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 من أعالم المذهب المالكي مشرقا ومغربا

 القاضي عبد الوهاب

 

 احميدة بن زيطـة .د

 أدرارجامعة 

 

 

  :ملخص

ي تطدورر القاضي عبد الوهاب فقيه مالكي كبير من زعماء المدرسة العراقية. لقدد ذد م موددوبا ذدارزا فد

ن التلقدين  مدالمالكيدة المتتلةدة و دت كتاذده   الم هب المالكي ومثلت آراؤه جسرا معتبرا رذط ذين فروع المدارس

 أهم الكتب التي تعتمد في التدررس والةتوى في مدارس الم هب المالكي.
 

 وه ا ما سنوضحه من خالم تقدرم ترجمة ه ا العالم الة . 

 

 

Résumé 
 

Le Qadi Abdelouahab un grand docte célèbre, est considéré parmi les 

pionniers du rite malikite iraqiens. 

Il a fait un effort significatif dans le développement du rite malékite, ses 

points de vue ont représentés un pont d'esprit reliant les différentes branches de 

l'école Malikite. 

Son livre ''Et-Talkine'' (l'endoctrinement) restait l'un des plus importantes 

sources et manuels de l'enseignement et Fatwa dans les différentes branches de 

dogme malikites. 

Celui-ci, ce que nous voulons le montrer à travers cette biographie. 

 

مميدد   فدددو مدد هب دررة ذدد ن تح ددال ذااهتمدداب والقبددوم إن الكتاذددة عددن المدد هب المددالكي وأعالمدده جددفدد

حيداة وفدي ذت أصدب    وركةي لإلشابة ذه أن نقوم أنه الم هب ال ي انتشر في أصقاع المعمورة .ذتصائص متعدبة

حينمدا أخد  التليةدة المدوي هشداب ذدن عبدد الرحمدان ذدن   مؤسسه الم هب الرسمي للدولدة اسسدالمية فدي النددلس

عليده وللدك فدي السدنواس السدبعين  القضاء والةتيدا   وصيرمعاورة أمير الندلس جميع الناس ذإل امدم م هب مالك

 .1ذعد المائة من الدورة

 .م هب من الم اهب الةقدية الخرى وه ه السمة لم تتحقق لي

د ردمية علدال ب اسسدالوانتشار الم هب في أنحاء المعمورة جاء نتيوة تكورن خالرا مالكية في أنحداء الدبال

ك تصدب  ذعدد للدم م هبده ااسدتنباةية الةقديدة. وتطدورس هد ه التالردا لوصدأتالم ة إماب بار الدورة ال رن الت موا 

 .ستنباةي وترجي  فقدي وكتب معتمدةمدارس للم هب تتمي  كت مدرسة ذمندج ا

ة التدي علدال  دورهدا عوامدت البيادة العلميدة والةقديد سومن ه ه المدارس المدرسدة العراقيدة التدي سداعد

 عتمدة في المدارس المالكية الخرى.اعتمدس علال مندج رتالف المناهج الم

 حنةي فيه.فمندج ه ه المدرسة جاء مت ثرا ذمندج أهت الرأي ال ي ساب العراق نتيوة انتشار الم هب ال

مدددي وعبدد  وذدأ  دور الم هب المالكي ذالبصرة علال رد ذعض تالمي  اسماب مالدك كعبدد الرحمدان ذدن

 .2هللا ذن مسلمة ذن قعنب

فإنددا تميد س عنددا فدي مندودددا   مدرسدة العراقيدة المالكيدة هدي وليددة مدرسدة المدرندةوذدالرمم مدن أن ال

ن ذالميت والتحليدت المنطقدي للصدور الةقديدة وااسدتدام الصدولي. وهدو المدندج الد ي اصدطل  المالكيدة المتد خرو

                                                
 . 11/379  6/357المعيار المعرب للونشررسي  - 1
 . 65  ص  للدكتور محمد إذراهيم أحمد علي هب عند المالكيةاصطالح الم  - 2
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 قاضدي أذدو حسدين ذدنوالمثلدم في للك ثلة مدن العلمداء مدندم القاضدي إسدماعيت علال تسميته ذطررقة العراقيين. ور

 .1النصار واذن الوالب والشيخ الذدري والقاضي عبد الوهاب وكلدم أف ال العلماء المالكين العراقيين

 وأوم ذدوابر هد ا الضدعف  ددرس حدين هداجر القاضدي .وذعد هؤاء الفد ال ضدعةت المدرسدة العراقيدة

 عبد الوهاب ذن نصر إلال مصر.

