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 هـ( 422القاضي عبد الوهاب المالكي )ت 

 "حياته وآثاره العلمية"

 نصر سلمانأ.د.

 األمير عبد القادر 

 للعلوم اإلسالمية ، قسنطينة 

  :ملخص

أعوو ا الموولهي المووالكي الوولي   ونوووا  إبووزاب بعووج البوانووي  وو   وويزيتووو ه هوولا الموضووو  

وتقعيوودا   زيووفي  دووي هووله ت تووي  أ وومامهع علووه توون ات  وو  دهووي دووي  د تووه تدري ووا  وت لينووا  و

نكشوف عو   المدا لة عله التعزيف ب حد أقطابه الباربي   أال وهو القاضي عبد الوهاب المالكي الول  

 . عطزة     يزتيه اللاتية والعلميةبعج البواني ال

Résumé: 

Ce sujet a pour objet de démontrer les différents  aspects  de la vie des 

personnalités Malékites ; qui ont joué un grand rôle par leur enseignement et 

leurs publications . Notre choix va à l'un des principaux guides de la doctrine 

Malékite en  l'occurrence le Cadi  Abdelwahab almaliki . Nous essayons donc 

de connaître quelques aspects de sa vie et de son contribution scientifique . 

 

بز لبا  األياإّن رغبتي الملّ ة دي  د ة أع ا الملهي المالكي  ال  يما أولئك اللي  يان لهع 

 ل     واتية دي  د تــه  ونصزتـه  هو حلـع يــان يزاو ني  نل أََ ٍد بعيــد  وهاهي النزتة اليوا  

 حولكتابة ا حدا بنا للالل   صص شطزا    أشغاله العلمية ألع ا الملهي المالكي   لتقايع الميمون 

 ك ب  أنس ـيانت له األيا   البيضام  والكعي العالي  دي  د ة  لهي إ اا  ار الهبزة   ال رجلحياة 

اا  اطة اللثرحمه هللا تعاله ـ أال وهو القاضي عبد الوهاب البغدا    الل   ن اول دي  وضوعنا هلا إ

ة ره العلمي ل التعّزف عله  يزته اللاتية  وآثاع  بعج جواني حياته العاّ ة  والعلمية  وهلا     

 الكثيزة  ودلك   ل النقاط اآلتية:

 : ـ اسمه ونسبه 1

: عبد الوهاب ب  علي ب  تز ب  أحمد اب  ال  ي  ب  هو القاضي المالكي  النقيه: أبو   مد

  (1)هارون ب   الك ب  طوق التَّغلبي البغدا       درية  الك ب  طوق تاحي الزحبة. 

حبة   :والرُّ

هي  كان أقطعه الزشيد لمالك ب  طوق  بنه عليه قزية أطلق عليها  ا مه  طولها  تون 

 رجة وربع وعزضها ث ث وث ثون  رجة  بينها وبي    شق   يزة ثمانية أياا  و   حلي  م ة 

عله شاطئ  أياا  وإله بغدا   ائة دز خ  وإله الزقّة نيف وعشزون دز خا  وهي بي  الزقّة وبغدا 

  (2)النزات. 

  :ـ مولده 2

  (3)هـ 362ولد القاضي عبد الوهاب ببغدا   ودلك يوا الخميس  ال ابع    شهز شوال  نة 

  (4)ا. 973: للثاني عشز    شهـز جويلية  نة الموادق

 : ـ أسرته 3

علمي   ما ال شك ديه أنَّ للو ط الل  يعيش ديه الشخص ت ثيزا دي بنام شخصيته  وتكوينه ال

:   مد ب  علي ب  نصز أ يبا   وأ وه أبو ال   (5)دهلا أبوه    أعيان الشهو  المعدلي  ببغدا  

                                                        
  12/32ية والنهاية   والبدا1/637  وهديةالعاردي  15/283  و ختصز تاريخ   شق 11/5703  وتاريخ بغدا  3/220وديات األعيان  - 1

 . 6/226  و عبع المؤلني  430ـ  17/429  و يز أع ا النب م 250وتبيي  يلب المنتز   
 .39ـ  3/38 عبع البلدان  - 2
 .160  والديباج الملّهي 1/637  وهدية العاردي  3/222  ووديات األعيان 7/307الكا ل  - 3
 .3/94تاريخ األ ب العزبي  - 4
 .7/730الكا ل  - 5
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داض   تنف يتاب المناوضة للملك ج ل الدولة أبي  نصور ب  أبي طاهز البويهي  جمع ديه  ا 

  (1)شاهده  وهو    الكتي الممتعة دي ث ثي  يزا ة. 

