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تأثر اإلمام ابن شاس يف جواهره باإلمام الغزالي:
أسبابه وموقف النقاد منه

Critics’ reasons and attitudes of Imam Ibn Shas owing to being
affected by Imam Ghazali

ذ .مراد بوكريعة
باحث بجامعة ابن طفيل -القنيطرة  -املغرب

ملخص:
لقد خصصت مقدمة هذا البحث لتناول أسباب اختياري للبحث وأهميته وأهدافه وإشكاليته
وخطته ،ثم قسمت املبحث األول إلى مطلبين ،خصصت األول للتعريف باإلمام ابن شاس ،ذكرت
فيه اسمه ونسبه ،مولده ونشأته ،شيوخه وتالمذته ،طلبه للعلم ومكانته العلمية ،نشاطه العلمي
ووفاته ،والثاني للتعريف بكتاب عقد الجواهر الثمينة ،وتضمن اسم الكتاب ونسبته لصاحبه،
وسبب تأليفه ،وأهميته وثناء العلماء عليه ،ومنهج تأليفه .كما تناولت في املطلب األول من املبحث
الثاني أسباب تأثر ابن شاس بالغزالي وتطبيقاتها ،وقد اقتصرت على ذكر اثني عشر سببا مع التمثيل
لكل سبب ،فيما ّبينت في املطلب الثاني موقف نقاد املالكية من تأثر اإلمام ابن شاس بالغزالي ،وتضمن
أهم االنتقادات التي وجهت البن شاس وكتابه خاصة ،ومختصرات املتأخرين عامة ،وضمنت أبرز
نتائج الدراسة في الخاتمة.
الكلمات الداللية :تبعية ابن شاس ،عقد الجواهر ،وجيز الغزالي.
Abstract:
The essence of this paper is to study two influential personalities in
Islam history: Imam Ghazali and Ibn Shas. The introduction is devoted to
the biography of Imam Ibn Shas. Then the paper drives at reviewing his
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book «the necklace of precious diamonds”. Next, the author states the rea;sons that made Ibn Shas influenced by Imam Ghazali and its applications
twelve reasons are mentioned. After that, attitudes of critics to Imam Ibn
Shas and his book has been exhibited to include with the most prominent
findings of the study.
Keywords: subordination, critic, Ibn Shas, Ghazali, influence, criticism,
biography.
مقدمة:

الحمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة ّ
التفقه في ّ
الدينّ ،
والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  ..أما بعد:
قيض لنا علماء أجالء حفظوا لنا ّ
فإن من رحمة هللا علينا أن ّ
الدين ،أفنوا أعمارهم من كل خلف
َ َ
عدوله ،ينفون عنه تحريف الغالين ،وانتحال املبطلين ،فتلقوه بكل همة وحفظوه ،وأ ْول ْوه عنايتهم
بالتآليف الجليلة والشروحات املفيدة ،واالختصارات الجامعة.
ََ
العلم اإلمام ابن شاس الجذامي املصري (616ﻫ) صاحب
وكان من هؤالء السادة ،الفقيه
كتاب« :عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم املدينة» ،الذي تزاحم على تحصيله العلماء ،وسارت
به الركبان لبراعة ترتيبه وجودة اختصاره ،والذي نسجه على منوال كتاب« :الوجيز في فقه اإلمام
ّ
الشافعي» للشيخ أبي حامد الغزالي رحمه هللا (505ﻫ) ،إلعجابه الشديد بحسن تحريره ،فرتب
املذهب على أبوابه الفقهية مع براعة التنظيم وحسن الضبط والترتيب ،إال أن تأثره لم يقف عند
ّ
ذلك ،بل بلغ األخذ واالتباع لكثير من املسائل الجارية على أصول املذهب الشافعي ،وملا كان األمر
َ ُ
الكتاب ثلة من العلماء النقاد ،وأنكروا عليه ذلك.
كذلك فقد انتقد
ومن خالل اطالعي على كتاب الجواهر ومن تعقبه من النقاد ،ارتأيت أن أجعل بحثي هذا حول
موضوع« :تأثر اإلمام ابن شاس في جواهره باإلمام الغزالي :أسبابه وموقف النقاد منه» ،وذلك
لألسباب اآلتية:
الرغبة في إبراز املكانة العلمية لإلمام ابن شاس والقيمة العلمية لكتابه الجواهر.
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التحقق من انتقادات مجموعة من العلماء لكتاب الجواهر ومن اعتبره من الكتب التي أفسدت
املذهب.
أن هذا املوضوع لم ُيفرد بالبحث األكاديمي فيما أعلم.
املبحث األول :التعريف باإلمام ابن شاس وكتابه الجواهر
املطلب األول :التعريف باإلمام ابن شاس الجذامي

أوال :اسمه ونسبه :هو الشيخ اإلمام العالمة ،شيخ املالكية ،جالل الدين أبو محمد عبد هللا بن
نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد هللا بن محمد بن شاس ُ
الجذامي السعدي ،ويلقب بالخالل
أو الجالل.1
َُْ
ثانيا :مولده ونشأته :لم تذكر كتب التراجم تاريخ والدته ،أما نشأته فهو من أهل دمياط املصرية،
نشأ في بيت إمرة وحشمةّ ،
وتقدم كما نعتها اإلمام الذهبي ،ووصفه صاحب شجرة النور :أنه من بيت
إمارة ،وجاللة ،وعفة ،وأصالة .2قال ابن فرحون« :وهو من بيت إمارة ،وكان شاس أمير مائة ألف
مقدم».3
 -1انظر ترجمته في :ابن خلكان ،أحمد بن محمد بن أبي بكر ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق :إحسان عباس ،دار
َ
صادر (بيروت) ،ج ،3ص / 61الذهبي ،شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز ،سير أعالم النبالء،
أشرف على تحقيقه وتخريجه :الشيخ شعيب األرناؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة (بيروت) ،الطبعة التاسعة 1993 ،م ،ج،22
ص / 98الذهبي ،شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َق ْايماز ،تاريخ اإلسالم ،تحقيق :بشار ّ
عواد معروف،
دار الغرب اإلسالمي(بيروت) ،الطبعة :األولى2003 ،م ،ج ،13ص / 473ابن كثير ،إسماعيل بن عمر أبي الفداء ،البداية
والنهاية ،تحقيق :علي شيري ،دار إحياء التراث العربي(بيروت) ،الطبعة :األولى1988 ،م ،ج ،13ص / 102ابن فرحون ،إبراهيم
بن علي بن محمد،
الديباج املذهب في معرفة أعيان علماء املذهب ،تحقيق وتعليق :د محمد األحمدي أبو النور ،دار التراث للطبع والنشر،
(القاهرة) ،ج ،1ص / 443ابن العماد ،عبد الحي بن أحمد بن محمد َ
العكري ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،تحقيق:
محمود األرناؤوط ،تخريج لألحاديث :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثير( ،دمشق-بيروت) ،الطبعة األولى1986 ،م ،ج،7
ص / 123ابن الغزي ،شمس الدين أبي املعالي محمد بن عبد الرحمن ،ديوان اإلسالم ،تحقيق :سيد كسروي حسن ،طبعة
دار الكتب العلمية( ،بيروت) ،الطبعة األولى1990 ،م ،ج ،3ص / 170الزركلي ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن
فارس ،األعالم ،دار العلم للماليين(بيروت) ،الطبعة 2002 ،15م ،ج ،4ص.124-142
 -2مخلوف ،محمد بن محمد بن عمر بن علي ،شجرة النور الزكية في طبقات املالكية ،علق عليه :عبد املجيد خيالي ،دار
الكتب العلمية( ،لبنان) ،الطبعة األولى2003 ،م ،ج ،1ص.238
 -3الديباج املذهب ،م س ،ج ،1ص.444
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ثالثا :شيوخه :تفقه على اإلمام يعقوب بن يوسف املالكي ،وسمع من عبد هللا بن بري النحوي،
وروى عن العالمة أبي محمد بن أبي الوحش املقد�سي ...وغيرهم.1
رابعا :تالمذته :د َّرس اإلمام ُ
ابن شاس باملدرسة املالكية املجاورة للجامع العتيق بمصر مدة،2
فتخرج على يده ثلة من العلماء األجالء ،نذكر منهم:
الفقيه أبو النماء زيادة بن عمران بن زيادة املقرئ الضرير املالكي.

3

الحافظ املنذري عبد العظيم زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد هللا بن
سالمة بن سعد املنذري ،الشامي األصل املصري الشافعي.

