
 

 



 
 

    

 

 

Abstract 

    tanawalat fi hadha albahth siratan mujazat ean abn 'abi dhib min hyth: 'asamah 

wanisbih wamualiduh wawafatuh wamualafatuh wathina' aleulama' ealayh wakhilafih 

mae al'imam malik bsbb rayah fi khiar almajalisi, thuma tanawalat fih almas'alat 

alwahidat almanqulat eanh fi bab almueamalat wahi mas'alat majlis almajlis, aistadala 

biha hu wa'adilat min khalifih, wanaqashat dhlk klh bitariqat muqaranatin, thuma 

dhakarat ma ra'ayatuh rajihaan.  

 ملخص البحث

تناولت يف هذا البحث سرية موجزة عن ابن أيب ذئب من حيث: أسمه ونسبه ومولده ووفاته    

ثم تناولت فيه املسألة  ،ومؤلفاته وثناء العلامء عليه وخالفه مع اإلمام مالك بسبب رأيه يف خيار املجلس

ذكرت األدلة التي استدل هبا هو وقد  ،الوحيدة املنقولة عنه يف باب املعامالت وهي مسألة خيار املجلس

 ثم ذكرت ما رأيته راجحًا .  ،وناقشت ذلك كله بطريقة مقارنة ،وأدلة من خالفه

  



  

وعىل آله  ،وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني ،احلمد هلل رب العاملني 

 وأصحابه ومن أقتفى أثرهم بإحسان إىل يوم الدين.

 أما بعد: 

فقد خلرف لنا التأريخ اإلسالمي تراثاً فقهياً كبرياً كان وال زال كفيالً بحلر املشكالت التي تعرض لألمة  

 ،وهذا الرتاث منه ما دون وانترش بني الناس كفقه املذاهب األربعة ،اإلسالمية إذا ما أحسنت فهمه وعملت به

فلم يعتنى به كفقه اإلمام حممد بن عبد الرمحن الشهري بابن  ،تلفةومنه ما بقي متناثراً يف الكتب اإلسالمية املخ

حتى أن بعض العلامء كاإلمام أمحد قدمه  ،وهو بال شك علم من أعالم األمة اإلسالمية ،أيب ذئب )رمحه اهلل(

لسالطني فقد كان ذا باع طويل يف الفقه واحلديث إضافة إىل مواقفه اخلالدة يف أمر امللوك وا ،عىل اإلمام مالك

وهذا هو السبب الذي من أجله بحثت بعض مسائله املنقولة  ،باملعروف وهنيهم عن املنكر فضالً عمن دوهنم

عنه يف كتب الفقه. ويف هذا البحث سأسلط الضوء ولو بشكل خمترص عىل سرية هذا اإلمام من حيث اسمه 

وهي  ،مسألة خيار املجلس يف البيوع ثم أعقب ذلك ببحث ،ونسبه وشيوخه وتالميذه ومؤلفاته وثناء العلامء

وعليه فقد جعلت هذا البحث يف مبحثني: املبحث األول:  ،املسألة الوحيدة التي نقلت عنه يف باب املعامالت

واملبحث الثاين: املسائل املنقولة عن ابن أيب ذئب يف باب املعامالت. وجعلت يف هنايته  ،سرية ابن أيب ذئب

 ثم جعلت ملحقًا باملصادر التي اقتبست منها.  ،ائج التي توصلت إليها فيهخامتة ذكرت فيها أهم النت

وإن مل أوفق فحسبي أين كنت حريصًا عىل اتباع احلق  ،فإن وفقت فيه فالفضل هلل وحده ،هذا جهدي 

 بام  هر يل. 

رمحه اهلل( وأن جيمعني وابن أيب ذئب ) ،ويف اخلتام أسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصًا لوجهه 

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل  ،وصحابته والصاحلني من أمته يف مستقر رمحته ودار كرامته بصحبة النبي 

   آله وصحبه وسلم.

 



 
 

    

بن أيب ذئب هشام بن  هو اإلمام شيخ اإلسالم أبو احلارث حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث

شعبة بن عبد اهلل بن أيب قيس بن عبد ود بن نرص بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القريش العامري املدين. 

 وأمه برهية بنت عبد الرمحن بن احلارث بن أيب ذئب. 

لقب فسعى به عثامن بن احلويرث بن أسد بن عبد العزى امل ،وكان جده امللقب بأيب ذئب قد أتى قيرصاً  

 (1)بشيطان قريش إىل قيرص فحبسه حتى مات يف السجن. 

وكان يف حداثة سنه منرصفاً عن العلم  ،ولد اإلمام ابن أيب ذئب )رمحه اهلل( يف املدينة سنة ثامنني للهجرة 

حتى قال عن نفسه: "لو  ،يف الكرب فلم يطلب العلم إال ،إىل اللعب شأنه يف ذلك شأن كثري من الصغار يف سنه

 (2)وكنت أهتاون هبذا األمر حتى كربت وعقلت ".  ،طلبت العلم وأنا صغري ألدركت مشايخ فرطت فيهم

وقد كانت فيه حدة  ،وبعد طلبه العلم ونبوغه فيه أصبح مهوى طلبة العلم من كل البلدان اإلسالمية 

واقدي صاحب املغازي )رمحه اهلل(: " أول يوم جئته أنا وأخي يدل عليها قول تلميذه حممد بن عمر الشهري بال

وأخذت  دفرتًا يل قد كتبت فيه بعض أحاديث ابن أيب  ،فعمدت أمي إلينا وألبستنا ثياباً  ،شملة من الكتراب

وقال: صبيان ال حيسنون  ،فضجر وأخذ الدفرت وطرحه ،فجئته فقرأت عليه قراءة رديئة فتتعتعت فيه ،ذئب

فأما  ،فلام كان من الغد وانقلبنا من الكتراب قالت أمي: اذهبوا إىل ابن أيب ذئب ،فقمنا عنه ،ما عنيقو ،شيئاً 

فحني رآين قال: تعال تعال أذهب إىل فالن فخذ  ،وأما أنا فذهبت إليه ،أخي شملة فحلف أن ال يذهب إليه

ين حتى فرغت منه كله  (3)".فعرفت أنه يريد به اهلل  ،منه كتابه وتعال. فصربر
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يدل عىل ذلك ما  ،وكان شديد التمسك باألحاديث واآلثار ال خيالفها ما دام هناك وجه للتمسك هبا 

ك بن الفضل اليامين قال: حدثني ابن أيب ذئب عن املقربي عن  رواه الشافعي يف املسند عن أيب حنفية بن سامر

تإل  ل  قال عام الفتح:  أيب رشيح الكعبي: أن رسول اهلل  ْن ق  ذ  م  بَّ أ خ  ، إإْن أ ح  ْينإ  النَّظ ر 
رْيإ و  بإخ  ه  يٌل ف 

تإ ه  ق 

د   و  ل ه  اْلق  بَّ ف  إإْن أ ح  ، و  ْقل  ي  اْلع  ْدرإ ب  ص  ؟ ف رض   ثإ ا احْل ارإ ب  ا أ  ا ي   ذ 
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ت   ْن ي ْسك  تَّى مت  نَّيْت  أ  فيصيل  ،معة إىل الصالة باكراً . وذكر تلميذه الواقدي من حاله: أنه كان يروح يوم اجلح 

 حتى خير  اإلمام.

