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ملخص البحث

أهداف البحث: مع أن املعهود هو بحث أسباب االختالف بني املذاهب؛ إال أن هذا البحث هيدف إىل بيان األسباب 
العلمية للخالف بني علامء املدرسة املالكية، وأثره يف األحكام الفقهية، مع بيان فائدة القراءة يف التباين يف وجهات النظر 

بني املجتهدين داخل املذهب الواحد يف تصور املسائل، والتجرد يف الوصول إىل احلق.

 منهج الدراسة: اعتمدت يف البحث املنهج االستقرائي؛ حيث تتبعت الفروع الفقهية، وآراء فقهاء املذهب املالكي فيها، 
يف كتاب عقد اجلواهر الثمينة البن شاس، من أول كتاب الطهارة إىل هناية كتاب احلج. كام اعتمدت املنهج االستنباطي؛ 

حيث تأملت يف الفروع، وأسباب اخلالف فيها؛ مرجًعا تلك األسباب إىل املقاسم الرئيسية يف العلوم الرشعية.

النتائج: توصلُت يف البحث إىل أن من أسباب اخلالف داخل املذهب املالكي، االختالف يف القواعد األصولية، والقواعد 
الفقهية، واالختالف يف الدالالت اللغوية، فقد يكون للكلمة أكثر من داللة عند أهل اللسان العريب.

أصالة البحث: البحث من أوائل البحوث، عىل املستوى األكاديمي، التي تتناول األسباب العلمية الختالفات علامء 
املدرسة املالكية فيام بينهم، وأثر ذلك يف األحكام الفقهية.

الكلامت املفتاحية: أسباب، اخلالف، املذهب، املذهب املالكي
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Abstract
Purpose: This research aims to explore the scientific reasons for the differences between scholars 

in the Maliki school of thought and the effect of such differences on their research. The usual meth-

od for such investigations is to examine the reasons for the differences between various doctrines 

and to describe the benefits of each of the various readings of the same doctrine that stem from the 

different views of the elaborators. In all such efforts, it is important to be objective in order to reach 

the right conclusion.

Methodology: I conducted searches using two methodologies: induction, whereby I followed the 

jurisprudence branches and the views of Maliki doctrine scholars, including the book “precious 

Jewels” from Ben Shas, from the start of the Immaculate Book until the end of the Haj Book. Addi-

tionally, I used deduction, whereby I investigated the various branches of thought and the reasons 

for their differences regarding the main subjects in the Islamic sciences.

Findings: There are numerous reasons for the differences within the Maliki school of thought, in-

cluding differences between the principles and rules of jurisprudence and in linguistic connotations. 

A single word may have more than one connotation within Arabic.

Originality: This article is the first scholarly research dealing with the scientific reasons for dif-

ferences among Maliki doctrine scholars and the impact these differences have on jurisprudence 

provisions.
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المقدمة

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، ومن وااله، وبعد؛ فإن اهلل – جل وعاَل – قّيض املذاهب الفقهية األربعة 
حلفظ الدين من عبث العابثني، فهي احلصون املشيدة عىل أساطني القواعد واألسس الراسية ال اهلائمة؛ ولذلك كان 
، وطالب العلم الذي مل يبلغ مرتبة الرتجيح، ومل يمتلك أدواهتا، أحد طريقني؛ إما سؤال أهل العلم، كلام عّن له  للعاميِّ
سؤال، أو أن يتبع مذهًبا من املذاهب األربعة. وليس اتباعه ملذهب واحد مميًتا آلفاق علمه، وليس هو بقضبان يسجن 
حجاه؛ بل إن التدرج الفقهي يف املذهب الواحد سبيل إىل مراقي االجتهاد، وال يبعد أن نقول: »املذهبية طريق االجتهاد« 
من غري ادعاء للعصمة وال تعصب ويلفت هذا البحث إىل بيان فضاءات قلَّ االنتباه هلا، ويصول يف ساموات ورحاب 
تطوف بالباحثني يف املذهب املالكي أنموذًجا، نجيل من خالله اخلالفات العلمية داخل املدرسة الواحدة، ونزداد بصرية 
بأن املذهب ليس رأًيا لشخص، وال هو تقليد أعمى، وال اتباع آلراء الرجال مقابل النص، إنام هي مؤمترات تعقد من 
لدن مؤسس املذهب إىل يومنا، فيها اخلالف مقاٌم عىل أسس علمية، وقواعد أصولية، وفقهية، وأعمدة من قواعد لغة 
ا. ويربو يقيننا بأن  الكتاب والسنة، حتى كأنك يف املستوى املتقدم من كتب أدلة املذهب جتوب يف أرجاء املذاهب طرًّ
هذه الكتَب ليست آراًء لعامل واحٍد، أو شيٍخ بمفرده بل هي خالصُة آراء األئمِة األربعِة وتالميذهم عىل مرَّ القرون؛ 

تنقيًحا، واعرتاًضا، واستدالاًل، رمحهم اهلل تعاىل. 

ووقع اختياري عىل املذهب املالكي أنموذًجا، واخرتت كتاًبا مبدًعا قلَّ من نسج عىل منواله، وهو كتاب »عقد اجلواهر 
الثمينة يف مذهب عامل املدينة« جلالل الدين عبد اهلل بن نجم بن شاس )610هـ(؛ حيث يعرض اخلالف داخل املذهب مبينًا 

سبب اخلالف ومبناه، فهو كتاب يصقل امللكة الفقهية لطالب العلم عموًما، واملالكي خصوًصا.

مشكلة البحث:

جاء البحث لإلجابة عن عدة تساؤالت حتتاج إىل دراسة، وتتبع، واستقراء، واستنباط؛ فكان من أهم هذه التساؤالت:

1- هل التزام مذهب واحد كاملذهب املالكي – مثال – يميت امللكة االجتهادية عند طالب العلم؟

2- هل يوجد خالف داخل املذهب الواحد؟ وإن وجد، فام أسباب اخلالف بني علامء املذهب املالكي؟

3- هل اخلالف داخل املذهب املالكي يوصل إىل فهم طبيعة اخلالف مع املذاهب األخرى؟

4- هل إدراك أسباب اخلالف داخل املذهب املالكي ينّمي امللكة االجتهادية لدى طالب العلم، تعينه؛ للوقوف عىل 
أرسار نظر املجتهدين، وزوايا االستنباط املؤصل؟

جديد البحث:

إن مما يمكن اعتباره جديًدا يف هذا البحث تسليطه الضوء عىل عدة أمور:
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وهو  األخرى،  املذاهب  آراء  من  جزًءا  تشكل  متنوعة  آراء  عدة  عىل  ينطوي  واحد  فقهي  مذهب  عىل  الرتكيز   -1
املذهب املالكي أنموذًجا.

2- النظر يف اخلالف الفقهي يف املدرسة الفقهية الواحدة، وليس بني املدارس الفقهية املتعددة.

3- استخراج أسباب اخلالف يف املذهب الواحد، وكيفية تقليب جمتهدي املذهب املالكي األحكام؛ بناًء عىل القواعد 
األصولية، أو الفقهية، أو اللغوية، أو احلديثية، أو غريها.

4- التعرف عىل نمٍط فريد من كتب املذاهب، قائٍم عىل بيان أسباب اخلالف يف املذهب الواحد؛ قريًبا مما فعل ابن 
رشد يف بداية املجتهد وهناية املقتصد بني املذاهب املختلفة.

الدراسات السابقة:

إن الدراسات حول اخلالف الفقهي وأسبابه كثرية ومتنوعة، ولكن أبرزها:

1- »رفع املالم عن األئمة األعالم« لشيخ اإلسالم ابن تيمية، تكلم فيه عن األسباب التي دعت العلامء إىل خمالفة 

بعض النصوص. وأرجع مجيع األعذار إىل ثالثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قاله. وثانيها: عدم 

اعتقاد إرادة تلك املسألة بذلك القول. وثالثها: اعتقاد أن ذلك احلكم منسوخ. ثم ذكر أن هذه األصناف الثالثة 

تتفرع إىل أسباب متعددة، منها ما يتعلق بالسند، أو القواعد األصولية، أو غريها. ورضب لذلك أمثلة متنوعة 

اختلفت فيها املذاهب الفقهية. وقد خَصْصت يف بحثي أسباب اخلالف داخل املذهب املالكي، وبينت القواعد 

ُبْعٌد قشيب يف تنوع املدرسة الفقهية الواحدة، والتنقيب عن األدلة،  املالكية التي بني عليها اخلالف، ويف ذلك 

وتوجيهها، والنظر فيها للوصول إىل احلق ال عن تقليد وتعصب بل عن اجتهاد من أهله.

2- كتاب »أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء« للدكتور مصطفى سعيد اخلن، طبع مؤسسة 

أسباب  من  ثامنية  وذكر  أسبابه،  وأهم  الفروع،  يف  اخلالف  نشوء  عن  فيه  تكلم  1402ه/1982م،  الرسالة، 

القواعد األصولية فقط. أما بحثي، فقد تناول خمتلف األسباب  االختالف يف الفروع، وهي أسباب مبنية عىل 

األصولية والفقهية واللغوية واحلديثية وغريها، ومل يقرصها عىل القواعد األصولية.

