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 من خالل كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ومنهجه مصطلحات ابن رشد
Abstract 

Background: The book of Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid by Ibn Rushd contains 

fiqh issues that have been agreed upon andh disputed by the four Madzhab. Ibn Rushd delivered 

many expressions that were difficult to understand, especially mushtahlah-mushthalah (terms) 

which he did not describe. Understanding the writer's terms in a book correctly is very important 

so that readers can understand its contents properly. This study aims to discuss the mushthalah 

described by Ibn Rushd in his book. 

Method: This is a qualitative study using the book research method. Data is collected both from 

books, especially in the Maliki Madzab, and journals. This research also conducts an assessment 

of the mushthalah muqaran books (books which compare terms), to get more precise results and 

conclusions. 

Result: There are 54 mushthalah (terms) described by Ibn Rushd in the book Bidayat Al-Mujtahid 

Wa Nihayat Al-Muqtashid including the name of Ulema, title of Ulema, special terms in Maliki 

Madzab, hadith, and ushul fiqih. These terms are scattered in various books ranging from the 

thaharah (purification) book to the aqdhiyah (judicial) book. 

Discussion: Even though Ibn Rushd belongs to the Malikiyah Ulema circle and has many times 

quoted from the book Al-Istidzkar by Ibnu Abdil, a Malikiyah Ulema as well, he does not always 

favor Malikiyah Ulema's opinions. This shows that Ibn Rushd is a munshif (objective) scholar, not 

ta'ashub (fanatical) in his school. 

Keywords: mushthalah, manhaj, fuqaha’, thaharah, ta’ashub 

Abstrak 
Latar Belakang: Kitab Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid karangan Ibnu Rusyd 

berisi permasalahan-permasalahan fikih yang disepakati dan diperselisihkan oleh Madzhab 

empat. Ibnu Rusyd banyak menyampaikan ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami, khususnya 

mushtahlah-mushthalah (istilah-istilah) yang tidak dia jabarkan maksudnya. Padahal, memahami 

istilah-istilah penulis dalam suatu kitab sangat penting agar pembaca dapat memahami isinya. 

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang mushthalah yang dipaparkan oleh Ibnu Rusyd 

dalam Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid.  

  

Metode: Ini adalah penelitian kualitatif dengan metoda penelitian kitab. Data-data dikumpulkan 

baik dari kitab, khususnya dalam Madzhab Maliki, maupun jurnal. Penelitian ini juga melakukan 

pengkajian terhadap kitab-kitab mushthalah muqaran (istilah-istilah perbandingan) sehingga 

mendapatkan hasil dan kesimpulan yang lebih tepat. 

Hasil: Terdapat 54 mushthalah (istilah) yang dipaparkan Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayat Al-
Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid termasuk nama ulama, gelar ulama, istilah khusus dalam 

Madzhab Maliki, ilmu hadits, maupun ushul fiqih. Istilah-istilah ini tersebar dalam berbagai kitab 

mulai dari kitab thaharah sampai kitab aqdhiyah (kehakiman).  

Pembahasan: Meskipun Ibnu Rusyd termasuk dari kalangan Ulama’ Malikiyah dan banyak 

mengutip dari kitab Al-Istidzkar karya Ibnu Abdil Barr yang notabenya adalah Ulama’ Malikiyah 

juga, namun Ibnu Rusyd tidak selalu mengunggulkan pendapat-pendapat Ulama’ Malikiyah. Hal 

ini menunjukkan bahwa Ibnu Rusdy adalah sosok ulama yang munshif (obyektif), tidak ta’ashub 

(fanatik) pada madzhabnya.       

Kata kunci: mushthalah , manhaj, fuqaha’, thaharah, ta’ashub 



2 
 

 الملخص
لف فيها يحتوي على المسائل الفقهية المتفق عليها والمخت رشدابن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ألفه

بين المذاهب األربعة، وقال ابن رشد في أول كتابه أنه قد عول في كتابه هذا على االستذكار البن عبد 
، خاصة بالمصطلحات التي أوردها ابن رشد في هذا امهبمن عبارته بغموض وإ يرافقد عرض كثالبر، 

لبحث له فهذا اؤلف من أهمية بمكان لفهم الكتاب. ومعرفة مصطلحات الما، الكتاب، ولم يبين معناه
منهجا  وينتهج هذا البحث بالرجوع للكتاب والكتاب التي خدمته. بيان هذه المصطلحات ىهدف إل