وكان )رمحه اهلل( بعيداً عن الفتن واملشاركة فيها شأنه يف ذلك شأن من سبقه من السلف الصالح )ريض  

  (1)فقد لزم بيته ومل خير  منه لام حدثت فتنة حممد بن عبد اهلل بن احلسن يف املدينة. ،اهلل عنهم(

والقصص التي رويت عنه يف هذا  ،ااًل باحلق ال خيشى يف سبيل إحقاقه لومة الئموكان )رمحه اهلل( قور  

قال له: ما تقول يف وايل  ،أنه لام حج املنصور دعا ابن أيب ذئب فأقعده معه عىل دار الندوة)منها:  ،اجلانب كثرية

؟ فقال: ورب هذا املدينة احلسن بن زيد؟ فقال ابن أيب ذئب: إنه ليتحرى العدل. فقال املنصور: ما ت قول يفر

ثم أمر البن أيب ذئب  ،فقال له املنصور: كف يا ابن اللخناء ،البيت إنك جلائر. فأخذ حاجب املنصور بلحيته

 (2) .بثالث مائة دينار(
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 ،وكان له طيلسان وقميص يشتو فيه ويصيف ،وكان )رمحه اهلل( شديد احلال يتعش باخلبز والزيت 

حتى قال أحد تالميذه: " لو قيل له أن  ،وكان يصيل الليل وجيتهد يف العبادة ،وكان يصوم يومًا ويفطر آخر

  (1)القيامة تقوم غدًا ما كان فيه مزيد من االجتهاد ". 

وقيل: سنة  ،هـ158وقد تويف اإلمام ابن أيب ذئب )رمحه اهلل( بالكوفة عند رجوعه من بغداد سنة  

 (2) وهو الراجح كام ذكره اخلطيب وغريه. ،هـ159

ورشحبيل  ،فقد تتلمذ عىل عكرمة موىل ابن عباس  ،همتيرز اإلمام ابن أيب ذئب )رمحه اهلل( بكثرة شيوخ 

اد ،ونافع العمري ،وسعيد املقربي ،بن سعد واحلارث بن عبد الرمحن  ،وصالح موىل التوأمة ،وأسيد الربر

وحممد بن  ،وحممد بن قيس ،والقاسم بن عباس ،وحممد بن شهاب الزهري ،ومسلم بن جندب ،القريش

 وغريهم )رمحهم اهلل(.  ،وأيب الزناد ،املنكدر

 ،وابن أيب فديك ،وحييى بن سعيد القطان ،منهم: عبد اهلل بن املبارك ،وأما تالميذهم فكثريون جداً  

 ،ووكيع ،وأبو نعيم ،واقدي صاحب املغازيوحممد بن عمر الشهري بال ،وأبو عيل احلنفي ،وشبابة بن سوار

 ،وعيل بن اجلعد ،وأمحد بن يونس الريبوعي ،وعاصم بن عيل ،وأسد بن موسى ،والقعنبي ،وآدم بن أيب إياس

  (3)وغريهم )رمحهم اهلل(. ،واحلسني بن حممد املروزي ،وابن وهب

 (4)،ل عنه الدار قطني )رمحه اهلل( مل خير وقد قا ،وأما مؤلفاته: فقد ذكر له العلامء كتابني: األول: املوطأ 

ولعله مل يكن موجودًا يف زمنه؛ ألن ابن حزم )رمحه اهلل( متأخر عن الدار قطني وقد ذكره يف ضمن كتب 

أوىل الكتب بالتعظيم الصحيحان، وصحيح سعيد بن السكن، واملنتقى البن "  فقال: ،احلديث املعتمدة

ثم بعد هذه الكتب كتاب أيب داود، وكتاب النسائي، ومصنف قاسم بن  .اجلارود، واملنتقى لقاسم بن أصبغ
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أصبغ، ومصنف الطحاوي، ومسند البزار، ومسند ابن أيب شيبة، ومسند أمحد بن حنبل، ومسند ابن راهويه، 

ومسند الطياليس، ومسند احلسن بن سفيان، ومسند سنجر، ومسند عبد اهلل بن حممد املسندي، ومسند 

ة، ومسند عيل بن املديني، ومسند ابن أيب غرزة، وما جرى جمرى هذه الكتب التي أفردت يعقوب بن شيب

ثم بعدها التي فيها كالمه وكالم غريه، مثل مصنف  رصًفا. -صىل اهلل عليه وآله وسلم-لكالم رسول اهلل 

ي، وكتاب عبد الرزاق، ومصنف أيب بكر بن أيب شيبة، ومصنف بقي بن خملد، وكتاب حممد بن نرص املروز

ثم مصنف محاد بن سلمة، ومصنف سعيد بن منصور، ومصنف وكيع،  أيب بكر بن املنذر األكرب واألصغر.

، وموطأ ابن وهب، ومسائل أمحد بن حنبل، وموطأ ابن أيب ذئبومصنف الفريايب، وموطأ مالك بن أنس، 

وقد ذكره الذهبي يف  ،ليس موجوداً  وهذا الكتاب ،والثاين من كتبه: السنن (1)."وفقه أيب عبيد، وفقه أيب ثور

  (2)فقال: وقيل: إن له كتابًا كبرياً يف السنن.  ،السري بصيغة التمريض

وهذه بعض  ،فقد أثنوا عليه كثرياً  ،ابن أيب ذئب )رمحه اهلل( عند العلامء كالشمس يف رابعة النهار

رمحه اهلل(: ما فاتني أحد فأسفت عليه ما أسفت عىل الليث بن سعد وابن أيب عباراهتم: قال اإلمام الشافعي )

وقال اإلمام أمحد بن حنبل )رمحه اهلل(: كان ابن أيب ذئب يشبره بسعيد بن املسيب. وقال أيضًا: مل (3)ذئب. 