ارزا فدي ء ه ه المدرسة وترجيحاتدا وكتبدا من أن تؤبي بورا ذإا أن ضعف ه ه المدرسة لم رحرب آرا

ن هدو إلن فمد .ضي عبد الوهاب موضوع ه ه الترجمةالم هب المالكي من خالم ما قاب ذه أعالمدا الممي رن كالقا

 ه ا العالم المبرز؟ 

  :اسمـه
أميدر العدرب  هو القاضي أذو محمد عبد الوهاب ذن علدي ذدن نصدر ذدن أحمدد ذدن حسدين ذدن هدارون ذدن

هدـ  وقبدر قرردب مدن قبدر اذدن  422هـ وتوفي ذمصر سدنة  362ن ةوق الثعلبي العراقي  ولد ذالعراق سنة ذمالك 

 .2القاسم وأشدب في المكان ال ي رعرف ذمقاذر السابة المالكية

 : وخـهـشي

ار لددال كبددوتةقدده ع   وأذددا حةددص ذددن شدداهين  وأذددا ذكددر الذدددري.ردد كر أندده سددمع أذددا عبددد هللا العسددكري

القاضدي  برس الةقه والصوم والكالب علالو لقاسم ذن الوالب.وأذي ا  أصحاب الذدري ك ذي الحسن ذن القصار

 .ار الةقداء والمحدثين والصوليينوميره من كب أذي ذكر البقالني

 .3«نه لم رسمع من الذدري مير صحي  ذت حدث عنه وأجازهومن قام أ»قام القاضي عياض: 

  :تالمذتـه
 أخ  عن القاضي عبد الوهاب تالمي  كثيرون ن كر مندم: 

وكتداب  تكتداب النكدار العدالم المتةدنن صداحب عبد الحق ذن هارون السدمي اسماب الةقيه الحافظ الن د -

 . الةروق لمسائت المدونة

اب شدرح كتداب مسدلم وكتد  هدو مدن أفقده علمداء المالكيدة  علدي المدازري المعدروف ذاسمدابذدن محمد  -

 شرحه ذطررقة مبتكرة ر در فيدا ت ثره ذطررقة العراقيين. حيث تلقين للقاضي عبد الوهابال

 .لتطيب البغدابي صاحب تاررخ ذغدابأذو ذكر ا -

 ت إليه الةتوى ذبغداب. وال ي انتد الب ازس محمد ذن عبد هللا ذن عمرو -

 أذو الةضت مسلم ذن علي الدمشقي المعروف ذغالب عبد الوهاب. -

 العباس أحمد ذن منصور الدمشقي . أذو -

 .4ذاسضافة إلال كثير من أهت الندلس

 : مصنفاتـه

 لقد ألف القاضي عبد الوهاب كثيرا من الكتب ن كر مندا: 

تصدر هما الرسالة والمتتصر الد ي سدماه الممددد فدي شدرح مت .أذي زرداذن شرح كتاذين من مؤلةاس  -

اذن ب ستدم اسمايين ال رن رأوا في للك اهتماما ذكتب عميد مدرانرويالق أذي محمد. وكان للك سببا في نيله إعواب

 أذي زرد.

 لم رتمه.وكتاب شرح المدونة  -

 وفي علم الصوم ألف كتاب اسفابة وكتاب التلتيص. -

سدائت م  واسشدراف علدال اب أوائت البلة فدي مسدائت التدالفسائت وكتمون اليوفي الةقه ألف كتاب ع -

 روق في مسائت الةقه.التالف  والة

 الشافعي. الموزنيمسائت التالف للرب علال اسماب  فيوكتاب البلة  -

 .5المعونة لم هب عالم المدرنة. وصرة لم هب إماب بار الدورةكتاب النم هب الكما ألف في  -

ي الد والوهداب هدو كتداب التلقدين  وأهم الكتب التي اعتمدس واعتبرس وارتبط اسدمدا ذاسدم القاضدي عبدد