هد ونهاية بداية المجتتتبع المصطلحات من كتاب  استقرائيا تحليليا. لذلك هذا البحث يقوم على
االستعانة بالكتب الفقهية األخرى، سواء من كتب ابن رشد أو الكتب المعتبرة عند المذاهب ثم المقتصد 

هاية بداية المجتهد ونأن هناك أربعة وخمسون مصطلحا في  فالنتيجة من خالل هذا البحث األربعة.
الحديث  م، من هذه المصطلحات ما يتعلق بأسماء العلماء، وما يتعلق باأللقاب، وما يتعلق بعلو المقتصد

 وأصول الفقه. وهذه المصطلحات منتشرة في أبواب مختلفة من أول الكتاب إلى آخره.    
 المصطلح، منهج، فقهاء، طهارة، تعصب الكلمات الرئيسية:

 . المقدمة2

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 

 .مضل له، ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يهده الله فال

تنوعت مناهج التصنيف الفقهي في المذهب المالكي، فمنهم المختِصر الذي اقتصر على المشهور 

رجيح تمن المذهب، ومنهم المطوِ ل الذي أسهب في ذكر فروع المسائل الفقهية، والمعارضة بين األقوال و 

القوي من األدلة، وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإلمام القاضي الفقيه النظار األصولي المتكلم 

هـ( يندرج ضمن كتب الخالف، أو  595أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد )ت

 .كتب الفقه المقارن
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على صغر حجمه قد حوى أمهات يعد  من أهم الكتب التي تتناول علم الخالف الفقهي، فهو 

مسائل الفقه؛ مبينا مواطن الوفاق والخالف شارحا وجوه المذاهب المختلفة، ذاكرا أقوال العلماء لكل 

مسألة من المسائل الفقهي، منبها على نكت الخالف فيها مع مناقشة اآلراء واألدلة بال تعصب، والكتاب 

  .يعد من أهم كتب الفقه المقارن

اب بداية المجتهد أن ابَن رشد صد ره بمقدمة أصولية ضمنها بعض الطرق التي تُتلق ى ومن مزايا كت

منها األحكام الشرعية مع التنبيه على األسباب التي أوجبت االختالف؛ لتكون بمثابة سلم الوصول إلى 

 بفهم مكنونات الكتاب الذي استوعب فيه األبواب الفقهية بدءا من كتاب الطهارة، وانتهاء بكتا

األقضية، وذلك في نحو واحد وسبعين كتابا؛ تحت كل كتاب فصول، وتحت كل فصل أبواب، وتحت  

كل باب مسائل، وفي كثير من األحيان يكتفي باألبواب والمسائل حسب طبيعة كل كتاب فيه وتشعب 

 . مسائله

وجد ت وألهمية هذا الكتاب، وأهمية موضوعه، وعن مؤلفه، ومنهجه فيه، وإلى جانب هذا السبب

سبب أخرى يمكن إيجازه أن ابن رشد لم يبين معظم مصطلحاته في مقدمة كتابه، ومعرفة مصطلحات 

كتاب بالرجوع للكتاب وال ما يستدعي إبرازها و بيان معناهاالمؤلف من أهمية بمكان لفهم الكتاب، م

 خالل كتابالتي خدمته. ومن أجل هذا، جاءت هذه الرسالة تحت العنوان "مصطلحات ابن رشد من 

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد".  
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ما مفموم المصطلح الذي ذكره ابن رشد في . 1 :فالمسائل الرئيسة التي سوف يتكلم عنها الباحث

. 3 وهل هذه المصطلحات معتبرة عند المذهب المالكي أم ال؟. 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟ 

ما هي المصطلحات التي أوردها . 4 ونهاية المقتصد؟كيف منهج ابن رشد في كتابه بداية المجتهد 

 ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟

. 2مفهوم المصطلح عند العلماء.  معرفة. 1 :اتخذ الباحث األهداف من هذا البحث كما يلي

هد بداية المجت هكتابفي   منهج ابن رشد بيان. 3.عند المذهب المالكيمعرفة اعتبار مصطلحات ابن رشد 

به بداية المجتهد ونهاية من خالل كتا التي أوردها ابن رشدالمصطلحات معرفة . 4 ونهاية المقتصد.

