يف مؤلفاته: )253( 

�أجد من  ◄ قبل بيان منهج �بن �ملنذر يف تف�سريه،  التف�شري:  ابن املنذر يف  منهج 
�ملنا�سب �أن �أورد بع�ض �ملقتب�سات من هذ� �لتف�سري، وهي ماأخوذة من تف�سري �لدر �ملنثور 
�لفاحتة  �سورة  نزلت  قال:«  جماهد  عن  طرق  من  تف�سريه  يف  �ملنذر  �بن  �أخرج  لل�سيوطي: 
»مالك  يقر�أ  كان  �أنه  �خلطاب  بن  عمر  عن  طرق  من  �ملنذر  �بن  و�أخرج   .  )254( باملدينة« 
قال:  »يعمهون«  قوله  يف  عبا�ض  �بن  عن  �ملنذر  �بن  و�أخرج   .  )255( بالألف  �لدين«  يوم 
�أبي هريرة قال: �سمعت ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه  �بن �ملنذر عن  و�أخرج  يتمادون)256(. 
ُمُلوُك  َن  �أَينْ لمُِك  َ �ملنْ �أََنا  َيُقوُل  ُثمَّ  همِ  ينمِ َيممِ بمِ َمَو�تمِ  �ل�سَّ ي  ومِ َوَيطنْ �َض  أَرنْ �لنْ  ُ �هللَّ بمِ�ُض  َيقنْ يقول:«  و�سلم- 
« )257()258(. و�أخرج �بن �ملنذر عن �بن عمر �أن ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- قر�أ  �ضمِ أَرنْ �لنْ
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َ َحقَّ َقْدِرِه َوااْلأَْر�ُس َجِميًعا َقْب�َشُتُه َيْوَم  هذه �لآية ذ�ت يوم على �ملنرب: {َوَما َقَدُروا اهللَّ
اٌت ِبَيِميِنِه} )259( ، ور�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- يقول:  ماَواُت َمْطِويَّ اْلِقَياَمِة َوال�شَّ
هكذ� بيده ويحركها، يقبل بها ويدبر، ميجد �لرب نف�سه �أنا �جلبار، �أنا �ملتكرب، �أنا �مللك، �أنا 
�لعزيز، �أنا �لكرمي، فرجف بر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- �ملنرب حتى قلنا ليحزن به 
 )261(  { ِباْلَعْيِ {َواْلَعْيَ   : –تعاىل-  . وقال �بن �ملـنذر:« و�ختلف يف قر�ءة قوله   )260(

عبيد  و�أبو  �لك�سائي  وكان  ن�سبًا،  كلها  يقروؤونها  وحمزة  و�لأعم�ض  وعــا�سم  نافع  فكان 
} قوله:  معنى  مثل  معناها  جعل  بالن�سب  قر�أها  فمن   » مِ النَْعنينْ بمِ  َ »َو�لنَْعنينْ رفعًا  يقر�آنها 

رُوَح ِق�َشا�ٌس}، �أي كتبنا ذلك  ْف�ِس} �إىل قوله: {َواجْلُ ْف�َس ِبالنَّ َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها اأَنَّ النَّ
كله عليهم يف �لتور�ة، ومن قر�أها بالرفع جعل ذلك �بتد�ء كالم حكم يف �مل�سلمني، وجعل 
« بعد ذلك  مِ النَْعنينْ بمِ  َ قوله: وكتبنا عليهم فيها يف �لتور�ة دون ما بعده، وجعل قوله: " َو�لنَْعنينْ
�أنها قر�ءة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم"  �لقر�ءتني وذلك  �أهم  يف �مل�سلمني، قال: وهذ� 

 . )262(

�أن �بن �ملنذر كان يف�رش �لقر�آن ببيان  و��سح من خالل �لن�سو�ض �ل�سابقة وغريها، 
معانيه و�أحكامه، و�رشح كلماته، وبيان قر�ءته بالأحاديث �لثابتة، وبالآثار �ل�سحيحة، ول 
يتطرق �إىل �أقو�ل غري �ل�سحابة �إل �إذ� مل يجد �أقو�لهم. وهو يذكر يف تف�سري �آيات �لأحكام �أقو�ل 
�لفقهاء �لذين لهم �ملكانة عند �أمة �لإ�سالم، كما �أنه يذكر قر�ء�ت �لقر�ء �مل�سهورين، وي�رشح 
�لكلمات �لغريبة ويبني �أ�سباب نزول �لآيات و�ل�سور )263( . يقول �بن حجر �لع�سقالين:« �لذين 
�عتنو� بجمع �لتف�سري �مل�سند من طبقة �لأئمة �ل�ستة �أبو جعفر حممد بن جرير �لطربي، ويليه 
حممد بن �إبر�هيم بن �ملنذر �لني�سابوري، و�أبو حممد عبد �لرحمن بن �أبي حامت �لر�زي، ومن 
من  �سيء  عنها  ي�سذ  �أن  قلَّ  �لأربعة  �لتفا�سري  فهذه  �لك�سي،  حميد  بن  عبد  �سيوخهم،  طبقة 

�لتف�سري �ملرفوع، و�ملوقوف على �ل�سحابة، و�ملقطوع على �لتابعني« )264( . 
ومن كالم �بن حجر �ل�سابق ميكننا �أن ناأخذ فكرة و��سحة عن تف�سري �بن �ملنذر، ذلك 
�لتف�سري يف فتح  �إىل ق�سم  و��ستفاد منها، وبالرجوع  �ملنذر،  �بن  قر�أ كتب  �بن حجر قد  �أن 
�لباري جند �أن �بن �ملنذر قد ورد ذكره 57 مرة يف �ستى �ملو�قع، ول �سك �أن ذلك يعطينا 

فكرة و��سحة عن تف�سريه وحمتو�ه )265( . 
منهج ابن املنذر يف العقيدة: مل يذكر �أحد من �لذين ترجمو� لبن �ملنذر �أن له  ◄