3- كتاب »أثر األدلة املختلفة فيها يف اختالف الفقهاء« للدكتور مصطفي ديب الُبغا، طبع دار القلم، دمشق، الطبعة 

األربعة؛  الفقهية  املذاهب  بني  فيها  املختلف  القواعد األصولية  الكتاب عىل بعض  دار  الثانية، 1413هـ. وقد 

اخلالف،  أسباب  يف  منه  أعم  كان  فقد  بحثي  أما  وغريها.  الذرائع،  وسد  الصحايب،  ومذهب  كاالستحسان، 

وأخص يف االكتفاء باملذهب املالكي.
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منهج البحث:

اعتمدت يف البحث عىل منهجني، ومها: املنهج االستقرائي؛ حيث تتبعت الفروع الفقهية، وآراء فقهاء املذهب املالكي 
فيها يف كتاب »عقد اجلواهر الثمينة« البن شاس من أول كتاب الطهارة إىل هناية كتاب احلج. كام اعتمدت عىل املنهج 
االستنباطي؛ حيث تأملت يف الفروع وأسباب اخلالف فيها، مرجًعا تلك األسباب إىل املقاسم الرئيسية يف العلوم الرشعية 

كالقواعد األصولية، أو الفقهية، أو اللغوية، أو غريها.

خطة البحث:

نظًرا لتشعب املوضوع، فقد رأيت أن أقسمه إىل هذه املقدمة، ومتهيد، وأربعة مطالب عىل النحو التايل:

املطلب األول: اخلالف املبني عىل املسائل األصولية وقواعدها

املثال: القاعدة األصولية: »القياس«.

املطلب الثاين: اخلالف املبني عىل القواعد الفقهية

املثال: القاعدة الفقهية: »انقالب األعيان، هل له تأثري يف األحكام؟«.

املطلب الثالث: اخلالف املبني عىل الضوابط الفقهية

املثال: الضابط الفقهي: األتباع هل هلا قسط من األثامن أم ال؟

املطلب الرابع: اخلالف املبني عىل الداللة اللغوية

املثال: احلقيقة واملجاز.

املطلب اخلامس: االختالف يف تصحيح احلديث، أو تضعيفه

املثال: استجامر املسلم بالنجس كالعظم.

متهيد

سأتناول يف هذا التمهيد ترمجة اإلمام ابن شاس، ثم نبذة عن كتابه حمل البحث.

أوًل: ترمجة اإلمام ابن شاس:

هو عبد اهلل بن نجم بن شاس بن نزار بن عشاير بن عبد اهلل بن حممد بن شاس اجلذامي، السعدي. فقيه مالكي. 



108

أسباب الخالف في المذهب المالكي من خالل  »عقد الجواهر الثمينة« البن شاس                                                                                                         ياسر عجيل النشمي

ي النَّْحِوّي)2(، ومن  كنيته أبوحممد، ولقبه اخلاّلل. ال يعلم تاريخ مولده)1(. ومل تذكر املصادر من شيوخه إال َعْبد اهلل بن َبرِّ
.)3( تالمذته إال َعْبد الَعظِْيِم بن َعْبِد الَقِويِّ بِن َعْبِد اهللِ امُلنِْذِريُّ

– كتاًبا نفيًسا سامه  – ريض اهلل عنه   كان فقيًها فاضاًل يف مذهبه، عارًفا بقواعده، وصنف يف مذهب اإلمام مالك 
اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، عىل ترتيب الوجيز أليب حامد الغزايل، وفيه داللة عىل غزارة فضائله، والطائفة 

املالكية بمرص عاكفة عليه حلسنه وكثرة فوائده.

 وكان مدرًسا بمرص باملدرسة املجاورة للجامع العتيق، وتوجه إىل ثغر دمياط ملا أخذه العدو املخذول بنية اجلهاد 
فتويف هناك يف مجادى اآلخرة، أو يف رجب سنة عرش وستامئة)4(، وقيل: تويف عام 616هـ/املوافق 1219م)5(.

وحدث،  قال:  ثم  املنذري  الدين  زكي  احلافظ  وفاته  وذكر  ألف،  بينهام  املهملة  والسني  املعجمة،  بالشني  وشاس 
وسمعت منه، وصنف غري اجلواهر، ومال إىل النظر يف السنة النبوية واالشتغال هبا، وكان عىل غاية من الورع، وبعد 

عوده من احلج امتنع من الفتيا إىل حني وفاته)6(.

ثانًيا: نبذة عن كتاب عقد اجلواهر الثمينة وأمهيته:

مشى اإلمام يف كتابه عىل املعهود يف ترتيب كتب الفقه عىل األبواب الفقهية، مع بيان فقه علامء املذهب وتنوعه، وذكر 
األدلة، وأسباب اخلالف داخل املذهب عىل نسق رائع، ويف ذلك يقول ابن شاس عن كتابه وسبب تأليفه ما يغني عن 
الكالم:« فهذا: كتاب بعثني عىل مجعه ما رأيت عليه كثرًيا من املنتسبني إليه يف زماننا، من ترك االشتغال به، واإلقبال 
عىل غريه؛ حتى لقد صار ذلك دأب كثري ممن يرى نفسه، أو يرى من املتميزين، وجل من يعد من حذاق املتفقهني، ومل 
أسمع من أحد منهم، وال بلغني عنه أنه كره منه سوى تكريره وعدم ترتيبه؛ حتى اعتقد بعضهم أنه ال يمكن ترتيبه؛ 

)1( خري الدين بن حممود الزركيل، األعالم )بريوت: دار العلم للماليني، 2002م(، ط. 15، ج. 4، ص. 124؛ وقد بحثت عن تاريخ مولده يف الكتب 
التالية ومل أعثر عىل يشء؛ الزركيل، األعالم؛ وإبراهيم بن عيل ابن فرحون، الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، حتقيق وتعليق: الدكتور 
حممد األمحدي أبو النور )القاهرة: دار الرتاث للطبع والنرش(، ج. 1، ص. 443؛ وحممد بن حممد خملوف، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، 
علق عليه: عبد املجيد خيايل )بريوت: دار الكتب العلمية، 2003م(، ط. 1، ج. 1، ص. 238؛ وأمحد بابا التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، 
عناية وتقديم: عبد احلميد عبد اهلل اهلرامة )طرابلس: دار الكاتب، 2000م(، ط. 2؛ والقايض عياض أبو الفضل اليحصبي، ترتيب املدارك وتقريب 
املسالك، املحقق: ج 1: ابن تاويت الطنجي، 1965م، ج 2، 3، 4: عبد القادر الصحراوي، 1966-1970م، ج 5: حممد بن رشيفة، ج. 6، 7، 8: 

سعيد أمحد أعراب )مراكش: مطبعة فضالة، املحمدية، 1983م(، ط. 1.
)2( شمس الدين أيب عبد اهلل الذهبي، سري أعالم النبالء، املحقق: جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط )بريوت: مؤسسة الرسالة، 

1405هـ/1985م(، ط. 3، ج. 2، ص. 98؛ ابن فرحون، ج. 1، ص. 443؛ خملوف، ج. 1، ص. 238. 
)3( ابن فرحون، ج. 1، ص. 443؛ خملوف، ج. 1، ص. 238؛ الذهبي، ج. 23، ص. 319. 

)4( ابن فرحون، املرجع السابق نفسه؛ خملوف، املرجع السابق نفسه؛ الذهبي، ج. 22، ص. 98.
)5( الذهبي، ج. 22، ص. 98؛ الزركيل، ج. 4، ص. 124.

)6( ابن فرحون، ج. 1، ص. 443؛ خملوف، ج. 1، ص. 238. 
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برتتيبه عن  املذهب  أئمة  اعتناء  وتتبرت، فرصفهم عدم  تتباين  بل  تنحرص مسائله حتت ضوابط؛  ويتعذر، وال  يشق  بل 
استفادة ما اشتمل عليه من حتقيق املعاين النفيسة الدقيقة، واستنباط األحكام اجلارية عىل سنن السلف الصالح بأحسن 
طريقة، واستثارة األسباب واحلكم التي هي عىل التحقيق عني احلقيقة، فكانوا كاملعرض عن املعاين النفيسة ملشقة فهمها، 

واملرضب عن اجلواهر الثمينة لتكلف نظمها.

فيه  ظنوهنم  وخيالف  ورغباهتم،  مقاصدهم  يوافق  بأسلوب  املذهب  نظم  يف  ورشعت  تعاىل،  اهلل  استخرت  وقد 
ومعتقداهتم، فحذفت التكرار الذي عيبوا أئمة املذهب؛ إذ مل حيذفوه، وحللت النظام الذي كرهوه، ثم نظمته عىل ما 
جنحوا إليه وألفوه. ومل يرتك أئمة املذهب سلوك هذا الطريق الستهجانه لدهيم، وال لتعذره عليهم؛ بل ألهنم قصدوا 
بتصانيفهم حماذاة سؤاالت املدونة؛ إذ كانت ما بني رشح، وتلخيص، وتنكيت، وشبه ذلك عىل الكتاب املذكور، وهو كام 

قد علم سؤاالت مل يعتن موردها برتتيبها، وحيث قصد الرتتيب بعض املتأخرين منهم، أتى فيه بام مل يسبق إليه.

وملا كان كتاب »الوجيز« أليب حامد الغزايل – رمحه اهلل – )1(، من آخر ما حرر، مما حرره غريه من متقدمي األئمة 
فرائد  فيه  فنظمت  حماذاته،  من  القرب  عىل  املجموع  هذا  يف  املذهب  خلصت  التحرير؛  منتهى  غاية  فكان  ومتأخرهيم، 
درر أحكامه املكنونة، وأظهرت جواهر معانيه النفيسة املصونة، واستخرجت بالفحص والتأمل خفايا حكمه الدفينة، 

وسميته النتظامه وكامله: عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة«)2(.