ب بن شيبة )رمحه وقال يعقو (5)وقال حييى بن معني )رمحه اهلل(: ابن أيب ذئب ثقة. (4)خيلف ابن أيب ذئب مثله.

فقدم أمحد  ،اهلل(: سمعت أمحد وحييى بن معني يتنا ران يف ابن أيب ذئب وعبد اهلل بن جعفر املحزمي

فقال حييى: املحزمي شيخ وأيش عنده؟! وأطرى ابن أيب ذئب وقدمه عىل املحزمي تقدياًم كثريًا  ،املحزمي

وقال الواقدي )رمحه اهلل(: كان ابن أيب  (6)حييى. قال يعقوب: فذكرت هذا لعيل بن املديني فوافق  ،متفاوتاً 
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ولكنه كان  ،لقد كان ينفي قوهلم ويعيبه ،وقد رمي بالقدر وما كان قدرياً  ،ذئب من أورع الناس وأفضلهم

فكانوا يتهمونه بالقدر  ،وإن مرض عاده ،رجالً كريامً جيلس إليه كل أحد ويغشاه فال يطرده وال يقول له شيئاً 

 ،فقيه من أئمة أهل املدينة ،أثنى عليه مالك وأمحد ،وقال أبو يعىل اخللييل: ابن أيب ذئب ثقة (1)هلذا وشبهه.

كان ابن أبى ذئب يصىل الليل أمجع، وقال النووي:  (2)حديثه خمر  يف الصحيحني إذا روى عن الثقات.

القيامة غًدا، ما كان فيه مزيد ويصوم يوًما ويفطر يوًما، ثم يرسد الصوم وجيتهد ىف العبادة، ولو قيل له: إن 

  (3)اجتهاد.

حتى  (4)،يف خيار املجلس اشتهر يف كتب الفقه أن اإلمام مالك )رمحه اهلل( مل يأخذ بحديث ابن عمر  

قال  (5)وال أمر معمول به فيه. ،ذا عندنا حد معروفأنه قال يف كتابه املوطأ بعد إيراده هلذا احلديث: وليس هل

فقال: يستتاب مالك  اإلمام أمحد بن حنبل: بلغ ابن أيب ذئب )رمحه اهلل( أن مالكاً مل يأخذ بحديث ابن عمر 

 وإال رضبت عنقه. 

ول يف وال شك أن هذه العبارة يف حق إمام شهدت له األمة بالقبول عبارة قاسية؛ فاملك )رمحه اهلل( متأ 

وحديث هذا حاله عىل أصول مالك يطرح العمل  ،تركه العمل به؛ ألنه حديث آحاد خالف عمل أهل املدينة

واملتواتر  ،به؛ ألن عمل أهل املدينة بمثابة اخلرب املتواتر؛ ألهنم توارثوا عن أسالفهم ترك العمل بخيار املجلس

 مقدم عىل اآلحاد. 

ابن أيب ذئب يف حق مالك بخصوص هذه املسألة؛ ألن مالكاً جمتهد  ومل يرض العلامء )رمحهم اهلل( كالم 

وإنام يرى السيف عىل من أخطأ يف اجتهاده  ،فإن أصاب أزداد أجرًا آخر ،فهو مأجور وال بد ،فيها كام سنرى

                                                             
 . 5/456الطبقات الكربى البن سعد:  (1)

 . 1/1/285اإلرشاد يف معرفة علامء احلديث للخلييل:  (2)

 . 1/87هتذيب األسامء واللغات للنووي:  (3)

ْ   :وهو قوله  (4) بإهإ اْخرت  احإ ص 
ا لإ مه   د  ول  أ ح  ق  ا، أ ْو ي  ق  رَّ ت ف  ْ ي  ا مل   م 

ي ارإ
انإ بإاخلإ . صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا مل يوقت يف الب يِّع 

 . 3/64(، 2109اخليار هل جيوز البيع، رقم )

 . 4/968املوطأ لإلمام مالك:  (5)



  

 فال ،وال يعول عىل كثري منه ،اخلوار . وعىل كل حال: فقول ابن أيب ذئب يف مالك )رمحهام اهلل( كالم أقران

بل مها عالام املدينة يف  ،وال ضعف العلامء ابن أيب ذئب بمقالته هذه ،نقصت جاللة مالك بقول ابن أيب ذئب

  (1)فلعها مل تصح.  ،زماهنام )رمحهام اهلل(. قال الذهبي )رمحه اهلل(: ومل يسند اإلمام أمحد مقولة ابن أيب ذئب

  

                                                             
 . 7/143للذهبي: انظر: سري أعالم النبالء  (1)



 
 

    

 ،وأنه ربام ندم أحد املتعاقدين بعد الفوات ،ال شك أن العقود يف الغالب تقع بغتة من غري ترو وال فكر 

فكان من مجلة ما قرره يف هذا املوضع خيار  ،لذلك جعل الشارع احلكيم املجلس حدًا للرتوي والنظر

خ العقد ما داما يف جملس العقد مل يتفرقا وأعني به: أن يكون لكل واحد من املتعاقدين حق فس ،املجلس

بأبداهنام أو خيرير أحدمها صاحبه فيختار لزوم العقد أو فسخه. ومعنى هذا: أن العقد ال ينتهي إال بانتهاء جملس 

 ،وإنام يف العقود الالزمة من اجلانبني فقط القابلة للفسخ ،وليس ذلك يف كل العقود ،العقد بالتفرق أو بالتخيري

 احلديث وهو له املثبت الدليل ود املعاوضات الاملية كالبيع بأنواعه وصلح املعاوضة واالجارة؛ ألنوهي عق

 (1)املعاوضات.  عقود من معناه يف ما عليه فيقاس البيع، يف ـــ الذي سيأيت ذكره قريبًا ـــ ورد

وبياهنا  ،عىل مذهبني وقد اختلف الفقهاء )رمحهم اهلل( يف حكم خيار املجلس لكل واحد من املتعاقدين 

 يكون عىل النحو اآليت: 

أو مل خيتار  ،يقع العقد بني املتعاقدين جائزاً غري الزم ما داما يف املجلس مل يتفرقا بأبداهنام املذهب األول:

وهو مذهب مجاهري العلامء من السلف واخللف  ،أحدمها فسخ العقد أو إمضائه. وبه قال اإلمام ابن أيب ذئب

وسعيد بن  ،بن أيب طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو برزة األسلمي)ريض اهلل عنهم(منهم: عيل 

املسيب واحلسن البرصي وعبد اهلل بن املبارك وعطاء بن أيب رباح وطاووس والزهري وسفيان بن عيينة 

عبيد القاسم  والشعبي وابن أيب مليكة والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وأصحابه وأبو

بن سالرم ومسلم بن خالد الزنجي ورشيح القايض وابن جريج وأبو ثور وحييى القطان وابن مهدي وعيل بن 

وهو مذهب الشافعي وأمحد بن حنبل وهو اختيار  ،املديني والبخاري ورواية عن سفيان الثوري وربيعة الرأي

وإليه ذهب الباقر وزين العابدين واإلمام  ،يةابن حبيب وابن عبد الرب والقرطبي صاحب التفسري من الاملك

 واستدلوا عىل ذلك بام يأيت:  (2)حييى من أهل البيت. 

                                                             
 . 4/604ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته للزحييل:  (1)

، املحىل البن حزم: 5/154، تفسري القرطبي: 2/526، كشف املشكل البن اجلوزي: 6/477االستذكار البن عبد الرب:  (2)

، فتح الباري البن 6/149، طرح التثريب للحافظ العراقي: 3/483، املغني البن قدامة: 9/184، املجموع للنووي: 7/233

 . 5/220، نيل األوطار للشوكاين: 4/330حجر: 



  

روى أهل الصحاح والسنن واملسانيد منهم البخاري والرتمذي والنسائي عن عبد اهلل بن عمر  أوالً:

  أن رسول اهلل  :قال  انإ ي ارإ  اْلب يِّع 
ا بإاخْلإ ْ  م  ا مل  ق  إ ْفرت  ول   وْ أ   ي  ق  ا ي  مه   د  رإ  أ ح  آلْخ 

ْ : لإ   .(1)اْخرت 

 وجه الداللة: 

دلر هذا احلديث عىل ثبوت خيار املجلس لكل واحد من املتبايعني يف إمضاء البيع أو فسخه ما داما  

 (2)فإذا تفرقا بأبداهنام انقطع هذا اخليار ولزم البيع.  ،مصطحبني أو مل خيرت أحدمها إمضاء البيع أو فسخه

 ردر االستدالل به من وجوه: و

وهو مقدم  ،قال بعض الاملكية: إن هذا احلديث خرب آحاد خالف عمل أهل املدينة وعملهم إمجاع – أ

ولذلك قال أبو بكر بن عمرو بن حزم )رمحه اهلل(: إذا رأيت أهل املدينة قد أمجعوا عىل يشء  ،عىل خرب اآلحاد

اإلمام مالك )رمحه اهلل( يف املوطأ بعد روايته هلذا احلديث: وليس  وألجل هذااملعنى قال (3)فأعلم أنه احلق. 

 (4)هلذا عندنا حد معروف وال أمر معمول به فيه. 

 وأجيب عنه بام يأيت: 

وهلذا قال  ،بأنا إذا تأملنا لفظ مالك )رمحه اهلل( السابق مل نجده مرصحاً بأن املسألة إمجاع أهل املدينة -1

: من ال حتصيل له من أصحابنا  ن أن مالكًا )رمحه اهلل( عنى به أن عمل أهل املدينة )رمحه اهلل( ابن العريب

ومل يفعل ذلك مالك )رمحه اهلل( وال ترك حديثاً ألجل خمالفة أهل املدينة له بعملهم  ،بخالفه فقدم العمل عليه

 ول: باطل؛ ألن ابن عمر واأل ،ثم إن هذا اإلمجاع املدعى إما أن يكون إمجاع سابق أو الحق (5)وفتواهم. 

رأس املفتني يف املدينة يف وقته كان يرى إثبات خيار املجلس. والثاين: باطل أيضًا؛ ألن ابن أيب ذئب )رمحه 

                                                             
، سنن الرتمذي، أبواب البيوع، 3/64(، 2109صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا مل يوقت يف اخليار هل جيوز البيع، رقم ) (1)

لسنن للنسائي، كتاب البيوع، باب ذكر االختالف ، املجتبى من ا3/593(، 2245باب ما جاء يف البيعني باخليار ما مل يتفرقا، رقم )

 . 7/249(، 4469عىل نافع يف حديثه، رقم )

 . 6/149ينظر: طرح التثريب للعراقي:  (2)

 . 6/476االستذكار البن عبد الرب:  (3)

 . 4/968املوطأ لإلمام مالك:  (4)

 . 6/6ينظر: عارضة األحوذي البن العريب:  (5)



 
 

    

وقد أغلظ عىل مالك لام بلغه أنه خيالف هذا احلديث  ،اهلل( كان من أقران مالك ومعارصيه وكان يقول به أيضاً 

وقال الشافعي )رمحه اهلل(: رحم اهلل مالكًا لست أدري من اهتم يف  ،ند العلامءوقال فيه قواًل خشنًا مشهوراً ع

وقال ابن عبد الرب )رمحه اهلل(: ال   .(1)اهتم نفسه أم نافعًا وأعظم أن أقول: اهتم ابن عمر  ،هذا احلديث

إمجاع يف هذه املسألة وأي  ،يصح دعوى إمجاع أهل املدينة يف هذه املسألة؛ ألن االختالف فيها باملدينة معلوم

وهل جاء  ،وسعيد بن املسيب والزهري وابن أيب ذئب وغريهم إذا كان املخالف فيها عبد اهلل بن عمر 

وقد اختلف فيها أيضاً عن ربيعة وقال ابن  ،اخلالف فيها منصوصًا إال عن أيب الزناد وربيعة ومالك ومن تبعه

 (2)البيعني ليسا باخليار حتى يتفرقا استتيب.  أيب ذئب وهو من جلة فقهاء املدينة: من قال أن

لو افرتضنا جداًل صحة هذا اإلمجاع فإن احلق الذي الشك فيه أن عمل أهل املدينة وإمجاعهم ال  -2

يكون حجة فيام طريقه االجتهاد والنظر؛ ألن الدليل العاصم لألمة من اخلطأ يف االجتهاد ال يتناول بعضهم 