كتابًا خا�سًا يف �لعقيدة، لكنه لي�ض من �مل�ستبعد �أن قد يكون �ألف كتابًا خا�سًا يف ذلك، 
خا�سة �أنه عا�ض يف �لقرن �لر�بع �ملف�سل يف �إحدى �لرو�يات )266( و�أنه ف�رش �لقر�آن �لكرمي 
يف  �إمام  و�أنه  �أق�سامها،  بكل  �لعقيدة  مفاهيم  �سحح  و�لقر�آن  �لأ�سالف،  نهج  على  بكامله 
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ن�رش  بن  وحممد  خزمية  بن  وحممد  �لطربي،  جرير  بن  حممد  ملثل  معا�رش  و�أنه  �حلديث، 
�ملروزي، وغريهم كثريون، وهم �أ�سحاب �لفقه �أي�سًا، وقد �ألفو� يف �لعقيدة، فلهذ� لي�ض غريبًا 
�أن يكون �بن �ملنذر قد �ألف يف �لعقيدة كتابًا خا�سًا عبث به �لدهر، و�قتبا�سات �ل�سيوطي ل 
تعطي معلومات تفيد يف هذ� �ملجال وكذلك �لقتبا�سات �لتي وردت على هام�ض تف�سري �بن 
�أبي حامت �جلزء �لثاين �إل ن�ض و�حد، فاإنه يدل على موقفه يف �لعقيدة، وهو ��ستو�ء �هلل –عز 
وجل- على �لعر�ض، و�سعود �لكلم �لطيب له و�لعمل �ل�سالح كما بينه –�سبحانه وتعاىل- 
�أنه ذكر يف كتاب �ملرتد بابًا خا�سًا  �ل�سالح…… كما  �ل�سلف  �لكرمي، وعليه  يف كتابه 
وهو »ذكر ��ستتابة �لقدرية و�سائر �أهل �لبدع« )267( وذكر فيه �أقو�ل �لعلماء يف �لفرق �لتي 
ل تندرج �أ�سماوؤهم حتت فرقة �أهل �ل�سنة و�جلماعة، بل حتت �لفرق �ل�سالة، �لتي ل تو�فق 
عقيدتهم عقيدة �ل�سلف، مثل �حلرورية )268( ، و�لقدرية )269( ، و�لإبا�سية )270( ، و�ملرجئة 
فذكره  ر�أيه �خلا�ض،  فيهم  يذكر  و�إن مل  .. وهو   ،  )273( ، و�جلهمية   )272( و�ملعتزلة   ،  )271(

و��سحة  دللة  يدل  فيهم  �لعلماء  �أقو�ل  ونقل  �ملرتد  كتاب  يف  وخا�سة  لهم  م�ستقاًل  بابًا 
�لرد عليهم  �لفرق، و�أنه ياأخذ ن�سيبه يف  �ل�سلف، و�أنه بريء من هذه  �أنه على عقيدة   على 

يف كتبه )274( . 
بعلم  ◄ تامة  در�ية  على  �ملنذر  �بن  كان  احلديث:  يف  املنذر  ابن  منهج 

ومعرفة  باحلديث،  �لتامة  �لدر�ية  يقت�سي  وذلك  �لفقه،  �أئمة  من  �إمام  فهو  �حلديث، 
م�ستمدة  �لفقهية  �لأحكام  لأن  و�ل�سند،  �لرو�ية  يف  و�لتعديل  �جلرح  وطرق  علله، 
�ل�سدد:  هذ�  يف  �لنووي  قال  و�سلم.  عليه  �هلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  �هلل،  كتاب   من 
»هو �لإمام �ملجمع على �إمامته وجاللته، ووفور علمه، وجمعه بني �لتمكن يف علمي �حلديث 
و�لفقه« )275( ، وقال �أي�سًا:« وله من �لتحقيق يف كتبه ما ل يقاربه �أحد، وهو يف نهاية من 
�لتمكن يف معرفة �سحيح �حلديث و�سعيفه« )276( ، وقال �لذهبي بعد �أن نقل قول �لنووي 
وغريه:« ما يتقيد مبذهب و�حد �إل من هو قا�رش يف �لتمكن من �لعلم، كاأكرث علماء زماننا، 
يف  �ملنذر  �بن  كتب  من  �لنقل  �لع�سقالين  حجر  �بن  �أكرث  وقد   .  )277( متع�سب«  هو  من  �أو 
كتابه فتح �لباري ومعظم هذه �لنقول تتعلق باحلديث وعلومه، وقد ورد ذكر ��سم �بن �ملنذر 
يف فتح �لباري ما يقارب 590 مرة، ويف �أكرثها ذكر ��سمه يف تخريج �حلديث و�لأثر، �أو 
ت�سحيح �حلديث، �أو ت�سعيفه، �أو و�سله للحديث �ملعلق، و�لأثر �ملعلق، �أو كالمه على رجال 

�لإ�سناد، وق�سايا �أخرى تتعلق بعلوم �حلديث )278( . 
وقد كان لبن �ملنذر عناية �سديدة باحلديث وطرق رو�يته، فهو ل يذكر بابًا من �أبو�ب 
�لفقه �أو م�ساألة من م�سائله، �إل ويذكر �حلديث وطرقه، ��ستدلًل به يف �مل�ساألة، وهو بالطبع 
من �لأحاديث �ل�سحيحة، فاإن مل يوجد يف �لباب حديث �أ�ساًل �أو حديث �سحيح، فهو ي�رشح 
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هناك بكل �رش�حة وو�سوح، �أنه ل يوجد يف هذ� �لباب �أو يف هذه �مل�ساألة حديث �سحيح، 
�إىل  �لإ�سارة  يف  جميلة  عادة  وله  له،  معار�ض  ر�أي  كل  على  �ل�سحيح  �حلديث  يقدم  وهو 
�حلديث �أو �لأثر، فاإذ� كان �حلديث �سحيحًا ثابتًا يف �مل�ساألة فيقول: ثبت عن �لنبي- �سلى 
�هلل عليه و�سلم- �أو �سح عنه �أنه فعل كذ� �أو قال كذ�، وكذلك يف �لأثر: ثبت عن عمر، �أو علي 
�أثر غري ثابت،  �أو  �أو قال كذ�، و�إن كان فيها حديث �سعيف غري ثابت عنده،  �أنه فعل كذ�، 
�أو  �أو يروى عنه،  �أو غري مت�سل �لإ�سناد، فيقول: روينا عن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- 
روينا عن عمر بن �خلطاب �أو علي، �أو يروى عنهما، ثم يذكر �حلديث �أو �لأثر م�سند�ً، وهذ� 
يف �لأو�سط، و�أما يف �ختالف �لعلماء، فيذكر �حلديث م�سند�ً فقط، وي�سري �إىل �لأثر، و�أما يف 
كتاب �لإ�رش�ف فيكتفي بالإ�سارة �إىل �حلديث �أو �لأثر بالأ�سلوب �ل�سابق، ثم يذكر �مل�ساألة، 
قال �لنووي:«وله عاد�ت جميلة يف كتابه �لإ�رش�ف، �أنه �إن كان يف �مل�ساألة حديث �سحيح 
قال: ثبت عن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- �أو �سح عنه كذ�، و�إن كان فيها حديث �سعيف 
قال: روينا �أو يروى عن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- كذ�. وهذ� �لأدب �لذي �سلكه هو طريق 
حذ�ق �ملحدثني، وقد �أهمله �أكرث �لفقهاء وغريهم من �أ�سحاب باقي �لعلوم« )279( . و�شوف 

