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ادرات 

ا 

١٢٣٣ 

 :ا ا  وأ ار  

ا   

،  مؤسس املذهب املالكي ومدارس الفقه فيه وأشهر مصطلحاته ملوضوعتناول هذا ا

 . مدارسه وأشهر مصطلحاته): املذهب املالكي(: وعنونت له بـ

 . وهيدف البحث إىل إلقاء الضوء عىل مدارس الفقه يف املذهب املالكي وأشهر مصطلحاته

 : عىل النحو التايل؛ مبحثني وخامتةمتهيد وو، مقدمة: البحث منويتكون 

 . وهي مدخل للموضوع: مقدمة

 . عن تعريف املذهب املالكي: متهيد

 مؤسس املذهب املالكي : املبحث األول

 : نيمطلبتناولته يف و

 احلياة الشخصية لإلمام مالك : املطلب األول

 لإلمام مالك  علميةاحلياة ال: املطلب الثاين

 مدارس الفقه يف املذهب املالكي وأشهر مصطلحاته  : املبحث الثاين

 : وفيه مطلبان

 . مدارس الفقه يف املذهب املالكي: املطلب األول

 .  املذهب املالكيأشهر مصطلحات : املطلب الثاين

 . وفيه أهم النتائج التي توصلت إليها: اخلامتة

  –ة دارس املالكيامل-الميذ مالك ت -املدنيةاملدرسة  -املذهب املالكي  :الكلامت املفتاحية

 .املرصية  –دية البغدا
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ادرات 

ا 

١٢٣٥ 

 :ا ا  وأ ار  

 بسم هللا الرمحن الرحيم

  

 .  والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم، الحمد هللا

وحثَّهم على ، حضَّ عباده المسلمين على طلب العلم -عز وجل-فإن اهللا ؛ أما بعد

هُ ال إِلَهَ إِالَّ اهللاُ ﴿:  قال تعالى،  واالستزادة منه،  اكتسابه وكان ،  ]١٩اآلية:  سورة محمد[  ﴾َفاْعَلْم أَنَّ

فقد َسَموا بأنفسهم  ، علماء المالكية يحرصون على االستدالل للمسائل لمعرفة الحق بدليله

وفتحوا ألنفسهم آفاًقا  ، بل ارتقوا بفكرهم، وعن المغاالة يف اتباع مذهبهم، عن التقليد

 . واالستداللللتأصيل 

: وعنونت لھ بـ، وأش�ر مصط��اتھملوضوع مؤسس املذ�ب املال�ي ومدارسھ �ذا اتناول 

  . مدارسھ وأش�ر مصط��اتھ): (املذ�ب املال�ي

 : كما يلي؛ وتمهيد ومبحثين وخاتمة، مقدمة: ويتكون البحث من

 :ع  و  .  

 :عن تعريف المذهب المالكي . 

 ولا ا  : ا ا  ،الشخصية  تهحياعن : األول؛ ينمطلبتناولته يف و

  علميةال تهحياعن : الثاينو

 أما ا :  ول وأ ا ا  ارس ا  

 . 

وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها: وا . 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٣٦ 

  
 ا ا  

ــ ا  " ــ ــل  ": َوْزناســم مصــدر علــى : " ا ــَب  ": مــن الفعــل "َمْفَع ــدور ، "َذَه وي

ــه  ــيء والُمضـــي إِليـ ــى الشـ ــذهاب إلـ ــول الـ ــاه حـ ــذهب  ": ولفـــظ ،"معنـ ــا "المـ ، هنـ

ــى بـــه ــه اِإلنســـان: يُْعنَـ ــذهب الفرعـــي ينتقـــل إِليـ ــابع ، المـ ــه يســـلكها المتـ وطريقـــة فقيـ

 .  المتمذهب له

ــح ا ــن : و ــددة تختلــف م ــات متع ــا تــدور للمــذهب تعريف ــث الصــياغة ولكنه حي

ــى اللغــوي ــه ومــن أدقهــا، حــول المعن ــي علــل  ": أن ــه أو نبــه أو شــملته علتــه الت مــا نــص علي

 . "بها

ــ  ــ ا إ ــ ــ م ا ــ ــه اإلمــام مــن : و ــا ذهــب إلي ــارة عم وهــو عب

 . أي التي بذل وسعه يف تحصيلها؛ األحكام االجتهادية

    

 

ـارس، دار الفكـــر       ــر معجـــم مقـــاييس اللغـــة، البـــن فــ م ، كتـــاب الـــذال، بـــاب الـــذال ١٩٧٩انظـ

ـان العـــرب، البـــن منظـــور، دار صـــادر  ٣٦٢/ ٢ والهـــاء ومـــا يثلثهمـــا  ـــ، حــــرف  ١٤١٤، لســ ـه

 . ٣٩٣/ ١ الباء، فصل الذال 

ــن عبــد اهللا أبــو         ــحاب، بكــر ب ـام أحمــد وتخريجــات األص ــل لمــذهب اإلمـ ــر المــدخل المفص انظ