4

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن مهيب األندل�سي ،أجازه ابن شاس في الجواهر.5
خامسا :طلبه للعلم ومكانته العلمية :لم يذكر أهل التراجم تفاصيل طلبه للعلم ،غير أنهم وصفوه
بالفقيه اإلمام الفاضل العمدة املحقق الكامل املطلع الحافظ الورع ،كان مقبال على الحديث ،مدمنا
ّ
ّ
تحر،
وإخالص ،وتأل ٍه ،وجهاد.6
ٍ
للتفقه فيه ،ذو ٍ
َ ََ
صف ُه ابن العماد بشيخ املالكية ،وقال :كان من كبار األئمة العاملين.7
وكانت له مكانة رفيعة ،فقد و
ووصفه ابن خلكان بالفقيه الجليل ،والعارف بقواعد املذهب ،والغزير العلم والفضل ،فقال
ً
ً
ً
رحمه هللا« :الفقيه املالكي املنعوت بالجالل ،كان فقيها فاضال في مذهبه عارفا بقواعده ،رأيت بمصر
 -1انظر :تاريخ اإلسالم ،م س ،ج/12ص742؛ ج/13ص.473
 -2الديباج املذهب ،م س ،ج ،1ص.443
 -3ابن الصابوني ،محمد بن علي بن محمود ،أبي حامد ،تكملة إكمال اإلكمال ،دار الكتب العلمية (بيروت)،بدون طبعة،
ص.68
 -4سير أعالم النبالء ،م س ،ج  ،23ص .319-320
 -5ينظر إجازته ألبي اسحاق بن مهيب بالصفحة األولى من نسخة عقد الجواهر ملكتبة الجامع الكبير بتازة .نسخة رقم.216 :
[فهرس مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بتازة ص / ]35ابن األبار ،محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي ،التكملة لكتاب
الصلة ،تحقيق :عبد السالم الهراس ،دار الفكر (لبنان)1995 ،م ،ج ،2ص149
 -6انظر :سير أعالم النبالء ،م س ،ج ،22ص / 98شجرة النور ،م س ،ج ،1ص.238
 -7شذرات الذهب ،م س ،ج ،7ص.123
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ً ً
جمعا كبيرا من أصحابه يذكرون فضائله» .1وترجم له الزركلي وبين فضله ومكانته ،فقال« :شيخ
املالكية في عصره بمصر».2
سادسا :نشاطه العلمي:
املهام التي توالها:
ً
اشتغل بالتدريس باملدرسة املالكية املصرية ،3قال ابن فرحون :كان مدرسا بمصر باملدرسة
املجاورة للجامع العتيق ،4كما ولي اإلفتاء بها مدة من الزمن ،إلى أن حج بيت هللا ،فامتنع تورعا إلى أن
توفي.
مؤلفاته :من أشهر مؤلفات ابن شاس الكتاب الذي بلغ صيته اآلفاق« :عقد الجواهر الثمينة في
مذهب عالم املدينة» ،والذي صنفه اإلمام القرافي ضمن الكتب الخمسة التي عكف عليها املالكيون
شرقا وغربا .5وله إسهامات في علوم شتى ،كالعقيدة ،واألصول ،والحديث ،لكنها مفقودة لم يصلنا
منها إال كتاب :عقد الجواهر.
سابعا :وفاته :قال ابن فرحون « :توجه إلى ثغر دمياط ملا أخذه العدو املخذول بنية الجهاد،
فتوفي هناك في جمادى اآلخرة ،أو في رجب سنة  610ﻫ» ،6وتبعه في ذلك اإلمام السيوطي.7
ونقل اإلمام الذهبي ،والصفدي ،وابن خلكان ،قول الحافظ املنذري أنه مات غازيا بثغر دمياط،
 -1وفيات األعيان ،م س ،ج ،3ص.61
 -2األعالم ،الزركلي ،ج ،4ص.124
 -3اليافعي ،أبي محمد عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان ،مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من
حوادث الزمان ،وضع حواشيه :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية( ،بيروت) ،الطبعة األولى1997 ،م ،ج ،4ص.28
 -4الديباج املذهب ،م س ،ج ،1ص.443
 -5القرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس ،الذخيرة ،تحقيق :محمد حجي وآخرون ،دار الغرب (بيروت)1994 ،م ،ج ،1ص.36
 -6الديباج املذهب ،م س ،ج ،1ص..443
 -7السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،حسن املحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،تحقيق :محمد أبي الفضل
إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية -عي�سى البابي الحلبي وشركاؤه (مصر) ،الطبعة األولى1967 ،م ،ج ،1ص.454
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في جمادى اآلخرة ،أو في رجب ،سنة  616ﻫ  .1وهو الراجح للقرائن اآلتية :أن املنذري تلميذه وأقرب
من ترجم له ،وأن هجوم الصليبيين على دمياط كان سنة  616ﻫ.2
املطلب الثاني :التعريف بكتاب« :عقد الجواهر الثمينة».

أوال :اسم الكتاب ونسبته لصاحبه.
اسم الكتاب« :عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم املدينة» ،كذا سماه مؤلفه في مقدمته،
حيث قال ...« :وسميته النتظامه ،وكماله :عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم املدينة» .3وقد درج
املترجمون البن شاس على إيراد تسمية الكتاب بالجواهر الثمينة اختصارا .وينقل عنه أهل املذهب
ً
اختصارا باسم الجواهر.
وأما نسبة الكتاب البن شاس فال خالف فيها4؛ إذ نسبه له كل من ترجم له ،والنقل عنه في كتب
ُ
املذهب معروف متداول ،بل شهر ابن شاس بكتابه عقد الجواهر.
ثانيا :سبب تأليف عقد الجواهر .ذكر ابن شاس رحمه هللا في مقدمة كتابه عقد الجواهر

5

الباعث له على تأليفه وأرجعها إلى:
عزوف أهل زمانه عن االشتغال ودراسة مصادر املذهب املالكي.
عجزهم عن حصر مسائل املذهب الالمتناهية تحت ضوابط وكثرة تكرارها وتباينها.
عدم اعتناء أئمة عصره بترتيب مسائله واستنباط أحكامه على منهج السلف الصالح.
الرغبة في ر ّد االعتبار للفقه املالكي بنظم مسائله بأسلوب سهل مختصر وحسن والترتيب.
 -1انظر :وفيات األعيان ،م س ،ج ،3ص / 61سير أعالم النبالء ،م س ،ج ،22ص / 99وتاريخ اإلسالم ،م س ،ج ،13ص.474
 /الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا ،الوافي بالوفيات ،تحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،طبعة دار
إحياء التراث (بيروت)2000 ،م ،ج ،17ص.348
 -2حسن املحاضرة ،م س ،ج ،1ص.454
 -3ابن شاس ،جالل الدين عبد هللا بن نجم ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم املدينة ،دراسة وتحقيق :حميد بن محمد
لحمر ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى2003 ،م ،ج ،1ص.4
ُ
 -4انظر مصادر الترجمة السابقة بمطلب التعريف باإلمام ابن شاس ،فكلما ذكر اسمه إال ونسب الكتاب إليه.
 -5مقدمة عقد الجواهر ،م س ،ج ،1ص.3-4
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ثالثا :أهمية كتاب عقد الجواهروثناء العلماء عليه.

ّ
أثنى الفقهاء وأصحاب التراجم على كتاب :عقد الجواهر لدقة أسلوبه وجودة ترتيبه وبديع
ّ
تبويبه ،حتى امتدحه أهل زمانه ومن جاء بعده ،ونال شرف الذكر َم ْن حفظه منهم ،فصار مكرمة
لهم ،أذكر منهم:
اإلمام القرافي الذي أشاد بترتيبه البديع فقال« :ومنهم من سلك الترتيب البديع ،وأجاد فيه
الصنيع ،كاإلمام العالمة كمال الدين ،صاحب الجواهر الثمينة رحمه هللا ،واقتصر على ذلك مع
اليسير من التنبيه على بعض التوجيه».1
وممن أثنى على الكتاب أيضا ،الشيخ محمد بن أحمد الغساني ( 741ﻫ) الذي استظهر الجواهر،2
واإلمام تقي الدين القسطالني« ،كان يحفظ الجواهر البن شاس» ،3والشيخ أحمد بن علي الفهري
اللبلي ( 691ﻫ) الذي أجاز القاسم بن يوسف التجيبي ( 730ﻫ) في الجواهر ..4وغيرهم من علماء
مصر واملغرب واألندلس.
قال ابن خلكان« :والطائفة املالكية بمصر عاكفة عليه [أي :الجواهر] لحسنه وكثرة فوائده»،5
ووصفه اإلمام الذهبي بالجودة والتنقيح والحسن حتى سارت به الركبان ،وانتفع به أهل العلم،6
فقال في تاريخه« :وصنف كتاب الجواهر الثمينة في املذهب ،وضعه على ترتيب كتاب الوجيز للغزالي،
أحسن فيه ما شاء ،وانتشر هذا الكتاب انتشارا كبيرا ،وانتفع به الفضالء» .7وامتدحه ابن كثير
فقال« :وهو من أكثر الكتب فوائد في الفروع».8
وذكره القا�ضي محمد فال التندغي في منظومته فقال:
 -1الذخيرة ،م س ،ج ،1ص.36
 -2ابن الخطيب ،لسان الدين محمد بن عبد هللا بن سعيد السلماني ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،دار الكتب العلمية (بيروت)،
الطبعة األولى 1424 ،ﻫ ،ج ،3ص.45
 -3تقي الدين الفا�سي ،محمد بن أحمد الحسني ،العقد الثمين في تاريخ البلد األمين ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،دار
الكتب العلمية (بيروت) ،الطبعة األولى1998 ،م ،ج ،5ص.372
 -4محمد محفوظ ،تراجم املؤلفين التونسيين ،دار الغرب اإلسالمي (بيروت) ،الطبعة الثانية1994 ،م ،ج ،4ص.203
 -5وفيات األعيان ،م س ،ج ،3ص.61
 -6سير أعالم النبالء ،م س ،ج ،22ص.98
 -7تاريخ اإلسالم ،م س ،ج ،13ص.473
 -8البداية والنهاية ،م س ،ج ،13ص.102
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 .......والتعاليق أنسب ألبي ** عمران الفا�سي ،ابن شاس انسب
1