اأعر�س فيما ياأتي بع�شاً من اأقواله تزيد منهجه و�شوحاً: 
�لو�سوء من . 1 �إيجابهم  �أ�سحابنا يف  �أحمد وغريه من  املنذر: »وقد �حتج  ابن  قال 

�لقيء بحديث ثوبان، ثم ذكر �حلديث م�سند�ً ب�سنده عن �أبي �لدرد�ء:« �أن �لنبي- �سلى �هلل 
عليه و�سلم- قاء فاأفطر قال: فلقيت ثوبان يف م�سجد دم�سق، فذكرت له ذلك فقال: �أنا �سببت 
�أن يكون  �إما  �أمرين،  �أحد  . قال �بن �ملنذر: ولي�ض يخلو هذ� �حلديث من  له و�سوءه« )280( 
ثابتًا، فاإن كان ثابتًا فلي�ض فيه دليل على وجوب �لو�سوء منه؛ لأن يف �حلديث �أنه تو�ساأ، 
ومل يذكر �أنه �أمر بالو�سوء منه كما �أمر بالو�سوء من �سائر �لأحد�ث، و�إن كان غري ثابت، 
فهو �أبعد من �أن يجب فيه فر�ض، وكان �أحمد يثبت �حلديث، وقال غري �أحمد من �أ�سحابنا: 
�إن ثبت ��ستهار يعي�ض و�أبيه بالعد�لة جاز �لحتجاج بحديثهما، قال: ومل يثبت ذلك عندنا 
بعد، و��ستحب هذ� �لقائل �لو�سوء فيه. قال �بن �ملنذر: فاإن ثبت �حلديث مل يوجب فر�سًا، لأن 

�لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- مل ياأمر به فيما نعلم، و�هلل �أعلم« )281( . 
وقال ابن املنذر يف باب ذكر ارتداد املراأة امل�شلمة عن االإ�شالم: »ولو �عرت�ض . 2

�إ�سناده  �ملرتد، لأن  �أمر بحب�ض  �أنه  بالذي روي عن عمر بن �خلطاب  �أقول  معرت�ض فقال: 
�أثبت �إ�سناد�ً من حديث �بن عبا�ض، ولأن عمر �أعلى من �بن عبا�ض، و�أوىل بالتباع، ملا كانت 
�حلجة عليه �إل كهي على �لذي �أمر بحب�ض �ملر�أة �ملرتدة«، ثم قال: »و�لذي يجب �لقول به 
قول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم؛ لأنه �حلجة على �لأولني و�لآخرين، ول يجوز ترك �ل�سنة 

بقول �أحد من �لنا�ض« )282( . 
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دية اخلطاأ:« مل جند لتنجيم . 3 فيه  الذي يحل  الوقت  ذكر  املنذر يف  ابن  وقال 
دية �خلطاأ يف كتاب �هلل ذكر�ً، ول يف �سيء من �أخبار ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- له 
وقت يحل فيه، غري �أين �سمعت كل من لقيت من �أهل �لعلم وعو�م من بلغنا عنهم ممن م�سى 
مت�سل  غري  عمر  عن  حديث  فيه،  روينا  �سيء  و�أعلى  �سنني.  ثالث  يف  بها  يق�سى  يقولون: 
�لإ�سناد، ول ثابت عنه، و�إمنا رو�ه �ل�سعبي عنه �أنه جعل �لدية يف �لأعطية يف ثالث �سنني، 
�لن�سف يف �سنتني، و�لثلثني يف �سنتني، و�لثلث يف �سنة، فما كان دون ذلك، ففي عامه«، ثم 
ذكر �لأثر م�سند�ً، وذكر �أقو�ل �لعلماء و�ختالفهم، ثم قال: »ولي�ض عندنا يف هذ� عن ر�سول 
�هلل حديث، ول لقيت �أحد�ً من �أ�سحابنا ذكر ذلك يل عن ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- ، 
وكل من لقيته من �أهل �لعلم يذكر يف هذ� �لباب حديث عمر ويقدمه، ولو كان عندهم يف ذلك 
عن ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- �سيء ل�ستغنو� به، وقد �أنكر �أحمد بن حنبل –وهو 
من علم �حلديث مبكانة- �أن يكون فيه حديث نعرفه، قال �إ�سحاق بن من�سور: قلت لأحمد: 

يف كم يعطي �لدية؟ قال: ما �أعرف فيه حديثًا« )283( . 
منهج ابن املنذر يف الفقه: �سبق �أن بينت �أن �بن �ملنذر قد برع يف فنون كثرية  ◄

كالتف�سري و�حلديث و�لفقه، �إل �أنه قد غلب عليه علم �لفقه، و�لتو�سع فيه، فهو يعرف بفقيه 
�أكرث من �أن يعرف مبحدث، وهكذ� يذكره �ملرتجمون يف كتبهم، كما �أن كتبه �لتي و�سلت 
�إلينا �أكرثها يف �لفقه. ويعترب كتابه �لأو�سط �أكرب �ساهد على �أنه على در�ية تامة يف علم 
هم  ومن  �لعلماء،  فيه  �ختلف  وما  و�لأحكام،  �ل�سنن  من  �لأمة  عليه  �أجمعت  وما  �حلديث، 
�لذين يعترب �أقو�لهم، فهو �أكرب مو�سوعة قدمية عرفناها حتى �لآن يف �لفقه وعلم �خلالف، 

�ملتوجني بالآيات �لقر�آنية، و�أحاديث �لر�سول �ل�سحيحة، و�آثار �ل�سحابة �لثابتة )284( . 
وبالنظر يف كتب �بن �ملنذر �لفقهية خا�سة �لأو�سط و�لإ�رش�ف و�ختالف �لعلماء يتبني 
�حلديث  �أ�سحاب  يذكرها  �لتي  �لفقه  �أبو�ب  من  بابًا  يذكر  فهو  �لفقه،  يف  منهجه  �لباحث 
و�لفقه �سو�ء يف مقدمتهم مالك، و�ل�سافعي، و�لبخاري، و�لرتمذي وغريهم، ثم يذكر �مل�سائل 
�أحاديث و�آثار�ً  �ملجمع عليها، و�مل�سائل �ملختلف فيها، �لتي تندرج حتت �لباب، ثم يذكر 
�أ�سماء �ل�سحابة، و�لتابعني، ومن بعدهم من  �إليه، ويذكر  ي�ستدل بها كل فريق فيما ذهب 
�أو من  موؤلفاتهم،  �لأقو�ل من  ياأخذ هذه  �لأقو�ل، وهو  ويوزعهم على هذه  �لأربعة،  �لأئمة 
َر�ً ما هو مو�فق للحديث، �أو �أقو�ل  تالميذهم، �أو من م�سايخه، ثم يناق�ض �لأدلة، ويرجح �آخمِ
�ل�سحابة �أو �إجماع �لأئمة، �أو �أنه غري معار�ض لالأقو�ل �لثابتة يف �ل�سنة، �أو لتفاق �لعلماء، 