 . ٣٢/ ١ هـ  ١٤١٧زيد، دار العاصمة، 

ــاب الَكلْـــَوَذاين، مر      ــه، أَبُـــو الخطـ ــد يف أصـــول الفقـ ــي وإحيـــاء التـــراث التمهيـ ــز البحـــث العلمـ كـ

 . ٣٧٢/ ٤ هـ  ١٤٠٦اإلسالمي، 

 .  ١٩/ ١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر     



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٣٧ 

 :ا ا  وأ ار  

   ا ا:  ا اول

 اة ا  : ا اول

ـــ ــي عــــامر بـــن عمـــرو بـــن الحـــارث بــــن : ا ــك بـــن أبـ ــس بـــن مالـ مالـــك بــــن أنـ

ــبح بـــن حميــــر، غيمـــان بــــن خثيــــل بـــن عمــــرو ابــــن الحـــارث وعــــداده . وهــــو ذو أصــ

ــد اهللا  ــان بــــن عبيــ ــد الــــرحمن بــــن عثمــ ــريش إلــــى عبــ ــن مــــرة مــــن قــ يف بنــــي تــــيم بــ

  .  التيمي

ــــه  : ــد فيهــــا ــذه ، مالــــك اإلمــــاماختلــــف العلمــــاء يف الســــنة التــــي ولــ وأشــــهر هــ

  . وكانت والدته بالمدينة. "ثالث وتسعين"هـ ٩٣اآلراء أنه ولد يف سنة 

ـــ ــورة: م ــة المنـ ــى المدينـ ــرته إلـ ــت أسـ ــد نزحـ ــن الـــيمن وقـ ــك مـ ــام مالـ ــل اإلمـ ، أصـ

 

انظر الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم، ابن سعد، مكتبة العلوم والحكم        

، دائرة المعارف   هـ٢٥٦المتوىف:    ؛ والتاريخ الكبير، البخاري،    ٤٣٣ص  هـ   ١٤٠٨المدينة المنورة، ،    -

 ١٤٠٥،  ٣طمؤسسة الرسالة، ، الذهبيسير أعالم النبالء، ، و ٣١٠/ ٧ الدكن –العثمانية، حيدر آباد 

 . ٤٨/ ٨ م  ١٩٨٥هـ / 

المتوىف:  مناع بن خليل القطان  ،، وتاريخ التشريع اإلسالمي ٤٩/ ٨ انظر سير أعالم النبالء، للذهبي      

، ومنازل األئمة األربعة أبي حنيفة ومالك  ٣٤٧-٣٤٥ص:  هـ ١٤٢٢، مكتبة وهبة،  هـ١٤٢٠

  ١٨٣ص:    هـ  ١٤٢٢،  ١، مكتبة الملك فهد الوطنية، ط  هـ٥٥٠المتوىف:    والشافعي وأحمد، السلماسي  

، ١، دار الغرب اإلسالمي، ط هـ٧٤٨المتوىف:  الذهبي  ،، وتاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم

ئل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي اهللا ، واالنتقاء يف فضا ٧١٩/ ٤ م  ٢٠٠٣

 . ١٠ص  بيروت،–بن عبد البر ، دار الكتب العلمية اعنهم، 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٣٨ 

ـتالف يف ذلــــك ِمــــن أجـــداد مالــــك نــــزح إلــــى لكــــن اختلـــف المؤرخــــون َمــــن ، ال اخــ

ـيمن ــان مــــن ؟، المدينـــة مـــن الــ ــاحب الســـيرة أنـــه كـ وادعـــى محمـــد بــــن إســـحاق صـ

ــي تمـــيم ــوالي بنـ ــذلك، مـ ــر كـ ــك؛ ولـــيس األمـ ــد مالـ ـين جـ ــان بــ ــا كـ ـين عبـــد ، وإنمـ وبــ

ــيم حلــــف والحلــــف قــــد يكــــون ، ال والء، الــــرحمن بــــن عثمــــان بــــن عبــــد اهللا بــــن تمــ

ـين العــــرب األحــــرار ـين عربــــي ومــــولىوالــــوالء ال يكــــون إال ، بــ فقــــد قــــدم جــــده ؛ بــ

ــلم بعـــد غـــزوة  ــي صـــلى اهللا عليـــه وسـ ــى المدينـــة يف حيـــاة النبـ ــى أبـــو عـــامر إلـ األعلـ

ــدر ــكنها، بــ ــهد ، وســ ــلم وشــ ــه وســ ــلى اهللا عليــ ــحاب رســــول اهللا صــ ــن أصــ ــان مــ وكــ

ــال بـــدًرا ــا خـ ــازي كلهـ ــي تمـــيم بالمصـــاهرة، المغـ ـبط ببنـ ـبط بهـــم بعـــد ، وارتــ ثـــم ارتــ