 . المقتصد

يتمثل هذا البحث ببحث ديني مكتب بحيث يقوم الباحث بجمع المعلومات من المراجع ذات 

 احث منهجاينتهج الببالموضوع. و الصلة بالموضوع، سواء كان من الكتب أو المقاالت العلمية المتعلقة 

 . تحليليا تأصيليا

ب كتبا تتكلم عن مصطلحات المذاهقبل قيام الباحث بكتابة هذا البحث، وجد الباجث أن هناك  

مصطحات المذاهب الفقهية و أسرار الفقه المرموز في األعالم  الفقهية ويتعلق بهذا البحث، منها:

محمد  مريملطالبة رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير كتاب . أصل هذا الوالكتب واآلراء والترجمات

م، وطبعت هذا  2002كلية الدراسات اإلسالمية والعربية في جامعة األزهر بالقاهرة عام   ،صالح الظفير

  م.1001 –ه 1211دار ابن حزم بيروت الطبعة األولى، الكتاب 
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  االستنتاج والمبحث. 0
الذي ترجع إليه لفظة مصطلح، أي ما  صلح ص ل ح(مادة )في المعاجم  نجد فإن المصطلح 

يدل على االصالح الشيء وصلوحه بمعنى أنَّه مناسب ونافع، َصَلَح الشيء كان مناسبا أو نافعا، ويقال 

 .1هذا الشيء يصلح لك

الصلح تصالح القوم بينهم والصُّلح السلم وقد اصطلحوا وصالحوا واص الحوا وفي لسان العرب ) 

 .2مشددة الصاد قلبوا التاء صادا وأدغموها في الصاد بمعنى واحد أي اتفقوا وتوافقوا

الصالح ضد الفساد تقول: َصَلَح الشيء يصلح صلوًحا، قال الفراء وحكى أصحابنا َصُلح أيضا 

لك أي هو من بابِتك، الِصالح بكسر الصاد المصالحة واالسم الُصلح يذكر  بالض م وهذا الشيء يصُلحُ 

 ويؤنث، وقد اصطلحا وتصالحا واصَّالحا أيضا مشددة الصاد، واإلصالح نقيض االفساد.

 .3المصلحة واحدة المصالح واالستصالح نقيض اإلفساد

مية اتفاق قوم على تسعرفه الجرجاني: االصطالح عبارة عن وأما معنى االصطالح اصطالحا ف

 شيء باسم ما ينقل موضعه األول وإخراج اللَّفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما.

                                                             

 –)المكتبة اإلسالمية  المعجم الوسيط النجار،. إبراهيم مصطفي، أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي 1 
 510 /1( ص: 1991إستانبول، ط: الثانية، 

 1/550( ص: 1991بيروت، ط: األولى،  –)دار صادر  لسان العربابن منظور، . 2 

 1/000( ص: 1990بيروت، ط: الثانية،  –)دار العلم للماليين  الصحاح تاج اللغة وِصحاح العربيةاسماعيل ابن حماد الجوهري، . 3 
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 إذا كانت ال” ال مشاحات في االصطالح“وهذه المناسبة ال تكون دائما في المصطلحات لذا يقال 

 توجد مناسبة بين الكلمة والمصطلح.

مد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، القرطبي، نسبه هو: هو محمد بن أحوأما ابن رشد ف

األندلسي، أبو الوليد الفقيه القاضي اإلمام األوحد، فيلسوف األندلس، وطبيبها المحنك، تسمى باسم 

جده وتكنى بكنيته اشتهر عند المسلمين في كتب الطبقات بعدة ألقاب، منها الوليد، والفيلسوف، وأبو 

   4Averroesلحفيد، ويعرف عند الغربيين باسم الوليد األصغر، وأبو الوليد ا

هـ، وقد اتفق ابن األبار وعبد الواحد المراكشي وغيرهما ممن  510مولده: ولد في قرطبة سنة 

 ترجم له على هذا التاريخ، ويذكر المؤرخون أنه أدرك من حياة جده شهرا. 

رة كانت من أكثر األسر شهأسرته: نشأ القاضي أبي الوليد في أحضان أسرة أندلسية عريقة،  

 وجاهة، وتتمتع بقدر عظيم في الفقه، والقضاء، الذين شغلهما أفراد األسرة جيال بعد جيل.

