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 مدارس ومصطلحات الفقه المالِكي

 د/ عبدالّوهاب محّمد جامع إيليشن

 ، نيجيرياجامعة والية نسراوا، كيفي

 

ينص والّورسّ والّسرسد  را االحمد هلل رّب العالَمين الرّرممن الرّرميم مالرو يرود الردّو األكمرس   ألتَمَّ

ي  ن، وبعد؛على رسول هللا، وعلى آله وصحبه وَمن والهم بإمساٍ  إلى يود الدّو

ٍُ يل ردَّد مشراركةّ علميّررةّ فري فعاليرا  ر ل لومشرروح بحر لَََّّ ُ عشررر، لي الثّالرالملت رى الردّو فهراا مل

ٌل وآفرا   رّ مرن ص فري الفتربالجامعة األفري ية بمدينة أدرار بالجزائر تحت عنوا : ]الماهب المالكّي تراري

 دص2010العاد الجاري  من شهر نوفمبر من  30-29-28بين 

 من أهداف البحث: أّوالً:

 لعلودصإبراز جهود اإلماد مالٍو رممه هللا وأصحابه في خدمة الكتاب والّسنة وسائر ا -1

 اإلشادّ بتلو الجهودص -2

 دعوّ رجال العلم ورواد الثّ افة إلى االستفادّ من جهودهم وخبراتهمص -3

 مَّّطط البحُ: يتكّو  البحُ من م دّمٍة، وصلب البحُ، وتوصيّا ص

 لمقّدمة ففيها:ثانياً: أّما ا

 نباّل مَّتورّل عن انتشار اإلسسد في عهد النَّبوّي صلّى هللا عليه وسلّمص -1

 تأكيد جهود اإلماد مالٍو رممه هللا في نشر العلمص -2

 بيا  أهمية الف ه والتّف ّهص -3
 ّ  :: وأّما صلب البحُ ففيهثالثا

 أصول ف ه اإلماد مالو؛ -1

 موادر ف ه اإلماد مالو؛ -2
 الو؛انتشار ف ه اإلماد م -3
 آفا  انتشار ف ه اإلماد مالو؛ -4
 عوامل وأسباب قّوّ الف ه المالكي؛ -5
 مدارس الف ه المالكي؛ -6
 ديوا  وموادر المدارس المالكية؛ -7
 موطلحا  علمية عند المدارس المالكيةص -8

ص  رابعاّ: توصيّا ل وم ترما ل

 

 

 
Islam is religion of record. Its greatness is already established. 

Allah (SWT) sent His Messenger (SAW) to mankind as light through 
knowledge. He (SAW) has perfectly delivered the message of Islam to 
the satisfaction of his Creator –Allah- (SWT) before he finally 
answered the call of Allah, left behind duty of propagation to Islam for 
his companions and the scholars after them. Among those erudite 
scholars who stand for this great task is Imam Malik ibn Anas, born in 
Madinat 92 A.H, also died in Madinah 172 A.H. His forty years of 
unbroken strive in the cause of Allah earned him a very great position 
among the Muslim Scholars. A strong school of jurisprudence was 
later established after him. 
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This paper aims to among others give summary but 
comprehensive introduction to Islam, presentation of Imam Malik's 
efforts to spread Islam through out the world through teaching, writing 
and giving fatwa -the Islamic legal view-, and to trace and study the 

establishment of his school of thought, its principles, rules and terms. 
 
 مقّدمة -1

سد سّ والّسرالحمد هلل رّب العالمين الاي أنزل على عبده الكتراب ليكرو  للعرالمين نرايراّص والّور

لكلرم، وجوامرع ا على سيّدنا محّمد بن عبدهللا الراي أرسرله هللا تعرالى رممرةّ للجرّن واإلنرا، وآتراه الحكمرة

إلرى يرود  به ومرن تربعهم بإمسرا ٍ وعلّمه ما لم يكن يعلم، وكا  فضرل هللا عليره عميمراّ، وعلرى آلره وصرح

ينص  وبعبد؛ الدّو

سررول هللا ف رد شررال البراري تعررالى أ  تنتشرر رسررالة اإلسرسد منررا فجرر نبررّوّ محّمرد بررن عبردهللا ر

ّربرانوي لمرورو  الصلّى هللا عليه وسلّم شرقاّ وغرباّ، واستمّر ذلو االنتشرار بعرده، وتمّسرو الَّلَرذ بهراا ا

ة مررن صريّة فالرلقلتره األلبرراب ث رةّ مرن ث راٍ ؛ ميرُ كررا  اإلسرناد وال يرزال خاتمّسركاّ يليرب ب دسريّته، وتنا

ي رجاله، وإالّ  دّعال ال اا  مجّرد كخوائ  هاه األّمة؛ فس يوثب بعلم عالوٍم، وال رواية راٍو قبل أ  يسّمو

ين، ولوال اإلسسد ل قيلأصل لعلومه ورواياته، وقد   حد سرسواإلسنالص ال َمن شال ما شا: اإلسناد من الدّو

ا  هراا اسرتطاعت هراه األمرة أ  تحرافى علرى مل رو المؤمن؛ فإذا لم يكن معه سسحل فبرأي شريل ي اترل  

وله صلّى ح ي اّ ل تاإلسناد بفضل عدوٍل خّوهم هللا عّز وجّل، وشّرفهم بحملهم هاا الدّين جيسّ بعد جيٍل، 

 وللهل((صهللا عليه وسلّم: ))يحمل هاا الدّين من كّل خلٍَذ علدل 
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ن ممَّ خّوهم هللا تعالى بهاه المزيّة عالومل المدينة؛ مالو بن أنا رممه هللا تعالى، ف د كا  مرن  وو

أثبت النّاس في مديُ المدنَيّين عن رسرول هللا صرلّى هللا عليره وسرلّم، وأوث هرم إسرناداّ، وأعلمهرم ب ضرايا 

هللا عررنهم، وأصررحابهم مررن الف هررال عمررر بررن الَّطرراب، وأقاويررل عبرردهللا بررن عمررر، وعلررم عائشررة رلرري 

 صفمن بعدهم الّسبعة

فانتهررت الّرئاسررة فرري الع يرردّ والحررديُ والف رره إلررى إمرراد دار هجرررّ رسررول هللا صررلّى هللا عليرره 

ب ولره صرلَّى هللا عليره وسرلَّم: ))يوشرو  (1)النّاس إليه أكباد اإلبل؛ وهو المعنويُّ عند األكثروسلّم، ولرب 

 ص(2)د اإلبل في طلب العلم فس يجدو  عالوماّ أعلم من عالوم المدينة((أ  يضرب النّاس أكبا

قررال النّررووي رممرره هللا: ))اجتمعررت طوائررذ العلمررال علررى إمامترره وجسلترره، وعمرريم سرريادته 

 ص(3)وتبجيله، وتوقيره واإلذعا  له في الحفى والتثبّت، وتعميم مديُ رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم((

رممه هللا: ))أصّح األسانيد: مالو عن نافع عرن ابرن عمرر عرن رسرول هللا صرلَّى  قال البَّاري

ى: سلسلة الاّهب  ص(4)هللا عليه وسلَّم، قال بعضهم: وتلَسمَّ

منوور التّميمي رممه هللا: ))أصّحها: الّشافعي عن مالو عن نافع عرن ابرن عمرر  (5)وقال أبو

 ص(6)عن رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم((

موعب رممه هللا: ))كانوا يزدممو  على باب مالو برن أنرا رممره هللا؛ في تتلرو   (7)ال أبوق

على الباب من الّزماد، وكنّا نكو  عند مالو رممه هللا فس يكلّرم هراا هراا، وال يلتفرت ذا إلرى ذا، والنّراس 

 ص(8)برؤوسهم هكاا في المهابة له((

                                                
ي: تراريٌ بغرداد بغردادال، و85-1/84التّمهيرد ابرن عبردالبّر: ، و5/46(  كسفيا  بن عيينة، وابرن جرريو وعبرد الرّرّزا ، انمرر: سرنن التّرمراي 1)

 ص2/76ب األسمال واللّغا  وتهايالنّووي: ، 1/5، وما بعدها، وابن شاس: ع د الجواهر 73، و1/70ترتيب المدارك ال الي عياض: ، و6/377

(، وابن عبد البّر 1147، برقم: )2/485، والحميدي في مسنده 2/299(، وأممد في مسنده 2680، برقم: )5/46(  أخرجه التّرماي في سننه 2)

((ص246، برقم: )1/114، والتّبريزي في مشكاّ الموابيح 6/35في التّمهيد  ُل مسنل  (، وقال في التّرماي: ))مدي

 ص1/53شجرّ النّور مَّلوف: ، و2/13ترتيب المدارك  ال الي عياض: نمر:(  ا3)
اه: )سلسلة الاّهب(، وانمر: 4)  ص1/78تدريب الّراوي ابن مجر: (  وقد ألّذ ابن مجر كتاباّ َسمَّ

ل، من تآلفيه: الفر  بين الفر ص هـ(، عالوم متفنّون من أئمة األصو429(  هو أبو منوور عبدال اهر بن طاهر بن محّمد التّميمي البغدادي ) : 5)

رين والدّاوودي: ، 148-5/136طب ا  الّشافعية الّسبكي: انمر ترجمته في:   ص1/32طب ا  المفّسو

 ص76-1/2/75(  إلى هنا ينتهي كسد اإلماد النّووي: تهايب األسمال واللّغا  6)

ي المدينة وعالومها، الف يه الثّ ة الثّبت، روى عن مالو الموّطأ وغيره، (  هو: أبو موعب أممد بن أبي بكر ال اسم بن الحار  بن زرارّ، قال7)

ال الري ، و2/6التّراريٌ الكبيرر البَّراري: (، انمرر ترجمتره فري: 242هرـ(، وقيرل: )241وروى عنه: البَّاري ومسرلم وغيرهمرا، تروفي سرنة: )

 ص1/20هايب التّهايب تابن مجر: ، و1/57شجرّ النّور مَّلوف: ، و349-3/347ترتيب المدارك عياض: 

 ص8/100سير أعسد النّبسل الاّهبوي: ، و1/2/78تهايب األسمال واللّغا  النّووي: (  انمر: 8)
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ما هللا قوله: وأّما مالو في أقضية الّورحابة رلري ن ل اإلماد ال رافوي عن إماد الحرمين رممه

ي:  ُل فمالول النّجمل ))هللا عنهم فس يشّب غبارهص وي ول الّشافعو َر الحدي ، وما امدل أمّن علّي في علم هللا إذا ذلكو

لإلمراد أبوري يوسرذ أمرد صرامبَي اإلمراد أبوري منيفرة: محراوراّ ص وي ول الّشافعي أيضراّ من مالٍو بن أنا((

ّ –دك هللا: أصررامبنا أنشرر ؛ ف ررال أبررو يوسررذ: -يعنرري أبررا منيفررة-أعلررم بكترراب هللا أد صررامبكم   -يعنورري مالكررا

صررابحكمص ف ررال الّشررافعي: أصررامبنا أعلررم بسررنة رسررول هللا صررلّى هللا عليرره وسررلّم أد صررامبكم  ف ررال أبررو 

هم أد صرامبكم  ف رال يوسذ: صامبكمص ف ال الّشافعي: أصامبنا أعلم بأقضية الّورحابة رلروا  هللا علري

لم يبرب لورامبكم إالّ ال يراس، وهرو فررح النّورو ،  أبو يوسذ: بل صامبكمص ف ال اإلماد الّشافعي: فإذاّ 

 ص(1)وَمن كا  أعلم باألصل كا  أعلم بالفرح

 وا عليهرا،الاين لل ّنوا علومه بجمع رواياته ومَّتاراته، فحّرروهرا وخّرجر مالو ثم قاد أصحاب