ــر ــة الحلــــف والتناصــ ــك برابطــ ــه و، ذلــ ــك كنيتــ ــه مالــ ــو أنــــس"ابنــ ــن كبــــار "أبــ مــ

  . وهذه أصح الروايات يف نسبه، التابعين

ما ا :ا  

ـنة ومرجــع العلمـــاء، بــدار الهجــرة، بمدينــة علـــم، نشــأ مالــك يف بيــت علــم ، موئــل السـ

ــأثورة ــاوي الم ــوطن الفت ــدر حياتــه؛ وم ــريم يف ص ــرآن الك ــى حفــظ ، فحفــظ الق ــه إل ــم اتج ث

 

ترتيب و،  ١٨/ ١ هـ  ١٤٢٥أبو ظبي  -انظر الموطأ، مالك بن أنس، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان  

،  ١١٣/ ١  ١المحمدية، المغرب، ط -مطبعة فضالة ، المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض

 . ١٨٣ص  ومنازل األئمة األربعة ، ليحيى السلماسي 

، ومنازل األئمة    ٣٤٧-٣٤٥ص:  تاريخ التشريع اإلسالمي و ، ٧١٩/ ٤ تاريخ اإلسالم، للذهبيانظر     

 .  ١٨٣ص  األربعة 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٣٩ 

 :ا ا  وأ ار  

ــديث ــغيًرا، الح ــالس العلمــاء ص ــالزم ، وج ــف  ــ  ــ ــ ا  ــذي أثــر يف ؛ ال

؛ ثــم جــالس نــافع مــولى ابــن عمــر، مالك تأثيًرا بليًغــا يف هــذه الفتــرة التــي لــم يخلطــه بغيــره

 .  وأخذ عنه علًما كثيًرا

ــب ايوأخذ الحديث عن   وصــار ضــابطًا، لعلمبعد أن نال قســطًا كبيًرا من ا،  ا ،

ه الحـدـيث ا أخـذ مـن ه عن ، حـافظـً ا أخـذ الفـق ـ اأي كـم ك ،  ر اـلذي كـان يعترف لمـاـل

ــريكما أخذ عن ، بالفضــل ويجلس معه يف التلقي ــ ام     من بني النجار ،

 
ـرجهــــو      مـــــديني  ،مـــــولى بنــــي عبــــد المطلــــب ،أبــــو داود ،عبــــد الــــرحمن بـــــن هرمــــز األعـــ

 .٢٩٧ ٥ الجرح والتعديل البن أبي حاتم ه. انظر ترجمته يف: ١١٧تويف عام  ،ثقة

ـغر بْــــن شـــهاب بْــــن َعبْــــد هـــو أبــــو بكـــر     ــــد بْـــن ُمْســــلِم بْـــن ُعبَيْــــد اهللا بـــن َعبْــــد اهللا األصــ ُمَحمَّ

ـام  ه،٥٨، ولـــد عــــام بـــن مــــرةااهللا بْـــن الَْحــــاِرث بْـــن زهــــرة بْـــن كــــالب  ينظــــر . ه١٢٤ثقـــة، تــــويف عــ

ـرح والتعــــــديل البــــــن أبــــــي حــــــاتم ، و ١٨٥-١٥٧ص  الطبقــــــات الكبــــــرى ترجمتــــــه يف:   الجـــــ

٨/٧١ . 

 . ١٤٢/ ٢ لمدارك وتقريب المسالك ترتيب اانظر   

ــو     ــة، هـ ــدينى ثقـ ــا مـ ــان حافظًـ ــان، كـ ــو عثمـ ــرأي، أبـ ــرحمن الـ ــد الـ ــي عبـ ــن أبـ ــة بـ ـام ربيعـ ــويف عــ تـ

ـرح والتعــــــديل البــــــن أبـــــــي ، و ٣٢٠ص:  انظــــــر ترجمتــــــه يف الطبقــــــات الكبــــــرى  ه.١٣٦ الجـــــ

 .٤٧٥/ ٣ حاتم 

ـيس بـــــن عمــــرو بــــن ســـــهلهــــو    ـعيد بـــــن قـــ ثقــــة كثيـــــر  ،المدينـــــةقاضــــى ، يحيــــى بـــــن ســـ

ــديث ـام  ،الحـــ ،  ٣٣٥ص:  البـــــن ســـــعد . انظـــــر ترجمتـــــه يف الطبقـــــات الكبـــــرى ه١٤٣تـــــويف عــــ

 . ١٤٧ /٩ الجرح والتعديل البن أبي حاتم ، و ٢٧٥/ ٨ التاريخ الكبير للبخاري و



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٤٠ 

  . وكان حجة يف الفقه، قاضي المدينة الذي أخذ عن الفقهاء السبعة 

ـين اكتملــت لمالـــك دراســة الحــديث واألثـــر والفقــه اتخــذ لـــه مجلســا يف المســـجد  وحـ