�أو �لقيا�ض )285( . 
ولبن �ملنذر عاد�ت جميلة يف نقل �ملذ�هب فهو ل ينقل قوًل من�سوبًا �إىل �أحد �لفقهاء 
�إل وهو على ثقة تامة �أنه قوله: وذلك �إما بال�ستناد على موؤلف �سابق، �أو بو��سطة تالميذ 
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… وبو��سطتهم  �لفقيه، مثل تالميذ �حل�سن �لب�رشي، وتالميذ �لثوري، وتالميذ �لأوز�عي، 
يذكر �لرو�يات �ملروية عنهم يف �مل�ساألة �لو�حدة �إذ� كانت، كما �أن له عادة جميلة يف نقل 
�أقو�لهم من كتبهم �خلا�سة �لتي  �أقو�ل �لأئمة �لأربعة، فهو ينقل  مذ�هب �لعلماء، وخا�سة 
�ألفوها، �أو دونت لبيان مذ�هبهم من طريق �أحد تالميذهم، مثل قول مالك: ينقل من موطئه، 
�أو برو�ية �بن �لقا�سم، �أو نافع، �أو �بن �أبي �أوي�ض، �أو غريهم، وقول �ل�سافعي ينقل من �لأم، �أو 
برو�ية �لربيع، �أو �ملزين، �أو �أبي ثور، وقول �أبي حنيفة من كتاب �لأ�سل ملحمد بن �حل�سن، 
و�لأمايل لأبي يو�سف، وقول �أحمد برو�ية �أبي د�ود �ساحب �ل�سنن، �أو �لأثرم من كتاب �ل�سنن، 

�أو �إ�سحاق بن من�سور من كتاب م�سائل �أحمد و�إ�سحاق )286( . 
�إل �سيئًا قلياًل، فهو  �للهم  �لأربعة من غري كتبهم  �لأئمة  �بن �ملنذر مذ�هب  ومل ينقل 
�أحيانًا ين�سب �إىل �ل�سافعي �أنه حكى عن �أبي حنيفة �أنه قال كذ� وكذ�، وعن مالك �أنه قال كذ� 
وكذ�، ومن �ملعروف لدى �جلميع �أن كتاب �لأم �ملن�سوب لالإمام �ل�سافعي يحتوي على �لكتب 
�لتي تقارن بني �ملذهبني مثل كتاب �ختالف علي وعبد �هلل بن م�سعود، وكتاب �ختالف 
مالك و�ل�سافعي، وكتاب ما �ختلف فيه �أبو حنيفة و�بن �أبي ليلى عن �أبي يو�سف، وكتاب 
�لرد على حممد بن �حل�سن، وكتاب �سري �لأوز�عي، فاإذ� نقل �لقول من هناك ملذهب مالك �أو 

ملذهب �أبي حنيفة فال يقال: �أنه نقل من غري حمله )287( . 
 وقد ين�سب �بن �ملنذر �إىل �أبي ثور �أنه حكى عن �أبي حنيفة كذ� وكذ�، وهو معذور يف ذلك 
�أبا ثور كان حنفيًا من �أ�سحاب حممد يف �أول �أمره، فلما قدم �ل�سافعي بغد�د �سحبه  لأن 
و�أخذ عنه �لفقه، وتبعه، ون�رش مذهبه، ثم ��ستقل بعد ذلك مبذهب فهو جمتهد مطلق، �ساحب 
لأنه  �أو  حنفيًا،  كان  لأنه  يكدر؛  ل  منه  حنيفة  �أبي  مذهب  �ملنذر  �بن  ُل  َفَنقنْ فقهي،  مذهب 
بن �حل�سن يف  �أبي حنيفة من كتب حممد  ينقل مذهب  ذلك  ، وهو مع   )288( جمتهد مطلق 
نقلهم  يف  يعتمد  »و�لذين  يقول:  فهو  �لهمام  �بن  ذلك  يف  عليه  �عتمد  وقد  �لأبو�ب،  معظم 
وحتريرهم مثل �بن �ملنذر كذلك ذكرو�، فحكى �بن �ملنذر عنهما...« )289( ، �أي حممد و�أبي 
يو�سف. وهو ل يتع�سب يف بيان �ملذ�هب، ول يرجح �لقول متقيد�ً مبذهب و�حد، بل هو مع 
�لدليل، ودللة �ل�سنة �ل�سحيحة، وما عمل به �ل�سحابة، وبالأخ�ض �خللفاء �لر��سدون، �لذين 
يِّنَي  دمِ هنْ َ يَن �ملنْ دمِ ��سمِ َلَفاءمِ �لرَّ ُ ةمِ �خلنْ تمِي َو�ُسنَّ �ُسنَّ ُكم بمِ قال فيهم �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- :« َفَعَلينْ
دمِي« )290( . قال �لنووي يف هذ� �ل�سدد: »ثم له من �لتحقيق ما ل يد�نى، وهو �عتماده ما  َبعنْ
دلت عليه �ل�سنة �ل�سحيحة عمومًا �أو خ�سو�سًا بال معار�ض، فيذكر مذ�هب �لعلماء، ثم يقول 
يف �أحد �ملذ�هب وبهذ� �أقول، ول يقول ذلك �إل فيما كانت �سفته كما ذكرته، وقد يذكر دليله 
يف بع�ض �ملو�قع، ول يلزم �لتقيد يف �لختيار مبذهب �أحد بعينه، ول يتع�سب لأحد، ول على 
�أحد، على عادة �أهل �خلالف، بل يدور مع ظهور �لدليل، ودللة �ل�سنة �ل�سحيحة، ويقول بها 
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مع من كانت« )291( . وقال �لذهبي بعد �أن ذكر قول �لنووي: »قلت: ما يتقيد مبذهب و�حد �إل 
من هو قا�رش يف �لتمكن من �لعلم، كاأكرث علماء زماننا، �أو من هو متع�سب« )292( . 