د بن سليامن السطي تعليًقا عىل جواهر ابن شاس فيام خالف فيه املذهب)3(،  وألمهية الكتاب كتب أبو عبد اهلل حممَّ
وكان ممن اعتنى به ودرسه الشيخ حممد بن أمحد بن حممد بن عيل الغساين)4(، والشيخ حممد بن أيب الربكات ابن السكاك 

)1( حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الطويس الغزايل: فيلسوف، متصوف، له نحو مئتي مصنَّف. رحل إىل نيسابور، ثم إىل بغداد، فاحلجاز، 
فبالد الشام، فمرص، وعاد إىل بلدته. نسبته إىل صناعة الغزل )عند من يقوله بتشديد الزاي(، أو إىل َغَزالة )من قرى طوس( ملن قال بالتخفيف. أّلف 
»إحياء علوم الدين«، و«هتافت الفالسفة«، و«االقتصاد يف االعتقاد«، و«إجلام العوام عن علم الكالم«، و«شفاء العليل«، و«املستصفى من علم 
األصول«، و«عقيدة أهل السنة«. مولده سنة 450هـ. وفاته 505هـ؛ الزركيل، ج. 7، ص. 22؛ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، 
طبقات الشافعية الكربى، املحقق: حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو )القاهرة: هجر للطباعة والنرش والتوزيع، 1413هـ(، ط. 2، ج. 

1، ص. 191. 
اإلسالمي،  الغرب  دار  )بريوت:  حلمر  حممد  بن  محيد  وحتقيق:  دراسة  املدينة،  عامل  مذهب  يف  الثمينة  اجلواهر  عقد  شاس،  بن  نجم  بن  اهلل  )2( عبد 

2003م(، ط. 1، ج. 1، ص. 6. 
د السطي، اإِلمام الفقيه حافظ املغرب، وشيخ الفتوى، وإمام مذهب مالك، أخذ عن أيب احلسن الصغري، وتفقه بأيب احلسن الطنجي  )3( أبو عبد اهلل حممَّ
وغريمها، وعنه من ال يعدُّ كثرة منهم؛ ابن خلدون، واملقري، والعبدويس الكبري، وابن مرزوق اجلد، وابن عرفة، والقباب. له تعليق عىل املدونة، 

ورشح جليل عىل احلوفية، وتعليق عىل جواهر ابن شاس فيام خالف فيه املذهب. تويف سنة 750هـ/املوافق 1349م. خملوف، ج. 1، ص. 318. 
أبا القاسم. ويعرف بابن حفيد األمني. كان من أهل العلم، والفضل، والدين املتني، والدأب عىل  )4( حممد بن أمحد الغساين، من أهل مالقة. يكنى 
تدريس كتب الفقه، واستظهر منها كتاب اجلواهر البن شاس، فكان جملسه من جمالس حفاظ املذهب. أخذ عن أيب عيل بن أيب األحوص، وأيب جعفر 
بن الزبري، وأيب حممد بن أيب السداد، والقايض أيب القاسم املكوي. وله تقييد حسن يف الفرائض، وكالم عىل نوازل من الفقه. ُفِقد يف الكائنة العظمى 

بطريف، وكانت وفاته شهيًدا عام أحد وأربعني وسبعامئة. ابن فرحون، ج. 2، ص. 280. 
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كذلك)1(، كام جتلت أمهيته يف أنه الكتاب املتفرد يف املذهب املالكي الذي اعتنى بتحرير سبب اخلالف يف مجيع الفروع 
الفقهية – أو غالبها – داخل املذهب مع ذكر األقوال، ونسبتها إىل قائليها.

وقد أخذ عليه بعض العلامء عدم التزامه باملذهب أحياًنا، ونقل بعض ما ليس فيه من اآلراء؛ قال ابن عرفة)2(، »قال 
ابن احلاجب)3(، تبًعا البن شاس: فلو نقب وأخرج غريه، فإن كانا متفقني ُقطِعا، وإال فال قطع عىل واحد منهام. قلت: 
ال أعرف هذا الفرع ألحد من أهل املذهب؛ وإنام ذكره الغزايل يف وجيزه، عىل أصلهم أن النقب يبطل حقيقة احلرز، 
ومسائل املدونة وغريها تدل عىل أن النقب ال يبطل حقيقة احلرز، وقوله: إن تعاونا قطعا، مقتىض املدونة أنه ال يقطع إال 
من أخرجه لقوهلا: لو قربه أحدمها لباب احلرز، أو النقب فتناوله اآلخر، قطع اخلارج وحده؛ إذ هو أخرجه، وال يقطع 
الداخل. وهذه املسألة رد عليه يف زعمه أن النقب يبطل حقيقة احلرز لقوهلا: لباب احلرز، أو النقب ويف قوله: قطًعا، وقد 
تقدم هلام مسائل من هذا النوع، ومتت إضافتها للمذهب، وهي من مسائل الغزايل مع خمالفتها أصول املذهب، وهلذا كان 

كثري من متحققي شيوخ شيوخنا ال ينظر كتاب ابن احلاجب، ويرى قراءة اجلالب دونه«)4(.

المطلب األول: الخالف المبني على القواعد األصولية

من خالل استقراء األحكام الفقهية املختلف فيها عند املالكية وجدنا أن من أهم أسباب اخلالف هو اختالفهم يف 
تنزيل القواعد األصولية عىل بعض الفروع الفقهية، وأعني بالقواعد األصولية: »أصول الفقه« التي عرفها اإلمام ابن 

تَِها التَّْفِصيِليَِّة«)5(، ويبني  ِعيَِّة اْلَفْرِعيَِّة َعْن َأِدلَّ ْ ُل هِبَا إىَِل اْستِنَْباِط اأْلَْحَكاِم الرشَّ تِي ُيَتَوصَّ احلاجب بقوله: »الِعْلُم بِاْلَقَواِعِد الَّ

التلمساين، فنشأ هبا، وقرأ عىل شيوخها كاإلمامني  انتقل منها صبيًّا مع والده  البياين، الفايس األصل،  )1( حممد بن أيب الربكات العيايض، األصويل، 
العلمني الرشيف التلمساين، واملحقق أيب عبد اهللَّ اإلبيل، والعبدري. ويل قضاء سبتة مراًرا، وقضاء اجلامعة بفاس يف زمن موسى بن أيب عنان ثم أعيد 
لقضاء سبتة وغريها. كانت له دروس يف التفسري، وأصيَل ابن احلاجب، ومستصفى الغزايل، وجواهر ابن شاس، وغريها، وليس له اعتناء بالرواية. 

وفاته 818هـ. التنبكتي، ج. 1، ص. 481. 
)2( أبو عبد اهلل حممد التونيس: إمامها وخطيبها بجامعها األعظم مخسني سنة، وعمدة أهل التحقيق. أخذ عن جلة منهم ابن عبد السالم، روى عنه، 
وسمع منه، وانتفع به، وحممد بن هارون، واإلمام السطي. وعنه من ال يعد ّكثرة من أهل املرشق واملغرب، منهم الربزيل، واأليب، وابن ناجي، وابن 
عقاب، والدماميني، وابن فرحون. من كتبه »املخترص الكبري« يف فقه املالكية، و»املخترص الشامل« يف التوحيد، و«احلدود« يف التعاريف الفقهية. 

مولده سنة 716هـ/املوافق 1316م. وفاته 803هـ/املوافق 1400م؛ خملوف، ج. 1، ص. 326؛ الزركيل، ج. 7، ص. 43. 
)3( أبو عمرو مجال الدين يونس: املعروف بابن احلاجب املرصي ثم الدمشقي ثم اإلسكندري، الفقيه، األصويل، املتكلم، النظار، أخذ عن أيب احلسن 
اإِلمام الشاذيل الشفاء. وعنه جلة منهم الشهاب  القراءات، وعىل  اإِلمام الشاطبي  األبياري، وعليه اعتامده، وعن أيب احلسني بن جبري، وقرأ عىل 
القرايف، والقايض نارص الدين بن املنري، وأخوه زين الدين، والقايض نارص الدين األبياري، وأبو عيل نارص الدين الزواوي. من تصانيفه »الكافية« يف 
النحو، و«الشافية« يف الرصف، و«جامع األمهات«، و«منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل« يف أصول الفقه. مولده يف 570ه/املوافق 

1174م، ووفاته يف 646هـ/املوافق 1249م؛ خملوف، ج. 1، ص. 241؛ الزركيل، ج. 4، ص. 211. 
)4( حممد بن حممد بن عرفة املالكي، املخترص الفقهي، املحقق: حافظ عبد الرمحن خري )ديب: مؤسسة خلف أمحد احلبتور لألعامل اخلريية، 2014م(، 

ط. 1، ج. 10، ص257، بترصف.
)5( حممود بن عبد الرمحن األصفهاين، بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب، املحقق: حممد مظهر بقا )السعودية: دار املدين، 1986م(، ط. 1، ج. 