 ياه ي  وهي ب  شك توحي بالبو العلمي  والمعزدي الل  يان هله أ زة القاضي عبد الوهاب

 زوعها علهدي و طها  والل  أثز دي توجهه العلمي واأل بي  دكان َعاِلًما دلا دي أتول الشزيعة  ود

  د ول   لهي اإل اا  الك ب  أنس  وشاعزا ن زيزا تنوق أشعاره دي جو تها ا يخطه بنان الكثيزي  

 الشعزام  واأل بام.

                                                        
 .3/225  وشلرات اللهي 3/222  ووديات األعيان 17/432  و يز أع ا النب م 160الديباج الملهي  - 1
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  :(1)ـ شيوخه  4

ال  يما لقد أطني أت اب يتي التزاجع  وأداضوا دي ديز شيوخ القاضي عبد الوهاب  

اللي   : إّن شيو ه ال ي صون يثزة  وللا دضلنا التزييف عله بعجالقاضي عياض  نهع  وعليه: أقول

رنا عله وقع ا تيايان لهع األثز البالغ دي تكوينه العلمي عمو ا  وعلمي النقه  واألتول  صوتا  د

ا  ار لنقه إ ا ث ثة    اللي  يانت لهع اليد الطوله  والبا  الكبيز دي تكوي  شخصيته العلمية  وتوجهه

 : الك ب  أنس  وهؤالم الث ثة هع الهبزة

  :ـ ابن القّصار 1

القاضي أبو ال  ــ  علي ب  عمــز ب  أحمد  تنقه باألبهــز   له يتــاب دي   ائل الخ ف  

:  قال القاضي عبد الوهابال يعزف للمالكيي  يتابا دي الخ ف أح    نه  يان ثقة  قليل ال ديث  

تلايزت  ع أبي حا د اال نزاييني الشادعي دي أهل العلع  وجزى ديز أبي ال    اب  القصار  ويتابه 

  (2) هـ.378دي ال بة لملهي  الك  دقال لي   ا تزك تاحبكع لقائل  ا يقول   ات  نة: 

  :ـ ابن الجالّب 2

وقيل أبو ال    ب  الب ّب  عبيد هللا ب  ال     وقال الشيزاب  : ا مه عبد الزحم  ب  

عبيد هللا  قال اللهبي : "واألول هو الصواب تنقه باألبهز      أشهز  ؤلناته التنزيغ دي الملهي  وله 

ات وهو  نصزف    ال ج دي تنز يتاب دي   ائل الخ ف     أحنظ أت اب األبهز   وأنبلهع   

  (3)هـ." 378 نة : 

 

 :ـ الباقالني 3 

أبو بكز   مد ب  الطيي ب    مد القاضي  المعزوف باب  الباق ني     أت اب أبي بكز  

األبهز   الملقي بشيخ ال نة  ول ان األ ة  المتكلع عله  لهي المثبتة  وأهل ال ديث  وطزيقة أبي 

ة  إليه انتهت رئا ة المالكيي  دي عصزه  له  ؤلنات عديدة  نها : إعباب ال    األشعز   يان ثق

القزآن  الملل والن ل  البيان ع  النزق بي  المعبفة والكزا ة  ويشف أ زار الباطنية    ات  نة : 

  (4)هـ. 403

أليــبز الت ثـيز بعد تعزيننا بهؤالم الشيوخ الث ثة  نقول : إنّنا ن  ي أنهع هع اللي  يان لهع ا

 دي توجهه النكز   وللا حاولنا االيتنام بهع   ون غيزهع.

 :ـ ثناء العلماء عليه 5

زب  أو لقد حظي بمكانة  ا قة لدى أهل العلع والمعزدة  ال  يما أولئك اللي  عزدوه ع  ق 

مام العله         ل يتبه و صنناته  دزاحوا يتننّـنون دي  دحه  والثنام عليه  بعبارات تليق ب  ثال

 :طزة  نها نور ها عله الن و اآلتيالعا لي   وهله باقة ع

  :ـ قال فيه الخطيب البغدادي

 .(5)ان ح   النظز  جيّد العبارة ...""ويان ثقة  ولع نلق    المالكيي  أحدا أدقه  نه  وي

 :ـ وقال ابن بّسام

   تّزف وجوه "يان أبو   مد دي وقته بقية الناس  ول ان أت اب القياس  وهو أحد  

الملهي المالكي  بي  ل ان الكنانّي  ونظز اليونانّي  دقدّر أتوله  وحّزر دصوله  وقّزر جمله 

وتناتيله  ونهج ديه  بي  يانت قبله طا  ة المنار   ار ة اآلثار  ويان أيثز النقهام   م  لعلّه يان 

قلّما دّصل دي يتبه غيز   ائل يلقنها  أقزب  ندا  وأرحي أ دا  قليل  ا ة البيان  يليل شباة الل ان  

وال يثقنها  ويبوبها وال يزتبها  دهي  تدا لة النظاا  غيز   توداة األق اا  ويلّهع قلّد أجز ا اجتهد  

  (6)وجفام  ا نوى واعتقد". 