ـتهم، النبــوي للــدرس واإلفتــاء فقصـــد طــالب الفقــه والفتــوى وبـــالغ ، وكـــان موضــع ثقـ

 . عة عشرةفذكروا أن مالكا كان آنذاك يف سن الساب؛ أصحاب المناقب

 ــ  ــ ــ ا ملسو هيلع هللا ىلص ــ ا ــ  :ــرة قــال : رضــي اهللا عنــه قــال روي عــن أبــي هري

ــلم ــه وس ــلى اهللا علي ــول اهللا ص ــرِبُوا «: رس ــُك أَْن َتْض ةً  -يُوِش ــرَّ ــْفيَاُن َم ــاَل ُس أَْن يَْضــرَِب : َوَق

بِــــلِ  -النَّــــاُس  يَِجــــُدوَن َعالًِمــــا أَْعَلــــَم ِمــــْن َعــــالِِم أَْهــــِل َال ، يَطُْلبُــــوَن الْعِْلــــمَ ، أَْكبَــــاَد اْإلِ

  .  »الَْمِدينَةِ 

ِ «: ويف رواية  َِــ َْــ  أْــ ًــ َِ وَنُ ََُْن أََد اَُ َِن اَ  َِِــ

َِــَِــن عيينــة، »ا هــو مالــك : الــرزاققــال عبــد ، كــانوا يرونــه مالــك ابــن أنــس: قــال اب

 

ُعبَيُْد ، والهالليسليمان بن يسار ، وسعيد بن المسيب، وهم: الفقهاء السبعة كان العمل على أقوالهم  )(    

يِْق ، وعروة بن الزبير، واهللاِ بُن َعبِْد اهللاِ بِن ُعتْبَةَ بن مسعود الهذلي دِّ ِد بِن أَبِي بَْكرٍ الصِّ ، الَقاِسِم بِن ُمَحمَّ

ْحَمِن بِن الَحاِرِث بِن هشام المخزومي المديناأَبُو بَْكرٍ  و  خارجة بن زيد بن ثابت األنصاري.،  بِن َعْبِد الرَّ

 . ٦١ص:  دار الرائد العربي، بيروت،  هـ٤٧٦المتوىف:  الشيرازي  ،قات الفقهاءطب

 ٤٧/ ٥  ، ورواه الترمذي يف سننه٧٩٨٠، مسند أبي هريرة، رقم   ٣٥٨/ ١٣ مسند أحمد ط الرسالة      

، قال الترمذي حديث حسن، والحديث  ٢٦٨٠يف عالم المدينة، رقم  ، كتاب أبواب العلم، باب ماجاء 

 .  ٥٦/ ٨  للذهبيسير أعالم النبالء انظر  رجاله ثقات رجال الصحيح،

 . ٤٢٧٧، كتاب المناسك، باب فضل عالم المدينة، رقم  ٢٦٣/ ٤ السنن الكبرى للنسائي      



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٤١ 

 :ا ا  وأ ار  

 . وكذلك قال يحيى بن معين . بن أنس

رأيت يف  : قال، أخبرين زيد بن داود رجل من أصحابنا من أفضلهم: قال مطرف بن عبد اهللا

يعني عليه   -وإذا الناس يتقصفون  ،  المنام القبر انفرج فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعد

فرأيت مالك بن أنس جاء حتى انتهى إلى رسول اهللا صلى اهللا  ، مالك بن أنس: فصاح صائح -

وكان ، "فإذا هو مسك يعطيه الناس ، اقسم هذا على الناس": وقال، عليه وسلم فأعطاه شيئا

 .  بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال وهو على الطهارة ثال يتحدمالك  

ر تسع وثمانين سنة: و وكان حاله ، مات سنة تسع وسبعين ومائة، روي أن مالًكا قد عمَّ

ِه اْألَْمُر ِمْن َقبُْل َوِمْن بَْعدُ ﴿: ثم قال، أن تشهد: حين موته وغسله ابن كنانة ، ]٤: ﴾ [الروم لِلَّ

وأوصى أن  ، ونزل يف قبره جماعة، يصبان عليه الماء، وابنه يحيى وكاتبه حبيب، أبي زنبروابن 

األمير عبد اهللا بن محمد : وصلَّى عليه، وأن يصلى عليه يف موضع الجنائز، يكفن يف ثياب بيض

،  ولد زينب بنت سليمان العباسية؛  بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد اهللا بن عباس الهاشمي

  . ف بأمهويعر

ولتمام اثنين وعشرين يوًما من  ، والصحيح أنه تويف يوم األحد، وقد اختلفوا يف يوم وفاته

 . مرضه

 

 .  ٥٦/ ٨  للذهبي ،سير أعالم النبالءانظر     

  ١٠/ ١ ، جمهرة تراجم الفقهاء المالكية   ١٨٧-١٨٥ص:  منازل األئمة األربعة ، ليحيى السلماسي     