1، ص. 13. 
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ا – اْشَتَمَلْت َعىَل ُأُصوٍل  ًفا َوُعُلوًّ َة – َزاَد اهللَُّ َتَعاىَل َمنَاَرَها رَشَ ِديَّ يَعَة امْلَُعظََّمَة امْلَُحمَّ ِ اإلمام القرايف)1(، ذلك بقوله: »َفإِنَّ الرشَّ

َوُفُروٍع، َوُأُصوهُلَا ِقْساَمِن:

ًة،  ى بُِأُصوِل اْلِفْقِه، َوُهَو يِف َغالِِب َأْمِرِه َلْيَس فِيِه إالَّ َقَواِعُد اأْلَْحَكاِم النَّاِشَئُة َعْن اأْلَْلَفاِظ اْلَعَربِيَِّة َخاصَّ ا: امْلَُسمَّ  َأَحُدمُهَ

ِة لِْلُعُموِم،  يَغِة اخْلَاصَّ ِجيِح، َوَنْحَو اأْلَْمِر لِْلُوُجوِب، َوالنَّْهِي لِلتَّْحِريِم، َوالصِّ ْ َوَما َيْعِرُض لِتِْلَك اأْلَْلَفاِظ ِمْن النَّْسِخ، َوالرتَّ

ًة، َوَخرَبِ اْلَواِحِد، َوِصَفاِت امْلُْجَتِهِديَن)2(. َوَنْحَو َذلَِك، َوَما َخَرَج َعْن َهَذا النََّمِط إالَّ َكْوَن اْلِقَياِس ُحجَّ

املثال: القاعدة األصولية »القياس«

املسألة األوىل: بيان القاعدة:

ِة ُحْكِمِه«)3(، وعرفه اإلمام القرايف بقوله: »وهو إِثبات  ْصٍل يِف ِعلَّ ف علامء األصول القياس بأنه: »ُمَساَواُة َفْرٍع أِلَ عرَّ
مثل حكم معلوم ملعلوم آخر؛ ألجل اشتباههام يف علة احلكم عند املثبت«)4(.

قد خيتلف املالكية يف إعامل القياس عىل الفروع التطبيقية، وتتفاوت أقواهلم حسب قوة اإلحلاق فيام يظهر هلم، فيكون 
هذا سببا من أسباب االختالف.

املسألة الثانية: ذكر املثال التطبيقي:

اختلف املالكية يف ناب الفيل والريش؛ هل مها طاهران، أو نجسان؟ فمن قائل بطهارته، وقائل بنجاسته، وآخر يرى 
التفصيل. والسبب يف هذا اخلالف هو تفاوت اجتهاداهتم يف القياس وإحلاق ناب الفيل والريش بالعظام، أو بام حيله 

الدم والرطوبة.

قال ابن شاس: »فرعان: 

األول: حكم ناب الفيل، وقد اختلف فيه عىل ثالثة أقوال: إحلاقه بالعظام. واحلكم بطهارته. ومها عىل ما تقدم يف 

)1( اإِلمام العالمة احلافظ الفهامة شهاب الدين أبو العباس القرايف املرصي، أخذ عن مجال الدين بن احلاجب، والعز بن عبد السالم، ورشف الدين 
الفاكهاين، وأيب عبد اهلل البقوري. أّلف يف أصول الفقه »التنقيح« و«الفروق«، و«العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم«، ويف الفقه »الذخرية«، وغري 

ذلك كثري. وفاته 684هـ/املوافق 1285م؛ خملوف، ج. 1، ص. 270. والزركيل، ج. 1، ص. 94. 
)2( شهاب الدين أبو العباس القرايف، أنوار الربوق يف أنواء »الفروق« )القاهرة: عامل الكتب(، ومعه »إدرار الرشوق عىل أنوار الفروق« وهو حاشية 
الشيخ قاسم بن عبد اهلل املعروف بابن الشاط )723هـ(، و»هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية« للشيخ حممد بن عيل بن حسني، 

ج. 1، ص. 2. 
)3( األصفهاين، ج. 2، ص. 578. 

د الرساح وعبد الرمحن بن عبد اهلل اجلربين )الرياض: مكتبة  د بن حممَّ ْماليل، َرْفُع النَِّقاِب َعن تنِقيح الّشهاِب، املحقق: َأمْحَ )4( أبو عبد اهلل احلسني السِّ
الرشد للنرش والتوزيع، 2004م(، ط. 1، ج. 5، ص. 261. 
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أطراف القرون واألظالف، والقول الثالث: التفرقة بني أن يصلق)1(، فيكون طاهًرا، أو ال يصلق فيكون نجًسا.

الفرع الثاين: حكم الريش، وهو الطهارة يف شبيه الشعر منه 

وأما ما فيه من شبيه العظم، فام حله الدم والرطوبة من ذلك كالعظم، وما بعد فهو عىل القولني املتقدمني«)2(.

الرتجيح:

الراجح كراهة العاج، وهو ما قاله خليل يف خمترصه: »وما أبني من حي وميت من قرن، وظلف، وعظم، وظفر، 
وعاج«)3(، ثم قال بعد هذا: »وفيها كراهة العاج«)4(،وقد فرس بعضهم الكراهة هنا بأهنا للتحريم فيكون هذا استشهاًدا 
ملا تقدم من قوله: »وما أبني من عظم وقرن وعاج«، وفرس بعضهم الكراهة بأهنا كراهة تنزيه فيكون هذا استشكااًل؛ إذ 
كيف ينص أواًل: عىل التحريم، ثم ينص ثانًيا: عىل الكراهة؟ وحاول بعضهم أن يرفع االستشكال بأن قوله أواًل:«وما 
أبني من عظم وقرن وعاج« يف عاج فيل مل يذك، وقوله: ثانًيا: »وفيها كراهة العاج« يف ناب فيل ذكي، وعليه فناب الفيل 
املذكى يكره استعامله، وناب الفيل الذي مل يذك حيرم استعامله، وأكثر أهل املذهب مَحَل الكراهة يف املوضعني – أي: ناب 
الفيل الذي ذكي، وناب الفيل الذي مل يذك – عىل كراهة التنزيه)5(، ووجه الكراهة أنه تعارض فيه ما يقتيض تنجيسه؛ 

وهو أنه جزء ميتة، وما يقتيض الطهارة، وهو عدم االستقذار)6(، واهلل أعلم.

 وأما الريش فالراجح أن زغبه طاهر؛ ألنه ال حتله احلياة، وما ال حتله احلياة ال يتنجس باملوت)7(، وأما عدا شعره مما 
هو شبيه بالعظم، فالراجح أنه نجس؛ ألنه مما حتله احلياة)8(، واهلل أعلم.

المطلب الثاني: الخالف المبني على القواعد الفقهية

من خالل استقراء األحكام الفقهية املختلف فيها عند املالكية؛ وجدنا أن من أهم أسباب اخلالف هو اختالفهم يف 

اَة َصْلًقا إِذا َشَوْيتها َعىَل َجنَْبْيَها؛ حممد بن مكرم بن منظور، لسان العرب )بريوت: دار إحياء الرتاث(، ج. 10،  ْلُق: الشواء؛ يقال: َصَلْقُت الشَّ )1( الصَّ
ص. 210. 

)2( ابن شاس، ج.1، ص. 12؛ أبيو بكر بن حسن الكشناوي، أسهل املدارك رشح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك )بريوت: دار الفكر(، 
ط. 2، ج. 1، ص. 40؛ شمس الدين أبو عبد اهلل احلطاب، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل )بريوت: دار الفكر، 1992م(، ط. 3، ج. 1، 

ص. 103. 
)3( خليل بن إسحاق اجلندي املالكي، خمترص خليل )عامن: دار الفكر(، ص. 16.

)4( خليل، ص. 16.
)5( الكشناوي، ج. 1، ص. 40. 
)6( احلطاب، ج. 1، ص. 103. 

)7( قال خليل يف خمترصه ذاكًرا األعيان الطاهرة: »َوَوَبٌر، َوَزَغُب ِريٍش، َوَشْعٌر«؛ أمحد الدردير، الرشح الكبري عىل خمترص خليل )عامن: دار الفكر(، ج. 
1، ص. 49. 

)8( قال خليل يف خمترصه ذاكًرا األعيان النجسة: »وما أبني من حي وميت من قرن، وظلف، وعظم، وظفر، وعاج، وقصب، وريش«؛ الدردير، ج. 1، 
ص. 54. 
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تنزيل القواعد الفقهية عىل بعض الفروع الفقهية، وأعني بالقواعد الفقهية:

»األمر الكيل الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامها منها«)1(، ومنها ما ال خيتص بباب، كقولنا: »اليقني ال 
يرفع بالشك«، ومنها ما خيتص؛ كقولنا: »كل كفارة سببها معصية فهي عىل الفور«، والغالب فيام اختص بباب وقصد به 
نظم صور متشاهبة أن تسمى »ضابطا«، وإن شئت قل: ما عم صوًرا، فإن كان املقصود من ذكره القدر املشرتك الذي به 
اشرتكت الصور يف احلكم فهو »مدرك«، وإال فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غري نظر يف 

مأخذها فهو »الضابط«؛ وإال فهو »القاعدة«)2(.

املثال: القاعدة الفقهية »انقالب األعيان هل له تأثري يف األحكام؟« 

املسألة األوىل: بيان القاعدة:

إن القاعدة تتحدث عن األعيان يف حالة ما إذا اختلطت بغريها، أو تغريت، أو حتولت بفعل ما، أو أداة، أو أي وسيلة 
القاعدة كانت سبب خالف يف  تغيري، فهل يتغري حكمها؟ كعني نجسة تغريت إىل يشء طاهر، تغري إىل نجس، فهذه 

التطبيق عىل الفروع عند املالكية)3(.

املسألة الثانية: ذكر املثال التطبيقي:

منه،  تولد  أو  منه،  خرج  ما  حكم  يف  يؤثر  هلا،  استعامله  فهل  النجاسة،  احليوان  استعامل  حكم  يف  املالكية  اختلف 
وكذلك حكم حتول امليتة النجسة إىل رماد، هل يصريِّ هذا التغيري اليشَء طاهًرا، وسبب اخلالف هو اختالفهم يف القاعدة 

الفقهية املذكورة.