 رع في شرحه أرضا ولكنه لم رتمه.ش

                                                
 . 68اصطالح الم هب عند المالكية  ب/محمد إذراهيم أحمد علي  ص  - 1
 . 1/11  لقاضي عبد الوهابل التلقين في الةقه المالكي - 2
 . 2/272ترتيب المدارك للقاضي عياض   - 3
 . 12  ص لةقه المالكي للقاضي عبد الوهابالتلقين في ا - 4
 . 2/23 الم هب في معرفة أعيان الم هب اذن فرحون  الدرباج - 5
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صنف القاضي عبد الوهاب كتاب التلقين وهو مدا صدغر حومده مدن خيدار الكتدب »لكان وقام عنه اذن خ

 .1«وأكثرها فائدة

ه أنده رأوا فيد ولقد اهتم العلماء ذكتاب التلقين حتال أنه كان موضوع شرح مدن ةدرف ذعدض العلمداء لمدا

  : كرب مالك. ومن أسماء هؤاء الةحوم ناسماعليدا م هب  من الكتب التي ردور

 . المستبين شرح التلقين  روضةال ي سمال شرحه ة ن إذراهيم المشدور ذاذن ذ ر عبد الع ر  ذ -

تميد  ذتقددرم رشرحه ليرذط ذين المدرسدة العراقيدة والقيدروان رذطدا ر تي ازري ال ي ذن علي الممحمد  -

 .2المالكية اقيةعلال ندج المدرسة العر آراء المدرستين

 .باوب ذن عمر ذن إذراهيم اسسكندري -

وأما اذن المناصف محمد ذن عيسال الزبي رنسدب إليده أنده أكمدت مدا أمةلده القاضدي عبدد الوهداب فدي  -

 .3التلقين من الحكاب والشروة في فصت السلم

 .4الرذاةذالدرن أحمد القرافي صاحب ال خيرة نستة الشرح موجوبة ذالت انة العامة  شداب -

  :اضي عبد الوهاب وكتابه التلقينالعلماء على القثناء 

رتصدور  إن المحلت لقوام العلماء في شتص القاضي عبد الوهاب ومدا امتدازس ذده كتبده اسديما التلقدين

 . هب المالكي وفي مدارسه المتتلةةمكانة ه ا العالم وبوره في خدمة الم

 .الج من ه ه القوامنقوم ن كر نم وحتال نعطي صورة واقعية لما

 اضي أذو محمدد أحدد أئمدة المد هب كدان حسدن الن در ن دارا للمد هب ثقدة حودةـالق»فرحـون: ام ذن ـق -

 .5«وفررد عصره وحده نسيج

ن الن در كدان حسد ألدق مدن المدالكيين أحددا أفقده منده. كان عند الوهاب ثقدة لدم»قام التطيب البغدابي:  -

 .«قبت رحيله إلال مصرتولال القضاء ذالعراق  .جيد العبارة

 .«لو لم ركن لصحاب الم هب المالكي إا عبد الوهاب والباجي لكةاهم»قام اذن ح ب:  -

اسددي ذدو عمدران الةلدو اجتمدع فددي مدرسدتي القاضدي عبدد الوهداب وأ»ي: قالنابدذكدر الوقدام شديته أذدو  -

 .«صرهنرحة ه وعبد الوهاب   أذو عمران راجتمع علم مالك

لوا الشيتان والمحمدان والقاضيان ل هب المد هب المدالكي. وردراب ذالشديتين » هب:وجاء في كتب الم 

رررددد از  ومدددرن محمددد ذددن سددحنون ومحمددد ذددن المددوالمحرررددد ذو .اذددن أذددي زرددد القيروانددي  وأذددي ذكددر الذدددري

 .6«ذالقاضيين عبد الوهاب واذن القصار

اس  أصدحاب القيدالناس ولسدان  ذقيةالوهاب كان القاضي عبد »ساب أنه قام: ذت اذن فرحون عن اذن ونق

لدا وعلدال حكدم الرداب فدي محسدني أهلددا فدوبع ماءهدا و لددا ثدم توجده إلدال ضدف ذد ويونبت ذه ذغداب كعابة البالب 