 ، واالنتقاء، البن عبد البر،  ٤٤٤، ٤٤٣ص:  البن سعد  -متمم التابعين-انظر الطبقات الكبرى       

 /.٨ ، وسير أعالم النبالء  ١٤٦/ ٢ ، وترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض ١٠ص



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٤٢ 

ما ا  :  

 وأ ا ا  ارس ا  

  ارس ا  ا ا: ا اول

ينهلون من   - إمام دار الهجرة-اإلسالمية اإلماَم مالك قصد طالُب العلم من كل أنحاء الدولة 

من جزيرة العرب وإفريقيا واألندلس والشام والعراق وما  ؛ علمه ويغترفون من معينه الصايف

 . وراءها من بالد فارس كخراسان وسمرقند وغيرها

- مالك وقد برز من أولئك التالميذ أربع مجموعات كان لها أكبر األثر يف نشر مذهب اإلمام 

 . أصوًال وفروًعا -رحمه اهللا

وبسبب التأثر  ، بسبب التأثر بالبيئة أحياًنا، وقد تميزت كل مجموعة منها بخصائص ومميزات

وإن ،  واعتبرت بذلك كل واحدة منها مدرسة مستقلة،  بجانب من شخصية مالك أحياًنا أخرى

وفيما يلي عرض لهذه  ، كانت كلها ال تخرج عن أصول المدرسة المالكية الكبرى 

 : المدارس

أو :ما را  

  :  مة ار ام وأز   -أ

واحتلوا ، برزوا يف العلم يف حياته، نشأت هذه المدرسة وتطورت على يد تالمذة اإلمام مالك

الذي (قعد يف ، هـ) ١٨٥عثمان بن كنانة (، ومن أبرزهم صيتًا، مكانته العلمية بعد وفاته

 

خصائصه وسماته، محمد المختار المامي، مركز زايد للتراث -المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته   

 . ٤٥ص  ه١٤٢٢والتاريخ، اإلمارات

، كان عثمان من فقهاء المدينة، اختلف  هو: عثمان بن عيسى بن كنانة، وكنانة مولى عثمان بن عفان     

. انظر ترجمته يف: ترتيب المدارك   هـ١٨٩ وقيل:   هـ١٨٥ وقيل:   هـ١٨٦ت  يف سنة وفاته فقيل: 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٤٣ 

 :ا ا  وأ ار  

ائغ ، مجلس مالك بعد وفاته) وكان مقربًا لديه يف حياته   وعبد اهللا بن نافع الصَّ

وكان مالك قد أشار له بالخالفة من  ، الذي جلس مجلس ابن كنانة بعد وفاته، هـ)١١٨٦(ت

 ومحمد، هـ)١٨٦(ت  والمغيرة بن عبد الرحمن  ؟،بعدما سئل من لهذا األمر بعدك، بعده

ومحمد  ، "أفقه أهل المدينة": هـ) اللذين قال فيهما ابن حبيب ١٨٢(ت  بن دينار 

 

 .   ٢٢، ٢١/ ٣ وتقريب المسالك، للقاضي عياض، 

هو: عبد اهللا بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم صحب مالًكا أربعة سنة وكان ال يقرأ وال يكتب وإنما    

، انظر  هـ١٨٦تالمدونة، كان يتحفظ، وهو قرين أشهب يف سماع العتبية وهو الذي ذكره وروايته يف 

 معرفة  يف  ، والديباج المذهب  ١٢٨/  ٣  ترجمته يف: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض  

 .   ٤٠٩/ ١  القاهرة التراث، دار فرحون، ابن محمد، بن علي بن المذهب، إبراهيم علماء أعيان

هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي كان فقيه المدينة بعد مالك وكان يفتي يف حياته،    

، انظر ترجمته يف: ترتيب المدارك  هـ١٨٦ وقيل:   هـ١٨٨قيل: وله كتب فقه قليلة، اختلف يف وفاته 

 .   ٨٠٢/ ٣ وتقريب المسالك

هو: محمد بن إبراهيم بن دينار كان فقيًها فاضًال له بالعلم رواية وعناية قال أشهب: ما رأيت يف    

، انظر ترجمته يف: ترتيب المدارك وتقريب المسالك،  هـ١٨٢ تدينار أصحاب مالك أفقه من ابن 

 .  ٢٠ -١٨/ ٤  للقاضي عياض

هـ فسمع ابن الماجشون ومطرًفا وعبد ٢٠٨هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي، رحل سنة    

اهللا بن عبد الحكيم وأصبغ بن الفرج، له كتب كثيرة أشهرها الواضحة. انظر ترجمته يف: ترتيب المدارك 