                                                        
  وتاريخ اإل  ا 3/94  وتاريخ األ ب العزبي 7/307  والكا ل 3/220  ووديات األعيان 11/5703ينظز دي تعدا  شيو ه : تاريخ بغدا   - 1

 .4/692  وتزتيي المدارك 17/430و يز أع ا النب م  104ة النور الفيية   وشبز250  وتبيي  يلب المنتز  28/85
 .4/692تزتيي المدارك  - 2
 .7/137  والنبوا الفاهزة 3/93  وشلرات اللهي 4/605  وتزتيي المدارك 2/153العبز  - 3
 .1/481  ووديات األعيان 602ـ  4/585  وتزتيي المدارك 267الديباج الملهي  - 4
 .5704 /11خ بغدا  تاري - 5
 .4/2/515الل يزة  - 6
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 ـ وقال الشيرازي :

ي يّل دّ  "أ ريته  و معت ي  ه دي النظز  ...ويان دقيها  ت  با  شاعزا  وله يتي يثيزة د 

  (1)   النقه". 

 ـ كما قال ابن فرحون :

"ويان ح   النظز  جيد العبارة نّظارا  ناتزا للملهي  ثقة  حبة  ن يج وحده  ودزيد  

   (2)عصزه". 

ـ يما يان أبو بكز الباق ني يعببه حنظ أبي عمزان النار ي  القيزواني  ويقول : "لو 

جتمع علع  الك  أبو عمزان ي نظه  وعبد الوهاب ينصزه". اجتمــع دي  در تي هو  وعبد الوهاب  ال
(3)  

 ـ وقال ابن حزم :

  (4)"لو لع يك  ألت اب الملهي المالكي  إالّ عبد الوهاب  والباجي لكناهع".  

ب يطة   بعد إيزا نا لما قاله ديه بعج العلمام     دح وثنام  يمكننا أن نكّون تورة  ولو

ام   اط العلموالمنفلة الزديعة  التي يان يتبوأها القاضي عبد الوهاب دي أو ع  تلك المكانة العالية 

 و  ادل العلع  والمعزدة.

 ـ نماذج لمروياته المسندة : 6

اريا دي يان القاضي عبد الوهاب دقيها  تضلعا  ورغع انشغاله الكبيز بالنقه  دإنه يان  ش 

لمتصل اواها  ت ّم  إياها ع  طزيق اإل نا  بعج العلوا األ زى إد حدّث ببعج األحا يث  التي ر

 : عليه و لع ـ وهلا  نمودج لللك   لدنه إله ر ول هللا ـ تله هللا

: أ بزنا أبو   مد ب  نصز دي  نة : ث ث عشزة ا رواه الخطيي البغدا    حيث قال 

ان الباغند   حدثنا وأربعمائة  أ بزنا عمز ب    مد ب  إبزاهيع الببلي  حدثنا   مد ب    مد ب   ليم

علي ب  عبد هللا المدني  حدثنا ي ي ب   عيد  حدثنا اب  أبي دئي  حدثنا عبد الزحم  ب   هزان  ع  

عبد الزحم  ب   عد ع  أبي هزيزة قال : قال ر ول هللا ـ تله هللا عليه و لع ـ: "األبعد داألبعد إله 

   (5)الم بد أعظع أجزا". 

 :ـ توليه منصب القضاء 7

ع يك  تولي  نصي القضام باأل ز الهيّــ  عـبز العصور المتعاقبــة دي تاريخ الم لمي   بل ل 

يان يختار له     يكون أه  لللك    دو  العلع الغفيز  والمعارف الوا عة  والدي  المتي   دكان 

المناطق  إد ولي  تزجمنا ـ رحمه هللا تعاله ـ    أولئك العلمام العا لي   اللي  تولوا قضام يثيز    

قضام الدينور  وبا رايا  وباي ايا  وهي بليدات تغيزة    أعمال العزاق  يما ولي قضام أ عز   

وهي يلها تصغز ع  قدره  و كانته العلمية الزديعــة  يمــا ولي دي آ ز عمزه قضام المالكية بمصز  

  (6)التي ا تمّز ديها قاضيا ل ي  ودـاته. 