وكيف يمكن أن يقال: أن من كان باملدينة من الصحابة )ريض اهلل  ،مة سواهوال مستند للعص ،دون بعض

فإذا خر  منها مل يقبل خالفه؟ فإن هذا حمال؛ ألن خالفه إنام يقبل باعتبار  ،عنهم( يقبل خالفه ما دام مقياًم هبا

 وقد خر  منها عيل بن أيب  ،الصفات القائمة به حيث حلر وال خيتص ذلك بمكان دون مكان

وهو أفضل أهل زمانه بإمجاع أهل السنة وقال أقوااًل بالعراق كيف يمكن لنا أن هندرها إذا خالفها  الب ط

وحمله يف العلم معلوم ليس بخاف عىل أحد.  وكذلك خر  منها ابن مسعود  ،أهل املدينة وهو كان رأسهم

(3) 

وراويه مالك )رمحه  ،ن عمر ـــ وقال بعض احلنفية: هذا احلديث من رواية مالك عن نافع عن اب ب

اهلل( قد خالفه فال يعمل به؛ ألن القاعدة: أن الراوي إذا خالف ما رواه فإما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون 

 (4)وإما أن يكون ال مع علمه بالصحة فهو أعلم بعلل ما روى فيتبع يف ذلك.  ،فاسقًا فال تقبل روايته

                                                             
 . 3/120: معامل السنن للخطايب (1)

 . 6/476ينظر: االستذكار البن عبد الرب:  (2)

 . 2/107ينظر: إحكام األحكام البن دقيق العيد:  (3)

 . 4/330ينظر: فتح الباري البن حجر:  (4)



  

فاحلجة ما كانت من  ،ديث متى صح كان حجة عىل راويه وغريهبأن هذا غري صحيح؛ ألن احل وأجيب: 

وقد علمنا سبب خمالفة  ،بل من نقله فال يلتفت إىل خالفه؛ ألنه جيوز أن يكون قد نيس أو تأول ،قبل الراوي

منها:  ،مالك للحديث فإنه قال: رأيت عمل أهل املدينة بخالفه. وأيضًا: فاحلديث له طرق رواها غري مالك

ومنها: ما رواه  ،وهو يف الصحيحني يى بن سعيد وأيوب السختياين كالمها عن نافع عن ابن عمر طريق حي

ومنها: ما جاء يف الصحيحني  ،مسلم من حديث ابن جريج والضحاك بن عثامن عن نافع عن ابن عمر 

 . (1)عن النبي  وغريمها عن حكيم بن حزام 

 (2)يقبل فيام تعم به البلوى وهو البيع. ــ وقال بعض احلنفية: إنه خرب واحد فال   

 ،ولكن احلديث دلر عىل إثبات خيار الفسخ ،بأن البيع  ا تعم به البلوى هذا يشء صحيحوأجيب: 

من كل واحد من املتعاقدين  وليس الفسخ  ا تعم به البلوى يف البيوع؛ ألن الظاهر من اإلقدام عىل البيع الرغبة

معرفة حكم الفسخ ال تكون عامة. عىل أن املعتمد يف الرواية عىل عدالة الراوي  فاحلاجة إىل ،فيام صار إليه

فعدم  ،وجزمه بالرواية وقد وجد ذلك يف هذا احلديث الذي عرف إسناده عند أهل املصطلح بسلسلة الذهب

 ،عةكان يبلغ األحكام لآلحاد واجلام فإن الرسول  ،نقل غريه ال يصلح معارضًا جلواز عدم سامعه للحكم

أعني نقل غري  ،وعىل تقدير السامع فجائز أن يعرض مانع من النقل ،وال يلزم تبليغ كل حكم جلميع املكلفني

وليست األحكام  ،فإنام يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة أن ال خيفى ذلك اليشء عىل أهل التواتر ،هذا الراوي

الوضوء بالقهقهة ويوجبون الوتر بأحاديث آحاد اجلزئية من هذا القبيل. ثم العجب من احلنفية كيف يبطلون 

 (3)ويردون مثل هذا احلديث.  ،يف بعضها مقال

ـــ إنه خمالف للقياس اجليل يف إحلاق ما قبل التفرق بام بعده يف منع كل واحد منهام من إبطال حق  ح

 (4)وذلك مقدم عىل خرب الواحد.  ،صاحبه

                                                             
 . 2/537ينظر: كشف املشكل البن اجلوزي:  (1)

 . 6/151طرح التثريب للحافظ العراقي:  (2)

 . 2/106ق العيد: ينظر: إحكام األحكام البن دقي (3)

 . 8/12، البناية رشح اهلداية للعيني: 4/6ينظر: عارضة األحوذي البن العريب:  (4)



 
 

    

والنصوص  ،صول ي رد؛ ألن األصل يثبت بالنصوصبأنا ال نسلم أن احلديث املخالف لأل وأجيب:

وغاية ما يف الباب أن يكون الرشع أخر  بعض اجلزئيات عن الكليات ملصلحة  ،موجودة يف الفروع املعينة

ختصها أو يكون تعبداً فيجب اتباعه. وأيضًا: فالبيع قد يقع بغتة من غري ترٍو فيقع الندم بعد الرشوع فيه فناسب 

ومل يكن اثباته مطلقًا فيام بعد  ،كل واحد من املتعاقدين دفعًا لرضر الندم فيام لعله يتكرر وقوعهاثبات اخليار ل

 ،فجعل جملس العقد حرياًم العتبار هذه املصلحة ،التفرق وقبله؛ فإنه رفع حلكمة العقد والوثوق بالترصف

  (1)بعده.  وهذا معترب وال يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما

 ،إما ألن علامء املدينة أمجعوا عىل عدم ثبوت خيار املجلس وذلك يدل عىل النسخ ،ديث منسوخخ ـــ إنه ح

ا  :الذي رواه الرتمذي قال: قال رسول اهلل  وإما حلديث ابن مسعود  انإ  اْخت ل ف   إإذ  ْول   الب يِّع  الق  ْول   ف   ق 

امل بْت اع   الب ائإعإ  ي ارإ  و 
فإنه لو ثبت اخليار لكان  ،وذلك يستلزم لزوم العقد ،إىل اليمني فإنه يقتيض احلاجة ، (2)بإاخلإ

 (3)كافيًا يف العقد عند االختالف. 