م خل راّ فع هللا بهودالئلها وتفرقوا في األموار يحملو  علود اإلماد مالو وآدابه، فن ها،وتكلّموا في أصول

المغررب؛ وكثيراّ؛ فألحى مالو وف هه شجرّ أصللها ثابتل في المدينة وفروعها تعانب مور، والعرا ، 

 فتأّسست المدارس الف هيّة، وتفّرعت أصولها كّماّ وكيفاّص

ّما ال شّو  تَّدد المهّمة التوي تودّى له إمامهم  الو وأصحابه موطلحا  مَّتلفةأّ  لإلماد مومو

ين للنّراس، فرالكسد مرول تلرو المردارس ومورطلحاتهم مرن األهميرة بالمكرا ، وخاّصرة  فري وهي بيا  الردّو

، وألّ  فهرم تلرو المورطلحا  فهو واجبل إالّ به زمننا زمن التّجدّد والتّ لّب؛ إذ ما ال يتّم الواجب المطلب 

ررهل فرري الرردّين((، مررن  ين، وقررد قررال صررلّى هللا عليرره وسررلّم: ))َمررن يرررد هللا برره خيررراّ يلف ّه  تمرراد الف رره فرري الرردّو

 ص(3)حيحينوالوّ  (2)والحديُ في الموّطأ

 ص(4): الفهم واإلدراكالفقه لغة

 ً  ص(5)العملية االجتهادية المستنبطة من أدلتها التّفويليةالّشرعية علم باألمكاد ال: هو واصطالحا

ين، ونماد الَّلرب، ووسريلة الّسرعادّ األبديرة، ولبراب الرّ  ّمديرة، سرالة المحوالف ه عموماّ عماد الدّو

 َمن تحلّى بلباسه ف د ساد، وَمن بالغ في لبط معالمه ف د شادص

لوردَ بالمدينرة سرنة الف ه المالوكّي و ي، ول اَش فيهرا ولرم هرـ وعر92نسبة إلرى اإلمراد مالرو برن أصربحو

نوري عرن تناولره هرـ، وشرهرته تغ172ألدال فريضة الحّو متّرى توفّراه هللا سربحانه وتعرالى سرنة يفارقها إالّ 

 بالحديُ والتّعريذص

ي  (6)وماهبه ي-أمد المااهب الف هية الَّمسة الف هو التوري انع رد  -باإللرالة إلرى المراهب الّمراهرو

ي بالمدينرة  رسرول هللا صرلَّى هللا مدينرة المنرّورّ عليها إجماح المسرلمين شررقاّ وغربراّص تأّسرا الف ره المرالكو

عليه وسلَّم نتيجةّ لجهوٍد علميٍّة متواصلٍة طيلة ما يزيد على أربعرين سرنة قراد بهرا اإلمراد المحردّو  الرورح 

فري ال رر  الثّرانوي الهجررّي علرى  مالو بن أنا رممه هللا إماد دار هجرّ رسول هللا صلَّى هللا عليه وسرلَّم

متحرردرّ إليره مرن شريوخه المردنيّين مرن أمثرال: ابررن  -لرى سراكنها الّورسّ والّسرسدع-طري رة أهرل المدينرة 

هرـ(، وربيعرة الرّرأي ) : 130هـ(، وأبوري الّزنراد عبردالّرممن برن ذكروا  )  124شهاب الّزهري ) : 

 هـ(، الاين أخاوا عن ف هال المدينة الّسبعةص143

جمعنررا هرراا العلررم مررن رجرراٍل فرري  ي ررول اإلمرراد مالررو رممرره هللا: ))سررمعت ابررن شررهاب ي ررول:

سعيب بن المسيّب، وأبو سلمة، وعروّ بن ال اسم، وسرالوم، وخارجرة، وسرليما ، ونرافع،  :مالّرولة، وه

 ص(7)ثم ن ل عنهم ابن هرمز، وأبو الّزناد، وربيعة، واألنوارّي، وبحر العلم ابن شهاب((

                                                
 ص1/34انمر: ال رافي: الاّخيرّ   (1)

 ص 8كتاب ال در باب جامع ما جال في أهل ال در برقم:  2/901(  لإلماد مالو2)
 ص  1037، برقم:  2/719سلم وصحيح م 71،  برقم:1/42(  صحيح البَّاري3)

، والجرجرانوي: 3/522، وابرن منمرور: لسرا  العررب 2/162، وال الري عيراض: مشرار  األنروار 5/405: تهايب اللّغة األزهري(  انمر: 4)

 ص175التّعريفا   : 

، 121، و1/109نفررائا األصررول  ، وال ّرافرري:17، وال ّرافورري: شرررح تن رريح الفوررول  : 1/171(  انمررر: البرراقسنوي: التّ ريررب واإلرشرراد 5)

 ص59، ومراقي الّسعود  : 25والفاكهانوي: التّحرير والتّحبير ل: 

 (  الماهب في اصطسح الف هال هو ما ذهب إليه إمادل من األئمة من آرال اجتهاديٍة، أو ما ذهب أإليه أصرحابه بنراّل علرى قواعرده وأصرولهص 6) 

 ص1/19، وماشية الدّسوقي 1/19الّشرح الكبير ، الدّردير: 1/24الحّطاب: مواهب الجليل 

 ص2/20(  ال الي عياض: ترتيب المدارك  7) 
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بَيّونرراّ لمكانررة ف ره اإلمرراد مالررو: ))قولرره: ي رول ال لشررانوي شررارماّ ل رول ابررن أبورري زيررد ال يروانوري، مل 

)علررى مرراهب مالررٍو رممرره هللا(، إونّمررا اختيررر مرراهب اإلمرراد أبرري عبرردهللا مالررو بررن أنررا بررن أبرري عررامر 

ي رلي هللا عنره عارفراّ بطرر  األخبرار وعلرل ا ثرار، صرحيح النّ رل والّروايرة، مكرين المعرفرة  األصبحو

 ص(1)((مورهوالدّراية، ف يه عوره، وعالوم دهره و

اإلمراد مالرو الف هرال الّسربعة فري بنرال ف ههرم علرى مرويّرا  الّورحابة عرن رسرول هللا اعتمد قد 

برن ثابرت، اصلّى هللا عليه وسلّم، باإللافة إلى فتاويهم واجتهاداتهم، خووصاّ عمر بن الَّّطاب، وزيرد 

 ص(2)م أجمعينوعبدهللا بن عمر، وأّمنا الّسيّدّ عائشة ف يهة األمة رلوا  هللا عليه

 :(3)است ى منها ف هه ما يلي أصول ف ه اإلماد مالو

 ال رآ  الكريمص 

 ريريةص، وتشمل الّسنة ال ولية والفعلية والتّ سنة رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  

 اإلجماحص 

 فتاوى الّوحابة والتّابعينص 

 ال ياسص 

  مكراد عرن أسرسفهم مرن األعمل أهل المدينة، الراي ن لره أبنراؤهم عرن آبرائهم، وأخسفهرم

مراد أبوري اإل والّسنن ن سّ متواتراّ بسبب جمع الدّار لهم وألسرسفهمص ولرالو لمرا شراهد أبرو يوسرذ صرامب

اهب رجع عن م أبوي منيفة مستند اإلماد مالو في الّواح واألذا  واألوقا  وكثيٍر من األمكاد الّشرعية

 صامبه إلى ماهب مالو رمم هللا الجميعص

 وهي التوي لم يشهد الّشرح باعتبارهرا  -ويسّميها البعض االستحسا -المرسلة،  الموالح

ي ب وله: هي المحافمة على م وود الّشررح  وال بإلغائها، ولكن تلّ تها الع ول بال بولص وعّرفها الَّوارزمو

 ص(4)بدفع المفاسد عن الَّلب

 لمحرررد محّرمررةّ سرردّ الرراّرائع: وهرري إعطررال الوسررائل أمكرراد الغايررا ؛ فتكررو  وسرريلة ا

 ص(5)ووسيلة المباح مبامةّ ووسيلة الواجب واجبة

 األعراف والعوائد، وتشمل ال ولية والفعليةص 

 االستوحابص 

  رفرت عنره؛ عهاا المنهو المتميّز هو الاي أكسب اإلماد مالكاّ الموسروعية العلميّرة التوري

فا الاَين الفهم الناوعن الم درّ الف هيّة ميُ جمع في معرفته بين الحديُ النّبوّي، والّسنة المدنية، فضسّ 

يرُ ملتّردريا؛ كا  يواجه بهما قضايا النّاس ومسائلهم، وقد انعكا هاا المنهو إيجاباّ على طري ته في ا

 كا  له مجلال للحديُ، وآخر للف ه والمسائلص

 :مصادر فقه اإلمام مالك -2

قرد وهراداتهمص وأعمرال الّورحابة واجت كتابه )الموّطأ( الاي يعتبر أّول كتراٍب فري الّسرنن وا ثرار

ي: ))ما على ظهر األرض كتابل بعد كتاب هللا أصّح من كتاب هللا((ص براعرٍة مع فيره بج قال اإلماد الّشافعو

ترره مررن وترروازٍ  بررين الحررديُ والف رره، ولررّمنه آراله واسررتنباطاته وترجيحاترره، باإللررافة إلررى محفوظا

 م وآثار الّوحابةصأماديُ رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّ 

 :(6)انتشار فقه اإلمام مالك -3

ي برردلاّ مررن  انتشررر مرراهب اإلمرراد مالررو رممرره هللا منررا مياترره فرري غالررب أنحررال العررالم اإلسررسمو

المدينة المنّورّ إلى أرض مور وشاح فيها شيوعاّ كبيراّ إلى أ  جال تلمياه المجتهد اإلماد الكبير محّمد 

                                                
 ص1/37(  ال لشانوي: شرح الّرسالة 1)

 ص5/415(  ابن عساكر: تهايب تاريٌ ابن عساكر  2) 

 ص55ن الَّادمي  : ، ونور الدّي1/144، والدّهلوي :مّجة هللا البالغة 1/57(  انمر: مميش: م دّمة تح يب المعونة  3) 

ي في تاريٌ الف ه اإلسسمي فاسي(  ال 4)   ص1/70: الفكر الّسامو

 ص2/22(  ال ّرافوي: الفرو   5) 

 ص89، ومسين الدّهمانوي: م دّمة تح يب كتاب التّفريع  : 1/55(  انمر: ال الي عياض: ترتيب المدارك  6) 
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ي رممه هللاص وانتشر ف ه مالٍو بمور علرى يرد عبردهللا برن عبردالحكم وابرن وهرب وابرن  بن إدريا الّشافعو

 ال اسم وأشهب وأتباعهمص

 فرة رممره هللاوفي أفري ية وبسد المغر مّل الف ره المرالكي محرّل مراهب اإلمراد النّعمرا  أبوري مني

ا ابرن يرسمعلى يد علّي بن زياد والبهلول برن راشرد مرن تسمرا اإلمراد، وأسرد برن الفررا  وسرحنو  مرن ت

 ال اسمص

بّرراس وقرعرروس بررن الع (،شرربطو ـ: )وأّمررا باألنرردلا ف ررد كررا  زيرراد بررن عبرردالّرممن المل ّررب برر

ّروايرة بن قيا هم رواد الف ه المالكي، ومن بعد هؤالل يحيى بن يحيرى المورمودي صرامب الاوالغازي 

) :  حة(ذ كتراب )الوالرمؤلّور أبرو مرروا  الّسرلمي ال رطبوري؛ المشهورّ للموّطرأ، وعبردالملو برن مبيرب