�لتي نقل فيها  �لعلم، و�لذي يتتبع �مل�سائل  �أهل  وله عاد�ت جميلة يف نقله لإجماع 
�لإجماع، يجده دقيقًا غاية �لدقة، فهو حينما يكون جازمًا بعدم وجود خالف يف �مل�ساألة 
�أهل �لعلم،  �أجمع عو�م  �أجمع �لعلماء، وحينما يكون عاملًا بوجود خالف �ساذ يقول  يقول 
�أو �أجمع كل من نحفظ عنه من �أهل �لعلم، وقد يوجد يف بع�ض �إجماعاته خالف �ساذ وهو 
قليل �إذ� ما قورن بامل�سائل �لتي ل يوجد فيها خالف، كما �أن هذ� �خلالف قد ل يثبت عن 
من ن�سب �إليه، و�إن ثبت فقد يكون قوًل رجع عنه، �أو ��ستهر عنه خالفه، �أو �أن �لإجماع �سابق 
خلالفه، �أو لأن �ملخالف ممن ل يعتد بخالفه عند �أهل �لعلم �أو عند بع�سهم، وهو مع ذلك 
قد يخفى عليه خالف بع�ض �أهل �لعلم يف بع�ض �مل�سائل وهو ل يعترب ق�سور�ً يف �طالعه 
على �أقو�ل �أهل �لعلم، ول يجوز �أن يكون طريقًا للطعن يف كل �إجماعاته، فكثري من �أ�سحاب 
�لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- وكثري من حفاظ �حلديث مل ت�سلهم بع�ض �لأحاديث فمن 
باب �أوىل عدم و�سول بع�ض �أقو�ل �سو�ذ من �أهل �لعلم يف بع�ض �مل�سائل �إىل �بن �ملنذر )293( 

، و�هلل �أعلم. 
على  وحر�شه  الفقهي،  منهجه  تو�شح  الفقهية،  اأقواله  من  مناذج  ياأتي  وفيما 

ترجيح ما يوؤيده الدليل: 
عليه . 1 �هلل  �سلى  �لنبي-  �أن  �مل�سند  �حلديث  �جلائفة  ذكر  باب  يف  �ملنذر  �بن  ذكر 

و�سلم- ق�سى يف �جلائفة بثلث �لدية ثم ذكر �أ�سماء �ل�سحابة ومن بعدهم �لذين يذهبون �إىل 
هذ� �لقول، ثم قال:« وهذ� قول كل من حفظنا عنه ولقيناه من �أهل �لعلم، �إل �سيئًا روي عن 
مكحول، فاإنه فرق بني �لعمد و�خلطاأ روي عنه �أنه قال: �إذ� كانت �جلائفة عمد�ً ففيها ثلثا 
�لدية، و�إذ� كانت خطاأ ففيها ثلث«. قال �بن �ملنذر:« ول نعلم �أحد�ً و�فقه على ذلك، وهو مع 
�سذوذه و�نفر�ده عن �أهل �لعلم خالف ظاهر حديث عمرو بن حزم، ول فرق بني �خلطاأ و�لعمد 

فيه، وكل من �أحفظ عنه من �أهل �لعلم يجعل يف �جلائفة �لنافذة ثلثي �لدية« )294( . 
�ل�سن من �لكتاب و�ل�سنة بعد ذكر . 2 �إيجاب �لق�سا�ض من  وقال �بن �ملنذر يف ذكر 

�لآية: »�ل�سن بال�سن« و�حلديث �مل�سند قال: »فظاهر �حلديث يوجب �لقود من �ل�سن �إذ� ك�رشت، 
وهذ� يدخل على من قال ل ق�سا�ض يف عظم؛ لأن يف ذلك خالف حديث �أن�ض، و�خلروج عن 

�خلرب �إىل �لنظر غري جائز« )295( . 
�أن رجاًل . 3 �ل�ساعدي  �لذي رو�ه �سهل بن �سعد  �أن ذكر �حلديث  �بن �ملنذر بعد  وقال 

�طلع من ُجحر يف حجر �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- ومع �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- 
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ُظُر  َك َتننْ َلُم �أَنَّ عنْ –مدرى- يحك به ر�أ�سه فلما ر�آه ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- قال:« َلونْ �أَ
« )296( قال:« يدل هذ� �حلديث على  لمِ �لنَْب�رَشمِ ننْ �أَجنْ َذ�ُن ممِ ئنْ تمِ �سنْ َل �لمِ ا ُجعمِ َ َك �إمِمنَّ نمِ همِ يفمِ َعينْ ُت بمِ َلَطَعننْ
�إباحة �أن يطعن يف عني �لناظر ما د�م مطلعًا لقوله: »لو �أعلم �أنك تنظر« فاإذ� �رتفع �لنظر 

ز�لت �لإباحة ورجع �ل�سيء �إىل �أ�سل �حلظر« )297( . 
منهج ابن املنذر يف القيا�س: �سبق �أن ذكرت �أن لبن �ملنذر كتابًا يف �لأ�سول  ◄

�لدكتور  قال  غريه،  �أحد  يذكره  ومل  �لندمي،  �بن  ذكره  وقد  �لقيا�ض،  �إثبات  بكتاب  يعرف 
يتعر�ض  �لكتاب  هذ�  �أن  لنا  ويبدو  �لإجماع:«  كتاب  حتقيق  مقدمة  يف  �ملنعم  عبد  فوؤ�د 
عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  �أقي�سة  على  �لرتكيز  مع  و�أنو�عه،  و�أركانه  و�رشوطه  لالجتهاد 
بالتحديد،  حمتو�ه  على  �حلكم  ميكن  فال  كذلك،  وكونه  مفقود،  و�لكتاب   .  )298( و�سلم« 
 وميكن �أن يوؤخذ من �أقو�له �أنه كان يعترب �لقيا�ض مرجعًا من مر�جع �ل�رشيعة، و�أنه يعمل 
و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  و�سنة  �هلل  كتاب  بعد  وترتيبه  �ل�رشعية،  �لأحكام  يف  به 

و�لإجماع، و�أقو�ل �ل�سحابة )299( . 
و�لقيا�ض كان معموًل به عند جميع �لعلماء قدميًا، وقد نقل �بن �ملنذر �أقو�ل �لعلماء، 
ون�سب �إىل قائليها ما مل ي�رشحو� به، بل خرج على �أقو�لهم من باب دللة �لقيا�ض، و�إذ� كان 
�لقيا�ض يف غري حمله فاإنه يذكره، ويرد على �ساحبه �أيًا كان هو، وحتى �ل�سافعي �لذي يقال 
�أن �بن �ملنذر على مذهبه، �أو مييل �إليه، نر�ه يقر قيا�سه �ل�سحيح، ويناق�سه يف غريه )300( . 