والنسخ  ،بأن هذا االعرتاض ضعيف جدًا؛ أما النسخ لعمل أهل املدينة فقد تقدم اجلواب عنه وأجيب: 

يكون التقديم لدليل آخر راجع يف وجمرد املخالفة ال يلزم منه أن يكون للنسخ؛ جلواز أن  ،ال يثبت باالحتامل

 ،فاالستدالل به ضعيف؛ ألنه من جهة منقطع وأما حديث ابن مسعود  ، نهم عند تعارض األدلة عندهم

ومن جهة أخرى  ،والضعيف ال يرد به الصحيح كحديث ابن عمر  ،واملنقطع كام هو معلوم ضعيف (4)

فيحمل عىل ما بعد التفرق وال حاجة إىل النسخ؛  ،جلسفإنه مطلق أو عام بالنسبة إىل زمن التفرق وزمن امل

 قال ابن رشد )رمحه اهلل(: حديث ابن مسعود  (5)هنا.  وال رضورة ،ألنه ال يصار إليه إال عند الرضورة

الذي هو من أوثق األسانيد حتى قال بعضهم:  منقطع مل خيرجه أحد مسنداً وال يعارض به حديث ابن عمر 

                                                             
 . 2/106ينظر: إحكام األحكام البن دقيق العيد:  (1)

 ، وختريج احلديث يف األعىل. 3/562(،1270سنن الرتمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء إذا اختلف البيعان، رقم ) (2)

 . 6/109، إحكام األحكام البن دقيق العيد: 2/95: املقدمات املمهدات البن رشد: ينظر (3)

 . 3/562سنن الرتمذي: ، وعون كام قال الرتمذي مل يدرك ابن مسعود. ألن يف رواته: عون بن عبد اهلل عن ابن مسعود  (4)

 . 6/110ينظر: إحكام األحكام البن دقيق العيد:  (5)



  

وقال احلافظ ابن حجر)رمحه اهلل(: النسخ ال يثبت باالحتامل واجلمع  (1)د يوجب العلم. أن مثل هذا اإلسنا

واجلمع هنا  كن بني األدلة املذكورة بغري تعسف وال  ،بني الدليلني مهام أمكن ال يصار معه إىل الرتجيح

 (2)تكلف. 

ال   ـــ ورد يف بعض الروايات هلذا احلديث:  د إلُّ  و  ه   حي  ق  ي   أ نْ  ل  ارإ ب ه   ف 
احإ ْشي ة   ص  يل ه   أ نْ  خ 

ْست قإ فاستدل  ، (3)ي 

هبذه الزيادة عىل عدم ثبوت خيار املجلس من حيث أن العقد بينهام لو مل يكن الزمًا لام احتا  أحدمها إىل 

 لكذ يف ألصحابنا وقع ما قال القايض عياض )رمحه اهلل(: " وأمثل (4)منها.  االستقالة وال طلب اآلخر الفرار

ال  : قوله عىل اعتامدهم: عندي إلُّ  و  ه   حي  ق   أ نْ  ل  ارإ ف  ب ه   ي 
احإ ْشي ة   ص  يل ه   أ نْ  خ 

ْست قإ  أ هر قالوه فيام االستقالة فإن ي 

 وبني بينها جيمع ثم وثبوهتا، الزيادة هذه طريق يف النظر يبقى وإنام املخالف، يقوله الذى باجلرب الفسخ يف منها

 اإلنصاف هو هذا .التواريخ وجهلت البناء تعذر إن الرتجيح يستعمل أو بعض، عىل ابعضه ويبنى تقدم ما

 (5) .املسألة" هذه يف والتحقيق

بأن هذه الزيادة حجة للقائلني بثبوت خيار املجلس ال حجة عليهم؛ ألن معناه: ال حيل له أن  وأجيب: 

أثبت  يل عىل ذلك أمران: األول: أن النبي والدل ،فعرب باإلقالة عن الفسخ ،يفارقه خمافة أن خيتار الفسخ

 ،ومعلوم أن من له اخليار ال حيتا  إىل اإلقالة ،لكل واحد منهام اخليار ما مل يتفرقا ثم ذكر اإلقالة يف املجلس

فدل هذا عىل أن املراد باإلقالة الفسخ. والثاين: أنه لو كان املراد حقيقة اإلقالة ال يمنعه من املفارقة خمافة أن 

 (6)يقيله؛ ألن اإلقالة ال ختتص باملجلس. 

                                                             
 . 3/188هد البن رشد: ينظر: بداية املجت (1)

 . 4/330فتح الباري البن حجر:  (2)

. واحلديث صحيح، ينظر: الدراية يف ختريج أحاديث 3/273(، 3456سنن أيب داود، كتاب البيوع، باب يف خيار املتبايعني، رقم ) (3)

 . 2/147اهلداية البن حجر: 

 . 3/480املوطأ:  ، رشح الزرقاين عىل6/108إحكام األحكام البن دقيق العيد:  (4)

 . 5/159إكامل املعلم للقايض عياض:  (5)

 . 6/188ينظر: املجموع للنووي:  (6)



 
 

    

واملراد باخليار خيار القبول فإن املشرتي بعد إجياب البائع إن شاء  ،ـــ إن املراد باملتبايعني املتساومان ذ

وهذا التأويل حمكي عن أيب يوسف  ،والبائع له الرجوع عن اإلجياب ما مل يقبل املشرتي ،قبل وإن شاء مل يقبل

 (1)سن وعيسى بن أبان من احلنفية وحكاه ابن خويز منداد عن مالك. وحممد بن احل

بل احلمل عىل هذا املجاز  ،واحلمل عىل احلقيقة أوىل ،بأن تسمية املتساومني متبايعني جماز وأجيب:

متعذر؛ ألنه جعل غاية اخليار التفرق ولو كان املراد خيار املتساومني مل ينقطع بالتفرق. فإن قيل: تسمية 

بل هو  ،ولكنه أقرب إىل احلقيقة ،تساومني متبايعني بعد الفراغ من البيع جماز أيضًا؟ فاجلواب: نعم هو جمازامل

قال ابن عبد الرب )رمحه اهلل(:  (2)حقيقة عند بعضهم بخالف املجاز األول باعتبار ما كان فإنه جماز باالتفاق. 