شاركه دو  أ  ي ص وقد ممي الف ه المالكي ببسد المغرب قبوالّ مسناّ واستمّر فيها إلى يومنا هااهـ(238

يّوينص  أّي ماهٍب آخر، باستثنال فترٍّ قويرٍّ في عهد الفاطمو

ّمرا أ، وقد كا  لومنهو اإلماد مالٍو وطري ته أثرل كبيرل في كثرّ تسماته، وا خاين عنه دّى إلرى مو

 انتشار ماهبه في أرجال العمورّص

 :(1)آفاق انتشار الفقه المالكي -4

 :مصر
و في شر بعد ذل، قد انتإلافةّ إلى المدينة المنّورّ التوي هي قاعدّ النطس  الف ه المالوي  -

ح فري شرا ّ، وقردمَّتلذ أنحال الحجاز، ثم انت ل إلى مور، البلد األّول الاي امتضنه بعد المدينة المنرّور

ي مور شيوعاّ كبيراّ ق اسرم ممن برن ال علرى أيردي تسمراه مرن أمثرال عبردالرّ بل م دد تلمياه محّمد الّشرافعو

هررـ(، 214هررـ(، وابررن عبرردالحكم ) : 204هررـ(، وأشررهب ) : 197هررـ(، وابررن وهررب ) : 191() : 

 وغيرهمص

 :اليمن
ومحّمرد  ،الّسكسركيّ  ال الري انتشر الف ه المالكي في اليمن على يد أبوي قرّ موسى بن طار  -

 ، ومحّمد بن مميد بن عبدالّرميم بن شروس الّونعانوي، وأمثالهمصبن صدقة الفدكيّ 

  العررا  وقد كرافشهر انتشاراّ كبيراّص  -ويشمل العرا  والبورّ والكوفة– وأّما في المشر  -

د مالرو صرحاب اإلمراأقراد فسرٍةص وقرد بسد الَّسفرة مسررماّ لتيّراراٍ  فكريّرٍة ومرااهَب ع ائديرٍة متعردّدٍّ متنا

هم، برردورهم، قررالوا كلمررتهم، ورفعرروا رؤوسررهم وأصررواتهم، وبيّنرروا آرالهررم، ودافعرروا عررن مرراهب إمررام

 ّ وداد فيهرا  ، وفراز برلرى الحراكمين وإقبرال المحكرومين، ومدارسةّ وتدريساّ؛ متّى ازدهروتناولوه درسا

ى يررد وّسررعاّ وازدهرراراّ فرري األصررول والفررروح علررنحررو قرررنين كرراملين؛ فعرررف مرراهب إمرراد دار الهجرررّ ت

 سررا األولررىأعررسد مشرراهير خلّررد لنررا التّرراريٌ ذكرررهمص ولعررّل المررالكيّين المشررارقة هررم الرراين ولررعوا األ

 للماهب وأصوله التوي بنَى عليها  المغاربة فيما بعدص

ه عررن طريررب البورررّ، ف ررد انتشررر فيهررا الف ررالعرررا   ف رره اإلمرراد مالررو إلررى دخررولكررا   -

وأبوري المالوكي انتشاراّ كبيراّ، وظهر ظهوراّ والرحاّ، وزامرم المراهب الحنفري، ف روي بالبوررّ بواسرطة 

عبررردالّرممن برررن مهررردي برررن مسرررا  العنبرررري ) : هرررـ(، و181عبررردالّرممن عبررردهللا برررن المبرررارك ) : 

ب التّميمررّي وعبرردهللا بررن مسررملة بررن قعنررهررـ(، 199وأبورري العبّرراس بررن الوليررد بررن الّسررائب ) : هررـ(، 186

 عرالمبرن الأممرد هـ(، وأبوي ماافة الّسهمي وغيرهمص ثرم بأتبراعهم مرن أمثرال: 220الحارثوّي ال عنبوي )  

بن غيس  بن الحكم من أصحاب عبدالملو بن الماجشو ، ويعب وب برن شريبة، ومحّمرد برن مسرلمة الراي 

الد بنوري ممراد برن زيرد، وهري أسررّل تف ّه عليه جماعةل من كبار المالكية، ومن أبررزهم آل ممراد، وهرم أو

وقرد أنجبرت هراه األسررّ  صغنيّةل من أصل فارسرّي، اسرتوطنت البوررّ، وملكرت فيهرا نحرو سرتمائة بسرتا 

ّيص تحّول أمد أفرادها وهو إسحا  بن إسماعيل بن مماد إلى بغداد،  نَّبةّ من العلمال على الماهب المالكو

اليررة الممررالم بموررر، وكانررت تلررو العسقررة بررين أسرررّ ممرراد وت ررّرب إلررى الَّليفررة المررأمو  الرراي والّه و

ي إلى بغداد، والحوول على مناصب ال ضال والفتيرا وال يراد  والَّليفة العبّاسي سبباّ لجلب الماهب المالكو

                                                
، طص دار الكتب العلمية، وياقو : معجم 257و ابن فرمو : الدّيباج الماهب  : ، 25، و24، و1/11(  ال الي عياض: ترتيب المدارك  1) 

، أممد باكر: تاريٌ المدرسة  90، والدّكتور مسين: م دّمة تح يب كتاب التّفريع  : 334، ابن فرمو : الدّيباج الماهب  : 84-4/83األدبال 

 دص1962مطبعة االتّحاد التّونسي للّشغل، تونا ، 101المالكية بالمشر  )رسالة دكتوراه باللّغة الفرسية(   
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وأخروه هـ( صامب كتراب )المبسروط(، 282ال الي إسماعيل ) : وقد اشتهر منهم  بالدّعوّ والتّدرياص

ال ضرال،  انا قد اقتسما قضال بغبدادص وأّما ممراد ف رد تروفي بعرد سرنتين مرن تولّيرههـ(، وك256مّماد ) : 

ب نجمره وذاح صريته داخررل العررا  وخارجهرا، وترولَّى منوررب قراٍ ، ثرم قالرري وأّمرا إسرماعيل ف رد تررألّ 

ّ ال ضاّ ل عمر،  وتف ّه عليه الكثيرو  من المغاربة واألندلا مثل يحيى بنص مدٍّّ تفو  اثننين وثسثين عاما

وقاسم بن أصبغ البياني، ومن المشارقة مثلل ابن بكير البغدادي، وأبوي بكر الروّرا ، وإبرراهيم برن ممراد 

الف ره(، وبكرر بن إسحا ، وال الي عمرو أبوي الفرج اللّيثوي البغردادي صرامب كتراب )اللمرع فري أصرول 

 بن محّمد ال شيري وغيرهمص

ي فرمالكيرة ببغرداد أمرد أقطراب المراهب، سراهم وقد كا  ال الي إسرماعيل مؤّسرا المدرسرة ال

 انتشار الماهب من خسل نشاطاته ال ضائية والّسياسية والتّعلميةص

ثم تلت هاه الكوكبة طب ةل أخررى مرن األعرسد واصرلوا تلرو المسريرّ العلميرة فكرانوا نعرم خلَرذل 

ي أربعة : سحنو  وال الي إسرماعيل، لَّير سلٍذ متّى نل وَل عن ال الي عياض قوله: أركا  الف ه المالكو

يَّا  والمحّمررردا  لررروال الّشررر)) وهرررو أمررد الشررريَّين فررري قررولهم: واألبهررري، وابرررن أبوررري زيررد ال يروانوررريص

وأبرو بكرر  (،هرـ386  :)برن أبري زيرد ال يروانري افالّشيَّا  هما: أبرو محّمرد  ؛وال اليا  لاهب الماهب

وأبو عبدهللا محّمرد  (،هـ256 :)د بن سحنو  أبو عبدهللا محمّ  ص والمحّمدا  هما:(هـ395  :)األبهري 

ص وال الريا  همرا: أبرو الحسرن علرّي برن أممرد البغردادي (هرـ269  :) بن إبراهيم المعروف بابن المّواز

 ص(1)((ه422 : )الوهاب بررن نوررر البغرردادي (، وأبررو محّمررد عبرردهررـ398  :)ار المعررروف بررابن ال ّورر

  ولتين هو النّوذصويسمى أّ  نويب العراقيّين في كلتا الم

ي العلرم والتّردريا بجرامع الم هـ(395األبهري ) :  قضى قدو نورور مياته المديدّ في تعراطو

ثرل: أبرو ل أجرسل مببغداد طيلة ستّين سنةص تف ّه عليه من خسلها َخل ربل كثيررل ال يلحَورى عرددهم مرنهم ف هرا

 هررـ(، وال الررري أبررو محّمرررد378ال اسررم عبيرردهللا برررن الحسررين بررن الحسرررن بررن الجرررسب البورررّي ) : 

 عبدالوّهاب البغدادي، وال الي ابن ال ّوارص

ى وقررد امترراز هررؤالل الف هررال علررى أقررررانهم المغاربررة بسررعة االّطررسح علررى المررااهب األخرررر

ف ين األمناا وأساليبها؛ فتعاطوا علم األصول، وأنشأوا قواعده على غرار األصوليّ هواالقتباس من طرق

يسّ إلرى مرنوا أكثرر سب هم في ذلو أمد من المغاربة أو األندلسيّين أو الموريّين الاين كراوالّشافعية، ولم ي

تّحليرل  هيّرة بالالف ه مجّرداّ دو  أ  يكو  معهم شيلل كثير من أصول الف رهص تنراول المشرارقة المسرائل الف

ياسررية، مكراد ال والتّفريرع مسرب منرراهو منط يرة وأسراليب ريالررية ت رود علرى االفترالررا  النّمريرة واأل

ن ي الراّّب عرفركمرا ألفروا ابرن ال ّورار، ل الري وألفوا في الَّسفيّا  مثل كتاب )عيو  األدلّة( المشهور ل

 الماهب مثل كتاب: )التّبورّ لماهب إماد دار الهجرّ( لل الي عبدالوّهابص

ي طرروال ال رررنين الثّالررُ والّرابررع ازدهرراراّ كبيررراّ وانتشرر اّ اّ واسررتعاروقررد عرررف المرراهب المررالكو

أ  مرّل  ببغداد والعرا ، وتفرو  علرى كافرة المرااهب األخررى، وآلرت إليره مناصرب ال ضرال والفتيراص ومرا

ن مريٍن ال ر  الَّاما متّى لعذ الماهب وكا  آخرهم ال الي عبدالوّهاب، ولم يمهر بعد ذلرو إالّ مر

 محّمد بو عبدهللاأمن ال ر  الثّامن   خر عند بروز أمد ف هائه السمعينص وكا  آخرهم في النّوذ الثّانوي

دريا ا ترولّى التّرمرهـ( الاي ولري قضرال بغرداد ومسربتها ك796بن عبدالّرممن بن عسكر البغدادي ) : 

 درسة المستنوريةصمبال

طة يحيَى دخل فيها الف ه المالوكي بواسف د خراسا  وما ورال العرا  من أرض المشر ، وأّما 

ن يوفشرا فري قرزو  بن المبارك، وقتيبة برن سرعيد، وكرا  لره هنراك أئمرةل وأتبراحلصبن يحيى التّيمّي، وعبدهللا

ا  ابرن وأبهر وما واالهمرا مرن برسد الجبرلص وآخرر َمرن درس المراهب المرالوكي فري نيسرابورهو أبرو إسرح

 ال طا ص

 ازصوقد دخل بسد فارس على يد ال الي أبوي عبدهللا الّروكانوي الاي ولوي قضال األهو

                                                
: الفكرر السرامي الفاسريو 1/92: شرجرّ النّرورمَّلروف، و3/110: معرالم اإليمرا  الردّبا ، و1/53(  انمر: ال الي عياض: ترتيب المردارك 1)