الل  ال  قضائه  ثاال حيا  وأنمودجا تـا قا لصـورة القـاضي العـا ل  وقد يان أثنام دتزات

 نة الظالعيخشـه  دي قضائه أحدا إالّ هللا  هّمه دي دلك إنصاف المظلوا    الظالع   هما يانت  كا

 االجتماعية  أو  طوته  ال لطانية.

 :ـ نماذج من جيد شعره 8

لشعزام   اب وجاوب النزقدي   دهو أحد د ول القد عانق الثزيا ب شعاره البيا   وناطح ال  

عزيا  شاللي  يبز  القزيج عله أل نتهع  يما يبز  المام الزقــزاق دي شزعته  إد لع يتزك غزضا 

 :يدانلة عله علّو يعبه دي هلا المإالّ وأ ل  نه ب ّظ وادز  وهله بعج النمادج الشعزية  الدا

 

  ـ في الغزل المطعّم بلغة الفقهاء 1
                                                        

 .168طبقات النقهام  - 1
 .159الديباج الملهي  - 2
 .104شبزة النور الفيية  - 3
 . 120  وشبزة النور الفيية 121الديباج الملهي  - 4
 .284ـ  15/283  و ختصز تاريخ   شق 11/5704تاريخ بغدا    - 5
 .7/307  والكا ل 3/222  ووديات األعيان 159الملهي    والديباج12/32البداية والنهاية  - 6
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 إد ديه إشارة دقهية إله وجوب ر ّ المغصوب : 

 دقالت تعالوا واطلبوا اللّص بال ـدّ   ونائمة قـبّـلتهــا دتنبّهت

 و ا حكموا دي غاتي ب وى الز ّ   دقلت لها: إنّي دديتك غاتي

 وإن أنت لع تزضي د لنا عله العـدّ    ليها وينّي ع  أثيع ظ  ة

 البانـي أللّ    الشهـد عله يبد دقالت: قصاص يشهد العقل أنّه

 وباتت ي ار  وهي وا طة العقـد دباتت يميني وهي هميان  صزها

  (1): بله  ابلت أبهد دي الفهد. دقلت      دقالت : ألع أ بز ب نـك باهد

 وقال أيضا :

 ب ل نة الضنـه الُخــزس النصـاح    ته أ ف الغزاا يصنه ج مي

  (2)ام  صـزك دي الوشــاح.  نيت  ن   دلو أّن الثياب د صـ  عنّـي

 ـ في الحكمة ومصارعة الحياة : 2

 دلـع أر لي بـ رض   تقّزا  طلبت الم تقـّز بـكّل أرض

 دـكان  نالـه حلوا و ـّزا  ونلت    الف ان ونال  نّـي

  (3)دلو أني قنعـت لكنت حـّزا.   أطعت  طا عي دا تعبدتـني

 :اب الشرفاءة رفعه للوضعاء على حسـ في الزمن وكيفي 3

 إدا ا تقـت الب ار    الزيايا   ته تصـل العطاش إله ارتوام

 وقد جلـس األيابز دي الفوايا  و   يثـني األتاغز ع   زا 

 علـه الزدعام    إحدى الب يا  وإّن تزدّع الوضعـام يـو ـا

  (4)دقد طابت  نا  ـة المـنايـا .   إدا ا ـتوت األ ادل واألعالي

 :والعفو بين اإلخوان ـ في الصفح 4

 عـاقـبـة األ ّوة دــ يـ  هبـني أ ـ ت يمـا بعمــتَ 

 د يــ  دضلـك وا ـزّوة. ولئـ  أ  َت يـمــا أ ـ تُ 

                                                        
  17/431  و يز أع ا النب م 12/33  والبداية والنهاية 3/224  وشلرات اللهي 28/87  وتاريخ اإل  ا 421ـ  2/420دوات الوديات  - 1

 .2/1114وأحداث التاريخ اإل   ي بتزتيي ال ني  
 .4/2/528الل يزة  - 2
 .160لهي الديباج الم - 3
 .2/420  ودوات الوديات 160  والديباج الملهي 104( شبزة النور الفيية 22) - 4
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 :ـ في القناعة وخدمة العلم 5

 عند  لكنت إدن    أ عد البشـزِ  يالهف نن ي عله شيئي  لو جمعا

 ي عُُمـز .و د ة العلع حته ينقض  يناف عيش  يقيني يّل    لـة

 

 ـ في الموّدة الخالصة لوجه هللا تعالى : 6

 عله األيـاا     عة وضيق ويّل  ـــو ّة دي هللا تبـقه 

  (1)دكال لنـام دي لهي ال زيق.   ويـّل  و ّة ديمـا  ــواه

هلا غيج    ديج    أشعاره الكثيزة  المتناثزة دي بطون يتي التزاجع وأ هات يتي 

 صّف األولالغا إن قلت : إنه ب شعاره الكثيزة  والبيّدة حقيق ب ن يصنف دي المال يز  وال أيون  ب

 ضم  د ول الشعزام  ويبار األ بام.