 أن معقول ألنه فائدة؛ الكالم يف حينئذ يكون ال ألنه له هوج فال املتساومان مها املتبايعان قال: من قول " وأما

 ويرضاه ويعقده البيع يميض حتى متساوماً  الرشاء قبل دام وما السوم قبل باخليار وسلعته ماله يف واحد كل

 كان وإذا والرشيعة والفطرة بالعقل معلوم هذا، أيضاً  املساومة حني ويف الرشاء قبل باخليار املشرتي وكذلك

لر  وقد اخلرب فائدة بطلت كذلك هذا  (3)فيه".  فائدة ال بام خيرب أن  اهلل رسول ج 

إإنْ : (4)الطالق  ـــ إن املراد بالتفرق يف هذا احلديث هو التفرق باألقوال كام قال تعاىل يف ر ا و  ق  رَّ ت ف   ي ْغنإ  ي 

الا اّللَّ   نْ  ك  تإهإ  مإ ع    ، (5) س 

وقد ورد الترصيح بذلك يف  ،السابق إىل الفهم التفرق عن املكانبأن هذا غري صحيح؛ ألن  وأجيب: 

لٍ  أ يُّام   :عند الدار قطني والبيهقي قال: قال رسول اهلل  حديث عبد اهلل بن عمرو  ج  نْ  ابْت اع   ر  لٍ  مإ ج   ر 

ةً  يْع  إإنَّ  ب  لَّ  ف  دٍ  ك  احإ ام   و  نْه 
ي ارإ  مإ

تَّى بإاخْلإ ا ح  ق  رَّ ت ف  نْ  ي  ام   مإ
إ اهنإ ك  راوي احلديث فإنه  ويؤيده أيضًا: فعل ابن عمر  ، م 

                                                             
 . 11/196، عمدة القاري للعيني: 5/153ينظر: تفسري القرطبي:  (1)
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وقوله يف احلديث:  (1)وربام مشى قليالً ثم رجع حتى يتم البيع بينهام.  ،كان إذا اشرتى شيئاً يعجبه فارق صاحبه

قال البيضاوي )رمحه  (2)وافرتق بالكالم.  ،)حتى يتفرقا( دليل عليه أيضًا؛ فإن العرب تقول: تفرق باألبدان

 العقد به وقع الذي الكالم أهو التفرق به يقع الذي الكالم هو ما بالكالم التفرق أن زعم ملن اهلل(: "ويقال

 يكون أن لزم بعينه الكالم ذلك هو كان وإن غريه كالم املتعاقدين بني فليس هو فام غريه كان فإن غريه أم

 (3)الفساد".  غاية يف وهذا به بيعهام وانفسخ به اافرتق الذي الكالم هو به بيعهام وتم عليه اتفقا الذي الكالم

فاحلال ال خيلو: إما يتفقا يف االختيار  ،ــ إن هذا احلديث أثبت اخليار لكل واحد من املتبايعني عىل صاحبه ز

وإن اختلفا فقد استحال أن يثبت عىل كل واحد  ،فإن اتفقا مل يثبت لواحد منهام اخليار عىل صاحبه ،أو خيتلفا

فوجب تأويل هذا  ،إذ اجلمع بني الفسخ واإلمضاء مجع بني النقيضني وهو مستحيل ، لصاحبه اخليارمنهام

 (4)احلديث. 

وأما اإلمضاء فال احتيا  إىل اختياره؛ ألنه مقتىض  ،بأن املراد أن لكل منهام اخليار يف الفسخ وأجيب: 

 (5)العقد واحلال يقتيض إليه مع السكوت بخالف الفسخ. 

  (6)ل بعضهم: هذا احلديث مضطرب؛ ألنه جاء بألفاظ خمتلفة فال يصح االحتجا  به. ــ قا س

ورشط  ،بأن اجلمع بني ما اختلف من ألفا ه  كن بغري تكلف وال تعسف فال يرضه االختالف وأجيب: 

 (7) .وليس هذا احلديث منه ،املضطرب أن يتعذر اجلمع بني خمتلف ألفا ه

                                                             
 . 6/152ينظر: طرح التثريب للحافظ العراقي:  (1)
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 ،أو خيار إحلاق الزيادة بالثمن أو املثمن ،باخليار يف هذا احلديث خيار الرشاء ــ قال بعضهم: ربام أراد ش

 (1)ومل يرد خيار الفسخ. 

حني يطلق اخليار إرادة خيار الفسخ كام يف حديث املرصاة وحديث  بأن املعهود من كالمه  وأجيب: 

دع يف البيوع حبان بن منقذ  يضًا: فإذا ثبت أن املراد باملتبايعني وأ ،فإنه يف خيار الفسخ (2)،الذي كان خي 

 (3)املتعاقدان فبعد صدور العقد ال خيار يف الرشاء وال الثمن. 

يقع العقد بني املتعاقدين الزماً باإلجياب والقبول وإن مل يتفرقا بأبداهنام. وبه قال ابراهيم  املذهب الثاين:

وهو مذهب احلنفية ومجهور الاملكية واإلمامية  ،النخعي وزيد بن عيل ورواية عن سفيان الثوري وربيعة الرأي

 واستدلوا عىل ذلك بام يأيت:  (4)والقاسمية. 

ا قوله تعاىل:  أوالً: ين   أ هيُّ ا ي 
ن وا الَّذإ ل وا ال   آم  أْك  مْ  ت  ك  ال  مْ  أ ْمو  يْن ك  ون   أ نْ  إإالَّ  بإاْلب اطإلإ  ب  ةً  ت ك   ار 

نْ   إ اضٍ  ع  ر   ت 

مْ  نْك    .(5)مإ

دلت هذه اآلية عىل جواز األكل بوقوع البيع عن تراض قبل االفرتاق إذ كانت التجارة  لداللة: وجه ا

وليس التفرق واالجتامع من التجارة يف يشء وال يسمى ذلك  ارة يف  ،هي اإلجياب والقبول يف عقد البيع

فامنع ذلك بإجياب اخليار  فإذا كان اهلل تعاىل قد أباح ما اشرتى بعد وقوع التجارة عن تراض ،رشع وال لغة

 (6)خار  عن  اهر اآلية خمصص هلا بغري داللة. 