 ص2/99
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هرـ( 369يره إلى بسد الّرّي؛ ميرُ يلررَوى أّ  أممرد برن فرارس كبيرر اللّغرويّين ) : وواصل س

يّاّ، وقال: دخلتنوي الحمية لهاا البلد    فيره رجرلل يرذ ال يكروك -يعنوري الرّريّ –صار مالوكيّاّ بعد أ  كا  شافعو

 على ماهب هاا الّرجل الم بول ال ول على جميع األلسنةص

ر ، وأبو مسرهاد مالو على أيدي: الوليد بن مسلم بن الّسائب الدّمش يالّشاد: ظهر ف ه اإلموفي 

ي الب را عبداألعلَى بن مسهر، ومرروا  برن محّمرد الّطراطوي وغيررهمص  ل فري برسدولرم يكترب للف ره المرالكو

ي، برل أخرا يضرعذ منرا ال رر  الَّراما الهجرري وان ررض  المشر  ي فرمثلما كا  له بالمغرب اإلسرسمو

 استثنال بعض الّرقعا  المحدودّ جدّاّصال ر  الثّامن ب

 إليهرا علريّ  أفري ية وال يروا ، كا  الماهب الحنفي هو الغالب على أهلهرا إلرى أ  قرددوأّما في 

انوري ) : هـ( صرامب الّروايرة المشرهورّ للموّطرأ، وأبرو علرّي شر را  برن علرّي ال يرو183بن زيّاد ) : 

برو عرو  هرـ(، وأ191هـ(، وابن غانم الّرعينوري ) : 176هـ(، وابن فروخ الفاسي ال يروانوي ) : 176

ي ) هررـ(، وأبررو خارجررة عنبسررة بررن 213هررـ(، وأسررد بررن الفرررا  ) : 199معاويررة بررن الفضررل الّوررمادو

ن تتلمراوا علرى 220خارجة الغاف ي ) :  مَّ وا عنره مالرٍو وأخراهـ(، وعبدالّرممن بن أشرس، وغيرهم مو

 يرردي هررؤاللنّرراس، ولررم يررزل الف رره المررالوكي يتّسررع وينتشررر علررى أمباشرررّّ، فجعلرروا يبثّررو  علمهررم بررين ال

ولره هرـ(؛ فغلرب فري أيّامره، وقضرى علرى ملرب المَّرالفين كمرا ي 240وأقرانهم إلى أ  جرال سرحنو  )  

 ال الي عياضص

ي بعد ذلو وشاح في تلو الّربوح إلى وقتنا هاا، ولعلي برن زيراد فضرلل بعرد  واست ّر الف ه المالكو

: )الردّيار المغربيرة( وتعالى بالدّرجة األولرى فري نشرر قرّوّ وانتشرار الف ره المرالوكي فري أفري يرة هللا سبحانه

أّول َمرن فّسرر ألهرل  -علي برن زيراد–وهو الاي أشار إليه ال الي عياض ب وله: وهو  تونا وال يروا ص

، وهرو معلّوررم المغررب قرول مالرو ولرم يكونروا يعرفونره، وكرا  قرد دخرل الحجراز والعررا  فري طلرب العلرم

 ص(1)سحنو  الف ه

ي، كمررا دخلهررا شرريلل مررن مرراهب  وكررا  بررال يروا  قررودل قلّررةل أخرراوا فرري ال ررديم بمرراهب الّشررافعو

الّماهرّي، ولكن كا  الغالب عليها ف ه اإلمرامين أبوري منيفرة ومالرو إلرى عهرد الدّولرة األغالبيرة التوري مرال 

رن بعردهم العبيرديّو  إلرى أ  جرال أمراؤها إلى األخا بمراهب األمنراف، وآثرروهم بال ضر ال والّرياسرة، ومو

هـ( فحمل النّاس من جديد على الماهب المرالوكي قالرياّ برالو علرى الَّرسف 407المعّز بن باديا سنة )

، ما اختاره إالّ لعلمه أنّه أكثر المااهب أصرالةّ ومنهجيّراّ وقرّوّّ وانتشراراّ والاي كا  محتدماّ بين المااهبص 

 ص(2)ؤسَّال على الكتاب والّسنةوأنّه ماهبل م

الكلبورري  وأّمررا صرر لية ف ررد انتشررر فيهررا المرراهب المررالوكي قبررل نهايررة ال ررر  الثّالررُ علررى ممرردو 

د ) : هرـ(، تلميرا اإلمراد سرحنو ، وهرو أّول ف هرال صر ليةص وصرامبه دعامرة برن محّمر270الّو لوي )  

وسرالم  ص  بن عمرو األفري ري قالري صر ليةهـ( الاي تولّى ال ضال لبنوي األغلبص ومحّمد بن ميمو297

دريا يره التّربن سليما  الكندي، قالي ص لية ومدّرسها، والاي كا  له دورل هادٌّ في نشرر المراهب؛ لتولّو 

لوّيٍ فري ؤلَّرٍذ صر مإلى جانب ال ضال، وهو الاي ألّذ كتاب )الّسليمانيّة( الاي يغلرب علرى الّمرّن أنّره أّول 

ّيص  الف ه المالكو

ري األن رممره هللا إلرى أ  هرـ(، 157) : دلا، كرا  أهرل األنردلا علرى مراهب اإلمراد األوزاعو

رمرل طلبتهررا إلررى الحجراز، وعررادوا بومرراهب اإلمرراد مالرو ينشرررونه ويعلّمررو  النّراسص وفرري طليعررة أول ررو 

هرررـ(، الررراي يررراكر صرررامب جررراوّ 204الّطلبرررة: زيررراد برررن عبررردالّرممن المعرررروف برررـ: )شررربطو ( ) : 

أّول َمن أدخل ماهب مالٍو إلى األندلا، وقرعروس برن العبّراس، والغرازي برن قريا ) :  أنّه (3)الم تبا

 هـ(ص212هـ(، وأبو عيسى بن دينار ال رطبي ) : 234هـ(، ويحيى بن يحيى اللّيثي ) : 199

د بن ألمير هشااوقد جال هؤالل بوماهب مالو، وبيّنوا للنّاس فضله واقتدال األّمة به، ثم أخا به 

يرا ضرال والفت، وأمرر النّراس باتّباعره، وصريّر ال بن هشاد بن عبدالملو برن مرروا  دالّرممن بن معاويةعب

 صفي مياّ اإلماد مالٍو رممه هللا هـ170عليه، وذلو سنة 

                                                
 ص3/80(  ال الي عياض: ترتيب المدارك  1) 

 ص129(  شجرّ النّور الّزكيّة: التّتمة  :  2) 

 ص203-202جاوّ الم تبا  : الحميدي: (   3) 
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قرول الردّكتور نرور وبسد الّسرودا  وغررب أفري يرا أي: أفري يرا الّسرودال، والكويرت والبحررين، 

، بل المتوقّرع أ  يكرو   ص(1)باح الف ه المالكي مالياّ موالوي المائة مليو الدّين الَّادمي يبلغ عدد أت فيه نمرل

  العدد فو  ذلو ألعافاّ، وهللا تعالى أعلم بالّووابص

ي قد انتشر وقوي وكثر أتباعه وعلماؤه فري جميرع أنحرا ّ ل المعمروروهكاا يرى أّ  الف ه المالوكو

 ي ساعد وأدّى وسيّر ذلو منا وقت مبّكر جدّاّ، فما هي العوامل التو 

 :(2)عوامل وأسباب قّوة الفقه الماِلكي -5

شَّوية اإلماد مالو رممه هللا، لما عرف عنه من تمّسكه المتميّز بكتاب هللا سبحانه وتعالى  -

وسررنة رسررول هللا صررلّى هللا عليرره وسررلّم، والتزامرره التّرراّد بآثررار الّوررحابة والتّررابعين، ومحاربترره للبرردح، 

ومررا مررن مسررألٍة تلعررَرضل عليرره إالّ أجرراب فيهررا بالكترراب  صفرري الحررديُ والف رره أدوا  اإلمامررةواسررتجماعه 

والّسررنة وأقرروال الّوررحابة، فررإ  لررم يكررن لديرره شرريلل مررن ذلررو اعتررار عررن الفتيررا والحكررم، واكتفررى بجملترره 

ي( مرين اعترار لجبريرل اقتدال منه برسول هللا معلّرم البشررية صرلّى هللا عليره وسرلّم  المحبّبة إليه: )ال أدرو

، صررلواّ ربّورري وسررسمه علررى األمررين (3)عّمررا ال يعلمرره ب ولرره: ))مررا المسررؤول عنهررا بررأعلم مررن الّسررالم((

وقد سلر َل اإلمرادل  صصلّى هللا عليه وسلّم الّواد  المودو  الموطفى الحبيب محّمد بن عبدهللا رسول هللا

عن سّت وثسثين ب وله )ال أدري( رممه هللا في مالو عن أربعين مسألة وأجاب عن أربعٍة منها واعتار 

 سائر علمال األّمةص

مي، ، مهربط الروقّوّ الماهب مكاناّ وزمناّ؛ فالمكا  هو مدينة رسول هللا صلّى هللا عليه وسرلّم -

من الرزّ  أّمراومركز الدّولة اإلسسمية األولى، ومأوى األلوف من الّسلذ، وم ود الحجراج وأهرل العلرمص و

 لماهب في زمٍن قريب عهٍد من مياّ الّوحابة والتّابعين رلوا  هللا عليهمصف د نشأ ا
عضرهم تعدّد مجالا اإلماد مالو العلمية؛ فكرا  بعضرهم ي ورده للف ره، وبعضرهم للحرديُ، وب -

 دينة لغرضي وده لألمرين معاّ، وا خرو  وهم كثيرو  للفتيا سوال من أهل المدينة أد من قاصدي الم

 رّ أو  خرصالحّو أو العم
 ربعين نحواّ طول المدّّ التوي مكثها اإلماد مالو يلدرس الحديُ والف ه؛ ميُ قضى نحواّ من أ -

ّ  مررن أربعررين سررنة ي إلررى كثرررّ التّسميررا وتمدّرسرراّ ومفتيررا تعاقررب كرراثفهم، و، وال شررّو أّ  طررول المرردّّ يررؤدّو

هللا  ر نعمرةل مرنعليره وسرلّم أّ  طرول العمراألجيال في األخا والتّل ّى، كما ورد عرن رسرول هللا صرلّى هللا 

 تتضاعذ فيه صالح أعمال المرل وأقوالهص
طررر  التل ّورري عررن اإلمرراد مالررٍو رممرره هللا، وهرري وسررائل اتّسررمت بالّسررمعة وتنررّوح وسررائل  -

ّ اللّ الا  مع المتوّجهين إلى الموالمرونة، ولّمت إلى التّل ّوي المباشر  ومنهرا  وتدريساّ، دينة عبادّّ وتعلّما

المراسس  بينه وبين تسمياه من البلدا  البعيدّ والنّائية عن المدينةص قال سرحنو : كنرت عنرد ابرن ال اسرم 

رن رمرل إلرى  مَّ وجوابا  مالو ترد عليهص وقال ابرن الحرار  عرن ابرن فرروخ: كرا  مرن شريوخ أفري يرة ومو

نّه كا  يكتب إلى عمثرا  برن عيسرى مالٍو فسمع منه، وكا  يكاتبه ويجاوبه مالوص واشتهر عن ابن غانم أ

 ص(4)بن كنانة؛ فيسأل له مالكاّ عن أمكامه
تسميرراه التورري كانرت تررربط اإلمرراد بلرين جانررب اإلمرراد مالرو ومسررن تعاملرره وعسقتره الّروميررة  -