ـوف على )بداية المجتهد( ال بد من الوق كتابهابن رشد في   على المنهج الذي سار عليهوللتعرف 

: الشكل العام األول لمحاور هيوهذه ا  محاور رئيسية يتضح من خاللها منهجه الذي اختطه عبر كتابه

 الثالث: .: المصادر و أمهات الكتب التي اعتمد عليهاالثاني.لهذا الكتاب من حيث التبويب والترتيب

 ا.منهج ابن رشد في عرض المسائل ومناقشته

                                                             

  090 ( ص:1209بيروت، ط: األولى،  – دائرة المعارف) تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،عصام الدين. 4 
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لم يغفل ابن رشد رحمه االله من اإلشارة إلى الطريق التي سار عليها في عرض و دراسـة المسائل 

عليها كتابه " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ، وقد ذكر ذلك في مقدمة الكتـاب فبعد أن  التي بنى

حمد االله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى وسلم على رسوله وعلى صحابته الكرام قـال: "فإن غرضي في 

لف فيها، تهذا الكتاب أن اثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل األحكام المتفق عليها، والمخ

والتنبيه على نكت الخالف فيها، ما يجري مجرى األصول والقواعد. وهذه المسائل في األكثر هي 

المسائل المنطوق بها في الشرع، أو تتعلق بالمنطوق تعلقا قريبا، وهـي المسائل التي وقع االتفاق عليها، 

" .لتقليدي االله عنهم إلى أن فشا ارض أو اشتهر الخالف فيها بين الفقهـاء اإلسـالميين مـن لـدن الصحابة

 5ـ.اهـ

 المصطلحات التي أوردها ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 3

 اب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: بن رشد في كتمن المصطلحات التي أوردها ا

 األعالم المتقدمون: 2.3

 أبو مصعب .1

 عن روى .الزبيري عون ابن الرحمان عبد بن مصعب بن زرارة بن الحارث بن القاسم بكر أبو هو

 قول في تصرمخ كتاب وله. وغيرهما دينار وابن المغيرة: بأصحابه وتفقه قوله، من وغيره الموطأ مالك

. قضاءها هوال ثم. بالمدينة الحسن بن الله عبيد شريط على كان: بكار بن الزبير قال. مشهور مالك

                                                             

 1/11 ( ص:1209بيروت، ط: األولى،  – دائرة المعارف) تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،. عصام الدين5 
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 وهو ومات: ريالزبي قال. المدينة أهل فقيه وهو مصعب أبو: بكنيته ويعرف: الله عبد بن مصعب قال

 ال: نةالمدي ألهل قال أنه روي. المدينة أهل أعلم من كان: الشيرازي إسحق أبو قال .المدينة أهل فقيه

 بن وإبراهيم دينار وابن والمغيرة، مالك عن روى. حياً  لكم دمت ما: العراق أهل على ظاهرين تزالون

 .وغيرهم خالد، بن والعطاف والداروردي قدامة بن وصالح حاتم، أبي وابن سعد،

 أشهب .1

هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي المعافري الجعدي. من ولد جعدة بن كالب 

بن ربيعة ابن عامر. اسمه مسكين. وأشهب لقب. وكنيته أبو عمرو زوى عن مالك والليث والفضيل بن 

بد الله ع عياض، وسليمان بن بالل وابن لهيعة، ويحيى بن أيوب وبكر بن مضر والدراوردي، والمنذر ابن

 الحزامي. 

وصنف كتابًا في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان وغيره، قال أبو عمر الكندي في كتاب قضاة 

مصر: كان أشهب على مسائل القاضي العمري بمصر، قال محمد بن الحكم: أشهب. أفقه من ابن 

 شهب شيخه ومعلمه.القاسم مائة مر ة. قال ابن لبابة: ليس هذا عندنا، كما قال. وإنما قاله ألن أ
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كان الشافعي وأشهب يتصاحبان بمصر ويتذاكران الفقه. وكان ما بينهما متقارباً. وذكره أبو عمر مع عبد 

وأشهب  يريد الشافعي -الله بن عبد الحكم فيمن أخذ الشافعي من كبار أصحاب الشافعي، وإنما كانا 

 6متناظرين. وألف أشهب كتبه المدونة رواها عنه. -

 اجشونابن الم .9

ابن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة كنيته أبو مروان واسم أبي سلمة ميمون. وحكى هو 

ابن حارث: أن ماجشون موضع بخراسان نسبوا إليه، له كتاب سماعات وهي معروفة. وكانت وفاة عبد 

 7الملك سنة اثنتي عشرة. وقيل أربع عشرة ومائتين، وهو ابن بضع وستين سنة.