له الجواهر.............................. ** ...................
ّ
وتتجلى أهمية الجواهر في أنه خلص املالكية من مشكلة عدم الترتيب وتداخل الفروع ،وهو ما
جعل من جاء بعده يعكفون على دراسته شرقا وغربا ،ويعتمدونه في النقل ،وممن نقل عنه من
العلماء ابن الحاجب في جامعه ،وخليل في مختصرهّ ،
وشراح املختصر ،والقرافي في الذخيرة ،واملقري
ّ
والرصاع في شرحه ،وابن عرفة في مختصره ،وغيرهم.
في القواعد ،والونشري�سي في املعيار،
رابعا :منهج اإلمام ابن شاس في تأليف الجواهر.
أفصح اإلمام ابن شاس رحمه هللا في مقدمة كتابه عقد الجواهر ،عن شدة إعجابه بكتاب
الوجيز لإلمام الغزالي ،ووصفه بغاية منتهى ما ّ
حرره املتقدمين واملتأخرين ،فنسج كتابه على منواله،
قال رحمه هللا« :لخصت املذهب في هذا املجموع على القرب من محاذاته -يقصد الوجيز ،-فنظمت
فيه فرائد درر أحكامه املكنونة ،وأظهرت جواهر معانيه النفيسة املصونة ،واستخرجت بالفحص
والتأمل خفايا حكمه الدفينة» .2فتميز كتابه بالتجويد والتنقيح والبراعة في التبويب والتفنن في
االختصار .ويمكن إجمال منهجه في النقاط اآلتية:
التبويب والترتيب والتفريع :بما يسهل على طلبة العلم أخذ املادة الفقهية بشكل ميسر.
ً
االختيار والترجيح بين األقوال :كثيرا ما يرجح ويختار ما يطهر له صوابا فيستعمل عبارات من
3
قبيل «يظهر لي» و«أفضل» و«أصوب»..
اعتماد منهج التأصيل والتدليل :فكثيرا ما ينطلق من نص شرعي في تدليل األحكام وذلك جلي لكل
من تصفح الكتاب.4
إسناد األقوال إلى أصحابها :استقرأ ابن رحال منهجه في ذلك فقال« :ومما استقريناه من كالم ابن
 -1ابن السالك ،محمد عبد الرحمن بن السالك ابن باب العلوي ،عون املحتسب فيما يعتمد من كتب املذهب ،دراسة
وتحقيق :محمد األمين بن محمد فال  -د أحمد بن عبد الكريم نجيب ،مركز نجيبويه (القاهرة) ،الطبعة األولى2010 ،م ،ص:
.74
 -2عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج ،1ص.4
 -3عقد الجواهر الثمينة ،م س ،انظر املسائل :ج/1ص64؛ ج/1ص150؛ ج/1ص.. 311
 -4عقد الجواهر الثمينة ،م س ،انظر املسائل :ج/2ص418؛ ج/2ص472؛ ج/2ص..407
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شاس :أن املسألة إذا نقلها عن أهل املذهب ،فذلك في غاية الصحة ،وإن لم ينسبها فذلك للغزالي،
هذا هو الغالب عنده ،أو الجل ،أو الجميع».1
اإلتيان باألمثلة لتوضيح املسائل :وبخاصة في املسائل املجملة التي تحتاج إلى تفصيل وبيان،
كمسائل حساب الزكاة والفرائض.2
اعتماده على املذهب الشافعي في املسائل التي لم يجدها باملذهب ولم ينص على مخالفتها للمذهب.
قال صاحب عون املحتسب « :وقد رأيت بعض أئمة املالكية يقولون :هذا تبع فيه ابنه شاس الغزالي
في وجيزه ،وال يقولونه إال ملا لم يجدونه عن مالك وأصحابه».3
املبحث الثاني :أسباب تأثر ابن شاس بالغزالي وموقف النقاد منه.
املطلب األول :أسباب تبعية ابن شاس رحمه هلل للغزالي وتطبيقاتها.

إن الناظر إلى كتاب عقد الجواهر وكتاب الوجيز والوسيط للغزالي ليتضح له جليا أن ابن شاس
نقل كثيرا من املسائل عن اإلمام الغزالي ،وهذا ما دفعنا لجرد بعض املسائل التي نقلها ابن شاس منه
قصد الوقوف على األسباب التي كانت وراء تبعيته له ومخالفته ملا عليه املذهب ،وهي كثيرة نذكر منها:
عدم وجود نص في املسألة عند أهل املذهب.
عمد ابن شاس في العديد من املسائل إلى نقل نصوص الشافعية ،مما ال نص فيه باملذهب .قال
ابن رحال املعداني« :ولعل مراد ابن شاس :أن ما لم يجده عند أهل املذهب يعتمد فيه الشافعية،
فإنه في الغالب إنما ينقل ما أشرنا إليه ،والعلم عند هللا بمراده ،فإن الرجل إمام وعالم همام ،ولكن
َ
البد من التنبيه من كل نبيه ،فيما فهمه وأدركه وعلمه .وهللا املعين» .4ومن املسائل املندرجة تحت
هذا السبب:
[مسألة :ضمان الودائع عند التقصير] ،قال ابن شاس « :للتقصير سبعة أسباب ..التضييع
 -1املعداني ،أبي علي الحسن بن رحال ،فتح الفتاح شرح مختصر خليل ،مخطوط خزانة القرويين ،برقم ،2012 :باب الخلع،
(ج2/137ظ).
 -2عقد الجواهر الثمينة ،م س ،انظر املسائل :ج/1ص205؛ ج/1ص231؛ ج/3ص1251؛ ج/3ص..1256
 -3عون املحتسب فيما يعتمد من كتب املذهب ،م س ،ص.75 :
 -4فتح الفتاح ،م س ،باب الخلع( ،ج137/ 2ظ).
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ً
واإلتالف ،وذلك بأن يلقيها في مضيعة ،أو يدل عليها سارقا ،أو يسعى بها إلى من يصادرها 1فيضمن،
ولو ضيعها بالنسيان ،بأن تركها في موضع إيداعها ضمنها».2
وتبعه ابن الحاجب فقال« :وفي جيبه قوالن ،ولو سعى بها إلى مصادر ضمنها ،ولو نسيها في موضع
إيداعها ضمنها بخالف إن نسيها».3
وكالم ابن شاس هذا تبع ملا في وجيز الغزالي ،حيث قال« :السادس :التضييع وذلك أن نلقيه في
مضيعة ،أو يدل عليه سارقا ،أو يسعى به إلى من يصادر املالك فيضمن ،ولو ضيع بالنسيان ففي
ضمانه وجهان ،وإن سلم مكرها فقرار الضمان على الظالم ،وفي توجه املطالبة عليه وجهان ،ومهما
طالبه الظالم فعليه أن يخفي».4
وهاته أيضا من املسائل التي تعقبها الشيخ ابن عرفة على ابن شاس ،فقال« :وقول ابن الحاجب
وابن شاس :ولو سعى بها إلى مصادر ضمنها واضح لتسببه في تلفها ،وال اعلم نص املسألة إال في وجيز
الغزالي».5
إضافة املسألة للمذهب ألن أصول املذهب ال تنافيها.