وفيما ياأتي مناذج من اأقوال ابن املنذر يت�شح من خاللها منهجه يف القيا�س: 
قال �بن �ملنذر:« و�ختلفو� يف �أ�سل قطعت يده �ل�سحيحة، فكان قتادة يقول: يغرم . 1

له دية يدين وكان مالك يقول: لي�ض عليه �إل دية يده �ل�سحيحة، �لتي قطعت خم�سمائة دينار 
قول  وقيا�ض  �ل�سافعي،  قول  وهذ�  �ملنذر:«  �بن  قال  ثم  �ليدين جميعًا«.  دية  ولي�ض   ،  )301(

�سفيان �لثوري، و�أ�سحاب �لر�أي« )302( . 
وقال �بن �ملنذر يف م�ساألة �لقود من �للطمة:« وقد �حتج من يرى �لقود من �للطمة . 2

وما �أ�سبهها بحديث عمر، حينما خطب �لنا�ض فقال: �أل و�إين ل �أر�سل عمايل عليكم لي�رشبو� 
�أب�ساركم، ول ياأخذو� �أمو�لكم، ولكني �إمنا �أر�سلهم �إليكم ليعلموكم دينكم، و�سنتكم، فمن فعل 
به �سوى ذلك فلريفعه �إيل، فو�لذي نف�سي بيده لأق�سنه منه، قال: فوثب عمرو بن �لعا�ض 
فقال: يا �أمري �ملوؤمنني �أر�أيت لو �أن رجاًل من �مل�سلمني كان على رعية فاأدب بع�ض رعيته 
�إنك لتق�ض منه؟ قال: �إي، و�لذي نف�ض عمر بيده، وكيف ل �أق�سه منه وقد ر�أيت ر�سول �هلل- 
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�سلى �هلل عليه و�سلم- يق�ض من نف�سه« )303( . قال �بن �ملنذر: »حديث عمر ثابت، و�لقول به 
يجب، ولي�ض لعرت��ض من �عرت�ض حيث يحمل ما قد ثبت به �حلديث عن �لنبي- �سلى �هلل 
عليه و�سلم- على �لقيا�ض معنى، �إذ يقول: ل يوقف على حد �ل�رشب و�سدته، وخفته ووجعه؛ 
لأن �لأخبار يجب �لت�سليم لها، وترك �أن يعر�ض على عقل �أو قيا�ض، هذ� مذهب من لقيناه من 

�أهل �لعلم، و�أخربنا عنهم من كان قبلنا ممن يتبع �حلديث منهم« )304( . 
وقال �بن �ملنذر عن �ل�سعبي يف باب ذكر ديات �أ�سابع �ليدين:« وقال �ل�سعبي: كنت . 3

جال�سًا مع �رشيح �إذ �أتاه رجل فقال: �أخربين عن دية �لأ�سبع؟ فقال: يف كل �أ�سبع ع�رش من 
�لإبل، فقال له �لرجل: �سبحان �هلل، �أ�سو�ء هاتني؟ وقال �لهذيل �لذي روى عن �ل�سعبي هذ� 
�لكالم: هكذ� بالإبهام و�خلن�رش فقال: ويحك �إن �ل�سنة �سبقت قيا�سكم، �تبع ول تبتدع، فاإنك 
لن ت�سل ما �أخذت بالأثر �سو�ء يد�ك و�أذناك و�أذنك تغطيها �لقلن�سوة و�لعمامة وفيها ن�سف 

�لدية ويف �ليد ن�سف �لدية« )305( . 

اخلامتة: 

ا�شتناداً اإىل ما تقدم بيانه حول ابن املنذر- حياته، وموؤلفاته، ومنهجه، خل�س 
الباحث اإىل جملة من النتائج االأ�شا�شية االآتية: 

��سم �بن �ملنذر هو: حممد بن �إبر�هيم بن �ملنذر بن �جلارود، وكنيته �أبو بكر، لكنه . 1
��ستهر بابن �ملنذر، ومل تذكر �مل�سادر تاريخًا حمدد�ً لولدته، �سوى ما ذكره �لذهبي �أنه ولد 
يف حدود موت �لإمام �أحمد، وهذ� ما دعا بع�ض �لباحثني �إىل �لقول باأن ولدته كانت يف 

�سنة 242هـ، �إذ �إن موت �أحمد –رحمه �هلل- كان يف �سنة 241هـ. 
ذ�ت . 2 عظيمة  مدينة  وهي  خر��سان-  مدن  �إحدى  ني�سابور-  �إىل  �ملنذر  �بن  ين�سب 

ح�سارة وثقافة �إ�سالمية، وكان لدى �أهلها �هتمام بالعلوم �لإ�سالمية ون�رشها. 
مل ت�سعف �مل�سادر �لتي ترجمت لبن �ملنذر يف �حلديث عن ن�ساأته، فهي ل تعطي . 3

�أي تف�سيل عن ولدته ون�ساأته، وتربيته وتعليمه، لكن ي�ستنتج من �إ�سار�ت بع�ض �مل�سادر 
�أنه قد تلقى تعليمه �أو جزء�ً منه يف ني�سابور. 

مل تذكر �مل�سادر �لتي ترجمت لبن �ملنذر �لبلد�ن �لتي رحل �إليها �سوى مكة، لكن . 4
ي�ستفاد من موؤلفاته هو �أنه �سافر �إىل م�رش وبغد�د، و�سمع فيهما. 

تتلمذ �بن �ملنذر على عدد كبري من �لعلماء، مما كان له �لأثر �لكبري يف بروزه يف . 5
علوم كثرية، و�أخذ عنه عدد �آخر من �لتالميذ، ممن بلغو� مكانة عظيمة يف �لأو�ساط �لعلمية. 
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�لفقهي . 6 �ل�رشيعة كلها، ومع ذلك فقد غلب عليه �جلانب  �بن �ملنذر يف فنون  برع 
�لعلماء عليه كثري�ً، لكنه مل  �أثنى  �إمامًا فيه، وقد  و�لتخ�س�ض يف فن �خلالف، حتى �سار 

ي�سلم من بع�ض �لأل�سنة. 
�تفق �لعلماء �لذين ترجمو� لبن �ملنذر �أنه بلغ رتبة �لجتهاد، ومع ذلك فهو معدود . 7

يف �أ�سحاب �ل�سافعي، وينت�سب �إىل مذهبه. 
�أو . 8 �أنها 309هـ،  قائل  فمن  �ملنذر  �بن  فيها  تويف  �لتي  �ل�سنة  �لعلماء يف  �ختلف 

310هـ، ومن قائل �أنها 319هـ، ومن قائل �أنها 329هـ، ومن قائل �أنها 318هـ، وهو ما 
�ختاره �لباحث. 