 ومريديهص
مررا أصررس الكترراب والّسررنة الرراين همسررتمدّ مررن مسلمررة ماهبرره وطري ترره لطبيعررة النّرراس؛ ألنّرره  -

نّراس عليهرا ي فطر الهللا التو  رّ النّاس، قال هللا تعالى: }فطر ، والدّين كما هو معلودل موافب لفطالّشريعة

ّمر لى الفطرّصصص((صعوقال صلّى هللا عليه وسلّم: ))كّل مولوٍد يلولَد  ص 30]الّرود: {ص ال تبديل لَّلب هللا ا ومو

ي يزيرد مسلمررة ماهبرره لفطررّ النّرراس وطبررائعهم مراعراّ ففرره المررالو  د ّمررة، وم اصرر، والموررالح العالواقرعلكو

 الّشريعة، وأخاه بأعراف النّاس وعاداتهمص

                                                
 ص431، وانمر: أبو زهرّ: تاريٌ المااهب  : 48(  نور الدّين: الم اصد في الماهب المالكي  :  1) 

ند ، ودص محّمد إبراهيم أممد: اصطسح الماهب ع14، ن سّ عن م دّمة تح يب كتاب تهايب المدّونة  : 29(  انمر: دص عمر الجيدي  :  2) 

 ص40-5(، الّسنة الّرابعة، ومحّمد األمين: م دّمة تح يب تهايب المدّونة  : 15، عدد: )53المالكية، في مجلة البحو  الف هية المعاصرّ،  : 

 صرواه مسلم(   3) 

 ص15دّونة  : ، ومحّمد األمين: م دّمة تح يب تهايب الم77، وتراجم أغلبية  : 116(  انمر: طب ا  علمال إفري ية وتونا  :  4) 
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 :(1)مدارس الفقه الماِلِكيّ  -6

رّ له؛ تكّونت مد ي والعوامل الميّسو لف ره ة لارس ف هيّ نتيجة من ذلو االنتشار الواسع للف ه المالكو

ي في مناطَب مَّتلفٍة، تميّز  كّل مدرسٍة بما يسلد ال فيهرا  لتوري نشرأ اّمروف واألعراف والعوائد المالكو

روانويررةل، مدرسررةل قيومدرسررةل َمدَنويَّررةل / مجازيّررةل، ومدرسررةل موررريّةل، ومدرسررةل بغداديّررةل عراقيّررةل،  منهررا:

 ومدرسةل قرطبيّةلص

ي، وتثريه تدريساّ وبحثاّ   تأصريسّ واجتهراداّ وكّل وامدٍّ منها قائمةل برجالها، تدرس الف ه المالكو

ن االجتهراد س لررباّ مروكّل مدرسٍة تنتهو طري ةّ معيّنةّ وأسلوباّ خاّصراّ وتمرار وت عيداّ وتحليسّ وتفريعاّص

 اد مالرٍو،وكّل مدرسرٍة ت تردي بفريرٍب مرن أتبراح اإلمر داخل الماهب نشأ عنه ما عرف باختتسف الماهبص

يمرا يلري إلمرادص وف وامٍد هرو )موّطرأ( اوتعتمد من األّمها  والموادر كتباّ خاّصةّ، ألّفت كلّها على أساٍس 

 بيا ل مؤجزل لكّل مدرسٍة:

ية الَمدَنويّة - رج دينرار األعر مرازد سرلمة برن وأبر، من أشهر رجالها: / الحجازية المدرسة المالكو

  ابرن عمررو عثمرا ووأبر (،هرـ186  :)ائغ محّمد عبد هللا بن نافع المعرروف بالّور ووأب (،هـ185  :)

بري أبكر عبدالحميد برن  ووأب (،هـ188  :)الرممن المَّزومي ، والمغيرّ بن عبد(هـ186  :)عيسى 

مررروا   ووأبرر (،هررـ206  :)عبرردهللا محّمررد بررن سررلمة  ووأبرر (،هررـ202  :)أويررا المعررروف برراألعمش 

 (،هرـ216  :)محّمد عبدهللا بن نرافع المعرروف باألصرغر  ووأب (،هـ212  :)عبدالملو بن الماجشو  

 (،هررـ221  :)هللا بررن مسررلة الرممن عبرردعبررد ووأبرر (،هررـ220  :)هللا بررن عبررد و موررعب مطرررفوأبرر

 ونمائرهمص
موّطأ اإلمراد مالرٍو، ومَّتورر ابرن عبردالحكم، قرال األبهرري: ))قرأيرت موادر هاه المدرسة: 

ص وقاد بشرح المَّتور الّوغير والكبير البن عبردالحكم األّول (2)مَّتور ابن عبدالحكم خمسمائة مّرّ((

ابررن نرراجي: ))إّ  أهررل بغررداد اعتنرروا بمَّتوررر ابررن قررال هررـ(؛ متّررى 340هررـ(، والثّررانوي سررنة )329سررنة )

َر قردّموا قرول ابرن عبردالحكم، ولكثررّ  عبدالحكم أكثر من غيره، فهم إذا وجدوا في المسألة قولين لوَمن ذلكو

 ص(3)اعتنال ال رويّين بابن ال اسم جروا على العكا((

 :ةيّ المصرالمالكيّة المدرسة 

حّمرد هرـ(، وأبرو م191من أشهر أعسمها: أبرو عبردهللا عبردالرممن برن ال اسرم الموررّي ) :  

 برن هرـ(، وأبرو محّمرد عبردهللا204هـ(، وأبو عمر أشهب بن عبردالعزيز ) : 197عبدهللا بن وهب ) : 

با  هرـ(، وإبرو إسرحا  محّمرد برن شرع225هـ(، وأبرو عبردهللا أصربغ برن الفررج ) : 214عبدالحكم ) : 

 صونمرائهم (،هـ355  :)المعروف بابن ال رطبي 
 العراقيّة:البغداديّة / المدرسة المالكيّة 

 وعبردهللاهرـ(، 176أبوي أيروب سرليما  برن برسل قالري بغرداد ) : ال الي تأّسست على يدي 

هررـ(، والوليرررد بررن مسررلم بررن الّسرررائب ) : 198هررـ(، وعبررردالّرممن بررن مهرردي ) : 197بررن مبررارك )

 (،هرـ331  :) اللّيثوري البغردادي الفررج وال الري أبر ومن أشهر مشيَّة وعلمال هاه المدرسرة هـ(،199

سب البورري ال اسرم عبيردهللا برن الجر ووأبر (،هرـ375  :)بكر محّمد بن عبدهللا األبهري البغدادي  ووأب

  :)ني سب البراقيّربكرر محّمرد برن الطّ  ووأبر (،هـ398  :)ار الحسن علي بن ال وّ  ووأب (،هـ378  :)

 ونمائرهمص (،هـ422  :)محّمد عبدالوهاب البغدادي  ووال الي أب (،هـ403

 بـ: المدرسة المالكيّة األندلسيّة التِي أرسى قواعدها زياد بن عبدالّرحمن المعروف -

ي األموي ال رطبوي، وعبدهللا بن بشر بن شرراميل ال الري ) :   )شبطو (، وأبو محّمد الغازو

 وومرن أشرهر مشريَّتها: أبر هرـ(ص234دهم يحيَى بن يحيرى اللّيثوري راوي الموّطرأ ) : هـ(، ثم من بع198

عبردهللا برن  ووأبر (،هرـ314  :)عبردهللا محّمرد برن لبالبرة  ووأبر(، هرـ312  :)العبّاس أممد بن شبطو  
                                                

: شجرّ النّور مَّلوف، و1/55د، والحّطاب: مواهبب الجليل 1978، دار ال لم، بيرو ، 450(  انمر: ابن خلدو : م دّمة ابن خلدو   :  1) 

ي  : 22-17، واألمين محّمد: م دّمة تح يب تهايب المدّونة  : 105-103، و93-90-85، و79، و1/55-57-66 ا فم 47، نور الدّين الَّادمو

 بعدهاص

 ص4/468(  انمر: ال الي عياض: ترتيب المدارك 2)

(، دار الكتب الوطنيّرة، ترونا، ن رسّ عرن م دّمرة 5808و، مَّطوط رقم )/17(  أبو ال اسم ابن ناجي: شرح كتاب التّفريع البن الجسب ورقة 3)

 ص94الدّكتور مسين لتح يب كتاب التّفريع  : 
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محّمد عبدهللا بن أبي دليم  ووأب (،هـ340)  محّمد قاسم بن أصبغ البياني  ووأب (،هـ339  :)وسسس 

عبدهللا محّمد برن أبري زمنرين  ووأب (،هـ355  :)جيبي إبراهيم إسحا  التّ  ووأب (،هـ351  :)ال رطبي 

 ونمائرهمص (،هـ399  :)
 موررادر هرراه المدرسررة: موّطررأ اإلمرراد مالررو، والوالررحة والعتبيررةص وكتررب أهررل األنرردلا عررن

 هـ(، وأمثالهص520رشد الجدّ )العتبية ما شال هللا أ  يكتبوا مثل ابن 
تسمراّ اإلمراد مالرو ال يرروانويّوين عرادوا إلرى المدرسة المالكيّة ال يروانوية التوي نشرأ  علرى يرد  -

ال يروا ؛ ميُ تاكر الموادر التّاريَّيّة أّ  عدد األفارقة الاين أقردموا علرى الّرملرة العلميّرة إلرى اإلمراد 

هرـ(، والبهلرول 183التّونسرّي )علّي بن زيراد ثينص وكا  أبرز هؤالل مالو في ذلو الوقت يربو على الثّس

هرـ(، 213وأسرد برن الفررا  ) : هرـ(، 190وعبدالّرميم بن أشررس، وعبردهللا برن غرانم ) :  ،بن راشد

هرـ(، 213وأبرو علرّي شر را  ال يرروا  ) : الراي هرو أصرلل للمدّونرة الكبررى،  (األسرديّةكتاب )صامب 

هـ( الاي تمّكن من إماطرٍة بأصرول 240واإلماد سحنو  )  هـ(، 220ف ي )  وعنبسة بن خارجة الغا

إمامه على يد شيَّه علّي بن زياد، ثم نّماهرا وهراّبها علرى يرد شريَّه ا خرر عبردالّرممن برن ال اسرم متّرى 

هررـ(، وأبررو ابررن أبورري زيررد ال يروانورري ) : 333ثررم أبررو بكررر اللّبرراد ) : هرراّب ورتّررب المدّونررة الكبرررى، 

ي (، المل ّب بـ: )مالو الّوغير(، ـه386 وغيرهم الاين هم مجرر األسراس فري هيكلرة تكروين الف ره المرالكو

–وتعتبر المدرسة ال يروانية المركز الثّانوي بعد المدينرة المنرّورّ، برل إّ  مدرسرة ال يرروا   في ال يروا ص

أنها فري الّطب رة التّاليرة للّطب رة استمّر  طويسّ بعد مدرسة المدينة التوي لرعذ شر -كما يراه محّمد األمين

 ص(1)ا خاّ عن اإلماد مالو

 :المالكية رسامصادر المدديوان و -7

لعلرم إلرى ويسمرى كثررّ الموّطرآ  واختسفهرا، وذلرو مرين ارتحرَل طلبرةل ا صموّطأ اإلماد مالرو -

 تلفرروا فررياخالمدينررة لألخررا عررن اإلمرراد مالررو وال سرريما روايررة كتابرره الموّطررأ، وتعرردّدَ ا خرراو  عنرره، و

، فواَر كلُّ موّطٍل يلن َسبل إلى راويه؛ في رال: موّطرأ يَحيَر ي، وموّطرأ ابرن ى اللّيثورروايتهم، تعدّد  الموّطآ ل