ِن أَِبي َسَلَمَة الَعالََّمُة الَفِقْيهُ ُمْفِتي الَمِديـَْنِة أَبُو مروان عبد الملك بن اإِلَماِم َعْبِد الَعزِْيِز بِن َعْبِد اللِه ب

 بِن الَماَجُشْوِن التـَّْيِميُّ َمْواَلُهْم الَمَدِنيُّ الَماِلِكيُّ تِْلِمْيُذ اإِلَماِم َماِلٍك.

َيا ِفي َزَمانِِه َوَعَلى أَبِ َوقَاَل اْبُن َعْبِد البَـ  : َكاَن َفِقْيهاً َفِصْيحاً َداَرْت َعَلْيِه الُفتـْ َلهُ وََكاَن َضرِْيراً ِقْيَل: رِ  ْيِه قـَبـْ

ْرُت َأنَّ ْيُه: ُكلََّما َتذَكَّ َوقَاَل َأْحَمُد بُن الُمَعذَِّل الَفقِ  ُمْولَعاً ِبَسَماِع الِغَناِء. إِنَُّه َعِمَي في آخر عمره قال: وََكانَ 

نـَْيا في عيني. ن ابن المعدل ِمَن الُفَصَحاِء وكا التـُّرَاَب يَْأُكُل ِلَساَن َعْبِد الَمِلِك بِن الَماَجُشْوِن َصُغَرِت الدُّ

                                                             

( 1991، ط: الثانية، المغرب – المحمدية مطبعة فضالة) المسالكترتيب المدارك وتقريب ، عياض القاضي .6 

 171-9/101ص: 

-190\9 ( ص:1991، ط: الثانية، المغرب – المحمدية مطبعة فضالة) ترتيب المدارك وتقريب المسالك، عياض القاضي. 7
122) 
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َيى َأْحَيى ِمْن ِلَساِني االَمْذُكْورِْيَن َفِقْيَل لَُه: أَْيَن ِلَساُنَك ِمْن ِلَساِن ُأْسَتاِذَك َعْبِد الَمِلِك؟ فـََقاَل: ِلَسانُُه ِإَذا تـَعَ 

 8تـُُوفِ َي َسَنَة َثاَلَث َعْشرََة َومائـَتـَْيِن. َوِقْيَل: َسَنَة أَْرَبَع َعْشرََة. ِإَذا َتَحاَيى.

 ابن القاسم .2

كنيته أبو عبد الله، وهو عبد الرحمان بن القاسم بن خالد ابن جنادة. صحب مالكًا عشرين 

مالك بن أنس إن لم يكن أشهرهم على إطالق، ناشر مذهب سنة، وتفقه به وبنظرائه. أحد أصحاب 

نالك خاصة في مصر. قال ابن سحنون وغيره: كانت وفاة ابن القاسم بمصر ليلة الجمعة لتسع خلون 

من صفر سنة إحدى وتسعين ومائة. بعد قدومه من مكة بثالثة أيام. وقيل ستة. وقد ذكرنا سبب ذلك، 

 9ث وستين سنة.ومرض ستة أيام وتوفي وهو ابن ثال

 ابن وهب .5

ه. ولد في مصر. روي عن  197ابن وهب، عبدالله بن وهب، يكنى أبا محمد القرشي. توفي 

 10مالك و الليث و نحو أربعمائة رجل من الشيوخ المحدثين في بمصر والعراق.

 االصطالحات التي وردت على لسان مالك 0.3

                                                             
 2/101ص:  (هـ1211 ، ط: الثانية، بيروت – دار الغرب اإلسالمي) سير أعالم النبالء، الذهبي. 8
 

 ( ص:1991، ط: الثانية، المغرب – المحمدية مطبعة فضالة) ترتيب المدارك وتقريب المسالك، عياض القاضي. 9 
1\122-101 

 129-9/117المرجع السابق ص: ( 10 
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 اأْلَْمُر اْلُمْجَتَمُع َعَلْيِه ِعْنَدنَا .1

فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم، "وما كان فيه األمر المجتمع عليه قال اإلمام مالك:   

 فيه." لم يختلفوا

فه، وال يخاللهم رأيا  حكم مسألة ما، أو حين ال يرفهو يشير بذلك إلى إجماع أهل المدينة في  

 .تهدين في المدينة وغيرهاالمجإجماع  يعني ذلك

 األمر عندنا .0

 ويأتي هذا االصطالح على لسان مالك بعدة ألفاظ منها:  

 .كذا األمر عندنا 

 .وهو األمر عندنا 

 11وذلك الذي عليها األمر عندنا. 