�لفنون و�لتخ�س�سات، منها ما ذهب به كرُّ . 9 �بن �ملنذر كتبًا كثرية يف �ستى  �ألف 
�لدهر، فلم يرتك لنا حتى ��سمه، ومنها ما و�سل �إلينا ومت حتقيقه، ومنها ما مل يحقق بعد. 

عالية . 10 علمية  ر�سانة  على  موؤلفاته  يف  عليه  �ملنذر  �بن  �سار  �لذي  �ملنهج  يدل 
وقوة. 
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اهلوامش: 
1 . ،102  /3 �لكربى،  �ل�سافعية  طبقات  و�ل�سبكي،   .261  /2 �جلنان،  مر�آة  �ليافعي، 

�لعماد،  و�بن   .294  /5 �لأعالم،  و�لزركلي،  �ض108،  �لفقهاء،  طبقات  و�ل�سري�زي، 
�سذر�ت �لذهب، 4/ 89- 90. و�لنووي، تهذيب �لأ�سماء و�للغات، 2/ 196، و�ل�سيوطي، 
طبقات �حلفاظ، �ض330. و�لد�ودي، طبقات �ملف�رشين، 2/ 50، و�بن خلكان، وفيات 
�لنبالء، 11/ 439، وله، تذكرة �حلفاظ، 3/  �أعالم  �لأعيان، 4/ 207، و�لذهبي، �سري 
782. وله، تاريخ �لإ�سالم، 23/ 568. وله، ميز�ن �لعتد�ل، 3/ 451. و�ل�سفدي، �لو�يف 
بالوفيات، 1/ 336. و�بن كثري، طبقات �لفقهاء �ل�سافعيني، 1/ 216. و�ملر�غي، �لفتح 
و�لفا�سي،  �ض302.  �لفهر�ست،  �لندمي،  و�بن   ،168  /1 �لأ�سوليني،  طبقات  يف  �ملبني 
�لعقد �لثمني، 1/ 406. ونويه�ض، معجم �ملف�رشين، 2/ 465. و�بن هد�ية �هلل �حل�سيني، 

طبقات �ل�سافعية، �ض59. و�بن �لغزي، ديو�ن �لإ�سالم، 4/ 262. 
�بن �لأثري، �لكامل يف �لتاريخ، 6/ 212، وَعريب بن �سعد، �سلة تاريخ �لطربي، �ض156. . 2
�ض59. . 3 �ل�سافعية  طبقات  �هلل،  هد�ية  و�بن   .465  /2 �ملف�رشين،  معجم  نويه�ض، 

�لفقهاء، �ض108.  و�ل�سري�زي، طبقات  �لكربى، 3/ 102.  �ل�سافعية  و�ل�سبكي، طبقات 
و�بن �لعماد، �سذر�ت �لذهب، 4/ 89- 90. و�لنووي، تهذيب �لأ�سماء و�للغات، 2/ 196. 
و�ل�سيوطي، طبقات �حلفاظ، �ض330. و�لذهبي، تاريخ �لإ�سالم، 23/ 568. و�لإ�سنوي، 

طبقات �ل�سافعية، �ض362. 
�لذهبي، �سري �أعالم �لنبالء، 11/ 439. . 4
�لزركلي، �لأعالم، 5/ 294. ونويه�ض، معجم �ملف�رشين، 2/ 465. . 5
�لعليمي، �ملنهج �لأحمد، 1/ 95. . 6
قال �بن حجر يف فتح �لباري:« يطلق �لقرن على مدة من �لزمن، و�ختلفو� يف حتديدها . 7

و�لثمانني، وقد  �لثالثني  ...، وذكر �جلوهري بني  �إىل مائة وع�رشين،  �أعو�م  من ع�رشة 
وقع يف حديث عبد �هلل بن ب�رش عند م�سلم ما يدل على �أن �لقرن مائة، وهو �مل�سهور، ....، 
و�ملر�د بقرن �لنبي –�سلى �هلل عليه و�سلم- يف هذ� �حلديث �ل�سحابة، ...، وقد ظهر �أن 
�لذي بني �لبعثة و�آخر من مات من �ل�سحابة مائة �سنة وع�رشون �سنة �أو دونها �أو فوقها 
بقليل على �لختالف يف وفاة �أبي �لطفيل، و�إن �عترب ذلك من بعد وفاته �سلى �هلل عليه 
و�سلم، فيكون مائة �سنة، �أو ت�سعني، �أو �سبعًا وت�سعني، ...، و�تفقو� على �أن �آخر من كان 
من �أتباع �لتابعني ممن يقبل قوله من عا�ض �إىل حدود �لع�رشين ومائتني ». �بن حجر، 

فتح �لباري، 10/ 445. 
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�لدنيا . 8 زهرة  من  يحذر  ما  باب  �لرقاق،  كتاب   ،173  /7 �سحيحه،  يف  �لبخاري  رو�ه 
و�لتناف�ض فيها. 

�أبو حماد، مقدمة حتقيق كتاب �لأو�سط لبن �ملنذر، 1/ 13. . 9
�لبلد�ن، . 10 �لأن�ساب، 5/ 550. و�حلموي، معجم  �ل�سمعاين،  �سنة 31هـ.  وقيل: فتحت يف 

 .331 /5
�لنووي، تهذيب �لأ�سماء و�للغات، 1/ 178. . 11
�حلموي، معجم �لبلد�ن، 5/ 331. . 12
�ل�سري�زي، طبقات �لفقهاء، �ض108. و�لنووي، تهذيب �لأ�سماء و�للغات، وحاجي خليفة، . 13

ك�سف �لظنون، 1/ 33�بن خلكان، وفيات �لأعيان، 4/ 207. 2/ 197. و�ليافعي، مر�آة 
�جلنان، 2/ 261. و�ملر�غي، �لفتح �ملبني يف طبقات �لأ�سوليني، 1/ 169. 

�ل�سري�زي، طبقات �لفقهاء، �ض108. . 14
�ليافعي، مر�آة �جلنان، 2/ 261. . 15
�لذهبي، تذكرة �حلفاظ، 3/ 783. و�ل�سفدي، �لو�يف بالوفيات، 3/ 336. و�ل�سيوطي، . 16

طبقات �حلفاظ، �ض330. و�بن �لعماد، �سذر�ت �لذهب، 4/ 89. و�لذهبي، تاريخ �لإ�سالم، 
23/ 569. وله، �سري �أعالم �لنبالء، 14/ 491. وله، ميز�ن �لعتد�ل، 3/ 451. 