ا بلغرروا بهرر ال اسرم، وموّطررأ محّمررد برن الحسررن، وموّطررأ أبوري موررعب، وموّطررأ ال عنَبوري، وهلّررم جرررا، متّرى

 صهللالومؤلّوفه اإلماد مالو ابن أنا رممه  ( ثسثين نسَّة أو موّطأ، بينما أصل الكتاب هو30)

الرو، مهرـ( عرن اإلمراد 213األسديّة )المدّونة األولى(، وهي سماعا  أسرد برن الفررا  ) :  -

 هـ( وهاّبها وصّححهاص240د الّسسد بن سعيد ) : بعن فأخاها سحنو  ب

ى )المَّتلطرة(المدّونرة الكبررى - رري لفررا  األوهري خسصررة عمرل تلميرا أسرد برن ا، ، وتلسرمَّ لمعو

 مراد مالروٍ يرا اإلى مورر ليورّححها وين ّحهرا علرى تلمالاي ممل معه األسدية إلال يروانوي اإلماد سحنو  

غيرهم ووسمع من أشهب وابن وهب ال اسم، الاي أملى األسدية على أسد من قبل، بن وهو عبدالّرممن 

نَتوهو التوي هي عبارثم رجع اإلماد سحنو  إلى ال يروا  بممن تسميا اإلماد مالو،  مزيَّردٍّ  ّ عرن صرورٍّ دوَّ

كر لحسرن والراّ ن َّحٍة من أسدية أسد برن الفررا ص فتل ّاهرا أهرل ال يرروا  وعمرود أهرل المغررب برال بول اوم

ّمرا أالحاجرةص  الحميد، واعتمردوها وعولّوهرا عليهرا فري الردّرس واإلفترال، وتركروا بهرا أسردية أسرد إالّ عنرد

 لمَّتلطة( فلكو  بعض أبوابها غير مرتّبٍةصتسمية المدّونة بـ: )ا

يرره ، علروانورريالنّرروادر والّزيررادا ، لإلمرراد أبورري محّمررد عبرردهللا بررن عبرردالّرممن أبورري زيررد ال ي -

 المعّول لدى رواد الماهب المالكي وطسب ف ههص

أبوررري زيرررد اإلمررراد قررراد بررره ابرررن  ، وهرررو اختورررارل للمدّونرررةأي: مَّتورررر المدّونرررة المَّتورررر -

 ص(2)، وهو مَّطوطل وانويال ير

ري مرن ف هرال ال - و  يرروا ، وهرالتّهايب، وهو أيضاّ اختوارل للمدّونة قاد به أبرو سرعيد البراذعو

 مطبوحل بتح يب محّمد األمينص وهو اعتماد المشيَّة من أهل أفري يةص

أهررل  بولررم يررزل علمررال المرراهب يتعاهرردو  هرراه األّمهررا  بالّشرررح واإليضرراح والجمررع؛ فكترر

ري وابرن محرررز التّونوسرّي وابرن بشررير أفري ير ة مرا شرال هللا أ  يكتبرروا عرن المدّونرة مثرل ابررن يرونا واللَّّمو

وأمثالهمص وجمع اإلماد ابن أبوي زيد ال يروانوي جميع ما في األّمها  من المسائل والَّرسف واألقروال فري 
                                                

 ص19ح يب كتاب تهاييب المدّونة  : (  محّمد األمين: م دّمة ت1)

 ص31(  أبو األجفا : م دّمة تح يب الّرسالة  : 2)
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صكتاٍب رسمه بـ: )النّوادر والّزيادا  ليرل برن إسرحا  الّرابرع فري وكرا  مَّتورر خ (، وهو مطبوحل مح ّربل

 مسلسل مَّتورا  المدّونةص

  لكرّل وقد تفاعلت كّل مدرسرٍة مرن هراه المردارس مرع البي رة والّمرروف التوري نشرأ  فيهرا؛ فكرا

ا  التوري بي رة العرربفكا  متماّ على مالكية العرا  أ  يتأثّروا  مدرسٍة منهجها الَّاّ  أو أسلوبها المميّزص

مراد أهرل وإوكرا  الحرديُ قلريسّ عنردهم، أهل العرا  طريب الّرأي وال ياس تَّتلذ عن الحجازص فطري ة 

أهررل  طري ررة أهررل الحجرراز الحررديُ واألثررر، وإمرراد فرري مررينهررـ(، 150الررّرأي أبررو منيفررة النّعمررا  ) : 

وبنرال  صهرـ( مرن بعرده204هـ(، وتلمياه محّمد بن إدريا الّشرافعي ) : 172الحديُ مالول بن أنا ) : 

فري مرين  ي وال يراس،أمال الررّ فري اسرتعف هال العرا  المالكية على منروال أصرحاب الرّرّي على هاا نهو 

 ، يبحثرو لمافى أهل المغرب واألندلا وال رطبة على منهو أهل الحجاز في االعتماد أساسراّ علرى النّ ر

ض لفرفرري تفريررع المسررائل بررا ، وقررد طررّوروا مررنهجهم بمزجرره باألسررلوب العراقورريعررن الحررديُ والّروايررة

الماهب  َّسف داخل  أثنال رمستهم العلميّة، فَّفّت مدّّ الير، وذلو نتيجة امتكاكهم بعلمال العراوالتّ د

 نتيجة تلو االتّواال  المعرفيّة المتواصلة بين مَّتلذ المدارسص

ي م ارناّ برين طري رة العرراقيّين وال ررويّين: )) قرد كرا  لل ردمال فري تردريا المدّونرة ي ول الم ّرو

؛ فأهل العرا  جعلروا فري مورطلحهم مسرائل المدّونرة اصطس ، واصطسحل قرويٌّ ما : اصطسحل عراقويٌّ

كاألساس، وبنوا عليها فورول المراهب باألدلّرة وال يراس، ولرم يعرجروا علرى الكتراب بتورحيح الّروايرا  

وأهل النّمر مرن  ومناقشة األلفاظ، ودأبهم ال ود إلى إفراد المسائل، وتحرير الداّلئل على رسم الجدليّين

األصوليّينص وأّمرا االصرطسح ال رروّي فهرو البحرُ عرن ألفراظ الكتراب، وتح يرب مرا امترو  عليره برواطن 

األبررواب، وتوررحيح الّروايررا ، وبيررا  وجرروه االمتمرراال ، والتّنبيرره علررى مررا فرري الكررسد مررن الررطراب 

رتيرب أسراليب األخبرار، ولربط نضاف إلى ذلو من تتبّرع ا ثرار، وتاالجواب، واختسف الم اال  مع ما 

وكرا  أداؤهرم عرن ص (1)الحروف على مسب ما وقع في الّسماح، وافب ذلو عوامل اإلعراب أو خالفهرا((

 صطريب الدّروس والّرواية والتّونيذ وال ضال وعنهم أخا تسماتهم

 :(2)المدارس المالكية عند موطلحا ل علميّةل من  -8

ي لطالب العلرم أ  يهر معرفة موطلحاٍ  علميٍّة تعتبر من أهمّ  يرُ تم بهرا؛ مالمعارف التوي ينبَغو

أسررباب الف هررال وبمعرفتهررا يفهررم م وررود الّشررارح والف يرره، ويفررّر  بررين درجررا  األمكرراد، ويرردرك مآخررا 

  وي در على ترجيح قوٍل من األقوال عند االختسفصيستطيع ت رير مكمٍ  اختسفهم،

ه مرا يفعرل ، وقيرل: ماهبره مرا يلف توري بره، وطري ترماهب مالٍو وطري ته، قيل: لفما  مترادفرا  -

 في خاّصة نفسه، ف د يحمل على نفسه أشيال ال يلف توي بها غيرهص

راد ويحتمررل أ  يكررو  المررراد بوماهبرره: مررا صررّرح برره وأجرراب فيرره بررنّ ٍ محفرروٍظ عنرره، والمرر -

، لرى قواعردهفيره أتباعره عبطري ته: ما لم يكن له فيه ن ٌّ لكن تكو  قواعد ماهبه تهردي إليره، أو أجراب 

 وهللا أعلمص

                                                
ي: أزهار الّرياض 1)  ص3/22(  الم ّرو

 ص144-139، و121(  راجع: الدّكتور مسين: م دّمة تح يب كتاب التّفريع 2)
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 :(1)تّكليفيةمصطلحات الفقهاء المالكية في تصنيف األحكام ال -9

 : األحكام التّكليفية

براح؛ علرى خمسرة أقسراد: واجرب، ومنردوب، ومكرروه، ومرراد، وم -نسبةّ إلى أفعال المكلَّفرين-

، والفالواجب: ما ذّد تاركه شرعاّ، والمندوب: مرا رجرح فعلره علرى تركره شر  مكرروه: مرارعاّ مرن غيرر ذّدٍ

، والحرراد: مرا ذّد فاعلره شررعاّ، والمبراح مرا اسرتوى  فري  رفراهطرجح تركه على فعله شرعا من غير ذّدٍ

 صنمر الّشارح

منهو المالكية في ت رير األمكاد التّكليفية الَّمسة، ولم ي توروا علرى المورطلحا  ف د توّسع 

جررع إلرى مرا يكرا  يتحلّرى بره علمررال الّسرلذ مرن تروّرحٍ عرن ال ررول ص ولعرّل ذلرو يرالمعروفرة للتعبيرر عنهرا

والحراد؛ ميُ إّ  الحسل هو ما أمّل هللا، والحراد هو ما مّرد هللا، وقرد قرال تعرالى: }وال ت رذ  لبالحس

 ص وكرانوا 36اإلسررال: ما ليا لو به علمل إّ  الّسرمع والبورر والفرؤاد كرّل أول رو كرا  عنره مسرؤوالّ{، ]

ن ذلو موقذ إمامهم مالو بن أنا رممه هللا الاي ي ول: ))لم يكن من أمر النّراس، وَمرن َمضرى ي فو  م

ي به، وي ول في شيٍل هاا مسلل وهراا مررادل، مرا كرانوا يجتررؤو  علرى  من سلفنا، وال أدركتل أمداّ أَقتدو

ي هاا وال نرى هاا ومورطلحاتهم فري  ص(2)((ذلو، وإنّما كانوا ي ولو : نكره هاا، ونرى هاا مسناّ؛ فينبغو

 التّعبير عن األمكاد التّكليفية الَّمسة كالتّالوي:

 الفرض، فريضة، مفروض، وجرب، يجرب، إيجابراّ، واجرب، األلفاظ التوي تفيد الوجوب: -1

 صركن، شرط، لزد، الزد، عليه، أجزأ، مستحبّ 

 األلفاظ التوي تفيد الحرمة: محّرد، ال يجوز، ال يجزئ، ال يوّح، بطل، ممنوحص -2
، ال شيل عليه، ليا عليه شيل، -3 ال يجب،  األلفاظ التوي تفيد اإلبامة: جاز، يجوز، جائزل

، مّل له، ال فضيلة، ال بأسص ، غير مكروٍه، واسعل  ال يلزمه، مباحل
األلفاظ التوري تفيرد النّردب: سرنة، مسرتحّب، يسرتحّب، اسرتحببنا، اسرتحباباّ، غيرر مسرتحّب،  -4

ي، االختيار، األشهرصغير واجب، غير مفروض، الفضيلة، ا قال  لفضل، أفضل، آكد، مسن، أولى، ينبغو

الحّطاب: من عادّ كثيٍر من أهل الماهب استعمال لفى )النّردب( فري االسرتحباب، وإ  كرا  فري مورطلح 