 :  ـ مراسالته مع بعض الملوك 9

الك  رغي ـ رحمه هللا تعاله ـ دي االنتقال    بغدا  لمصز  ودلك لكونه يان عله  لهي  

 ام مكّز ة أله القالــة دي دلك  ولكنّه أثنام قدو ه  كة الوهو  لهي ت يح  و تبز ربيــح  دكثزت علي

دزيضة ال ج بلغه أّن الم تنصز باهلل تاحي  صز  دحج لملهي  الك  وأنه  توّعد أتباعه  

له ته يقدا عوالمناد ي  عنه ب ليع المهالك  دكتي إليه   توثقا راغبا دي الكشف ع  دلك بكتاب  نه  ح

 :زه  دكتي للم تنصز بما ي تي   أ  صز عله هدى وبصيزة 

"حّص  هللا المؤ ني     الشيطان بُِبنَِ  الطاعة  و ثّزهع    قّز و وا ه ب زابيل القناعة  

ووهبهع    نـعمـــه  ــد ا  و   توديقـه رشدا  وتيّزهـع إله  نهــج اإل ـ ا و بيلـه األقـوا  

َوَما َربَُّك هع بالتثبت ديما هع عنه   ؤولون" }وجعلهــع  ـ  اآل ني   ديما هع  عليه  وقودون  وبيّن

  (2){. بَِظالٍّم ِلْلعَبِيدِ 

يتابي إليك    البّي بإبام  صزك  ودنام بّزك  بعد أن يانت بغدا  لي الوط  واأللنة  

 ارتقام المام عله وشقّ  الخوارج  عليّ  يثزت ربيح  و تبز ت يح   لهي عله يُنتُ  ولّما  وال ك 

َ لَقَِويٌّ َعِزيز  وَ }  المناهج  ُ َمْن يَنُصُرهُ إِنَّ َّللاَّ   د تيت  كة حز ها هللا  لكي أقضي (3){ لَيَنُصَرنَّ َّللاَّ

دزض ال ج     عّج وثّج  أ  ل هللا تعاله القبول  وييف وإنما يتقبل هللا    المتقي   وقد ينَت عند  

د ـ تله هللا عليه و لع ـ  والمهديي  دور  دا  نة و ي    بًّا دي هللا تعاله  ودي النبيّي   ودي   م

الناطقون  وأته المخبزون بخبز  ا أنت عليه  دليزوا أنك  دحج لملهي  الك   وعد لصاحبه ب ليع 

  (4){ إِنََّك َميِّت  َوإِنَُّهْم َميِّتُوَن . ثُمَّ إِنَّكُْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِعْنَد َربِّكُْم تَْختَِصُمونَ المهالك  هيهات هيهات }

د بيُت القبول عله أ ز لع يصّح بيانه  لكثزة الكلب دي الدنيا  وإد ال ي ّل لم لع أن يموت طوعا  

  (5)الهدى.  د ر ُت الكشف ع  دلك بكتاب  نك  وال  ا عله    اتبع

 :رّد المستنصر باهلل على كتابه

ي ي ت لما بلغ يتابه تاحي  صز  ر ّ عليه  بما يليق بمقا ه العلمي   ا حا ب غته  الت 

ل   ه عيا له بار الته إليه  و ّطه البميل الل  بيّ  به  طور يتابه   عطيا إيّاه األ ان عله  هبته  ا

 : ّ الم تنصز باهلل عله يتابهي روطول العمز  وهلا شطز  ما ور  د

"حزص هللا  هبتك  وطّول  دّتك  وقدّا أ يز المؤ ني  إله المنية قبلك  و صه بها   ونك  

ور  يتابك المكّزا  وأته  طابك المعّظع  ينصح البكع  وينفل العُْصع هبّت عليه رياح الب غة دنمقّته  

 بهّي  ولنظ شهي  تليز ديه ح   ظنونك بنا  ووينت عليه   ائي  البزاعة  دزقّقته  دياله     طّ 

وتثبيت   آثزنا  دلّما أن عّز ت بإبائها  ور     د خ عليك  دخل بظاهز  ا يان عندَك  وِر ْ  و   

 (6) لزبّك علع دات الصدور  وال  ا.