قال ابن شاس:«فروع:

األول: استعامل احليوان النجاسة، هل ينجس ما يكون منه؟ كعرق السكران، والنرصاين، ولبن اجلاللة)4(، ولبن 
املرأة إذا رشبت اخلمر، وبيض ما يأكل النجاسة، أو يرشهبا، وحكى أبو الطاهر)5(، يف ذلك قولني، قال: »ومها 

)1( تاج الدين عبد الوهاب السبكي، األشباه والنظائر )بريوت: دار الكتب العلمية، 1991م(، ط. 1، ج. 1، ص. 11. 
)2( املرجع السابق، ج. 1، ص. 11؛ القرايف، ج. 1، ص. 3. 

)3( أمحد بن عيل املنجور، رشح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب، دراسة وحتقيق: حممد الشيخ حممد األمني )موريتانيا: دار عبد اهلل الشنقيطي(، ج. 1، 
ص. 118. 

َيَواِن: »التِي تْأكل اجِللَّة والَعِذرة. واجِللَّة: اْلَبَعُر، َفاْسُتِعرَي َوُوِضَع َمْوِضَع الَعِذرة«، ابن منظور، ج. 11، ص. 119.  )4( اجلالَّلة ِمَن احلَْ
)5( أبو الطاهر إبراهيم املهدوي: اإِلمام، العامل، الفقيه، احلافظ. كان رمحه اهلل إماًما عامًلا مفتًيا متقنًا حافًظا للمذهب، إماًما يف أصول الفقه، والعربية، 
زين يف املذهب املرتفعني عن درجة التقليد إىل رتبة االختيار والرتجيح. بينه وبني أيب احلسن اللخمي قرابة، وتفقه عليه  واحلديث. من العلامء املربِّ
السيوري، وغريمها. أّلف كتاب »التنبيه«، ذكر فيه أرسار الرشيعة، و«جامع األمهات«،  يف كثري من املسائل ورد عليه اختياراته، أخذ عنه، وعن 
ابن فرحون، ج. 1، ص. 265؛  أنه أكمله سنة 526ه. مات شهيًدا، مل أقف عىل وفاته؛  فيه  التهذيب«، وكتاب »املخترص« ذكر  و«التذهيب عىل 

خملوف، ج. 1، ص. 186. 
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جاريان يف كل نجاسة تغريت أعراضها، كرماد امليتة، وما حتجر يف أواين اخلمر، وما يف معنى ذلك«. وجعل مثار 
اخلالف النظر إىل األصل وهو نجس، أو إىل االنتقال وقد تغريت األعراض«)1(.

الرتجيح:

منه  ما خرج  النجاسة من عرق، ولعاب، وخماط، وكذلك طهارة  يأكل  الذي  احليوان  تولد من  ما  الراجح هو طهارة 
من بيض، فإنه وإن كان يأكل النجاسة إال أهنا استحالة إىل غريها بخالف ما خرج منه من بول، أو زبل فنجس عىل 

األصل)2(.

المطلب الثالث: االختالف في الضوابط الفقهية

من خالل استقراء األحكام الفقهية املختلف فيها عند املالكية وجدنا أن من أهم أسباب اخلالف هو اختالفهم يف 
تنزيل الضوابط الفقهية عىل بعض الفروع الفقهية، وأعني بالضوابط الفقهية:

بباب واحد؛ كقولنا: »كل كفارة سببها  ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامها منها وختتص  الذي  الكيل  األمر 
معصية فهي عىل الفور«)3(.

واختص  منه  أحكامها  يفهم  كثرية  جزئيات  عليه  ينطبق  الذي  الكيل  »األمر  بأنه:  الفقهي  الضابط  تعريف  ويمكن 
بباب، وقصد به نظم صور متشاهبة«)4(.

املثال: الضابط الفقهي: األتباع هل هلا قسط من األثامن أم ل؟

املسألة األوىل: بيان الضابط:

إن هذا الضابط جييل حكم األشياء املبيعة – بمختلف العقود – فيام إذا كان معها توابع يف ذات الصفقة، فهل يقابل 
هذه التوابع جزء من الثمن باعتبار متبوعها؟ أم أن الثمن مقابل باملتبوع، فهو األصل وال يشء للتابع من الثمن، وإنام 

يقدر منفرًدا؟ هذا مما اختلف يف اعتباره املالكية يف الفروع الفقهية)5(.

املسألة الثانية: ذكر املثال التطبيقي:

 اختلف املالكية يف حكم من استؤجر من آحاد الناس عىل األذان أصالة واإلمامة تبًعا، وحصل له مانع منعه من 
باعتبار أن  أنه ال حيسم يشء  أو  الثمن؟  تابعة هلا قسط من  باعتبارها  يقابل اإلمامة  اإلمامة، فهل حيسم من األجرة ما 

)1( ابن شاس، ج. 1، ص. 15.
)2( الدردير، ج. 1، ص. 50. 

)3( السبكي، األشباه والنظائر، ج.1، ص. 11. 
)4( املرجع السابق نفسه. 

)5( املنجور، ج. 1، ص. 357. 
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التعاقد قد تم عىل األذان أصالة.

قال ابن شاس: »ولإلمام أن يستأجر عىل األذان من بيت املال، واختلف يف إجارة غري اإلمام من آحاد الناس عىل 
األذان والصالة، فأجاز ذلك ابن عبد احلكم)1(، فيهام عىل االنفراد واالجتامع.

ومنعه ابن حبيب)2(، فيهام عىل احلالتني، واملشهور: املنع يف الصالة بانفرادها واإلجارة عىل األذان منفرًدا، أو متبوًعا 
بالصالة.

وإذا فرعنا عىل املشهور، واستؤجر عليها، ثم طرأ عليه ما منعه من اإلمامة، فهل حيط من اإلجارة بسبب عجزه عن 
اإلمامة، أم ال؟ للمتأخرين يف ذلك قوالن، مأخذمها هل لألتباع حصة من الثمن أم ل؟«)3(. 

الرتجيح:

الراجح هو عدم كراهة األجرة عىل األذان، وجوزاها عىل الصالة إن كانت تبًعا، وكراهتها عليها إن انفردت؛ ألهنا 
من  أو  املسلمني،  مال  بيت  من  اإلجارة  تكن  مل  ما  املالكية؛  عند  اخلالف  وحمل  هذا،  بعوض.  تقابل  أال  فحقها  طاعة 

احلكومة، أو من وقف املسجد وإال فال كراهة؛ ألهنا من باب اإلعانة وليست من باب اإلجارة)4(.

ومن تلك املسائل أيًضا حتمل املؤجر يف اإلجارة التمويلية ملسؤوليات امللكية وتبعاهتا يف حالة هالك األصل أثناء فرتة 
التأجري، فهو وحده الذي يتحمل اخلسارة يف هذه احلالة. وعىل نحو مشابه إذا ما فقد األصل املؤجر نفعه امُلرجتى ومل يعد 
قادًرا عىل أداء وظيفته دون أن يكون املستأجر مسؤواًل عن ذلك، أو دون أن يكون ذلك راجًعا إلمهال منه، ينقطع حق 

)1( عبد اهلل بن عبد احلكم بن رافع، أبو حممد: فقيه مرصي، من العلامء. موىل عمرية امرأة من موايل عثامن بن عفان ريض اهلل عنه، ويقال: موىل رافع موىل 
عثامن. سمع مالًكا، والليث، وعبد الرزاق، والقعنبي، وابن هليعة، وابن عيينة، وغريهم. روى عنه ابن حبيب، وأمحد بن صالح، وابن نمري، والربيع 
بن سليامن، وابن املواز، وغريهم. وإليه أفضت الرياسة بمرص بعد أشهب. روى عن الشافعي وكان صديًقا له. ومن تآليفه: »املخترص الكبري« نحا به 
اختصار كتب أشهب، و«املخترص األوسط«، و«املخترص الصغري«، مولده 150ه/املوافق 767م، وفاته 214ه/املوافق 829م، ابن فرحون، ج.1، ص. 419. والزركيل، 

ج. 4، ص. 95. 
)2( أبو مروان عبد امللك بن حبيب البريي: الفقيه األديب الثقة اإلمام يف احلديث والفقه، واللغة، والنحو. انتهت إليه رئاسة األندلس بعد حييى بن 
حييى. روى عن املغازي بن قيس، وزياد بن عبد الرمحن، وسمع من ابن املاجشون، ومطرٍف، وعبد اهلل بن عبد احلكم، وعبد اهلل بن دينار، وأصبغ، 
د، وعبد اهلل، وكذا تقي الدين بن خملد، وابن وضاح املغامي، ومجاعة. له تصانيف كثرية، منها »حروب اإلسالم«،  وغريهم. وسمع منه ابناه؛ حممَّ
و«طبقات الفقهاء والتابعني«، و«طبقات املحدثني«، و«تفسري موطأ مالك«، و«الواضحة« يف السنن والفقه، و«خمترص يف الطب«، مولده 174هـ/

املوافق 790م، وفاته 238هـ/املوافق 853م؛ خملوف، ج. 1، ص. 111؛ والزركيل، ج. 4، ص. 157. 
)3( ابن شاس، ج. 1، ص. 91. ثم قال بعدها: »قد ذكر اإلمام أبو عبد اهلل هذا اخلالف ومأخذه. وحكى روايات وقعت يف املذهب، أخذ منها القوالن، 
ثم رجع عن كون األثامن تقابل هبا االتباع، واستشهد يف ذلك بعرف التجار يف زيادة األثامن بسببها، واعتذر عن املسائل الواقعة يف القسم اآلخر. 