قد ينقل ابن شاس املسألة من املذهب الشافعي ،فيضيفها للمذهب املالكي إذا ظهرت له أنها ال
تنافي أصول املذهب .قال الشيخ الوانوغى « :وأما صاحب الجواهر ،فالظاهر أن ما ال يقف على نص
فيه ويجده منصوصا للشافعية وال يظهر له مخالفته للمذهب ينقله نصا فى املذهب» ،6ومن أمثلة
ذلك:
[مسألة :تنازع الشريكين في استحقاق الشفعة] .قال ابن شاس« :وإذا تساوى الشريكان إلى
 -1قال الشيخ عليش رحمه هللا« :املصادر :بضم امليم وكسر الدال ،أي :ظالم .أو فتحها ،أي :للمودع الذي صادره ظالم ليأخذ
ماله ظلما ،ودفعها له بحضرته»( .عليش ،محمد بن أحمد املالكي ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،دار الفكر (بيروت)،
1989م ،ج ،7ص.)25
 -2عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج ،2ص.852
 -3جامع األمهات ،م س ،ص.405
 -4الغزالي ،أبي حامد محمد بن محمد ،الوجيز في فقه اإلمام الشافعي ،تحقيق :أحمد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية،
الطبعة األولى2004 ،م ،ص.265-266
 -5مختصر ابن عرفة ،م س ،ج ،7ص.214
 -6العقد الثمين في تاريخ البلد األمين ،م س ،ج ،2ص.32
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مجلس الحاكم ،وزعم كل واحد أن شراء اآلخر متأخر ،وله هو الشفعة عليه ،فالقول قول كل واحد
في عصمة ملكه عن الشفعة ،فإن تحالفا تناكال تساقط القوالن .وإن حلف أحدهما ونكل اآلخر
ق�ضى ملن حلف بالشفعة» .1وتبعه في ذلك ابن الحاجب.2
قال ابن عرفة« :وال أعرفها بنصها ألحد من أهل املذهب ،وإنما هو نص وجيز الغزالي ،فأضافها
ابن شاس للمذهب ،وأصول املذهب ال تنافيها ،وهي كاختالف املتبايعين في كثرة الثمن وقلته من حيث
أن نفس دعوى كل منهما تستلزم ثبوت دعواه».3
التصرف في لفظ املسألة حتى توافق أصول املذهب.
قد يتصرف ابن شاس أحيانا في ألفاظ املسألة لجعلها موافقة ألصول املذهبُ ،
فيدخل في املذهب
ما ليس منه .ومثال ذلك:
[مسألة :قول العبد لزوجته إن مات سيدي فأنت طالق] ،قال ابن شاس في الجواهر« :وإذا قال
العبد لزوجته :إن مات سيدي ،فأنت طالق طلقتينَ ،
فب َّت السيد عتقه في املرض ،ثم مات بقيت معه
بطلقة على حكم يوم الحنث».4
وهاته املسألة سئل عنها الشيخ أبو عبد هللا بن مرزوق فيما نقله عنه اإلمام الونشري�سي في معياره،
ّ
فبين أنها خالف املذهب ،ثم قال« :وهذا ٌ
سهو ال شك فيه ،ألنه جعل يوم الحنث بعد موت السيد،
واملذهب فيما رأينا أنه مقصدكم أن يوم الحنث هو يوم التعليق؛ لتعليقه على أجل آت والبد ...فإن
عبارة ابن شاس فيها ٌّ
عي ،وأظنهما -ابن شاس وابن الحاجب -نقال املسألة من وجيز الغزالي ،وعبارة ابن
شاس كعبارته ،وزاد في الوجيز :وقيل ينفذ».5
وبرجوعنا إلى كالم الشيخ أبي حامد الغزالي في كتابه الوسيط نجد أن عبارة ابن شاس ال تبعد
 -1عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج ،3ص.880-881
 -2ابن الحاجب ،عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس املالكي ،جامع األمهات ،تحقيق :أبي عبد الرحمن األخضر األخضري،
دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية2000 ،م ،ص.418
 -3ابن عرفة ،محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي ،املختصر الفقهي ،تحقيق :حافظ عبد الرحمن محمد خير ،مؤسسة خلف
أحمد الحبتور لألعمال الخيرية(دبي) ،الطبعة األولى2014 ،م ،ج ،7ص.394
 -4عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج ،2ص.540
 -5الونشري�سي ،ألبي العباس أحمد بن يحيى ،املعيار املعرب والجامع املغرب ،خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور
محمد حجي ،طبعة وزارة األوقاف املغربية1981 ،م ،ج ،4ص.159
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كثيـرا عما ذكره الغزالي بحيث يقول« :إذا قال العبد لزوجته :إن مات سيدي فأنت طالق طلقتين،
فقال السيد :للعبد إن مت فأنت حر ،فمات ،قال ابن الحداد :تقع طلقتان ،وله الرجعة؛ ألنه عتق
قبل حصول التحريم بالطلقتين ،بل مع الطلقتين .ومنهم من خالف؛ ألنه لم يتقدم العتق على
الطلقتين ،بل جرى معه».1
َ
وقد تصرف ابن شاس في نقله هذا ،فجعل مكان[ :إن مت فأنت حر][ ،ف َب َّت السيد عتقه]،
وحاول بذلك موافقة املذهب ،وهو أن تعليق الطالق على املوت ينجز على مذهبه ،فيكون ّ
بت السيد
لعتقه إنما هو بعد أن حرمت عليه ،فال تحل له إال بعد زوج ...ألنه طلق جميع طالقه .وهذا ٌ
سهو ال
شك فيه ،ألنه جعل يوم الحنث بعد موت السيد.2
التعويل على قول الغزالي لظنه عدم وجود دليل ومستند للمسألة باملذهب.
قد يخفى عن ابن شاس مستند املسألة أو دليلها ،فيظن أن ال أصل لها ،وهي في أمهات املذهب،
فيعمد إلى التعويل على نقل الغزالي فيدخل في املذهب ما ليس منه ،ومن ذلك:
[مسألة :إذا قال أنت طالق يوم يقدم فالن ،فقدم ليال ،يقع الطالق] ،فقد قال ابن شاس رحمه
هللا« :ولو قال :أنت طالق يوم يقدم فيه فالن ،فقدم نصف النهار ،تبين الوقوع أول النهار .ولو قدم
ً
ليال لم تطلق إال أن تكون نيته تعليق الطالق بالقدوم».3
وهذه املسألة أيضا من املسائل التي سئل عنها الشيخ أبو عبد هللا بن مرزوق على أن اإلمام ابن
شاس خالف فيها ما في املدونة ،وأنه ّ
عول على قول الغزالي في الوسيط .4
فأجاب رحمه هللا« :إن الذي أشرتم إلى أنه في املدونة مخالف لهذا هو قوله في األيمان بالطالق..
وأما قوله قبل هذا :وإن قال المرأته :إذا قدم فالن ..املسألة ،فال دليل فيها».5
ولو تأملت كالم الشيخ الغزالي لوجدته وفاقا ملا نقل ابن شاس ،فقد قال في وسيطه« :إذا قال
 -1الغزالي ،أبي حامد حمد بن محمد ،الوسيط في املذهب ،تحقيق :أحمد إبراهيم ,محمد تامر ،طبعة دار السالم (القاهرة)،
الطبعة األولى1417 ،هـ ،ج ،5ص.446
 -2املعيار املعرب ،م س ،ج ،4ص.159
 -3عقد الجواهر الثمينة ،م س2 ،ج ،ص.540
 -4املعيار املعرب ،م س ،ج ،4ص.162
 -5م ن ،ج ،4ص.163
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أنت طالق يوم يقدم فالن ،فقدم ضحوة طلقت في الحال على وجه ،وقيل :إنه يتبين وقوع الطالق
أول اليوم ،وينبني عليه حكم امليراث لو قدم وقت الظهر ومات الزوج ضحوة ،ولو قدم ليال لم تطلق،
وقيل :تطلق».1
األخذ بما يقتضيه مجرد اللفظ دون املعاني رغم مخالفة مقت�ضى املذهب.
يساير ابن شاس أحيانا املذهب الشافعي في بعض املسائل ،فيأخذ بظاهر األلفاظُ ،ويعرض عن
املعاني التي يراعيها املذهب املالكي ،فيدخل باملذهب ما ليس منه .ومن ذلك:
[مسألة :البشارة الخبر األول ،والكذب خبر كالصدق] ،قال ابن شاس في كتاب الطالق« :والبشارة
هي الخبر األول ،والكذب خبر كالصدق» .2وهو تبع في هذا ملا ذكره الغزالي رحمه هللا في كتابه الوسيط:
«وإن قال :إن أخبرتني بأن زيدا قدم ،فأخبرت كاذبة طلقت؛ ألن الكذب خبر».3
وجاء في املعيار للونشري�سي أن ابن مرزوق رحمه هللا سئل عن جريان هاته املسألة على ما عهد من
الشافعية من اعتبار مجرد اللفظ في األيمان واإلعراض عن املعاني ،والذي يقتضيه املذهب املالكي
أنه ال يحنث إال بالخبر الصدقَّ ...
فكأن ابن شاس ما عنى بكالمه إال هذا .4فقال رحمه هللا« :أكثر
مسائل هذا الفصل نقلها ابن شاس من الوجيز ،فينبغي التأمل فيها فيما وافق املذهب وما خالفه».5
اعتقاد جريان املسألة على أصول املذهب.
قد يظن ابن شاس املسألة تجري على أصول املذهب فينسبها إليه ،فيظن املطلع عليها أنها نص
باملذهب ،ومن أمثلة ذلك:
[مسألة غرامة رجوع رجل وعشر نسوة عن شهادة الرضاع] .قال ابن شاس « :فلو شهد رجل
وعشر نسوة على رضاع ،ثم رجع الكل بعد الحكم ،فعلى الرجل سدس ما يجب من الغرامة عما
6
أتلفت الشهادة ،وعلى كل امرأة نصف سدس إذ ال يتوقف الشرط على الرجل».
 -1الوسيط في املذهب ،م س ،ج ،5ص.447
 -2عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج ،2ص.540
 -3الوسيط في املذهب ،م س ،ج ،5ص.446
 -4املعيار املعرب ،م س ،ج ،4ص.163
 -5م ن ،ج ،4ص.165
 -6عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج ،3ص.1071-1072
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قال ابن الحاجب« :فلو كان مما يقبل فيه امرأتان كالرضاع وغيره ورجعوا فعلى الرجل سدس،
وعلى كل امرأة نصف سدس».1
ولفظ ابن الحاجب تابع ملا ذكره ابن شاس نقال عما ذكره الغزالي في وجيزه ،حيث قال« :ولو شهد
على مال رجل وامرأتان أو عشر ،فنصف الغرم على املرأة ونصفه على جميع النسوة ،ولو شهد على
رضاع ُمحرم وعشر نسوة ،ورجعوا ،فعلى الرجل سدس ،وعلى كل امرأة نصف سدس ،وينزل كل
2
امرأتين منزلة رجل ،ألن هذا يثبت بشهادة النسوة ،فال يتوقف شطره على الرجل».
وقد اعترض ابن عرفة على نسبة ابن شاس ذلك القول للمذهب واعتبره توهما منه ،فقال « :وال
أعرف هذه املسألة ألحد من أهل املذهب ،ولقد أطال الشيخ والصقلي 3في هذا الباب بذكر مسائل
كثيرة ،ولم يذكراه» ثم أضاف « :ذكره الغزالي في وجيزه بلفظ ما ذكره ابن شاس فأضافه ابن شاس
ً
إلى املذهب على عادته في ذلك ظنا منه أنها جارية على أصول املذهب ،وعليه في ذلك تعقب عام ،وهو
إضافته ما يظنه أنه جار على املذهب إلى املذهب كأنه نص فيه ،وتعقب خاص ،وهو حيث يكون
ً 4
اإلجراء غير صحيح كهذه املسألة ،فتأمل ذلك منصفا».
ونقل ابن غازي قول ابن هارون« :جعلوا على الرجل ضعف ما على املرأة ،وفيه نظر ،والقياس
استواء الرجل واملرأة في الغرم في هذا الفصل ،ألن شهادة املرأة فيه كشهادة الرجل ،ونحوه البن عبد
5
السالم».
األخذ بنص الغزالي إذا وافق املذهب وتقديمه على نصوص أهل املذهب.
ومما يعاب على ابن شاس أيضا تقديمه لنصوص الغزالي على نصوص املذهب ،واألولى األخذ
بنصوص املذهب وتقديمها ،ومن أمثلة ذلك:
 -1جامع األمهات ،م س ،ص.482
 -2الوجيز للغزالي ،م س ،ص.497
 -3املراد بالشيخ :ابن أبي زيد القيرواني (ت386ﻫ) ،والصقلي :هو ابن يونس (ت451ﻫ) ،صاحب الجامع ملسائل املدونة.
 -4مختصر ابن عرفة ،م س ،ج ،9ص.461-462
 -5انظر :ابن غازي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد العثماني ،شفاء الغليل في حل مقفل خليل ،دراسة وتحقيق :الدكتور أحمد
بن عبد الكريم نجيب ،طبعة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث( ،القاهرة) ،الطبعة األولى2008 ،م ،ج ،2ص1063
 /املواق ،محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري ،التاج واإلكليل ملختصر خليل ،دار الكتب العلمية ،الطبعة
األولى1994 ،م ،ج ،8ص / 252منح الجليل ،م س ،ج ،8ص.528
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[مسألة :هل يق�ضي القا�ضي على ّ
عدوه أم يحيله على غيره؟] ،قال ابن شاس« :وال يق�ضي على
عدوه ،ويحيل على غيره» .1وهو نفس لفظ الغزالي في وجيزه« :ال يق�ضى لولده ،وال على عدوه ،بل
يحيل على غيره» .2وعقب ابن عرفة رحمه هللا على ابن شاس في نقله هذا فقال« :تبع فيه نص الغزالي
في الوجيز ،واألولى أن يتبع نص النوادر».3
ويقصد بنص النوادر ما نقله ابن أبي زيد القيرواني عن ابن املواز أنه قال« :إذا حكم القا�ضي،
فأقام املحكوم عليه بينة أن القا�ضي عدو له ،فال يجوز قضاؤه عليه» .4واعتبر هذا اللفظ أتم ،ألنه
بعد الوقوع.5
الغفلة بعزو نصوص أقوال املذهب الشافعي للمذهب املالكي دون بيان.
وهذه من األسباب التي أنكرها أهل العلم عن ابن شاس ،عزوه لنصوص أقوال مذهب الشافعي
ملذهب مالك دون بيان جريانها على أصول مذهب مالك ،ومن الشواهد على ذلك:
[مسألة :إنهاء الحكم إلى القا�ضي اآلخر باملشافهة] ،قال ابن شاس« :وأما الشفاهة ،فلو شافه
ً
قاضيا آخر لم يكف ،ألن أحدهما في غير محل واليته ،فال ينفع سماعه أو إسماعه ،إال إذا
القا�ضي
كانا قاضيين لبلدة واحدة ،أو تناديا من طرفي واليتهما ،فذلك أقوى من الشهادة فيعتمد».6
وهذا نقل ملا في الوجيز من كالم الغزالي باللفظ ،ونصه« :ولو شافه القا�ضي اآلخر لم يكف؛ ألن
السامع واملسمع ال بد وأن يكون في غير محل واليته ،فال يصح سماعه وال يصح إسماعه إال إذا جوزنا
قاضيين في بلدة واحدة أو تناديا من طرفي واليتهما ،فذلك أقوى من الشهادة فيعتمد».7
 -1عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج ،3ص.1014
 -2الوجيز للغزالي ،م س ،ص.482 :
 -3مختصر ابن عرفة ،م س ،ج ،9ص.133
 -4ابن أبي زيد ،أبي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن ،النوادر والزيادات على ما في املدونة ،تحقيق :الدكتور عبد الفتاح محمد
الحلو وجماعة ،طبعة دار الغرب اإلسالمي(بيروت) ،الطبعة األولى1999 ،م ،ج ،8ص.74
 -5مختصر ابن عرفة ،م س ،ج ،9ص.133
 -6عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج /3ص.1026
 -7الوجيز للغزالي ،م س ،ص.485
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ُ
وقد تبع َ
ابن شاس في ذلك األئمة بعده كابن الحاجب في جامع األمهات  ،1وقبله ابن عبد السالم