سددابتدا وكبراءهددا وتناهددت إليدده الغرائددب وانتلددت فددي رددده  لواءهددا ومددض أرضدددا وسددماءها واسددتتبعمصددر فحمددت 

 . 7«ولال قضاء المالكيين من آخر عمره وذدا ماس قاضياالرمائب وت

 
 

 ها من اآلراء التالية: القاضي والسيما كتابه التلقين فنستفيد وأما اإلشادة بكتب

 لقد اهتم علماء المالكية بكتب القاضي عبد الوهاب لتميزها ببعض الخصائص منها: 

 ندازع وارثرعتبر وذدال ملن القاضي   العراقت لروة التطور في آراء علماء المالكية في أن كتبه تمث -

 صار.ذدري واذن الوالب وأذي الحسن القلعلم وآراء أذي ذكر ال

لددا ة التدي رمثأن كتبه تمثدت اانددماج ذدين آراء المدرسدة العراقيدة التدي رمثلددا وآراء المدرسدة المغرذيد -

شارة إلدال الة وشرحه للمتتصر كما سبقت اس  ورتمثت للك في شرحه الرس(اذن أذي زرد القيرواني)مالك الصغير 

 للك.

 .8عليدا المالكيون شرقا ومرذا عكفاعتبار كتاب التلقين أحد الكتب التي  -

                                                
 . 2/419واس الوفياس  محمد ذن شاكر الكتبي  ف - 1
 . 363اصطالح الم هب  ص - 2
 . 348   صاصطالح الم هب - 3
 . 20التلقين  ص - 4
 . 2/22  الدرباج - 5
 . 24  التلقين - 6
 . 2/22الدرباج   - 7
 . 1/34ال خيرة    - 8
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 ااحتكاب إلال كتبه في التالف ذين الباجي وعلماء الشاب. -

ه م من كتبدقلديين لكتب القاضي عبد الوهاب ومن م اهر للك التقدرر والعرفان نانرويعلماء القالتقدرر  -

 .دام ذتوجيداته والخ  ذترجيحاتهوااست

لقددد كددان للقاضددي عبددد الوهدداب تدد ثير ذددارز علددال المدرسددة الندلسددية المتمثلددة فددي زعيمدددا أذددي الوليددد  -

مددن كتبدده التلقددين مددا تدرب علددال صددةحاته آراء للقاضدي عبددد الوهدداب المسدتةابة  االبداجي وكتاذدده المنتقددال حيدث كثيددر

آراء القاضي كما هو الش ن في كتاذده  قد رصت المر ذالباجي إلال أن ررج و .وشرح الرسالة ةواسشراف والمعون

 .1المنتقال
 

اتسدمت  أنخصوصدا ذعدد  وهك ا نالت مؤلةاس القاضي عبد الوهداب شددرة عندد المغارذدة ذعدد المشدارقة

 . 2والمصررة القيروانيةدا لمبابئ وقواعد الترجي  آراؤه ذتبني
 

  :اعرـاب الشـهد الوـاضي عبـالق
 راجم.القاضي عبد الوهاب من الشعراء الكبار حيث ترك آثارا أبذية معتبرة أوربها أصحاب الت درع

ه أحلدال   وألةا دبولقد جاء في الدرباج اذن فرحون أن للقاضي عبد الوهاب شعرا معانيه أجلال من الص

 من ال ةر ذالنو .

  ياس التالية:ون را لكثرة مروراته نستشدد ذالذ

 من قصيدته عند خروجه من ذغداب قام : 