ماء  الديباج المذهب يف معرفة أعيان عل، و ١٤١ -١٢٢/ ٤ وتقريب المسالك، للقاضي عياض 

 . ٨/ ٢ المذهب 

 .   ١٨/ ٣ ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٤٤ 

، إنه جمع العلم والورع وأنه كان أفقه أصحاب مالك : هـ) الذي قيل عنه٢٠٦(  بن مسلمة  

،  هـ) اإلمامان اللذان٢٢٠( ن عبد اهللا ومطرف ب، هـ)٢١٤( وعبد الملك بن الماجشون 

ا أشهر من نشر علم مالك، حمال لواء هذه المدرسة ردًحا من الزمن ورحل إليهما  ، حتى ُعدَّ

 . الناس فيه

ورغم ذلك فقد ظلت هذه المدرسة فترة من الزمن مصدر إشعاع لكل البالد التي انتشر فيها  

فقد كانت إليها الرحلة من األندلس وإفريقيا ومصر والعراف وغيرها من ، المذهب المالكي

 

هو: محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام، روى عن مالك وتفقه به وكان أحد الفقهاء     

أنه  وقيل ،  هـ ٢٠٦ أنه توىف سنة  فقيل من أصحاب مالك وكان أفقههم وله كتب قليلة، اختلف يف سنة وفاته، 

، والديباج   ١٣١/  ٣ انظر ترجمته يف ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض   .  ـه٢١٦  توىف سنة 

  .      ١٥٦/  ٢  المذهب، ابن فرحون 

 .   ١٣١/ ٣ انظر ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض    

هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أبي سلمة الماجشون مولى قريش. كان فقيًها فصيًحا     

 وقيل:   هـ٢١٣ وقيل:   هـ٢١٢ دارت عليه الفتيا يف أيامه إلى أن توىف. اختلف يف سنة وفاته فقيل: 

، والديباج  ١٣٦/ ٣ . انظر ترجمته يف، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض  هـ٢١٤

 .  ٧، ٦/ ٢ المذهب، ابن فرحون 

هو: مطرف بن عبد اهللا بن سليمان اليساري الهاللي مولى ميمونة أم المؤمنين رضي اهللا عنها روى عن     

. انظر ترجمته يف: ترتيب المدارك وتقريب المسالك،  هـ٢٢٠ت سنة  ١٧مالك وغيره. صحب مالًكا 

 .  ٢/٣٤٠ ج المذهب ، والديبا ١٣٣/ ٣ للقاضي عياض 

 - ١لبنان، ط-بيروت-الحجوي، دار الكتب العلمية  الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي،انظر    

 . ١١٤/ ٢ هـ ١٤١٦



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٤٥ 

 :ا ا  وأ ار  

 . بالد اإلسالم مما نتج عنه انتقال آراء أئمتها إلى تلك البالد

فقد انتقل فقه ابن الماجشون ومطرف إلى بالد األندلس وإفريقيا ومصر بواسطة ابن حبيب 

ناية فائقة من طرف المالكيين حتى  الذي دون آراءهما يف واضحته التي نالت شهرة كبيرة وع

 . التي قام عليها المذهب المالكي اعتبرت من األمهات 

الذي عزا له الكثير من الروايات   وانتشر فقه ابن نافع يف إفريقيا بواسطة تلميذه سحنون 

 . واآلراء يف مدونته

م كتب انتشرت عنهم وأما المغيرة بن عبد الرحمن وابن كنانة ومحمد بن دينار فقد كانت له

كما انتشرت آراء محمد بن مسلمة وابن الماجشون  ، يف إفريقيا بواسطة محمد بن بسطام 

 . وغيرهما وإسماعيل بن إسحاق  وغيرهما يف العراق بواسطة ابن المعذل 

 

 األمهات هي: المدونة، والموازية، والعتبية، والواضحة .    

هو عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب سحنون صاحب المدونة المشهورة التي تعتبر من     

    ٦٢٦ -٥٨٥/ ٣ أمهات المذهب المالكي. انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض 

  نت له رحلة، أبو عبد اهللا محمد بن بسطام بن رجاء الضبي السوسي. كان كثير الروايات والكتب وكا   

 .  ١٨٨/ ٢ . انظر ترجمته يف : الديباج المذهب، ابن فرحون  هـ٣١٣ت 

لم يكن هو أحمد بن المعذل بن غيالن بن الحكم بن مختار العبدي يكنى أبا الفضل له كتاب الحجة،   

ارك وتقريب لمالك بالعراق أرفع منه وال أعلى درجة بمذاهب أهل الحجاز منه. انظر ترجمته يف ترتيب المد 

 .    ٧– ٥/  ٤ المسالك، للقاضي عياض  

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي األزدي المعروف بإسماعيل القاضي. له كتب كثيرة؛ هو       



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٤٦ 

تميزت هذه المدرسة بمنهج معين اختصت به عن بقية مدارس المالكية األخرى ذلكم هو  و

االعتماد على الحديث بعد القرآن مرجًعا لألحكام دون النظر إلى كون العمل موافًقا له  منهج 

 .  مادام ذلك الحديث ثابتًا عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو غير موافق