 :ـ تالميذه 10
                                                        

 .523و  524و  4/2/528الل يزة  - 1
 . 46دصلت :  - 2
 .40ال ج :  - 3
 .31ـ  30الّف ز :  - 4
 .4/2/520الل يزة  - 5
 521ـ  4/2/520المصدر نن ه  - 6
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   ينهلونلعلعلقد يتي هللا تعاله للقاضي عبد الوهاب القبول دي األرض  د قبل  عليه طلبة ا 

د ـي المفيـ    عي  علمه البع  و عارده الغفيزة   شبعي  بللك نهمهع العلمي  ورغبتهع المل ة دي طل

دإني  عله يديه  ـل والتتلمل مـا عنــده    ينوب علمية  دينــــة  ونظــزا إلقبـال الزاغبــي  دي األ

 :ع عله الن و اآلتييز بعضه: إنهع ال ي صون يثزة  وللا  وف نقتصز عله دأقول

  :ـ الخطيب البغدادي 1

أبو بكز : أحمد ب  علي ب  ثابت ب  أحمد  المعزوف  بالخطيي البغدا      دث بغدا   

 (1)هـ. 463و ؤر ها  وتاحي التصانيف الكثيزة يالكناية  وتاريخ بغدا  وغيزهما   ات  نة: 

  :ـ ابن عمروس 2

  عمزوس البغدا    أحد دقهام الملهي المالكي  :   مد ب  عبد هللا ب    مد بأبو النضل

والمبّزبي  ديه  إليه انتهت  قاليد النتوى ببغدا   ويان بيا ة ع  تب ّزه دي النقه   تضلعا دي 

 (2)هـ. 452القزامات  إد يان    القّزام المبّو ي    ات  نة 

                                                        
 .3/88و زآة البنان  103ـ  12/101النهاية   والبداية و1135 /3تليزة ال ناظ  - 1
 .1/301  واإلع ا بوديات األع ا 18/73  و يز أع ا النب م 2/339تاريخ بغدا   - 2
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 ـ ابن سماخ :3

ب   ماخ  يان    أهل العلع  والنقه   القاضي أبو عبد هللا الغادقي   مد ب  ال    ال بيي 

والنضل  له رحلة لقي ديها القاضي عبد الوهاب  أثنه عليه دقهام قزطبة  ووتنوه بالعلع  والنضل 

  (1)وال دا  ديما تواله. 

: عبد ال ق ب    مد ب  هارون ال همي القزشي     أبو   مد :ـ عبد الحق بن هارون 4

در الهزو   له  ؤلنات ي إحداهما أبا   مد عبد الوهاب ب  نصز  وأباأهل تقلية  حّج  ّزتي   دلقي د

: النكت  النزوق لم ائل المدونة  تهليي الطالي دي شزح المدونة  الل  نبّه ديه عله  ا عديدة  نها

   (2) هـ.466ا تدريه عله يتاب النكت   ات باال كندرية  نة 

 : ـ رحلته من بغداد لمصر11

يني  : "لو وجدت بي  ظهزانيكع رغهاب  ألهل بغدا   اعة تو يعهع لهوقال القاضي عبد ال 

 يّل غداة وعشية   ا عدلت ببلديع بلوغ أ نية".

     ل  قولته هله  يتضح أنه  ا تزك بغدا  ع  بهد ديها  وإنما  عته الناقة   

يد حبه   و ما يؤوال اجة لمغا رتها طلبا للزبق  الل  ي دّ ر قه  وي نظ  ام وجهه ع  دّل ال ؤال

 لبغدا   وأّن ضزورة النقز  دعته للزحيل عنها وإال لما يان يعدل بها غيزها قوله :

 وحّق لها  نّــي ال  ا المضاعـفُ     ا عله بغـدا  دي يّل  نفل

  وإنـّي بشـّطي جانبيـها لعـارفُ   لعمزك  ا دارقتها ع  قله لهـا

 رباق ديها ت اعــفُ ولع تك  األ  ولكنّها ضاقـت علّي ب  ـزها

   (3) وأ  قـه تنـ ى بـه وتخـالُف.  ويانت يخّل ينت أهوى  نّوه

 وكذا قوله :

 وللمناليس  ار الضنــك والضيـق  بغــدَا   ار ألهـل المال طيّبـة

  (4)ي نّني  ص ـف دي بيت بنـديـق   ظللت حـيزان أ شي دي أبقّتهـا

لوطنه األا بغدا     تبي  بكونه لو يان تا قا ولّما أيثزوا عليه اللوا دي  غا رته  

 :نها بقولهدي دلك   بّزراً ضعنه عدي حبه لب  ه  وتعلّقه بها لما رحل عنها لغيزها  دز ّ عليهع  