�بن �لأثري، �لكامل يف �لتاريخ، 6/ 212. و�نظر: عريب بن �سعد. �سلة تاريخ �لطربي، . 17
�ض156. 

�لذهبي، ميز�ن �لعتد�ل، 3/ 451. . 18
�ل�سفدي، �لو�يف بالوفيات، 3/ 336. . 19
�ل�سيوطي، طبقات �حلفاظ، �ض330. . 20
�لذهبي، �سري �أعالم �لنبالء، 11/ 440. وله، تاريخ �لإ�سالم، 23/ 569. . 21
�جلربين، مقدمة حتقيق كتاب �لإقناع لبن �ملنذر، 1/ 30. . 22
�بن قنفذ، �لوفيات، �ض205. . 23
�لزركلي، �لأعالم، 5/ 294. . 24
�لنووي، �ملجموع، 3/ 427. . 25
�لذهبي، �سري �أعالم �لنبالء، 14/ 491- 492. . 26
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�بن �ملنذر، �لإقناع، 1/ 43. . 27
�بن �لفر�سي، تاريخ علماء �لأندل�ض، 2/ 718. . 28
�مل�سدر �ل�سابق نف�سه، 1/ 464. . 29
�بن قا�سي �سهبة، طبقات �ل�سافعية، 1/ 98. . 30
�لنووي، تهذيب �لأ�سماء و�للغات، 2/ 197. . 31
�جلربين، مقدمة حتقيق كتاب �لإقناع لبن �ملنذر، 1/ 31. . 32
�أبو حماد، مقدمة حتقيق كتاب �لأو�سط لبن �ملنذر، 1/ 13. . 33
�ل�سبكي، طبقات �ل�سافعية �لكربى، 3/ 102. . 34
�لد�ودي، طبقات �ملف�رشين، 2/ 50. . 35
�بن حجر، ل�سان �مليز�ن، 5/ 27. . 36
�بن �ملنذر، �لأو�سط، بتحقيق �أبي حماد �ل�سغري �أحمد، 1/ 344. . 37
رو�ه �لد�رمي يف �سننه، 2/ 267، كتاب �لطهارة، باب �ل�ستنجاء بالأحجار، حديث رقم: . 38

)674( . و�لن�سائي يف �سننه، �نظر �سنن �لن�سائي ب�رشح �حلافظ جالل �لدين �ل�سيوطي، 
بالروث.  �ل�ستطابة  �لنهي عن  �لطهارة، باب  �ل�سندي، 1/ 38، كتاب  �لإمام  وحا�سية 
كتاب   ،10  /1 �لن�سائي،  �سنن  �سحيح  �لألباين،  �نظر:  �سحيح،  ح�سن  �لألباين:  وقال 

�لطهارة، باب �لنهي عن �ل�ستطابة بالروث. 
�بن �ملنذر، �لأو�سط، 1/ 344. . 39
�مل�سدر �ل�سابق نف�سه، 1/ 130. . 40
�بن �ملنذر، �لأو�سط �ض44، ب، ن�سخة �ملحمودية، ق�سم �حلدود. . 41
�بن �ملنذر، �لأو�سط، 4/ 84. . 42
�لعلم فيما يجب على �ملغمى عليه يفيق بعد خروج . 43 �أهل  " ذكر �ختالف  قال يف باب 

�لوقت من ق�ساء �ل�سلو�ت": حدثنا كثري �بن �سهاب ببغد�د، حدثنا حممد بن �سعيد بن 
�سابق، حدثنا عمرو، يعني �بن �أبي قي�ض، عن عا�سم، قال: �أغمي على �أن�ض بن مالك فلم 

يق�ض �سالته. �بن �ملنذر، �لأو�سط، 4/ 391. 
�لذهبي، �سري �أعالم �لنبالء، 11/ 440. . 44
�ل�سري�زي، طبقات �لفقهاء، �ض108. . 45
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�لذهبي، �سري �أعالم �لنبالء، 11/ 440. . 46
�ملق�سود بكتب �ل�سافعي �مل�رشية تلك �لتي ت�سمنت �آر�ءه و�ألفها بعد دخوله م�رش �سنة . 47

199هـ، وهي �لتي متثل مذهبه �جلديد. 
�بن �ملنذر، �لأو�سط، 1/ 130. . 48
قد يكون من هوؤلء من �أخذ عنه �لفقه �أي�سًا، لكننا ل ن�ستطيع �لتحديد، لعدم ذكر �ملر�جع . 49

ل�سيوخه يف �لفقه تف�سياًل. 
�نظر ترجمته يف: �لذهبي، �سري �أعالم �لنبالء، 10/ 439- 440. و�ملزي، تهذيب �لكمال، . 50

2/ 65- 66. و�بن حجر، تهذيب �لتهذيب 1/ 112. 
�نظر ترجمته يف: �لذهبي، �سري �أعالم �لنبالء، 10/ 595- 605. وله، �لعرب، 1/ 398- . 51

 .321  /3 �لذهب،  �سذر�ت  �لعماد،  و�بن   .569  -567  /2 �حلفاظ،  تذكرة  وله،   .399
و�ملزي، تهذيب �لكمال، 24/ 381- 391. و�خلطيب، تاريخ بغد�د، 2/ 73- 77. و�بن 

حجر، تهذيب �لتهذيب، 9/ 31- 34. 
�لفر�ء، . 52 يعلى  و�أبو   .658  -657  /10 �لنبالء،  �أعالم  �سري  �لذهبي،  يف:  ترجمته  �نظر 

طبقات �حلنابلة، 1/ 106- 107. و�حلموي، معجم �لبلد�ن، 1/ 425. 
�لبد�ية . 53 كثري،  و�بن  �لنبالء، 10/ 610- 613.  �أعالم  �سري  �لذهبي،  ترجمته يف:  �نظر 

و�لنهاية، 11/ 66- 67. و�بن حجر، تهذيب �لتهذيب، 9/ 387- 389. و�بن �لندمي، 
�لفهر�ست، �ض325. و�لزركلي، �لأعالم، 6/ 322. 

�نظر ترجمته يف: �ل�سهمي، تاريخ جرجان، �ض161- 162. . 54
�نظر ترجمته يف: �لذهبي، �سري �أعالم �لنبالء، 1/ 446- 447. وله، ميز�ن �لعتد�ل، 2/ . 55

240. و�لقر�سي، �جلو�هر �مل�سية، 2/ 239. 
�لذهبي، �سري �أعالم �لنبالء، 10/ 356- 357. وله، تذكرة �حلفاظ، ج2�ض579- 580. . 56

و�ملزي، تهذيب �لكمال، 14/ 245- 249. و�خلطيب، تاريخ بغد�د، 12/ 144- 146. 
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