حيث كان يكره الرأي  ، ولعل هذا النهج كان بسبب التأثر بجانب من شخصية مالك رحمه اهللا

ويحث على التمسك بالدليل متى صح ،  فتراض المسائلكما كان يكره التنظير وكثرة ا،  ويذمه

فحمل تالميذه المدنيون ذلك على إطالقه ورأوا أن عرض الحديث على األثر بعد أن  ، 

 . صح هو نوع من الرأي الذي ذمه شيخهم

 :  دات ار ام  - ب

تأمين اإلمام إذا : هامن، انفردت المدرسة المدنية عن بقية المدارس ببعض الفروع والمسائل 

ن بعد قراءة الفاتحة أو يكتفى بتأمين المأمومين، قرأ يف الركعات الجهرية  ؟  هل يَُؤمِّ

ه يؤمن سًرا : وقد اختلف العلماء من المالكية يف هذه المسألة على قولين ذهب المدنيون إلى أنَّ

 

 – ٢٧٨/ ٤ منها: أحكام القرآن. انظر ترجمته يف: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض 

 .  ٢٨٧ -٢٨٢/ ١  فرحون البن المذهب، والديباج ، ٢٩٢

،   ٤١٠، ٤٠٩/ ٤ هـ ١٤١٢انظر مواهب الجليل يف شرح مختصر خليل، الحطاب، دار الفكر، ،    

 – بيروت العلمية، الكتب القيرواين، دار زيد  أبي البن الرسالة متن على وشرح زروق على الرسالة

 .  ١٧٣/ ٢  م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ ،١لبنان، ط

 .   ٢٩٢/ ٣ انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٤٧ 

 :ا ا  وأ ار  

ال يؤمن ال سًرا وال  وذهب المصريون والعراقيون ومن تابعهم من المغاربة إلى أنه ، 

 .  جهًرا

َن اِإلَمامُ » : قال وقد استدل أصحاب القول األول بحديث أبي هريرة أن رسول اهللا    ، إَِذا أَمَّ

نُوا َم ِمْن َذْنبِهِ ، َفأَمِّ هُ َمْن َواَفَق َتأِْمينُهُ َتأِْميَن الَمالَئَِكِة ُغِفَر لَهُ َما َتَقدَّ الحديث قالوا وهذا ، «  َفإِنَّ

 . نص يف أن اإلمام يؤمن يف الصالة الجهرية إذ ال يتصور أمر المأمومين بذلك إال فيها

  َوالَ  َعَليِْهمْ  الَمْغُضوِب  ﴿َغيْرِ : إَِذا َقاَل اِإلَمامُ «: واستدل أصحاب القول الثاين بحديث

الِّيَن﴾ هُ َمْن ، آِميَن : َفُقولُوا ]٧: [الفاتحة الضَّ َم ِمْن َفإِنَّ َواَفَق َقْولُهُ َقْوَل الَمالَئَِكِة ُغِفَر لَهُ َما َتَقدَّ

 . » َذْنبِهِ 

 

 ١٦٢/  ١  هـ    ١٣٣٢،  ١بجوار محافظة مصر، ط  -انظر: المنتقى شرح الموطإ، الباجي، مطبعة السعادة       

، دار  هـ٥٩٥المتوىف:  بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ا، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، 

 .   ١٤٦/ ١ القاهرة  -الحديث 

 .   ١٤٦ /١رشد وبداية المجتهد، ابن  ،١٦٢ /١للباجي المنتقى،    

كتاب األذان، باب جهر اإلمام   ،١٥٦ / ١هـ ١٤٢٢ النجاة طوق ، طبعة داررواه البخاري يف صحيحه   

الصالة،  كتاب ،٣٠٦ /١العربي  التراث إحياء ، طبعة دار، ورواه مسلم يف صحيحه٧٨٠بالتأمين، رقم 

 . ٤٠٩باب التسميع والتحميد والتأمين، رقم 

  .١٤٩ /١رشد انظر: بداية المجتهد، البن    

، وأخرجه  ٧٨٢كتاب األذان، باب جهر المأموم بالتأمين، رقم  ، ١/١٥٦صحيحه أخرجه البخاري يف    

 . ٤٠٤كتاب: الصالة، باب التشهد يف الصالة، رقم   ،٣٠٣ /١مسلم 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٤٨ 

أنه لو كان اإلمام يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم القرآن  : وو ال

َفاْرَكُعوا  ، َفإَِذا َرَكعَ ، إِنََّما ُجعَِل اِإلَماُم لِيُْؤَتمَّ بِهِ «: قبل أن يؤمن اإلمام ألن اإلمام كما قال 

وا ُجُلوًس ، َفاْرَفُعوا، َوإَِذا َرَفعَ  ى َجالًِسا َفَصلُّ وأولوا دليل أصحاب القول . )٢( )١(  »اَوإَِذا َصلَّ