 لبغـدا  لع تزحـل دكان جـوابيا وقائلة : لـو يان و ّك تـا قا 

 يـاوتـز ي النوى بالمقتزيـ  المزا  يقيع الّزجال المو زون ب رضهع

  (5) ولك  حلارا    شمات األعا يـا.       و ا هبـزوا أوطـانهع ع    لة 

  هـ  ودلك دي شوال419: إله  صز  ويان دلك  نة اوأثنام رحلته هله  ّز بد شق  بتاب

   إد لع يدا بقاؤه ديها غيز ثمانية أشهز.(6)هـ  420: و زج  نها دي جما ى األوله  نة

ه  وأيزا ّزة النعمان  وبالمعّزة يو ئل أبو الع م المعّز   د ضاديما اجتاب دي طزيقه بمع

 ودا ته  ونفله  و صه بشيم    لفو ياته  و   جملة  ا قاله أبو الع م دي دلك :

 ب  نا د مدنـا النــ   وال نـزا. والمالكيُّ اب  نصز بار دي  نز 

   (7) عــزا.وينشز الملـك الضلّيـل إن ش  إدا تنقه أحيـا  الكـا جدال

وهكلا واتل القاضي عبد الوهاب طزيقه لمصز  حيث ولي قضام المالكية بها  ودت ت 

وي   إد طل لع تدا عليه الدنيا  وأقبلت تبّز أديالها عله عتباته  وأ بز الضيق والضنك  إالّ أّن هله ال ا

شنا  لّما عإله إال هللا "ال يان ريي المنون له بالمزتا   حته أنه نقل عنه قوله لّما حضزته الوداة :

  تنا".

                                                        
 .4/830تزتيي المدارك  - 1
 .776ـ  4/774المصدر نن ه  - 2
  وشلرات 28/86  وتاريخ اإل  ا 51/284  و ختصز تاريخ   شق 169  وطبقات النقهام 15/221  والمنتظع 220 /3وديات األعيان  - 3

 .250  وتبيي  يلب المنتز  12/32  والبداية والنهاية 3/224اللهي 
 .  7/307  والكا ل 2/420دوات الوديات  - 4
 .4/694تزتيي المدارك  - 5
 المصدر نن ه. - 6
  2/420  ودوات الوديات 3/220  ووديات األعيان 87ـ  28/86  وتاريخ اإل  ا 17/430  و يز أع ا النب م 104شبزة النور الفيية  - 7

 2/1114  وأحداث التاريخ اإل   ي بتزتيي ال ني  3/224وشلرات اللهي 
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بني اب  وهنا ننبه إله أنه يوا تزك بغدا  يانت وجهته أرض المغزب العزبي  ال  يّما وأن ا

  تزاث أبي بيد القيزواني طلبا  نه دلك  رغبة  نهما دي إيزا ه  ودلك العتنائه  وشزحه لكثيز  

ض المغزب  ولكنه لّما حّط الزجال ب ر أبيهما  ويان القاضي هو اآل ز يزغي دي القدوا ألرض

 بمصـز  الكنانة  صز  ووتنت له أرض المغزب بهد ديها  ألنه وجـد ضالته المتمثلـة دي  عـة العيش

 و شي إن رحل ألرض المغزب أن ال يت ع حاله  وللا ر ّ عله ابني الشيخ اب  أبي بيد

 :اه بقولهالقيزواني لما  عو

 عله األياا     عة وضيـــق         ويـّل  و ّة دي هللا تبـقه 

 ع  قزب الديار ليـس بقلــي       أنا داك الصديق لك  قلبي

  عليـكع وإنّـما اللنــي دنبي       ا انتنعنا بقزبكع ثع ال لوا

  (1) دي   تي    شـّزها ثـع ح بي.  أنا دي حطـة وأ  ل ربّـي

  ـ آثاره العلمية :12

  ببهو  أحد المكثزي   اللي   اهموا دي بنام ال ضارة اإل   ية يان ـ رحمه هللا تعاله ـ

ام اها العلمعظيمة  يعتزف بها القاتي والداني  وإّن    أجّل تلك البهو   صنناته العلمية  التي تلق

 :ن و اآلتيور ي  إيّاها عله العنه بالقبول  واال ت  ان و ن اول ت ليط الضوم عله هله المؤلنات   

 

 آثاره المطبوعة :أوال : 

بد عـ المعونة عله  لهي عالع المدينة "اإل اا  الك ب  أنس"  ت قيق و را ة حميش  1

 ال ق.ط : المكتبة التبارية لمصطنه أحمد الباب  كة المكّز ة.