وذكر أن فائدة التبعية يف االتباع إنام هي يف احلل، أو االستحقاق ال يف عدم املقابلة بجزء من الثمن«، ابن شاس، ج. 1، ص. 91. 
ِن )ُأْجَرٌة( َأْي: َأْخُذَها )َعَلْيِه( َوْحَدُه )َأْو َمَع  )4( قال الدردير يف رشحه عىل خمترص خليل: »)وأجرة عليه، أو مع صالة، وكره عليها( )َو( َجاَز لِْلُمَؤذِّ
َصاَلٍة( َصْفَقًة َواِحَدًة، َوَكَذا َعىَل إَقاَمٍة َوْحَدَها، أو َمَع َصاَلٍة، َوَأْوىَل َأَذاٌن َوإَِقاَمٌة َكاَنْت اأْلُْجَرُة ِمْن َبْيِت امْلَاِل، أو ِمْن آَحاِد النَّاِس )َوُكِرَه( َأْخُذ اأْلُْجَرِة 
َجاَرِة«. الدردير، ج. 1، ص. 198.  َعاَنِة اَل اإْلِ ُه ِمْن اإْلِ )َعَلْيَها( َوْحَدَها َفْرًضا، أو َنْفاًل ِمْن امْلَُصلِّنَي اَل ِمْن َبْيِت امْلَاِل، أو َوْقِف امْلَْسِجِد َفاَل ُيْكَرُه؛ أِلَنَّ
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املؤجر يف استيفاء األجرة من املستأجر)1(.

المطلب الرابع: االختالف بسبب الداللة اللغوية

املسألة األوىل: بيان املسألة:

إن من أسباب اخلالف عند املالكية الدالالت اللغوية، فقد يكون للكلمة أكثر من داللة يف اللسان العريب، فيحمل 
بعضهم اللفظ عىل إحدى دالالته احلقيقية، وبعضهم عىل الداللة األخرى املجازية. 

املسألة الثانية: ذكر املثال التطبيقي:

اختلف املالكية يف حكم الدلك يف االغتسال؛ وسبب اخلالف هو الداللة اللغوية للغسل، فهل املراد منه احلقيقة؛ 
وهي إمرار اليد عىل اليشء مع صب املاء، أو جمرد صب املاء عىل اليشء يسمى غساًل جماًزا؟

قال ابن شاس: »وأما كيفية الغسل: فأوله النية، واستيعاب البدن بصب املاء، والدلك، وقيل: ال جيب الدلك. ووقع 
للقايض أيب الفرج)2(، »أنه جيب ال لنفسه؛ بل ليصل املاء إىل مجيع اجلسد«.

املاء من غري دلك غساًل حقيقة أم ل؟ وإذا فّرعنا عىل املشهور، ففي  اللغة صب  وسبب اخلالف: هل يسمي أهل 
اشرتاط مقارنته لصب املاء من غري تراخ خالف. وال جتب املضمضة واالستنشاق«)3(.

الرتجيح:

الراجح هو وجوب الّدلك؛ فهو املتبادر إىل معنى االغتسال، وللفرق بني الغسل، والصب، والغمس، فلكل داللته؛ 
ْيُخ  قال خليل يف خمترصه: »ودلك ولو بعد املاء، أو بخرقة، أو استنابة، وإن تعذر سقط«؛ قال الدردير: »)َوَدْلٌك( َقاَل الشَّ
ْمَكاُن َواْلُقْرُب َفإِْن َبُعَد اْسَتْأَنَف  ٍء ِمْن امْلَْغُسوِل؛ حيث اإْلِ َساَلِة: امَلْشُهوُر َأنَّ امْلَاَء اَل َيْكِفي َوْحَدُه يِف يَشْ ِح الرِّ وق يِف رَشْ َزرُّ

ْلَك«)4(. ُه َيْعنِي إَذا َتَرَك الدَّ الطََّهاَرَة، َوإِْن َصىلَّ َأَعاَد َأَبًدا اْنَتَهى. َوَكَأنَّ

ويربهن عىل ذلك أيًضا ما نشهده اليوم من اختالف بني املصطلحات اللغوية والعرفية، واستخدام العامة هلا، وذلك 
يف مسألة تضمني سيارات األجرة، فإن معناه ال يتفق مع املعنى اللغوي، أو االصطالحي الذي ذكره أهل اللغة والفقه، 
وإنام هو مصطلٌح تعارف عىل استخدامه أهل بالد الشام – ومنها فلسطني – وذلك يف العقارات واملنقوالت، ويعني: أن 

)1( حممد هاشم كاميل، »حتليل رشعي لبعض مسائل اإلجارة التمويلية اإلسالمية«، جملة جامعة امللك عبدالعزيز، م. 22، ع. 2 )1430هـ/2009م(، 
ص. 53-52.

)2( القايض أبو الفرج البغدادي: اإلمام الفقيه احلافظ العمدة الثقة. تفقه بالقايض إسامعيل، وكان من كّتابه، وعنه أخذ أبو بكر األهبري، وابن السكن، 
وغريمها. أّلف »احلاوي« يف مذهب مالك، و«اللمع« يف أصول الفقه. وفاته سنة 331هـ/املوافق 942م؛ خملوف، ج.1، ص. 118. 

)3( ابن شاس، ج. 1، ص. 55. 
)4( الدردير، ج. 1، ص. 313. 
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يسلم املالك غريه أصاًل مدًرا )كأرض مزروعة، أو سيارة أجرة( عىل أن يقوم الغري كالسائق، أو املزارع باستثامره خالل 
مدة معينة، ويقسم العائد بينهام حسب االتفاق.

ويمكن ربط معنى ضامن السيارات املتعارف عليه بني سائقي األجرة والضامن باملعنى االصطالحي بااللتزام، فإن 
الضامن لسيارة األجرة يلتزم ويتعهد بالعمل بالسيارة بنقل الركاب خالل فرتة حمددة، عىل أن يكون العائد بني مالك 

السيارة والضامن بحسب االتفاق)1(.

المطلب الخامس: االختالف في تصحيح الحديث، أو تضعيفه.

املسألة األوىل: بيان املسألة:

قد يكون سبب اخلالف عند املالكية تصحيح احلديث، أو تضعيفه، فمن صحح احلديث عمل بموجبه، ومن ضعفه 
مل يعمل بموجبه.

املسألة الثانية: ذكر املثال التطبيقي:

إذا استجمر املسلم بالنجس كالعظم مثاًل وتوضأ ثم صىل، فهل يلزمه اإلعادة يف الوقت املختار؛ بناًء عىل تصحيح 
حديث النهي عن االستجامر بالعظم والروث، أو ال تلزمه لضعف احلديث؛ قوالن عند املالكية.

قال ابن شاس: »فرع: لو استجمر بالنجس، أو بالعظم، أو الروث إذا صححنا ورود النهي عنهام، أو باحلممة)2(، 
وصىل، ففي إعادة الصالة يف الوقت املختار خالف)3(.

الرتجيح:

الراجح هو أن االستجامر ال جيوز بالنجاسة كالعظم والروث، ولكن إن استجمر به وأنقى املحل أجزأ، ولو توضأ 
وصىل فال إعادة عليه؛ قال خليل يف خمترصه: »ال مبتل، ونجس، وأملس، وحمدد، وحمرتم من مطعوم، ومكتوب، وذهب، 

الفقه اإلسالمي«، جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية،  الكيالين، وأنس زاهر املرصي، »حكم تضمني سيارات األجرة يف  )1( مجال أمحد زيد 
جامعة قطر، م. 37، ع. 1، )1440هـ/2019م(، ص. 119.

اَلَم، َوَيْأُمُرُكْم َأالّ  َة، َفُقْل: إِنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقَرُأ َعَلْيُكُم السَّ )2( عن َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف - َريِضَ اهللُ َعنُْه - َأنَّ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َلُه: َأْنَت َرُسويِل إىَِل َأْهِل َمكَّ
َيْأُمُرُكْم ». عثامن بن سعيد الدارمي، مسند الدارمي، كتاب الطهارة، باب النهي عن  َوَينَْهاُكْم، أو  ًة:  َأُبو َعاِصٍم َمرَّ َقاَل  بَِبْعَرٍة.  بَِعْظٍم َواَل  َتْسَتنُْجوا 
استقبال القبلة لغائط، أو بول )الرياض: دار املغني للنرش والتوزيع، 2000م(، ط. 1، ج. 1، ص. 526، رقم احلديث 691. وفيه عبد الكريم 
بن أيب املخارق وهو ضعيف؛ أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، حتقيق: حسام الدين القديس 
)القاهرة: مكتبة القديس، 1994م(، ج. 1، ص. 205. وَعْن َعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعوٍد، َقاَل: »هَنَاَنا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َأْن َنْسَتْجِمَر بَِعْظٍم، أو َرْوٍث، أو مُحََمٍة ». 
أخرجه أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب االستنجاء )بريوت: مؤسسة الرسالة، 2004م(، ط. 1، ج. 1، 
ص. 87. رقم احلديث،149 وإسناده شامي، ليس بثابت؛ رساج الدين ابن امللقن املرصي، البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الرشح 
الكبري، حتقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبد اهلل بن سليامن، ويارس بن كامل )الرياض: دار اهلجرة للنرش والتوزيع، 2004م(، ط. 1، ج. 2، ص. 353. 