اقوله تعاىل:  ثانياً: ين   أ هيُّ ا ي 
ن وا الَّذإ وا آم  ودإ  أ ْوف  ق    .(7)بإاْلع 

                                                             
 . 8/12، البناية رشح اهلداية للعيني: 6/357ينظر: العناية رشح اهلداية للبابريت:  (1)
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 . 29سورة النساء، جزء من اآلية:  (5)
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 . 1سورة الامئدة، جزء من اآلية:  (7)



  

ويف البيع قد عقد كل واحد  ،يف هذه اآلية ألزم اهلل تعاىل كل عاقد الوفاء بام عقد عىل نفسه وجه الداللة:  

 (1)وذلك خالف مقتىض اآلية. ،ويف إثبات اخليار نفي للزوم الوفاء به ،عىل نفسه فليزمه الوفاء به منهام

واملصري إىل  ،والعام حممول عىل اخلاص ،خاص وحديث ابن عمر  ،بأن اآليتني دليلها عام وردر: 

هبذه العمومات ليس بيشء؛  قال ابن عيد الرب )رمحه اهلل(: استدالهلم (2)الرتجيح مع إمكان اجلمع غري جائز. 

ألن املأمور من الوفاء به من العقود ما مل يبطله الكتاب أو السنة كام لو عقدا بيعهام عىل ربا أو سائر ما ال حيل 

 (3)هلام. 

إن وقت التفرق يف خيار املجلس غري معلوم فأشبه بيوع الغرر كاملالمسة واملنابذة. قال ابن العريب  ثالثاً:

ولو رشط اخليار مدة جمهولة  ،وإنام ردر مالك )رمحه اهلل( هذا احلديث ألن املجلس جمهول املدة)رمحه اهلل(: 

وهذا يشء ال يتفطن إليه إال مثل مالك  ،فكيف يثبت حكم الرشع بام ال جيوز رشطًا يف الرشع ،لبطل إمجاعاً 

تعلق بعمل أهل املدينة وهذه )رمحه اهلل( فظن بعض اجلهال املتوسمون بالعلم من أصحابنا أن مالكًا إنام 

 (4)غباوة. 

 ،بأن مالكًا )رمحه اهلل( يقول بخيار الرشط وال حيده بوقت معني وما ذكر من الغرر موجود فيه وردر: 

والغرر يف خيار املجلس معدوم؛ ألن كالً منهام متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو الفعل فال غرر. 

 له ويقال الشارع، عىل أيعقل عجيب ه اهلل( منتقداً ابن العريب )رمحه اهلل(: " وهوقال احلافظ العراقي )رمج (5)

 وأي الغرر عن النهي بقاعدة ونتمسك احلكم هذا نقبل فال الغرر عن هنيت وقد غرر به حكمت الذي هذا

 الغرر من فيه ما عىل الرشط خيار يثبت املخالف وهذا ندم، الستدراك باملتعاقدين رفقاً  اخليار ثبوت يف غرر

 وال الرصف يف التقابض قبل وجد إذا للبيع إبطاله يف التفرق ويعترب منه أصح خيار املجلس وحديث بزعمه
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 يف الغرر الشارع أباح فقد غرر فيه يكون أن بتقدير ثم للعقد مبطالً غرراً  باألبدان بالتفرق ذلك تعليق يرى

 لنا يظهر مل لو بل ذلك اقتضت حلكمة يكون أن بتقدير مث وغريها واحلوالة واإلجارة كالسلم معروفة مواضع

 ذاك فإن سلكه الذي من مفسدة أقل إمامه عن نفاه الذي واملسلك تعبداً  به األخذ علينا جيب فإنه حكمته

 قبيح وذلك بالرأي السنن رد ففيه سلكه ما وأما الواحد خرب عىل صح إن اعتقاده يف لإلمجاع تقديم

 (1).بالعلامء"

وبعد ذكر مذاهب العلامء )رمحهم اهلل( يف هذه املسألة وبيان أدلتهم وما دار حوهلا من  ح:الرتجي

االعرتاضات والردود تبنير يل أن الراجح هو رأي اإلمام ابن أيب ذئب ومن وافقه وهم أصحاب املذهب األول 

 ،ذي استدلوا به نص يف املسألةالقائلون بثبوت خيار املجلس للمتعاقدين ما مل يتفرقا بأبداهنام؛ ألن احلديث ال

ويف  ،وقد عضده فعل راوي احلديث عبد اهلل بن عمر وغريه من الصحابة )ريض اهلل عنهم( كام بينته سابقاً 

األصول أن من روى حديثًا فهو أعلم بتأويله ال سيام الصحابة )ريض اهلل عنهم(؛ إذ هم أعلم باملقال وأقعد 

والقاعدة يف  ،إن أدلتهم عمومات وهي ال تعارض هذا احلديث اخلاصباحلال. وأما أهل املذهب الثاين ف

قد أكثر الاملكية واحلنفية من االحتجا   :األصول: أن العام حممول عىل اخلاص. قال ابن عبد الرب )رمحهم اهلل(

قي وبمثل قوله قال النووي واحلافظ العرا (2)لردر هذا احلديث بام يطول ذكره وأكثره ال حيصل منه يشء. 

 )رمحهام اهلل(. واهلل أعلم.
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والصالة والسالم عىل املبعوث بنور  ،وخاتم أعامل املؤمنني بالصاحلات ،احلمد هلل ميرس الطاعات 

وعىل آله وصحبه أويل الدرجات الرفيعات. وبعد: فقد آن يل بعد الفراغ من بحث  ،العلم ملحي اجلهاالت

 أن أقف هنا ألدون أهم النتائج التي توصلت إليها عىل النحو اآليت:  ، منههذا املوضوع بتوفيق من اهلل وتيسري

أواًل: أن اخلالف الذي كان قائامً بني اإلمام ابن أيب ذئب واإلمام مالك )رمحهام اهلل( كان خالفاً اجتهادياً 

بل  ،ًا للقطيعة بينهامومل يكن هذا اخلالف سبب ،مبنيًا عىل مسألة فقهية عرفت يف كتب الفقه بـ )خيار املجلس(

 وهذا شأن العلامء الربانيني. ،رأينا مالكًا )رمحه اهلل( يثني عىل ابن أيب ذئب

ثانيًا: إن الراجح يف مسألة خيار املجلس هو رأي ابن أيب ذئب ومن وافقه؛ ألن احلديث الذي استدل هبا 

  يد مذهبهم.هذا باإلضافة إىل األدلة األخرى التي ذكروها يف تعض ،نص يف املسألة
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 السنة املحمدية.

، القمحاوي صادق حممد: حتقيق(، هـ370) سنة املتوىف الرازي احلنفي عيل بن أمحد بكر أيب، للجصاص: القرآن أحكام .2

 .هـ1405 سنة، بريوت - العريب الرتاث إحياء دار
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