 ص(3)األصوليّين شامسّ للّسنة والمستحّب والنّافلة، والتّفريب بين هاه شائع في اصطسح أهل الماهب
 صف األولىفيد الكراهة: يكره، يكره من غير تحريٍم، ال ينبغي، أسال، خساأللفاظ التوي ت -5
يغ األلفراظ ذا  المردلول المشرترك بررين الوجروب والنّردب أو بررين الحرمرة والكرامرة: صرر -6

 اإلثبا  والنّفي واألمر والنّهيص

، الفرض والواجب مترافدا  عند المالكية، يعنوي أنّهما بومعنّرى وامرٍد، إالّ فري براب الحروّ  -7

قررال ال رافري فرري الرراّخيرّ فرري كترراب اللّ طررة: الواجررب لرره  ص(4)كمرا نبّرره عليرره الحطرراب فرري مواهررب الجليررل

معنيَا : ما يأثم بتركره، وهراا هرو المعنَرى المشرهور، الثّرانوي مرا يتوقّرذ عليره الّشريل وإ  لرم يرأثم بتركره؛ 

ع تطّوعره وتررك الولرول تبعراّ لرم ك ولنا: )الولول واجبل في صسّ التّطّوح ونحوه(؛ فلو تررك المتّوطر

والواجرب ثسثرة  ص(5)يأثم، وإنّما معناه أّ  الّوسّ الّشررعية تتوقّرذ صرّحتها علرى الّطهرارّ، وسرتر العرورّ

 ص(6)أقساد: واجبل بال رآ ، وواجبل بالّسنة، وواجب باإلجماح

ّل مرن يطلب على الّسنة عنرد المالكيرة المشرارقة، وعليره درج فري الغالرب كر :االستحباب -8

، واإلمراد )المعونرة( ال الي ابن الجسب في كتابه: )التّفريرع(، وال الري عبردالوّهاب البغردادي فري كتبره

درجررةّ أدنَررى مررن الّسررنة عنررد  لفررى )االسررتحباب( ابررن أبورري زيررد ال يروانورري فرري كتابرره: )الّرسررالة(، ويفيررد

                                                
، وابررن رشررد: 173، والبرراجي: إمكرراد الفوررول  : 226، و1/214، والبرراجي: المنت ررى 1/248(  راجررع: ال الرري عبرردالوّهاب: المعونررة 1)

، والحّطراب: 128، فمرا بعردها و118، وال لشرانوي: شررح رسرالة ال يروانوري  : 71، وال رافي: شرح تن يح الفوول  : 64-1/63الم دّما  
دّهمانوي: م دّمرة تح يرب كتراب التّفريرع  : ، ومسرين الر1/21الفواكره الردّوانوي النّفرراوي: ، و1/12، وشرح ابن ناجي 56-1/54مواهب الجليل 

، وعبدالوّهاب إيليشن: م دّمة تح يرب 28-18، و57، وأبو عبدالّرممن األمضري: م دّمة تح يب كتاب: جامع األّمها  البن الحاجب   :140

 فما بعدهاص 69شرح ال لشاني على رسالة ال يروانوي  : 

 ص140ن سّ عن م دّمة تح يب كتاب التّفريع للدّهمانوي  : ، 682(  انمر: الَّولوي: مالو بن أنا  : 2)

 ص1/54(  الحّطاب: مواهب الجليل 3)

 ص1/63، وابن رشد: الم دّما  1/55(  الحّطاب: مواهب الجليل 4)

 ص1/55الحطاب: مواهب الجليل انمر: (  5)

 ص1/63(  ابن رشد: الم دّما  6)
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والحاصل أنّه ال خرسف  نّافلة والتّطّوحصالمغاربة؛ فيشمل كّل األلفاظ األخرى مثل: الفضيلة والّرغيبة وال

ى سنةص أّ  أعلى -(1)كما ن له الحطاب–بينهم جميعاّ   مراتب االستحباب يلسمَّ

ين كلّها، بل قد تطلب على الفريضة والو -9 ّل اجب؛ إذ كالّسنة عند المالكية تشمل أمور الدّو

ين سنة رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّمص وإ  اختلفوا  عدّ من قبيرل يذ التوي تفي تحديد أمكاد التّكلأمور الدّو

 الّسنةص

رح أمرره، كرّل مرا عرس قردره فري الّشررح مرن المنردوبا ، وأّكرد الّشرالّسرنة المازري: اإلماد قال 

ين بما توّسط ومّض عليه وأشهره؛ كالعيدين واالستس الص والنّافلة: هي كّل ما كا  في الّطرف ا خر، و

 هاين الّطرفين فهو فضيلةص

هري ومرع سرنٍة، جوقال اإلماد ال لشانوي شارماّ أللفاظ رسالة ابن أبوري زيرد ال يروانوري: والّسرنن: 

 الّطري ةص

ي: الّسنة مرا فعلره النَّبورّي صرلَّى هللا عليره وسرلَّم وداود عليره وأظهرره فري  وفي االصطسح المالكو

 ص(4)يعنوي في الّوسّ– سة الوسطى، والجل(3)، واأللحية(2)جماعٍة، ولم يدّل دليلل على وجوبه؛ كالوتر

، إّما ألنّره عليره الّسرسد لرم يفعلره فري جماعرٍة؛ (5)والفضيلة والّرغيبة: ما كا  دو  الّسنة -10

 ص(7)، أو لم يداود عليه؛ كوسّ الّضَحى(6)كركعتَي الفجر على أمد ال ولين

 ص(8)والنّوافل: أتباح الفرائض

 غير ذلوصب: آداب األكل والّشراب واللّباس و داوا -11

وجروب، ّل علرى الوقال ابن رشد: الّسنة ما أمر النّبوّي صلّى هللا عليه وسلّم ولم ي ترر  بره مرا يرد

 لره بورفةود علرى فعأو داود النَّبوّي صلّى هللا عليه وسرلّم علرى فعلره بغيرر صرفة النّوافرلص والّرغائرب مرا دا

ابراّ مرن غيرر أ  ي فعلره ثووافل ما قّرر الّشرح أّ  فرالنّوافل أو َرغََّب فيه ب وله: َمن فعل كاا فله كااص والنّ 

ب فيه، أو يداود على فعلهص  يأمر النّبوّي صلّى هللا عليه وسلّم به، أو يلرّغو

راّ لره فهرو سرنّة  م هو وبنحوه أيضاّ قال ابن بشير: ما واظب عليه الّرسول صلّى هللا عليه وسلّم مل

، وما واظب على فعله في أكثر األوقرا ، بس خسف، وما نبَّه عليه وأجمله في أفعال ا لَّير فهو مستحبٌّ

وتركه في بعضها فهو فضيلةل، ويلسّمى رغيبةّ، وما واظب على فعله غير ممهٍر له ففيه قوال : أمدهما 

 ص(9)تسميته سنة التفافاّ إلى المواظبة، والثّاني تسميته فضيلة التفافاّ إلى ترك إظهاره؛ كركعتَي الفجر

يررر  الّسررنة هرري أعلررى مراتررب االسررتحباب، وهرري علررى نرروعين: سررنةل مؤكَّرردّل وغوالَّسصررة أ ّ 

 مؤكَّدٍّص

ومن عاداتهم استعمال لفى )الجواز( ليفيد معنَرى اإلبامرةص قرال اإلمراد ال رافري فري شررح تن ريح 

الفوول: الجواز يطلب بتفسيرين: أمدهما جواز اإلقداد كيذ كا  متّى ينردرج تحتره الوجروب، وثانيهمرا 

 ص(10)ستوال الّطرفين، فهو المباح في اصطسح المتأّخرينا

ه ذكررل لرولرم يت ردّد  الفعرل إلرى لرمير الفاعرل الغائربالمتأخرو  إذا أسند ف هال الماهب  -12

و للعلم إلى مال مثل: )قال(، و)كره(، و)منع(، و)رخ (، و)أجاز(، و)لم يمنع(، ونحو ذلو؛ فهو راجع

 بهص

 هو أقوال اإلماد مالو رممه هللاصالّروايا : المراد بها غالباّ  -13

                                                
 ص1/54(  الحطاب: مواهب الجليل 1)

 ص1/165الم دّما  بن رشد: ، و79التّل ين  : ال الي عبدالوّهاب: ، و259الّرسالة  : ابن أبوي زيد: (  انمر: 2)

 ص1/434، والم دّما  262، والتّل ين  : 183(  انمر: الّرسالة  : 3)
 ص1/163، والم دّما  100، والتّل ين   259(  انمر: الّرسالة  : 4)

 ص1/21الفواكه الدّوانوي النّفراوي: ، و1/54مواهب الجليل الحّطاب: ، و1/12،وشرح ابن ناجي 1/64ما  الم دّ ابن رشد (  انمر: 5)

، وشررح 1/226، والمنت رى 1/247(  وال ول الثّانوي: أنّها سنة، والمشهور في الماهب أنّها من الّرغائبص انمر: المراجع الّساب ة، والمعونة 6)

 ص2/337ابن ناجي 

 ص1/116الم دّما  ابن رشد: ، و80التّل ين   ال الي عبدالّهاب: ، و260الّرسالة   ن أبوي زيد: اب(  انمر: 7)

 ص1/21الفواكه الدّوانوي النّفراوي: ، و1/12، وشرح ابن ناجي 1/64الم دّما  ابن رشد ، و226، و1/214المنت ى الباجي: (  انمر: 8)

 ص55-1/54اهب الجليل ، والحطاب: مو64-1/63(  ابن رشد: الم دّما  9)

 (  ال رافي: شرح تن يح الفوولص10)
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ن مرراألقرروال: المررراد بهررا غالبرراّ أقرروال أصررامب اإلمرراد مالررو رممرره هللا وَمررن بعرردهم  -14

رينص  المتأّخو

 االتّفا : المراد به اتّفا  أهل الماهبص -15

 األكثر: ي ود بهم أكثر الّرواّ أو أكثر أهل الماهبص -16

 اإلجماح: المراد به إجماح العلمالص -17

برن محّمرد برن أبوري  ال اسرمالّزبيرر، وهم: سعيب بن المسيّب، وعروّ برن  عة:الف هال الّسب -18

يب ، برن يسرارا وسليما وعبيد هللا بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود، ، بن زيد بن ثابت ، وخارجةبكٍر الّودّو

كرر واختلذ في الّسابع؛ ف يل: أبو سلمة ابن عبدالّرممن بن عوف، وقيرل: سرالم برن عبردهللا، وقيرل: أبرو ب

 :(1)ب ولهآخااّ بال ول الثّالُ ونّممهم بعضم  صبن عبدالّرممن

 أالّ كرررررررررررّل َمرررررررررررن ال ي تررررررررررردي بأئمرررررررررررةٍ 

 فَّررررررررراهم عبيررررررررررد هللا عررررررررررروّ قاسررررررررررم

 

 ف سررررمته لررررريزى عررررن الحرررررّب خارجررررره 

 سرررررررعيد أبرررررررو بكرررررررر سرررررررليما  خارجررررررره

 

 محّمد عبد هللا بن أبي زيد ال يروانيص عند اإلطس  هو أبو :يٌالشّ  -19

الحسرن  وأبروأبرو بكرر األبهرري، وقيرل: محّمد بن أبي زيرد ال يروانري  وهما أب يَّا :الشّ  -20

 ص (2)ال ابسي

 ص(3)بهما عبدالملو بن الماجشو  ومطرف بن عبدهللا يراد: األخوا  -21

 ص(4)وابن نافع ،عمر أشهب بن عبد العزيز وبهما أب رادال رينا : ي -22

 : )محّمرد ابرن سرحنو  هللا أبري عبرد المغاربة أو ال رويو  أو اإلفري يرو : إشرارّ إلرى: -23