َق ِمَن النَّاِر«، ابن منظور، ج. 12، ص. 157.  ماد، والَفْحم، وكلُّ َما اْحرَتَ واحلَُمَمٌة: واحدة احلَُمُم وهو: الَفْحُم، واحلَُمُم: الرَّ
)3( ابن شاس، ج. 1، ص. 40. 
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وفضة، وجدار، وروث، وعظم، فإن أنقت أجزأت«)1(.

الخاتمة

أول: نتائج البحث

بعد هذا التطواف يف كتاب عقد اجلواهر الثمينة البن شاس، واستخراج أسباب اخلالف بني املالكية يف األحكام الفقهية، 
نصل إىل رسد ما جنيناه من نتائج بفضل اهلل ومنته:

1- املذهب املالكي مدرسة اجتهادية متكاملة، يناقش فيها الفقهاء بعضهم البعض للوصول إىل القول الراجح، وربام 
ظل اخلالف قائاًم لقوة املدرك عند املجتهدين.

2- إن معرفة اخلالف داخل املذهب الواحد يثبت لطالب العلم أن املذهبية طريق االجتهاد، ففي املذهب الواحد 
تنوع يف اآلراء واالجتهادات مما يثري طالب العلم أثناء تدرجه يف سلم التفقه يف مذهبه الذي ارتضاه مسلًكا بغية 

الوصول إىل األحكام الفقهية.
الفقهية االجتهادية، وتزيد من  3- معرفة أسباب اخلالف داخل املذهب يوسع آفاق طالب العلم يف تنمية ملكته 

دربته عىل االستنباط، كام تزيد من احرتامه للعلامء، وتقبل اخلالف، ووجهات النظر املختلفة.
4- من خالل استقراء األحكام الفقهية املختلف فيها عند املالكية وجدنا أن من أهم أسباب اخلالف، اختالفهم يف 

تنزيل القواعد األصولية عىل بعض الفروع الفقهية.
5- قد خيتلف املالكية يف إعامل القياس عىل الفروع التطبيقية، وتتفاوت أقواهلم حسب قوة اإلحلاق فيام يظهر هلم، 

فيكون هذا سبًبا من أسباب االختالف.
6- من خالل استقراء األحكام الفقهية املختلف فيها عند املالكية وجدنا أن من أهم أسباب اخلالف هو اختالفهم 
يف تنزيل القواعد الفقهية عىل بعض الفروع الفقهية. والقواعد الفقهية هي القضايا األغلبية الرشعية التي تنطبق 

عىل فروع عملية من أبواب خمتلفة.
7- قاعدة »انقالب األعيان هل له تأثري يف األحكام«، أو »املخالط املغلوب هل تنقلب عينه إىل عني الذي خالطه، 
أو ال تنقلب، وإنام خفي عن احلس فقط« تتحدث عن األعيان يف حالة ما إذا اختلطت بغريها، أو تغريت، أو 
حتولت بفعل ما، أو أداة، أو أي وسيلة تغيري، فهل يتغري حكمها؟، فهذه القاعدة كانت سبب خالف يف التطبيق 

عىل الفروع عند املالكية.
8- إن من أهم أسباب اخلالف هو اختالف املالكية يف تنزيل الضوابط الفقهية عىل بعض الفروع الفقهية، واملراد 

بالضابط الفقهي: »قضية أغلبية رشعية تنطبق عىل فروع عملية من باب واحد«.

)1( الدردير، ج. 1، ص. 74. 
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9-  »األتباع هل هلا قسط من األثامن أم ال؟« ضابط فقهي جييل حكم األشياء املبيعة – بمختلف العقود – فيام إذا كان 
معها توابع يف ذات الصفقة، فهل يقابل هذه التوابع جزء من الثمن باعتبار متبوعها؟، أو أن الثمن مقابل باملتبوع 

فهو األصل وال يشء للتابع من الثمن وإنام يقدر منفردا؟ هذا مما اختلف يف اعتباره املالكية يف الفروع الفقهية.
اللسان  أهل  عند  داللة  من  أكثر  للكلمة  يكون  فقد  اللغوية،  الدالالت  املالكية  عند  اخلالف  أسباب  من  إن   -10

العريب، فيحمل بعضهم اللفظ عىل إحدى دالالته احلقيقية، وبعضهم عىل الداللة األخرى املجازية.
11- وقد يكون سبب اخلالف عند املالكية تصحيح احلديث، أو تضعيفه، فمن صحح احلديث عمل بموجبه، ومن 

ضعفه مل يعمل بموجبه.

ثانًيا: التوصيات

لإلفادة من مثل هذه الدراسة يف أسباب اخلالف داخل املذهب الواحد، يويص البحث بالتايل:

1- االعتناء باستخراج أسباب اخلالف داخل املذهب احلنفي، والشافعي، واحلنبيل من خالل أشهر كتبهم املذهبية، 
فإنه مما يوسع مدارك طالب العلم، ويرشح صدره لتفهم االختالف.

2- خدمة كتاب عقد اجلواهر الثمينة البن شاس بتتبع ما بقي من أسباب اخلالف يف باب العبادات، واملعامالت 
بشكل خاص.

3- بيان أمهية أسباب اخلالف املذكورة يف ختريج الفروع الفقهية يف املسائل املعارصة عليها؛ مما يزيد من قوة امللكة 
الفقهية لدى طالب العلم.
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أوًل: املصادر واملراجع العربية:
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ابن فرحون، إبراهيم اليعمري. الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب. القاهرة: دار الرتاث للطبع والنرش.

ابن منظور، حممد بن مكرم. لسان العرب. بريوت: دار إحياء الرتاث.

األصفهاين، حممود بن عبد الرمحن. بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب. السعودية: دار املدين، 1406هـ/1986م.

التنبكتي، أمحد بابا. نيل البتهاج بتطريز الديباج. ليبيا: دار الكاتب، 2000م.

حاج، أيب عبد اهلل شمس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري ويقال له: ابن املوقت احلنفي. التقرير والتحبري. 
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احلطاب، حممد الرعيني. مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل. بريوت: دار الفكر، 1412هـ/1992م.

خليل، ابن إسحاق املالكي. خمترص خليل. عامن: دار الفكر.
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الدارمي، عثامن بن سعيد. مسند الدارمي. الرياض: دار املغني للنرش والتوزيع،1420هـ/2000م.

الدردير، أمحد. الرشح الكبري عىل خمترص خليل. عامن: دار الفكر.

الذهبي، حممد بن أمحد. سري أعالم النبالء. بريوت: مؤسسة الرسالة، 1405هــ/1985م.

الرصاع، حممد بن قاسم األنصاري. رشح حدود ابن عرفة. بريوت: املكتبة العلمية،1350هـ/1930م.

الزركيش، حممد بن عبد اهلل. البحر املحيط يف أصول الفقه. بريوت: دار الكتبي، 1414هـ/1994م.

الزركيل، خري الدين بن حممود. األعالم. بريوت: دار العلم للماليني، 1422هـ/2002م.

السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين. األشباه والنظائر. بريوت: دار الكتب العلمية، 1411هـ/1991م.

ـــــــــ. طبقات الشافعية الكربى. القاهرة: هجر للطباعة والنرش والتوزيع، 1413هـ/1993م.

السماليل، احلسني بن عيل. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب. السعودية: مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، 1425هـ/2004م.



121

أسباب الخالف في المذهب المالكي من خالل  »عقد الجواهر الثمينة« البن شاس                                                                                                         ياسر عجيل النشمي

الشاطبي، إبراهيم بن موسى. املوافقات. السعودية: دار ابن عفان، 1417هـ/1997م.

العريب،  الكتاب  دار  حلب:  األصول.  علم  من  احلق  حتقيق  إىل  الفحول  إرشاد  اليمني.  عيل  بن  حممد  الشوكاين، 
1419هـ/1999م.

رين عىل  عبد الرؤوف، أيمن صالح. »يف فقه املوازنات: أسباب اختالف الفقهاء يف تنزيل قاعدة ارتكاب أخفِّ الرضَّ
الوقائع«، جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية. بجامعة قطر، م. 32، ع. 2 )1435-1436هـ/2014-

2015م(. 

القايض عياض، ابن موسى. ترتيب املدارك وتقريب املسالك. مراكش: مطبعة فضالة، املحمدية.

القرايف، أمحد بن إدريس. الفروق. القاهرة: عامل الكتب.

الكشناوي، أبيو بكر بن حسن. أسهل املدارك رشح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك. بريوت: دار الفكر.

كاميل، حممد هاشم. »حتليل رشعي لبعض مسائل اإلجارة التمويلية اإلسالمية«، جملة جامعة امللك عبدالعزيز، م. 22، 
ع. 2 )1430هـ/2009م(. 

الكيالين، مجال أمحد زيد واملرصي، أنس زاهر. »حكم تضمني سيارات األجرة يف الفقه اإلسالمي«، جملة كلية الرشيعة 
والدراسات اإلسالمية. جامعة قطر، م. 37، ع. 1 )1440هـ/2019م(.

خملوف، حممد. شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية. بريوت: دار الكتب العلمية، 1424هـ/2003م. 

املنجور، أمحد بن عيل. رشح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب. موريتانيا: دار عبد اهلل الشنقيطي.

اهليثمي، عيل بن أيب بكر. جممع الزوائد ومنبع الفوائد. القاهرة: مكتبة القديس،14014هـ/1994م.