وابن هارون.2
وتعقب ابن عرفة عليهم ذلك ،فقال« :وال أعرف من جزم به من أهل املذهب ،وإنما تبعا في ذلك
الغزالي» ،3وأنكر عليهم عزو نصوص أقوال مذهب ملذهب آخر إال ببيان جريانها على أصول املذهب
املعزو إليه.4
العدول عن األخذ برواية من الروايات إلى املعنى اللغوي.
ومن ذلك تعريف األرض املوات فقد ّ
عرفها ابن شاس فقال« :هي األرض املنفكة عن االختصاص».5
وتبعه في ذلك ابن الحاجب .6وكالهما نقل تعريف الغزالي في وجيزه« :واملوات كل منفك عن
اختصاص».7
ومعنى األرض املوات باملذهب ما نقل ابن رشد في رسم الدور من سماع يحيى بن القاسم من كتاب
السداد واألنهار روى ابن غانم( :موات األرض هي التي ال نبات بها) .8
قال ابن عرفة ..« :فتبع ابن شاس الغزالي ،وتركا [أي :ابن الحاجب وابن شاس] رواية ابن غانم
( 190ﻫ) ،وهي أجلى لعدم توقف تصور مدلولها على االختصاص وموجبه».9
 -1انظر :جامع األمهات ،م س ،ص.466
 -2انظر :شفاء الغليل ،م س ،ج ،2ص.1013
 -3مختصر ابن عرفة ،م س ،ج ،9ص.174
 -4نفسه.
 -5عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج ،3ص.948
 -6جامع األمهات ،م س ،ص.444
 -7الوجيز للغزالي ،م س ،ص.227
 -8انظر :ابن رشد الجد ،أبو الوليد محمد بن أحمد ،البيان والتحصيل ،تحقيق :محمد حجي وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي
(بيروت) ،الطبعة الثانية1988 ،م ،ج ،10ص / 301ومختصر ابن عرفة ،م س ،ج ،8ص / 378الحطاب ،شمس الدين أبي
عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة1992 ،م ،ج،6
ص.11
 -9مختصر ابن عرفة ،م س ،ج ،8ص.378
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قال الشيخ الحطاب« :والتعريف املذكور تبع املصنف -الشيخ خليل -فيه ابن الحاجب وهو تبع
ابن شاس وهو تبع الغزالي وهو قريب مما قال أهل اللغة في معناه».1
التوهم وسوء النظر بنسبة أقوال للمذهب رغم جالء مخالفتها ملا في املدونة.
قد يحصل البن شاس في بعض املسائل توهم ،فينسب للمذهب ما ليس فيه ،وربما يكون في
املسألة نصوص واضحة ،ومن أمثلة ذلك:
[مسألة :جواز بيع املاشية املو�صى بنتاجها للغير] ،قال ابن شاس« :بخالف املاشية املو�صي
بنتاجها للغير ،فإنه يجوز بيعها لبقاء بعض املنافع» .2وتبعه في هذا ابن الحاجب فقال كقوله:
«ويجوز بيع ماشية أو�صى بنتاجها لبقاء بعض املنافع».3
واألصل أن كالمهما هو كالم الغزالي في الوجيز ،ونصه« :واملاشية املو�صى بنتاجها للغير يجوز بيعها
لبقاء بعض املنافع».

4

وقد اعتبر ابن عرفة كالم ابن شاس وابن الحاجب وهم شنيع ،فاستغرب كيف استحال نقل
هذا للناس مع جالء مخالفته ملا في املدونة ،وعاب على ابن شاس سوء نظره بإضافته ملسائل الوجيز
للمذهب ،رغم مخالفتها ألصول املذهب.