وما قلت األمر عندنا، فهو ما عمل الناس به عندنا، وجرت به األحكام، "قال اإلمام مالك:  

 ."وعرفه الجاهل والعالم، وكذلك ما قلت فيه ببلدنا

 التشهير عالمات 3.3

 المتفق عليه .1

                                                             

 199 :ص (هـ 1221 بيروت، ط: األولى – دار ابن حزم) مصطلحات المذاهب الفقهيةمريم محمد صالح الطفيري، . 11 
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 .12االتفاق في اصطالح المالكية يعني: اتفاق علماء المذهب المعتد بهم دون غيرهم  

 . تفاقأو باالحكم كذا اتفاقا ويعبرون عن ذلك بقولهم 

أما اإلجماع فإنه يعني اتفاق جميع العلماء من المالكية وغيرهم إال أنهم قد يستعملون االتفاق  

والعكس فلم تط رد لهم قاعدة في ذلك، وإن كان الغالب ما قدمنا في معنى االتفاق في محل إلجماع 

  .13واإلجماع

 . ومنها المصطلحات التي تتعلق بالترجيحات، ومنها المصطلحات التي تدل على األئمة

 المشهور .1

 االصطالحي:  ى المشهوراختلفوا في معنو   

 القول األول: ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح. 

 القول الثاني: ما كثر قائله وهو المعتمد. 

 القول الثالث: المشهور هو قول ابن القاسم في المدونة. 

والذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق والشيخ عليش وغيرهما 

 .14وأيده الشيخ أحمد الرجراجي -ثر قائله ما ك–من متأخري المالكية القول الثاني 

 األئمة المنسوبون إلى أمصارهم 3.3

                                                             

  101-100. المرجع السابق ص: 12 
 101-100المرجع السابق ص: . 13 

 109-101المرجع السابق ص:  .14 
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 ُعَلَماُء اأْلَْمَصارِ  .1

أمصار جمع )مصر( والمصر هي البلد، فالعراق مصر، والشام مصر، وِمصر مصر، والمغرب مصر، 

 .15فإذا قيل علماء األمصار أي العلماء من كافة البلدان المسلمة لكثرتهم

 من أصحاب مالكالبغداديين  .1

إال أن جهود الطبقة التالية لهم من  16منهم من تولى القضاء ببغداد كأبي أيوب سليمان بن بالل

المالكيين كانت أكثر ظهورا، و أقوى تأثيرا، فقد بلغ المذهب المالكي ذروته في البغداد أيام قضاء آل 

 18جتهاد بعد مالك.، و ظهر منهم إسماعيل القاضي أحد الذي شهد لهم باال17حماد بن زيد

المدرسة العراقية هي وليدة مدرسة المدنية، غير أن منهجها الفقهي تأثر بالبيئة الفقية في العراق، و 

 .والتي كان منهج مدرسة )أهل الرأي( السائد فيها و المتغلب

 أهل الحجاز .9

محمد هـ(، وأبو حامد عبد العزيز بن  195فقهاء الحجاز هم أبو حازم سلمة بن دينار )ت 

(، والمغيرة بن عبد الرحمن 190(، وابن نافع: عبد الله بن نافع الصائغ )ت 190الدراوردي )ت 

                                                             

 900ص:  هـ(1211ط: األولى  –)دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع  مشاهير علماء األمصار ابن حبان، .15 

-9/90( ص:1991، ط: الثانية، المغرب – المحمدية مطبعة فضالة) ترتيب المدارك وتقريب المسالك، عياض القاضي. 16
91  ) 

 1/12 . المرجع السابق ص:17
 2/191. المرجع السابق ص:18
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(، واألعمش: عبد الحميد بن أبي أويس 199(، والقزاز: معن بن عيسى )ت 199المخزومي )ت 

(، واألصغر بن نافع، عبد الله بن نافع 100(، وابن سلمة: محمد بن سلمة بن هشام )ت 101)ت 

(، وأبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف المدني )ت 110ن ثابت بن عبد الله بن الزبير )ت ب

هـ(، وأبو مصعب راوي الموطأ: أحمد بن القاسم  111هـ(، والقعنبي: عبد الله بن سلمة )ت  110