 ـ اإلشزاف عله   ائل الخ ف  طبع   طبعة اإلرا ة. 2

مكتبة : ال  وأيثزها دائدة. ط    يار الكتيـ التلقي  دي النزو   وهو  ع تغز حبمه   3

 التبارية بمكة المكز ة.

 : وهي يثيزة  نها :ثانيا : آثاره غير المطبوعة

  (2) ـ عيون الم ائل. 4

   (3) ـ البوهزة دي الملاهي العشزة. 5

 ـ شزح المدونة لع يتّمه. 6

  (4) ـ األ لة دي   ائل الخ ف. 7

  (5) ـ المعزدة دي شزح الز الة. 8

 (6)زة لملهي إ اا  ار الهبزة.  ـ النص 9

 ـ غزر الم اضزة ورؤوس   ائل المناظزة. 10

 ـ شزح دصول األحكاا. 11

   (7) ـ ا تصار عيون المبالس. 12

 ـ الممّهد دي شزح  ختصزاب  أبي بيد القيزواني تنع ن و نصنه.  13

 ـ شزح التلقي  لع يتّمه. 14

 ـ اإلدا ة دي أتول النقه. 15

   (8) دي أتول النقه.ـ التلخيص  16

   (1) ـ البزوق دي   ائل النقه. 17
                                                        

 .4/694. تزتيي المدارك 4/308المصدر نن ه  - 1
  وشبزة 6/227ع المؤلني    و عب4/184  واألع ا  420ـ  419 /2  ودوات الوديات 637 /1  وهدية العاردي  2/134إيضاح المكنون   - 2

 .160  والديباج الملهي 4/692  وتزتيي المدارك 104النور الفيية  
 .1/637هدية العاردي    - 3
  160ـ  159  والديباج الملهي 104  وشبزة النور الفيية 1/637  وهدية العاردي  3/94  وتاريخ األ ب العزبي 2/420دوات الوديات  - 4

 .6/227و عبع المؤلني  
 .2/419  ودوات الوديات 430 /17 يز أع ا النب م  - 5
 .159  والديباج الملهي 4/692تزتيي المدارك  - 6
 .4/184  واألع ا 3/94تاريخ األ ب العزبي  - 7
 .4/692  وتزتيي المدارك 104شبزة النور الفيية  - 8
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 ـ الز ّ عله المفني. 18

 ـ المنا ز دي األتول. 19

   (2) ـ المزوب  دي األتول. 20

الموادق لل ا   (  3)هـ بمصز422ـ وداته : تودي ليلة اإلثني  الزابع عشز    تنز  نة  13

                                                  (        4)ا. 1031عشز    شهز دينز   نة : 

  يما رو  أّن  بي وداته  يان    اإليثار    أيلة (5)وقيل دي  شعبان    ننس هله ال نة

ولّما جامه النف   وتضاعف عليه األلع  وشعز أنه   ق حتنه ال   الة  ون أن يتنعّع  (6)اشتهاها 

   (7)ضيق دقال : "ال إله إالّ هللا لّما عشنا  تنا". ويتمتع بالدنيا  وقد دت ت عليه بعد

هكلا قضه القاضي عبد الوهاب ن به  ليدد  دي  صز بالقزادة الصغزى قزيبا    قبز يل 

  بعيدا ع  األهل والخ ن  اللي   لنهع بمدينة ال  ا   (9)  واب  القا ع  وأشهي(8)   اإل اا الشادعي 

 بغدا .

 يبقه لهع العلمام العا لون  تاريي  ورامهع ديزا ح نا  وعلما  بثوثاوهكلا يموت العظمام  و

 تدقة جارية تدّر عليهع المثوبة واألجز إله قياا ال اعة.

  وفي الختام :

  جواني ن  ي أننا طّودنا ب ياة القاضــي عبـد الوهـاب  ويشننــا النقـاب عـ  الكثـيز  

ا  ز    أع له تبارك وتعاله أن ييّ ز لنا التعزيف بعلع آحياته العا ة  ويلا العلمية   ائلي  المو

 البفائز  الملهي المالكي  هلا الملهي الل  يتبعه جّل  كان المغزب العزبي  عمو ا  وبلدنا ال بيي

  صوتا.

 

 

                                                                                                                                                                        
 .104  وشبزة النور الفيية 160الديباج الملهي  - 1
 .4/692رك تزتيي المدا - 2
 .3/222وديات األعيان  - 3
 .3/94تاريخ األ ب العزبي  - 4
 .248 /2  والعبز 3/222  ووديات األعيان 15/221المنتظع  - 5
 .7/307الكا ل  - 6
 .159الديباج الملهي  - 7
 .3/224شلرات اللهي  - 8
 .160الديباج الملهي  - 9
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