5

قد تلتبس عليه املسألة فيضيفها للمذهب وهي مخالفة ألصوله.
قد يقع البن شاس ُل ٌ
بس في بعض املسائل فيضيفها للمذهب ،وهي مخالفة ألصول املذهب ،وما
في أمهاته .ومن الشواهد على ذلك:
 -1مواهب الجليل ،م س ،ج ،6ص.2
 -2عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج ،3ص.1228
 -3جامع األمهات ،م س ،ص.546
 -4الوجيز للغزالي ،م س ،ص.259
 -5انظر :مختصر ابن عرفة ،م س ،ج ،10ص.487
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[مسألة :إخراج اثنان املال من الحرز .هل النقب 1يبطل حقيقة الحرز2؟] فقد قال ابن شاس:
ً
«فلو نقب وأخرج غيره ،فإن كانا متعاونين قطعا ،وإن انفرد كل واحد بفعله دون اتفاق بينهما فال
قطع على واحد منهما» .3وتبعه في هذا ابن الحاجب كعادته ،فقال« :فلو نقب وأخرج غيره ،فإن كانا
4
متفقين قطعا ،وإال فال قطع على واحد منهما».
وقد اعترض ابن عرفة عليهما مخالفة املذهب بزعمهما ،واتباع الغزالي في هذه املسألة ،فقال« :ال
أعرف هذا الفرع ألحد من أهل املذهب ،وإنما ذكره الغزالي في وجيزه على أصلهم 5أن النقب يبطل
حقيقة الحرز ،ومسائل املدونة وغيرها تدل على أن النقب ال يبطل حقيقة الحرز».6
واملذهب ما جاء في املدونة أن اإلمام مالك رحمه هللا« :سئل عن السارقين ينقبان البيت ،فيدخل
أحدهما فيقرب املتاع إلى باب النقب ،فيتناوله الخارج؟
ُ
قال :إن كان الداخل لم يخرجه من حرزه ،والخارج هو الذي أدخل يده إليه حتى أخرجه ،قطع
الخارج ولم ُي ْقطع الداخل ،فإن كان الداخل أخرجه من حرزه ،فتناوله الخارج ،قطع الداخل ،ولم
يقطع الخارج».7
قد تسرقه العبارة فينسجها على منوال الغزالي ،فيخالف بها روايات املذهب.

ً
آلى ابن شاس على نفسه نسج كتابه على منوال وجيز الغزالي ،إال أن العبارات أحيانا تخونه
فتوقعه في مخالفة روايات املذهب ،ومن ذلك:
[مسألة :ضمان املغصوب إذا فات بيد غاصبه] ،قال ابن شاس« :ويثبت الغصب في العقار
 -1النقب :مصدر نقب ال�شيء نقبا خرقه ،واسم املكان املخروق أيضا نقب ،والنقب الطريق في الجبل يخرجه من الحرز.
(محمود عبد املنعم ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،طبعة دار الفضيلة القاهرة1999 ،م ،ج ،3ص)435
 -2الحرز :املوضع الحصين :يقال :هذا حرز حريز ،واحترزت من كذا وتحررت منه ،أي :توقيته( .الجوهري ،أبي نصر إسماعيل
الفارابي ،الصحاح تاج اللغة ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،طبعة دار العلم للماليين (بيروت) ،الطبعة الرابعة1987 ،م،
ج ،3ص.)873
 -3عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج ،2ص.1167
 -4جامع األمهات ،م س ،ص.521
 -5أي :الشافعية.
 -6مختصر ابن عرفة ،م س ،ج ،10ص.257
 -7مالك بن أنس بن مالك ،املدونة الكبرى رواية سحنون ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1994 ،م .ج ،4ص.532
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بالدخول وإزعاج املالك ،وباالستيالء -على العقار -وإن لم يكن .فأما لو غصب السكنى فقط،
فانهدمت الدار إال موضع مسكنه لم يضمن ،ولو انهدم مسكنه لغرم قيمته».1
وقال ابن الحاجب« :ويكون التفويت باملباشرة ..وفي العقار باالستيالء وإن لم يسكن» .2فعبارة
َ
ابن َ
الح ِاجب تابعة ملا ذكره ابن شاس ،وكال القولين منسوج َعلى منوال وجيز الغزالي في هذا املحل.3
ً
وليس املذهب كذلك ،بل مجرد االستيالء يوجب الضمان ،قال ابن يونس« :من غصب شيئا
فقد ضمنه يوم الغصب» .4وقال ابن عرفة« :فحاصل كالم ابن الحاجب وشارحه :أن غير العقار ال
يتقرر فيه الضمان بمجرد االستيالء ،وليس املذهب كذلك ،بل مجرد االستيالء ،وهو مجرد حقيقة
الغصب توجب الضمان».5
املطلب الثاني :موقف النقاد من تأثر اإلمام ابن شاس بالغزالي

َّ
ابن شاس في جواهره بالغزالي ،وتبعه في ذلك ُ
تأثر ُ
ابن الحاجب ،وبلغ تسرب الفقه الشافعي
للمذهب املالكي مداه ،حين اختصر الشيخ خليل جامع األمهات البن الحاجب في مختصره ،ليكون
6
َ
ُ
مختصر خليل
مختصر ابن شاس ،مما دفع أهل العلم النقاد لتتبع املسائل التي خالف فيها
مختصر
ِ
ابن شاس أصول املذهب ،وفيما يلي نقل لبعض مواقف أئمة املذهب النقاد من ابن شاس وكتابه
الجواهر خاصة ،ومن مختصرات املتأخرين عامة وابن شاس منهم.
أوال :موقف أئمة املذهب النقاد من ابن شاس وكتابه الجواهر.

موقف اإلمام أبي عبد هللا محمد بن سليمان السطي (ت057ﻫ):
-1عقد الجواهر الثمينة ،م س ،ج ،3ص.863-864
 -2جامع األمهات ،م س ،ص.409
 -3شفاء الغليل ،م س ،ج ،2ص.847
 -4الصقلي ،أبي بكر محمد بن عبد هللا بن يونس ،الجامع ملسائل املدونة ،تحقيق :مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه /نشر
معهد البحوث العلمية ،وتوزيع دار الفكر ،الطبعة األولى2013،م ،ج ،18ص.273
 -5مختصر ابن عرفة ،م س ،ج ،7ص.256
 -6قال الحجوي بعد أن تساءل هل يكون خليل أجهز على املذهب باختصاره ملختصر مختصر ابن شاس؟« :لكن في الحقيقة
أن الذي أجهز عليه هم الذين جعلوه ديوان دراسة للمبتدئين واملتوسطين ،وهو ال يصلح إال للمحصلين ،على أن صاحبه قال
في أوله :مبينا ملا به الفتوى ،ولم يقل جعلته لتعليم املبتدئين ،فال لوم عليه»( .الحجوي ،محمد بن الحسن الثعالبي ،الفكر
السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي ،دار الكتب العلمية (بيروت) ،الطبعة األولى1995 ،م ،ج ،2ص.)287-288
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تتبع أبو عبد هللا محمد بن سليمان السطي (750ﻫ) املسائل التي خالف فيها ابن شاس املذهب،
وجعلها في تأليف مستقل ،قال التنبكتي« :له تعليق على ابن شاس فيما خالف فيه املذهب».1
موقف الشيخ أبي عبد هللا محمد بن عرفة رحمه هللا( 308ﻫ):
نص أبو علي الحسن بن رحال املعداني في شرح على مختصر خليل« :فتح الفتاح» أن ابن عرفة
كان كثير االعتراض على ابن شاس ،وإن كان لم يعترض عليه إال العشر ،حيث قال« :وابن عرفة وإن
كان يعترض كالمه [أي :ابن شاس] ،نجزم قطعا  -وهللا حسيب من زاد  -أنه لم يعترض منه العشر
مع كون الباقي يحتاج إلى االعتراض غاية ،وقد نبهنا على هذا في غير ما موضع ،ومن ارتاب فالعرب
بالباب».2
وما أنكر شيخ النقاد ابن عرفة رحمه هللا على الشيخ ابن شاس هو انتصابه لنقل مسائل الغزالي
َ
وإضافتها للمذهب ،فاعتبر ذلك أمرا مستقبحا وتوهما
وسوء النظر منه .3فقال رحمه هللا عنه وعن
ابن الحاجب « :وقد تقدم لهما مسائل من هذا النوع ،وفي إضافتها 4للمذهب مسائل الغزالي مع
مخالفتها أصول املذهب ،ولهذا كان كثير من محققي شيوخ شيوخنا ال ينظر كتاب ابن الحاجب -
وهو مختصر للجواهر ،-ويرى قراءة الجالب 5دونه».6
ومع ذلك فإنصاف ابن عرفة جعله يرجح قول ابن شاس في مسائل كثيرة يطول ذكرها هنا.7
موقف الشيخ أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الوانوغي التون�سي ( 918ﻫ):
ّنبه الشيخ الوانوغي أن ابن شاس كان إذا لم يظفر بنص باملذهب نقله من الشافعية ما لم ينص
على مخالفته للمذهب ،فقال رحمه« :وأما صاحب الجواهر ،فالظاهر أن ما ال يقف على نص فيه
 -1التنبكتي ،أحمد بابا بن أحمد ،نيل االبتهاج بتطريز الديباج ،عناية وتقديم :عبد الحميد عبد هللا الهرامة ،دار الكاتب
(طرابلس-ليبيا) ،الطبعة الثانية2000 ،م ،ج ،2ص / 62شجرة النور الزكية ،م س ،ج ،1ص.318
 -2فتح الفتاح ،م س ،باب الخلع( ،ج137/ 2ظ).
 -3مختصر ابن عرفة ،م س ،ج/9ص ،174ج/10ص.487
 -4كذا في مختصر ابن عرفة ،ولعل الصواب :إضافتهما.
 -5يقصد كتاب التفريع في فقه اإلمام مالك بن أنس البن الجالب (378هـ).
 -6انظر :مختصر ابن عرفة ،م س ،ج ،10ص / 257شفاء الغليل ،م س ،ج ،2ص.1123
 -7مختصر ابن عرفة ،م س ،انظر املسائل اآلتية :ج/8ص464؛ ج/9ص510؛ ج/9ص532؛ ج/10ص48؛ ج/10ص294؛
ج/10ص ..489وغيرها.
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ويجده منصوصا للشافعية وال يظهر له مخالفته للمذهب ينقله نصا فى املذهب .والظاهر :أن أمره
فى هذه املسألة كذلك؛ ألنه لو وقف على النص فال يتركه».1
ونقل عن أشياخه أن ابن شاس ال يعتمد في الفتوى والحكم ،فقال رحمه هللا« :وأشياخنا ينقلون
عن أشياخهم :أنه ينقل عن الشافعية كثيرا ،وأنه ال يبلغ رتبة من يعتمد على فهمه فى املذهب وإن
عزاه ،ويصرحون بمنع الفتيا والحكم منه ،وما ال يعزوه أشد فى ذلك ،وهللا أعلم».2
موقف الشيخ ابن مرزوق الحفيد رحمه هللا ( 248ﻫ):
حذر الشيخ ابن مرزوق رحمه هللا من نقوالت الشيخ ابن شاس من وجيز الغزالي بعد إجابته عن
بعض املسائل ،ودعا إلى التأمل فيها وتحقيقها ،فقال« :وبالجملة فأكثر مسائل هذا الفصل نقلها ابن
شاس من الوجيز ،فينبغي التأمل فيها فيما وافق املذهب وما خالفه».3
موقف الشيخ ابن رحال املعداني (0411ﻫ):
كان أبو علي الحسن بن رحال املعداني كثير التتبع للمسائل التي خال فيها ابن شاس املذهب،
وتبع فيه الغزالي في وجيزه ،ومن طالع شرح الكبير على مختصر الشيخ خليل وجده كثير التتبع لهذه
املسائل والتنصيص عليها ،بل ومقارنتها بمسائل الغزالي وعبارته ،ورأى أن ذلك مما يضعف الثقة
بكتاب ابن شاس ،فقال بعد نقل كالم للغزالي« :وهو عين كالم ابن شاس حتى في املحل ،فإن الغزالي
بدأ بها ،وهذا يقلل الثقة غاية بكالم ابن شاس ،ومن تتبع كالمه وجده هكذا في الكثير من كتابه أو
األكثر» .4وقال أيضا« :وما ذكره ابن شاس ،قد رأيته ،ولكن تبع فيه الغزالي على عادته».5
ثانيا :موقف أئمة املذهب النقاد من مختصرات املتأخرين عامة.