 .19هـ(، وغيرهم 121)ت 

 الملقبون بألقاب تدل عليهم 3.3

 السبعة  .1

ها الفقهاء على سبعة من : عبارة يطلقالفقهاء السبعة:  902 /1 "جاء في "الموسوعة الفقهية

م بن محمد بن أبي لقاس، وهم: سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير، واالتابعين، كانوا متعاصرين بالمدينة

 .ار، وسليمان بن يسبكر الصديق، وعبيد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت

يل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، وهو قول األكثر، وقيل هو سالم واختلف في السابع : فق

 . 20"بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي

 الجمهور .1

                                                             

  121 :ص (هـ 1212األولى القاهرة: ط  - دار السالم) المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهيةعلي جمعة، . 19 

 
 1/20ـ( ص: 1001 بيروت ط الثانية – دار العلم للماليين) األعالم . الزركلي،20
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 الجمهور، أو هذا رأي الجمهور، أو قال الجمهور فإن ذلك يرجع إلى معنيين: إذا قال المالكية:

 األول: إذا ورد هذا االصطالح في الكتب التي تعنى بالخالف العالي، فهم يقصدون األئمة األربعة. 

الثاني: أما إذا ورد هذا االصطالح في الكتب التي تعنى بالخالف داخل المذهب فإنهم يقصدون به 

  .21جل الرواة عن مالك

 المتقدمون .9

ن ابن أبي زيد القيرواني من تالمذة مالك كاب فإذا قالو: المتقدمين فإنهم يعنون بهم من هم قبل

 .22القاسم وسحنون ونظرائهم

 المتأخرون .2

 .23فإذا قالو: المتأخرين فإنهم يعنون بهم ابن أبي زيد القيرواني ومن بعده من علماء المالكية

 الخاتمة. 3

الذي أورده ابن صطلح مال. 1 لقد وصل الباحث الفقير إلى جملة النتائج التي تشتمل فيما يلي:

م ما عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسهو  بداية المجتهد ونهاية المقتصدرشد من خالل كتابه 

المصطلحات الذي . 1 .ينقل موضعه األول وإخراج اللَّفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما

ي المذهب تبرة من المصطلحات فمعكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد فهو ذكرها ابن رشد من خالل  

                                                             

 159: ص (هـ 1221 بيروت، ط: األولى – دار ابن حزم) مصطلحات المذاهب الفقهيةمريم محمد صالح الطفيري، . 21 

  150. المرجع السابق ص: 22 
 نفس المرجع. 23 
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ن الوقـوف )بداية المجتهد( ال بد م كتابهابن رشد في   وللتعرف على المنهج الذي سار عليه. 9 المالكي.

: الشكل األول وهذه المحاور هي  على محاور رئيسية يتضح من خاللها منهجه الذي اختطه عبر كتابه

 .ها: المصادر و أمهات الكتب التي اعتمد عليالثاني.العام لهذا الكتاب من حيث التبويب والترتيب

المصطلحات الذي ذكرها ابن رشد من خالل  . 2 ا.منهج ابن رشد في عرض المسائل ومناقشته الثالث:

األعالم ب منها مصطلحات تتعلق حوالي أربعة وخمسون مصطلحا.كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

تشرة . وهذه المصطلحات منتدل على األئمة ومصطلحات يحات،تتعلق بالترج، ومصطلحات المالكية

 في أبواب مختلفة من أول الكتاب إلى آخره.    

معرفة مصطلحات المؤلف القيام بدراسة المصطلحات، ألن . 1 :فهي  أما توصيات هذا البحث

العناية بالفحص المنهجي للمؤلفين في اختراع المسائل، ومناقشة . 1 من أهمية بمكان لفهم الكتاب.

أن . 9األقوال، ووجه االختيارات، وعرض الدالئل، ويبان الموارد والمصادر المؤثرة في منهج المؤلف. 

لقضية اتتولى الهيئات العلمية ومراكز األبحاث، وأقسام األصول في الجامعات اإلسالمية، العناية ب

وسائل اإلعالم في بيان هذه القضية وعالجها كما يجب على العلماء جدد واستعمالهم باالجتهاد المت

 .، حتى ال تختلط المفاهيم، وتلتبس الحقائقهابيان ضوابط وشروط وأهل الفكر والرأي

 المراجع

المعجم  هـ.  1991. أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر، محمد علي النجار، إبراهيم مصطفي

 المكتبة اإلسالمية: إستانبول. .الوسيط
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