 سالب مضاعف  ذغداب في كت موةن    وحق لدا مني علالسالب 

 ي جانبيدا لعارف ـي ذشطـن قلال لدا    وإنفوهللا ما فارقتدا ع

 اق فيدا تساعف ـا    ولم تكن الرزذ سره ـا ضاقت عليولكند

 3نفه وتواـه تن ى ذـوأخالقـانت كتت كنت أهوى بنوه    فك
 

 دة أخرى قال: ـوفي قصي

 را ـي ذ رض مستقـم أر لـت أرض    فلـر ذكـت المستقـةلب

 را ـوا ومـله حلـاان منـام مني    فكـن ال مان ونـونلت م

 4راـت حـي قنعت لكنـفلو أن  ني  تي فاستعبدـت مطامعـأةع
 

 يات التالية: ة ابن أبي زيد القيرواني نذكر األبوفي مدحه لرسال

 قد اجتمعت فيدا الةرائض وال هد د    ـدعلم صامدا العلم الن رسالة

 دا الرشد ـن ذـا     ذدا لعيون النا ررـأصوم أضاءس ذالددى فك نم

 5داب خير التلق ليس لدا نـبوفي صدرها علم الدرانة واض     وآ
 

 ح قال : ـدة نصـوفي قصي

  بااه ور  ـمن وا السراب لتسقي     بابوب أواـن إلال الموا تطلب

 6اباـأوت انـد في استيوت   كمن ر     ةمن الن ام مكرم رـربومن 

 

                                                
 . 197-41- 23ص  1المنتقال ج - 1
 . 271اصطالح الم هب  - 2
 . 2/419فواس الوفياس    - 3
 . 2/23الدرباج  - 4
 . 22التلقين    - 5
 . 273  ص 2ك جترتيب المدار - 6
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 : ةـمـاتـالخ

 

ن حكديم كدان مدوأخيرا ومن خالم ه ه الومضاس نتلص إلال أن القاضي عبد الوهاب عدالم فقيده وأبردب 

  .. ألف تآليف مةيدة في فنون العلمأفقه علماء المالكية
 

يدة رس المالكفإنه استطاع أن رؤثر فدي ذداقي المددا  ة العراقية المالكيةوذالرمم من أنه من رجام المدرس

 .سيةالم هب وعدس من مصابره السا الخرى  واسيما المصررة والمغرذية ذآرائه وكتبه التي اعتمدس في
 

ذالتقددرر  المالكية المتتلةة المدر الد ي جعلددا تح دال مثلت الوسر ال ي رذط ذين فروع المدارسفآراؤه 

 لعرفان لدى علماء ه ه المدارس.وا
 

 رتدداوم. وركةي مؤلةده فتدرا أنده التدررس والةتوىفي و ت كتاذه  التلقين  من أمداس الكتب التي تعتمد 

ليت واقدض وصم ذالتلقين وزك   ذاذن الحاجب وحج ذتتوض  ذالرسالة  وصت ذالوالب »ذين علماء المالكية قولدم: 

  .1«ذالمدونة

 

                                                
 . 595اصطالح الم هب   ص  - 1
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 اجـعقائمـة المر
 .1981  1المعيار المعرب لحمد ذن رحيال الونشررسي  بار الغرب اسسالمي  ذيروس  ة -

سدالمية اصطالح الم هب عند المالكية للدكتور محمدد إذدراهيم أحمدد علدي  بار البحدوث للدراسداس اس -

 ب.2000  سنة 1وإحياء التراث  اسماراس العرذية المتحدة  بذي  ة

لغداني  بار االمالكي للقاضي عبد الوهاب البغدابي  تحقيق وبراسة محمد ثالدث سدعيد التلقين في الةقه  -

 .2005الةكر للطباعة والنشر  ذيروس  ةبعة 

ة  ترتيددب المدددارك وتقررددب المسددالك لمعرفددة أعددالب مدد هب مالددك للقاضددي عيدداض  بار الكتددب العلميدد -

 . 1998  1ذيروس  ة

د هب اذددن فرحددون المددالكي  تحقيددق وتعليددق الدددكتور محمددالدددرباج المدد هب فددي معرفددة أعيددان المدد  -

 . 2005  2الحمدي أذو النور  مكتبة بار التراث  القاهرة  ة

قافددة  رت عليدددا لمحمددد ذددن شدداكر الكتبددي  تحقيددق الدددكتور إحسددان عبدداس  بار الثواس الوفيدداس والدد فدد -

 ذيروس.

الشدؤون وثانيدة  الكوردت  وزارة الوقداف ال خيرة لشداب الددرن أحمدد ذدن إبرردس القرافدي  الطبعدة ال -

 . 1982اسسالمية  سنة 

 هـ. 1331  سنة 1المنتقال شرح موة  اسماب مالك لإلماب الباجي  بار الكتاب العرذي  ذيروس  ة -

 

 

 

 

 

 