موقف اإلمام أبي عبد هللا محمد املقري ( 957ﻫ):
نقل الونشري�سي في معياره أن اإلمام املقري اتخذ موقف الرافض ملختصرات املتأخرين  -ومختصر
 -1العقد الثمين في تاريخ البلد األمين ،م س ،ج ،2ص.32
 -2نفسه.
 -3املعيار املعرب ،م س ،ج ،4ص.165
 -4فتح الفتاح ،م س ،باب القسم بين الزوجات( ،ج1/72ظ).
 -5م ن ،باب النفقات( ،ج1/219ظ).
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ابن شاس من ضمنهم ،-فاستنكر استباحة الناس النقل منها ،واالقتصار على حفظ ما ّ
قل لفظه
ونزر حظه ،والعدول عن كتب األئمة ،فقال« :ثم كان أهل هذه املائة عن حال من قبلهم من حفظ
املختصرات ،وشق الشروح واألصول الكبار ،فاقتصروا على حفظ ما ّ
قل لفظه ونزر حظه ،وأفنوا
ً
أعمارهم في حل لغوزه وفهم رموزه ،ولم يصلوا إلى رد ما فيه إلى أصوله بالتصحيح ،فضال عن معرفة
الضعيف من ذلك والصحيح ،بل هو حل مقفل ،وفهم أمر مجمل ،ومطالعة تقييدات زعموا أنها
تستنهض النفوس ،فبينا نحن نستكثر العدول عن كتب األئمة إلى كتب الشيوخ».1
موقف اإلمام أبي إسحاق الشاطبي ( 097ﻫ):
أبان اإلمام الشاطبي عن موقفه بتركه األخذ عن كتب املتأخرين ،فقد الحظ ذلك بعض أصحابه،
فكتب إليه يسأله ،فأجابه« :وأما ما ذكرتم من عدم اعتمادي على التآليف املتأخرة ،فليس ذلك
مني محض رأي ،ولكن اعتمدته بحسب الخبرة عند النظر في كتب املتقدمين مع املتأخرين ،وأعني
باملتأخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهم ،وألن بعض من لقيته من العلماء
بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب املتأخرين وأتى بعبارة خشنة ،ولكنها محض النصيحة ،والتساهل
َّ
في النقل عن كل كتاب جاء ال يحتمله دين للا».2
ولهذا جعل عمدته على كتب املتقدمين ،وأخذ يو�صي بذلك قائال« :فلذلك صارت كتب املتقدمين
وكالمهم وسيرهم ،أنفع ملن أراد األخذ باالحتياط في العلم».3
موقف اإلمام أحمد بن قاسم القباب الفا�سي ( 977ﻫ):
نقل الونشري�سي والتنبكتي أن قائل العبارة الخشنة في حق الفقهاء املتأخرين التي ذكرها اإلمام
الشاطبي آنفا هو صديقه وشيخه القباب ،وقد كان يقول« :إن ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب
 -1املعيار املعرب ،م س ،ج ،2ص / 480أبو األجفان ،أبي عبد هللا محمد ،اإلمام أبو عبد هللا محمد املقري التلمساني ،الدار
العربية للكتاب (بن عروس  -تونس)1988 ،م ،ص .185-186
 -2انظر :املعيار املعرب ،م س ،ج ،11ص / 142نيل االبتهاج ،م س ،ص.52
 -3الشاطبي ،إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي ،املوافقات ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،طبعة دار ابن
عفان ،الطبعة األولى1997 ،م ،ج ،1ص.153
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أفسدوا الفقه» ،1وقال أيضا« :شأني عدم االعتماد على التقاييد املتأخرة ،إما للجهل بمؤلفها أو
جدا» .2وهذا وصف ُم ٌ
لتأخر أزمنتهم ً
بالغ فيه ٌّ
حاد التجريح.
موقف اإلمام ابن خلدون ( 708ﻫ):
ذكر اإلمام الحجوي الثعالبي ( 1376ﻫ) أن ابن خلدون في مقدمته نحى نحو الشاطبي رحمه هللا
في أن املتأخرين أفسدوا الفقه .3فقد عنون أحد فصول مقدمته بقوله[ :في أن كثرة االختصارات
املوضوعة في العلوم مخلة بالتعليم] ،4ومما جاء تحت هذا الفصل« :وربما عمدوا إلى الكتب األمهات
ً
املطولة في الفنون للتفسير والبيان ،فاختصروها تقريبا للحفظ ،كما فعله ابن الحاجب في الفقه
وأصول الفقه ،وابن مالك في العربية ،والخونجي في املنطق ،وأمثالهم .وهو فساد في التعليم ،وفيه
إخالل بالتحصيل».5
خاتمة:

وخاتمة املطاف في هذا البحث ،أحمد هللا على نعمه التي ال تعد وال تح�صى ،وأشكره على ما ّ
من به
من إتمام هذا العمل ،والذي خلصت منه إلى ما يلي:
إن ابن شاس رحمه هللا بلغ بغزارة علمه وفضله وعلمه بقواعد املذهب وأصوله منزلة شيخ مالكية
عصره.
إن كتاب الجواهر لقي استحسانا لدى أهل املذهب حتى صار من الكتب التي عكف عليها شرقا
وغربا لحسن ترتيبه وتنظيمه وتأصيله للمسائل وحسن تفريعها.
 -1نيل االبتهاج ،م س ،ص / 52أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري ،كفاية املحتاج ملعرفة
من ليس في الديباج ،دراية وتحقيق :محمد مطيع ،طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية1421 ،هـ2000/م ج،1
ص.99
 -2املصادر السابقة.
 -3الفكر السامي ،م س ،ج ،2ص.291
 -4ابن خلدون ،ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ،مقدمة ابن خلدون ،تحقيق :عبد هللا محمد الدرويش ،دار يعرب ،الطبعة
األولى2004 ،م ،ج ،2ص.346
 -5املصدر السابق.
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إن ابن شاس رحمه هللا حقق هدفه الذي رامه بتأليفه للجواهر ،وهو ر ّد االعتبار لدراسة أحكام
املذهب بعد جفاء ونفور ،فنفض غبار الجمود الذي أصاب أهل زمانه.
تأثر ابن شاس بوجيز الغزالي له دوافع وأسباب ،منها ما هو معلل ،ومنها ما هو ِه َنة وهفوة لم
يسلم منها ال عالم كبير ،وال جهبذ نحرير.
املنتقدين لكتاب الجواهر بين انتقاد منصف وانتقاد قاس وخشن ،مثل ما صدر عن الشيخ
القباب ،وتبناه تلميذه الشاطبي رحمهما هللا ،فالشيخ صدرت عنه أخطاء في املنهج حادت به عن
ً
ً
الصواب في بعض املسائل ،لكن جعله مفسدا ومخربا للمذهب أمر مبالغ فيه.
هذا ما يسر هللا تحصيله ،فمن يجد زلة قلم أو خطأ ،فابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون،
وكما قال األول :إن تجد عيبا فسد الخلال  ²جل من ال عيب فيه وعال.1
وهللا أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا ،وينفعنا بما علمنا ،وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.
الئحة املصادر واملراجع:

ابن األبار ،محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي ،التكملة لكتاب الصلة ،تحقيق :عبد السالم
الهراس ،دار الفكر (لبنان)1995 ،م.
ابن أبي زيد ،أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن القيرواني ،النوادر والزيادات على ما في املدونة من
غيرها من األمهات ،تحقيق :الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ،وجماعة ،طبعة دار الغرب اإلسالمي،
الطبعة األولى1999 ،م.
ابن الحاجب ،عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ،أبو عمرو جمال الدين املالكي ،جامع األمهات،
تحقيق :أبي عبد الرحمن األخضر األخضري ،دار اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية،
1421هـ2000 -م.
ابن الخطيب ،لسان الدين محمد بن عبد هللا بن سعيد السلماني اللو�شي ،اإلحاطة في أخبار
غرناطة ،دار الكتب العلمية (بيروت) ،الطبعة األولى1424 ،هـ.
 -1الحريري ،القاسم بن علي بن محمد بن عثمان ،ملحة اإلعراب ،دار السالم( ،القاهرة) الطبعة :األولى2005 ،م ،ص.78
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ابن خلدون ،ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ،مقدمة ابن خلدون ،تحقيق :عبد هللا محمد
الدرويش ،دار يعرب ،الطبعة األولى1425 ،هـ 2004 -م.
ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ،وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر( ،بيروت) بدون طبعة وسنة.
ابن رشد (الجد) ،أبو الوليد محمد بن أحمد ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل
ملسائل املستخرجة ،تحقيق :محمد حجي وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت  -لبنان ،الطبعة
الثانية 1408 ،هـ 1988 -م.
ابن السالك ،محمد عبد الرحمن بن باب العلوي ،عون املحتسب فيما يعتمد من كتب املذهب،
دراسة وتحقيق :محمد األمين بن محمد فال  -أحمد بن عبد الكريم نجيب ،مركز نجيبويه القاهرة-
مصر ،الطبعة األولى2010 ،م.
ابن شاس ،جالل الدين عبد هللا بن نجم ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم املدينة ،دراسة
وتحقيق :د .حميد بن محمد لحمر ،طبعة دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى1423 ،هـ-2003م.
ابن الصابوني ،محمد بن علي بن محمود ،أبو حامد ،جمال الدين املحمودي ،تكملة إكمال
اإلكمال في األنساب واألسماء واأللقاب ،طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
ابن عرفة ،محمد بن محمد الورغمي املالكي ،املختصر الفقهي ،تحقيق :د حافظ عبد الرحمن
محمد خير ،مؤسسة خلف أحمد الحبتور لألعمال الخيرية ،الطبعة األولى1435 ،هـ-2014م.
ابن عماد ،أبي الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد َ
العكري الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار
من ذهب ،تحقيق :محمود األرناؤوط ،تخريج لألحاديث :عبد القادر األرناؤوط ،دار ابن كثير ،دمشق
(بيروت) ،الطبعة األولى1406 ،هـ-1986م.
ابن غازي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي العثماني ،شفاء الغليل
في حل مقفل خليل ،دراسة وتحقيق :الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب ،طبعة مركز نجيبويه
للمخطوطات وخدمة التراث (القاهرة) ،الطبعة األولى1429 ،هـ-2008م.
ابن الغزي ،شمس الدين أبي املعالي محمد بن عبد الرحمن ،ديوان اإلسالم ،تحقيق :سيد كسروي
حسن ،دار الكتب العلمية (بيروت) ،الطبعة األولى 1411 ،هـ-1990م.
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ابن فرحون ،إبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين اليعمري ،الديباج املذهب في معرفة أعيان
علماء املذهب ،تحقيق وتعليق :د محمد األحمدي أبو النور ،دار التراث للطبع والنشر ،القاهرة-
مصر.
ابن كثير ،أبي الفداء إسماعيل بن عمر القر�شي ،البداية والنهاية ،تحقيق :علي شيري ،دار إحياء
التراث العربي ،الطبعة األولى1408 ،هـ  1988 -م.
أبو األجفان ،أبو عبد هللا محمد ،اإلمام أبو عبد هللا محمد املقري التلمساني ،دار النشر :الدار
العربية للكتاب ،بن عروس ،تونس1988 ،م.
تقي الدين الفا�سي ،محمد بن أحمد الحسني املكي ،العقد الثمين فى تاريخ البلد األمين ،تحقيق:
محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية (بيروت) ،الطبعة األولى1998 ،م.
التنبكتي ،أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري ،كفاية املحتاج
ملعرفة من ليس في الديباج ،دراية وتحقيق :محمد مطيع ،طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
املغربية1421 ،هـ2000/م.
التنبكتي ،أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري ،نيل االبتهاج
بتطريز الديباج ،عناية وتقديم :الدكتور عبد الحميد عبد هللا الهرامة ،دار الكاتب ،طرابلس-ليبيا،
الطبعة الثانية2000 ،م.
الجوهري ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق:
أحمد عبد الغفور عطار ،طبعة دار العلم للماليين (بيروت) ،الطبعة الرابعة1407 ،هـ-1987م
ّ
العربي بن محمد الثعالبي الجعفري ،الفكر السامي في تاريخ
الحجوي ،محمد بن الحسن بن
الفقه اإلسالمي ،طبعة دار الكتب العلمية( ،بيروت-لبنان) ،الطبعة األولى1416 ،هـ 1995 -م.
الحريري ،القاسم بن علي بن محمد بن عثمان ،ملحة اإلعراب ،دار السالم( ،القاهرة) الطبعة:
األولى2005 ،م.
الحطاب ،شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن ُّ
الرعيني املالكي ،مواهب
الجليل في شرح مختصر خليل ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة1412 ،ه 1992 -م.
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َ
الذهبي ،شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز ،تاريخ اإلسالم َو َوفيات
املشاهير َواألعالم ،تحقيق :بشار ّ
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األولى2003 ،م.
َ
الذهبي ،شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ْايماز ،سير أعالم النبالء،
أشرف على تحقيقه وتخريجه :الشيخ شعيب األرناؤوط ،طبعة مؤسسة الرسالة( ،بيروت) ،الطبعة
التاسعة 1413 ،هـ 1993م.
الزركلي ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،األعالم ،دار العلم للماليين ،الطبعة
الخامسة عشر2002 ،م.
السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين ،حسن املحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة،
تحقيق :محمد أبي الفضل إبراهيم /دار إحياء الكتب العربية-عي�سى البابي الحلبي وشركاؤه ،مصر،
الطبعة األولى1387 ،هـ-1967م.
الشاطبي ،إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي ،املوافقات ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن
آل سلمان ،دار ابن عفان ،الطبعة األولى1417 ،هـ-1997م.
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا ،الوافي بالوفيات ،تحقيق :أحمد األرناؤوط
وتركي مصطفى ،دار إحياء التراث( ،بيروت)1420 ،ه 2000 -م.
الصقلي ،أبو بكر محمد بن عبد هللا بن يونس التميمي ،الجامع ملسائل املدونة ،تحقيق :مجموعة
باحثين في رسائل دكتوراه ،نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي-جامعة أم القرى
(سلسلة الرسائل الجامعية املو�صى بطبعها) ،وتوزيع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة
األولى 1434 ،هـ-2013م.
عليش ،محمد بن أحمد بن محمد ،أبو عبد هللا املالكي ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،دار
الفكر( ،بيروت)1409 ،هـ1989/م.
الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد الطو�سي ،الوجيز في فقه اإلمام الشافعي ،تحقيق :أحمد فريد
املزيدي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1425 ،هـ 2004 -م.
الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد الطو�سي ،الوسيط في املذهب ،تحقيق :أحمد محمود إبراهيم،
محمد محمد تامر ،طبعة دار السالم ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى1417 ،هـ.
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فهرس مخطوطات مكتبة الجامع الكبير بتازة مرقونة .نسخة رقم.216 :
القرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس ،الذخيرة ،تحقيق محمد حجي ،وآخرون ،طبعة دار الغرب
(بيروت) ،سنة 1994م.
مالك (اإلمام) ،بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدني ،املدونة الكبرى رواية سحنون ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األولى1415 ،هـ 1994 -م.
محفوظ ،محمد ،تراجم املؤلفين التونسيين ،دار الغرب اإلسالمي (بيروت) ،الطبعة الثانية،
1994م.
محمود ،عبد الرحمن عبد املنعم ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،طبعة دار الفضيلة
للنشر والتوزيع1999 ،م.
مخلوف ،محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم ،شجرة النور الزكية في طبقات املالكية ،علق
عليه :عبد املجيد خيالي ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،الطبعة األولى 1424 ،هـ-2003م.
املعداني ،أبو علي الحسن بن رحال ،فتح الفتاح شرح مختصر خليل ،مخطوط خزانة القرويين،
برقم.)2012( :
املواق ،أبو عبد هللا محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي ،التاج
واإلكليل ملختصر خليل ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى1416 ،هـ-1994م.
الونشري�سي ،أبو العباس أحمد بن يحيى ،املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوي أهل إفريقية
واألندلس واملغرب ،خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي ،طبعة وزارة األوقاف
املغربية1401-1981 ،م.
اليافعي ،أبو محمد عفيف الدين عبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان ،مرآة الجنان وعبرة
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،وضع حواشيه :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية،
(بيروت-لبنان) ،الطبعة األولى1417 ،هـ  1997-م.
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