ثانًيا: املصادر واملراجع األجنبية:
References

ʿAbd al-Raʾūf, ʾAyman Sāliḥ, fi Fiqh al-Muwāzanāt: ʾAsbāb ʾIkhtilāf al-Fuqahāʾ fi Tanzīl Qāʿida ʾIrtikāb 

ʾAkhaffi al-Ḍararayn ʿalā al-Waqāʾiʿ, (in Arabic), Journal of College of Sharia and Islamic 

Studies, 1435-1436 Hijrī 2014-2015, 2 (32).

Al-Aṣfahānī, Maḥmūd b. ʿAbd al-Raḥmān (Abī al-Qāsim) Ibn Aḥmad b. Muḥammad Abī al-Thanāʾ 
Shams al-Dīn, Bayān al-Mukhtaṣar Sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib, (in Arabic), Taḥqīq: 

Muḥammad Maẓhar Baqā, (al-Suʿūdiyya, Dār al-Madanī, 1406 Hijrī 1986), 1st ed.

Al-Dhahabī, Shams al-Dīn Abī ʿAbdallāh Muḥammad b. Aḥmad b. Outhmān b. Qāymāz, Siyar Aʿlām 

Al-Nnubalāʾ, (in Arabic), Taḥqīq: Majmūʿa min al-Muḥaqqiqīn biʾishrāf Shuʿīb al-Arnāʾūṫ, 
(Beirut: Muʾassasa al-Risāla, 1405 Hijrī 1985), 3rd ed.

Al-Dimashqī, Khayr al-Dīn b. Maḥmūd b. Muḥammad b. ʿAlī b. Fāris al-Zarkalī, al-Aʿlām, (in Arabic), 



122

أسباب الخالف في المذهب المالكي من خالل  »عقد الجواهر الثمينة« البن شاس                                                                                                         ياسر عجيل النشمي

(Beirut: Dār al-ʿAlam li al-Malāyīn, 2002), 15th ed.

Al-Kīlānī, Jamāl Aḥmad Zayd, and al-Maṣrī, Anas Zahir, Ḥukm Taḍmīn Sayyārāt al-ʾUjra fi al- Fiqh al-ʾIs-

lāmī, (in Arabic), Journal of College of Sharia and Islamic Studies, 1440 Hijrī 2019), 37, 1.

Al-Mālikī, Abī Muḥammad Jalāl al-Dīn ʿAbdallāh b. Najm b. Shas b. Nizār al-Jadhāmī al-Saʿdī, ʿAqd al-

Jawāhir al-Thamīna fī Madhhab ʿĀlim al-Madīna, (in Arabic), Taḥqīq: Ḥamīd b. Muḥam-

mad Laḥmar, (Beirut: Dār al-Gharb al-ʾIslāmī, 1423 Hijrī 2003), 1st ed.

Al-Mālikī, Muḥammad b. Muḥammad Ibn ʿArafa al-Warghamī al-Tūnisyy, al-Mukhtaṣar al-Fiqhī 
Ibn ʿArafa, (in Arabic), Taḥqīq: Ḥāfiẓ ʿAbdu al-Raḥmān Muḥammad Khayr, (Dubay: Muʾassa-

sa Khalaf Aḥmad al-Khubtūr li al-Aʿmāl al-Khayriyya, 1435 Hijrī 2014), 1st ed. 

Al-Mālikī, Muḥammad b. Qāsim al-Anṣārī Abī ʿAbdallāh, al-Raṣṣāʿ al-Tūnisyy, al-Hidāya al-Kāfi-
ya li Bayān Ḥaqāʾiq al-ʾImām Ibn ʿArafa al-Wāfiya (Sharḥ Ḥudūd Ibn ʿArafa 

li al-Raṣṣāʿ), (in Arabic), (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿAlamīyya, 1350 Hijrī), 1st ed.

Al-Manjūr, Aḥmad b. ʿAlī, Sharḥ al-Manhaj al-Muntakhab ʾIla Qawāʿid al-Madhhab, (in Arabic), 

Taḥqīq: Muḥammad al-Shikh Muḥammad al-ʾAmīn, (Mūrītānyā: Dār ʿAbdallāh Al-Shinqīṭī). 

Al-Qarāfī, Abī al-ʿAbbās Shihāb al-Dīn Aḥmad b. ʾIdrīs b. ʿAbd al-Raḥmān al-Mālikī, al-

shahīr, al-Furūq, Anwār al-Burūq fī Anwāʾ al-Furūq, (in Arabic), (Cairo: ʿAlam  

al-Kutub), wamaʿah “ʾIdrār al-Shurūq ʿalā Anwār al-Furūq” wa huwū ḥāshiya al-Shīkh 

Qāsim b. ʿAbdallāh al-maʿrūf bi Ibn al-Shāṫ (723 Hijrī) “Tahdhīb al-Furūq wa al-Qawāʿid 

al-Saniyya al-Fiqhiyya” li al-Shīkh Muḥammad b. ʿAlī b. Husīn. 

al-Shāṭibī, ʾIbrāhīm b. Mūsā b. Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-shahīr, al-Muwāfaqāt, (in Ara-

bic), Taḥqīq: Abū ʿUbayda Mashhūr b. Ḥasan ʾĀl Salmān, (al-Suʿūdiyya, Dār Ibn ʿAffān, 1417 

Hijrī 1997), 1st ed.

Al-Subkī, Tāj al-Dīn ʿAbdu al-Wahhāb b. Taqī al-Dīn, al-Ashbāh wa al-Naẓāʾir, (in Arabic), (Beirut: 

Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1411 Hijrī 1991), 1st ed.

Al-Sūdānī, Aḥmad Bābā b. Aḥmad b. al-Faqīh al-Ḥāj Aḥmad b. ʿUmar Muḥammad al-Takrūrī al-Tan-

baktī, Nayl al-Ibtihāj Bitaṭrīz al-Dībāj, (in Arabic), ʿInāya wa Taqdīm: ʿAbdu al-Ḥamīd 

ʿAbdallāh al-Harāma, (Lībyā: Dār al-Kātib, 2000), 2 st ed.

Al-Sumullālī, Abī ʿAbdallāh al-Ḥusīn b. ʿAlī b. Ṭalḥa al-Rajrājī thumma al-Shawshāwī, Rafʿ al-Niqāb 

ʿan Tanqīḥ al-Shihāb, (in Arabic), ed. al-Duktūr Aḥmad b. Muḥammad al-Sarāḥ, Abdu al-

Raḥmān b. ʿAbdallāh al-Jibrīn, (al-Suʿūdiyya: maktaba al-Rushd li al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1425 

Hijrī 2004), 1st ed. 

Al-Yaḥṣubī, Abī al-Faḍl al-Qāḍī ʿIyāḍ b. Mūsa, Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik, (in Arabic), 

Taḥqīq: vol. 1: Ibn Tāwīt al-Ṭanjī, 1965, vol. 2, 3, 4: ʿAbd al-Qādir al-Ṣaḥrāwī, 1966, 1970, vol.ʾ 5: 

Muḥammad b. Sharīfa, vol. 6, 7, 8: Saʿīd Aḥmad ʾAʿrāb 1981, 1983, (Morocco: maṭbaʿa Faḍāla, 

al-Muḥammadiyya), 1st ed.

Al-Yamānī, Muḥammad b. ʿ Alī b. Muḥammad b. ʿ Abdallāh Al-Shawkānī, ʾ Irshād al-Fuḥūl ʾ Ila Taḥqīq 

al-Ḥaq min ʿIlm al-Uṣūl, (in Arabic), ed. Aḥmad ʿIzzū ʿInāya, (Damascus: Kafr Baṭnā,1 Dār 



123

أسباب الخالف في المذهب المالكي من خالل  »عقد الجواهر الثمينة« البن شاس                                                                                                         ياسر عجيل النشمي

al-Kitāb al-ʿArabī, 1419 Hijrī 1999), 1st ed.

Al-Yaʿmurī, ʾIbrāhīm b. ʿAlī b. Muḥammad, Ibn Farḥūn Burhan al-Dīn, al-Dībāj al-Mudh-

hab fī Maʿrifat Aʿyān ʿUlamāʾ al-Madhhab, (in Arabic), ed. Muḥammad al-Aḥmadī  
Abū al-Nnūr, (Cairo: Dār al-Turāth li al-ṭabʿ wa al-Nashr).

Al-Zarkashī, Abī ʿAbdallāh Badr al-Dīn Muḥammad b. ʿAbdallāh b. Bahādir, al-Baḥr al-Muḥīṭ fī 
ʾUṣūl al-Fiqh, (in Arabic), (Beirut: Dār al-Kutbī, 1414 Hijrī 1994), 1st ed.

Ḥājj, Abī ʿ Abdallāh Shams al-Dīn Muḥammad b. Muḥammad b. Muḥammad al-maʿrūf bi Ibn Amīr, wa 

yuqāl lah: Ibn al-Mūqit al-Ḥanafī, al-Taqrīr wa al-Taḥbīr, (in Arabic), (Beirut: Dār al-Kutub 

al-ʿAlamīyya, 1403 Hijrī 1983), 1st ed. 

Kamālī, Muḥammad Hāshim, Taḥlīl li Baʿḍ Masāʾil al-ʾIjāra al-Tamwīliiā al-ʾIslāmiya, (in Ara-

bic), Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics, 1430 Hijrī, 2009), 22nd ed.

Makhlūf, Muḥammad b. Muḥammad b. ʿUmar b. ʿAlī Ibn Sālim, Shajara al-Nūr al-Zakiyya fī Ṭab-

aqāt al-Mālikiyya, (in Arabic), (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿAlamīyya, 1424 Hijrī 2003), 1st ed.