وأبري  (،هـ324 : )وأبي عثما  سعدو  الَّوالني  (،هـ307 : )اودي وأممد بن نور الدّ  (،هـ255

 : )وأبرري إسررحا  محّمررد بررن شررعبا  المعررروف بررابن ال رطبرري  (،هررـ333  :)بكررر محّمررد بررن اللبرراد 

محّمررد بررن مررار  وأبرري عبرردهللا  (،هررـ357 : )وأبرري ميمونررة دارس بررن إسررماعيل الفاسرري  (،هررـ355

يٌ ابرن أبري والّشر (،هرـ373  :)وأبري سرعيد خلرذ المعرروف برابن أخري هشراد  (،هـ361  :)الَّشني 

يٌ أبري الحسررن والّشر (،هرـ391  :)وأبرري ال اسرم عبردالَّالب برن شرربلو   (،هرـ386  :) ال يروانوري زيرد

حّمرد برن يرونا وأبري بكرر م (،هرـ450  )وأبي ال اسرم عبردالرممن برن محررز  (،هـ403 : )ال ابسي 

وال الري  (،هرـ478  :) َّمري وأبري الحسرن اللّ  (،هرـ463 وأبي عمر ابرن عبردالبر  : (،هـ451  :)

  )وأبري الوليرد ابرن رشرد  (،هرـ541  :)برن عنرا  (، وأبري علري سرند هرـ494  :)أبي الوليد البراجي 

 ص(5)ونمائرهم (،هـ543 : )وأبي بكر بن العربي  (،هـ520

وأبرري عبرردهللا (، هررـ312  :)أبرري العبّرراس أممررد بررن شرربطو   :األندلسرريو : إشررارّ إلررى -24

برن أصربغ (، وأبري محّمرد قاسرم هرـ339  :)وأبري عبردهللا برن وسرسس  (،هرـ314  :)محّمد برن لبالبرة 

وأبري إبرراهيم إسرحا   (،هرـ351  :)وأبري محّمرد عبردهللا برن أبري دلريم ال رطبري  (،هـ340  )البياني 

 ص(6)ونمائرهم (،هـ399  :)هللا محّمد بن أبي زمنين وأبي عبد (،هـ355 :)جيبي التّ 

وأبرري بكررر  (،هررـ331  :)ال الرري أبرري الفرررج  العراقيررو : إشررارّ إلررى: البغررداديو  أو -25

  :)وأبرري ال اسررم عبيرردهللا بررن الجررسب البوررري  (،هررـ375  :)محّمررد بررن عبرردهللا األبهررري البغرردادي 

  )ب البرراقسني يّرروأبرري بكررر محّمررد بررن الطّ  ،(هررـ398  :)ار بررن ال ّورر وأبرري الحسررن علرريّ  (،هررـ378

 ص(7)ونمائرهم (،هـ422  :)وال الي أبي محّمد عبدالوهاب البغدادي  (،هـ403

                                                
 ص1/55(  انمر: الحطاب: مواهب الجليل 1)

: شجرّ مَّلوفو  81و 1/65وابن فرمو : الديباج الماهب  3/110: معالم اإليما الد با و 1/53( انمر: ال الي عياض: ترتيب المدارك2)

 ص 1/92النور

 ص1/59لمعونة( انمر: ال الي عبدالوّهاب: ا3)

 ص384و1/98البيا  والتحويلابن رشد:  ( انمر:4)

 ص 103و98-94و، 85-1/80شجرّ النورمَّلوف: و 1/55مواهب الجليل ( انمر:5)

 ص 90-1/85شجرّ النورمَّلوف:  ( انمر:6)

 ص105-103و، 93-90و1/79النورشجرّ مَّلوف: و 1/55( انمر: مواهب الجليل7)
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 (،هرـ191  :)أبري عبردهللا عبردالرممن برن ال اسرم المورري  : إشرارّ إلرى:المورريو  -26

وأبرري  (،ـهرر204  :)العزيز (، وأبرري عمررر أشررهب بررن عبرردهررـ197  :)وأبرري محّمررد عبرردهللا بررن وهررب 

وإبري إسرحا   (،هرـ225  :)وأبري عبردهللا أصربغ برن الفررج  (،هـ214  :)الحكم هللا بن عبدمحّمد عبد

 ص(1)ونمرائهم (،هـ355  :)محّمد بن شعبا  المعروف بابن ال رطبي 

 (،هرـ185  :)و : إشارّ إلى: أبي مازد سرلمة برن دينرار األعررج و  أوالحجازيّ المدنيّ  -27

  :)وأبرري عمرررو عثمررا  بررن عيسررى  (،هررـ186  :)ائغ نررافع المعررروف بالّورر وأبرري محّمررد عبرردهللا بررن

وأبرري بكررر عبدالحميررد بررن أبرري أويررا  (،هررـ188  :)الرممن المَّزومرري (، والمغيرررّ بررن عبرردهررـ186

وأبري مرروا  عبردالملو  (،هـ206  :)وأبي عبدهللا محّمد بن سلمة  (،هـ202  :)المعروف باألعمش 

(، وأبرري هررـ216  :)وأبرري محّمررد عبرردهللا بررن نررافع المعررروف باألصررغر  (،هررـ212  :)بررن الماجشررو  

هرررـ(، 221) :  هللا برررن مسرررلةالرممن عبررردوأبررري عبرررد (،هرررـ220  )هللا مورررعب مطررررف برررن عبرررد

 ص(2)ونمائرهم

  :)هير بررابن ال ّوررار الحسررن علرري بررن أممررد الّشرر وبهمررا ال الرري أبرر يرررادال الرريا :  -28

 ص(3)(هـ422  :)ب بن ناصر البغدادي محّمد عبدالوها ووال الي أب (،هـ398

ي ) : ال ضرراّ الثّسثررة: يررراد بهمررا ال الرريا  باإللررافة إلررى ال الرري أبرري الوليررد البرراج -29

 هـ(ص494

رطبري أبو إسحا : يراد به عند اإلطس  إبو إسحا  محّمد بن شعبا  المعروف بابن ال  -30

 هـ( من المالكية الموريةص355) : 

امب صرال الري عمررو أبوري الفررج اللّيثوري البغردادي س  : يرراد بره عنرد اإلطرأبو الفرج -31

 هـ(ص331كتاب )اللمع في أصول الف ه ) : 

ر ) : علّي بن أممد البغدادي المعرروف برابن ال ّورابو الحسن عند اإلطس  يراد به: أ -32

 هـ( أمد ال اليَينص398

 : )ّواز أبررو عبرردهللا محّمررد بررن إبررراهيم المعررروف بررابن المررمحّمررد إذا أطلررب يررراد برره  -33

 صهـ(269

 األستاذ إذا أطلب يراد به الّشيٌ أبو بكر بن بشيرص

ى المدّونة الكبرى  :بهنّ  يراداألمها : و -34  ،ابن ال اسرمرواية سحنو  عن المَّتلطة وتلسمَّ

ى  ،بررن المرررّوازوالمّوازيررة لمحّمررد برررن إبررراهيم   ،لعتبررريّ محّمررد برررن أممررد االعتبيررة لوالمسررتَّرجة وتلسرررم 

 ،والمبسروطة لل الري إسرماعيل ،والمجموعرة البرن عبردوس ،برن مبيربعبردالملو لاح والّسرموالوالحة 

، )ويطلب عليه: باكورّ الّسعد وزبردّ المراهب( ال يروانويسالة البن أبي زيد والرّ  ،بفريع البن الجسّ والتّ 

 ص(4)وع د الجواهر الثمينة البن شاس ،ل ين لل الي عبدالوهاب البغداديوالتّ 

م دّمة كتابره الراّخيرّ: ))وقرد آثرر  أ  أجمرع برين الكترب الَّمسرة التري عكرذ  قال ال ّرافي في

، وهري: المدّونرة،  لَربل وال يعروزه أربل عليها المالكيّو  شرقاّ وغربراّ، متّرى ال يفرو  أمرداّ مرن النّراس َمط 

يوجرد فري  والجواهر، والتّل ين، والجسّب، والرسالة، جمعاّ مرتباّ بحيُ يسرت ّر كرّل فررحٍ فري مركرزه وال

 ص(5)غير ميزه((

وعند  ص(ه255  :)به المستَّرج من األسمعة ألبي عبد هللا محّمد العتبي  يراد الكتاب: -35

 ص(6)المتأّخرين يراد به المدّونة

زمن إقرائره، ودّونه من دروس شيوهم التّ ييد: هو ما دو  التّأليذ، وهو ما قيّده الّطلبة  -36

 اييد كيرّل جدّاّ، وموقذ الماهب من التّ ييرد أنّره يهردي وال يعتمردص والتّ وهو ليا بتأليذ، وال يعتمد عليهص 

                                                
 ص66و59-1/58شجرّ النورمَّلوف: و 1/55مواهب الجليلالحّطاب:  ( انمر:1)

 ص 57-1/55شجرّ النورمَّلوف: و 1/55مواهب الجليلالحّطاب:  ( انمر:2)

 ص1/92شجرّ النورمَّلوف: و، 3/110معالم اإليما الدّبا : ( انمر: 3)

، وم دمرة 1/2، والنّفرراوي: الفواكره الردّوانوي 1/38وماشية العدوي ،1/36خيرّالاّ ال رافي: و ،1/10دا النوادر والزياابن أبي زيد: ( انمر:4)

 ص1/120تح يب التفريع

 ص 36 :  وابن الحاجب: جامع األمها  1/36( ال رافي: الاّخيرّ 5)

 ص1/37، وال رافوي: الاّخيرّ 1/10( انمر: ابن أبي زيد ال يروانوي: النّوادر والّزيادا 6)
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بل أفتى بعض الّشيوخ أنّه َمن أفتى بوما في التّ اييد مَّالفاّ لنوو  الماهب وقواعرده، وللكترب األّمهرا  

هرـ(، ويوسرذ برن عمرر الفاسري )  740قال العسّمة زرّو : ))فأّما الجزولري )   صوال يعتمد أنّه يؤدَّب

هـ(، ومن في معناهما، فليا ما يلن َسبل إليهم بتأليٍذ، وإنّما هو ت ييدل قيّده الّطلبة زمن إقررائهم؛ فهرو 760

 ص(1)يهدي وال يعتمدص وقد سمعت أّ  بعض الّشيوخ أفتى بأّ  من أفتى بالتّ اييد يؤدّب، وهللا أعلم((

 ّ ي لطالب الف ه عموماّ والف ه المرالكي خووصرا ورطلحا  م أ  يهرتّم بمعرفرة الحاصل أنّه ينبغو

س فرراد منهرا النّوو  الّشرعية أّوالّ ثم موطلحا  الف هال وغيرهم من العلمال، فإذا أت نها وعرف المر

 مشامة في االصطسحص

ي والتَّّررريو ع ليهررا وفرري الَّترراد أوصرري بررال الجهررد المزيررد فرري اسررتَّراج قواعررد الف رره المررالكو

 إذ فيها موادل علميةل كافيةلصوتطبي اتها على المستجدّا  العورية؛ 

ليررود  أسررأل هللا تبررارك وتعررالى أ  يجعررل هرراا العمررل مَّلورراّ لوجهرره الكررريم، وأ  يرردّخره لورري

 الحساب، يود ال ينفع مالل وال بنو  إالّ َمن أتَى هللا ب لٍب سليمص

ى اسررتنّ صررلّى هللا وسررلّم وبررارك وأنعررم علررى نبيّنررا محّمررد وآلرره وصررحبه وَمررن ترربعهم بإمسرراٍ  و

ينص  بسنّتهم إلى يود الدّو

 

 

                                                
 ص  2/243( انمر: المرجع السابب والفكر السامي1)