 . األول بأن معنى (إذا أمن اإلمام فأمنوا) أي بلغ موضع التأمين

ًم  :ا را  

  :  مة ار ا وأز   -أ

وذلك ، المنورة تعد المدرسة المصرية أول مدرسة مالكية تأسست بعد مدرسة المدينة

ليعلموه ، الذين أخذوا عنه علمه ثم رحلوا إلى مصر، تالميذ مالك رحمه اهللابجهود كبار 

 هـ) وعبد الرحيم بن خالد الجمحي١٦٣( كعثمان ابن الحكم الجذامي، الناس

 

، وأخرجه ٦٨٨، كتاب: األذان، باب: إنما جعل اإلمام ليؤتم به، رقم    ١٣٩/ ١   أخرجه البخاري يف صحيحه     

  .  ٤١١، كتاب: الصالة، باب ائتمام المأموم باإلمام،  رقم    ٣٠٨/ ١  مسلم يف صحيحه 

 .  ١٤٩/ ١ انظر بداية المجتهد    

 .   ١٦١/ ١ ، والمنتقى  ١٤٩/ ١ انظر بداية المجتهد   

 .   ٦٥ – ١٥/ ١ ترتيب المدارك، للقاضي عياض    

مشهور يف أصحاب مالك المصريين له روايات مشهورة عن مالك وله عن مالك سبعة عشر حديثًا،     

 .  ٥٣/ ٣ ترتيب المدارك، للقاضي عياض انظر ترجمته يف 

، ترتيب  هـ١٦٣ت  موالهم روى عن مالك الموطأ وروى عنه ابن وهب، كان أبوه من قضاة مصر    

 .   ٥٥/ ٣ المدارك، للقاضي عياض 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٤٩ 

 :ا ا  وأ ار  

ومن بعدهما طليب بن كامل  ، اللذين يعتبران أول من قدم مصر بمسائل مالك، هـ)١٦٣(

وغيرهم ممن كانت له اليد ، هـ)١٧٣( اهللا المعافريوسعيد بن عبد ، هـ)١٧٣( اللخمي

 .  يف نشر مذهب مالك رحمه اهللا يف مصر، الطولي

كابن القاسم (ت ، أخذ أقطاب هذه المدرسة ومؤسسوها الحقيقيون، وعن هؤالء العلماء

قبل رحلتهم إلى مالك  ،  هـ)٢١٤(ت    وعبد اهللا بن الحكم  ،  هـ)٢٠٣وأشهب (ت  ،  هـ)١٩١

التوثق مما أخذوا عن  -فيما يبدو خاصة عند ابن القاسم  -التي كان الهدف منها ، رحمه اهللا

 . أو نيل شرف علو اإلسناد ، شيوخهم من تالميذ مالك

يريد أنه تعلم من عبد الرحيم . ما خرجت إلى مالك إال وأنا عالم بقوله": يقول ابن القاسم

 . "وكانوا عنده أوثق أصحاب مالك ، وسعد وطليب

 

 .   ٥٤/ ٣ انظر ترتيب المدارك    

 .   ٦١/ ٣ ، ترتيب المدارك، للقاضي عياض  هـ١٧٣ت  أصله أندلسي سكن اإلسكندرية    

ترتيب المدارك، للقاضي  . هـ١٧٣ت أعان ابن وهب على تأليفه،  ، ك المصريينمن كبار أصحاب مال    

 .   ٥٧، ٥٦/ ٣ عياض  

سمع مالًكا وغيره وإليه  رضي اهللا عنه،هو: عبد اهللا بن عبد الحكم بن أعين مولى بعض موالي عثمان    

 هـ. انظر: ترتيب المدارك، للقاضي عياض ٢١٤ تويف سنةأفضت رئاسة المالكيين بمصر بعد أشهب، 

٣٦٨ – ٣٦٣/ ٣  . 

 . ٦٨ ،٦٧ص  المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته      

 .  ٥٦/ ٣ ترتيب المدارك، القاضي عياض    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٥٠ 

فلما عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصوًال وفروًعا وأخذوا ينشرونه بين الناس عبر 

سـواء ، وقد ساعدهم يف ذلك اتصالهم الدائم بمالك أيام حياته، حلقات التدريس والتأليف

 . أو عن طريق زيارتهم له المتكررة، عن طريق المراسلة فيما أشكل عليهم

، كل حسب هوايته، ذلك اعتناؤهم بالتخصص يف جوانب الفقه المختلفةكما ساعدهم على 

كما كان عبد اهللا بن عبد الحكم  ، البيوع: وعلم ابن القاسم، الِجَراح: فقد كان علم أشهب

 . أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله

، هماوغير،  والحارث بن مسكين،  ثم حمل لواء هذه المدرسة من بعدهم أصبغ بن الفرج

 

 .  ٤٦/ ٤ انظر السابق    

 .  ٢٣٤/ ٣ انظر السابق    

 .  ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٢/ ٣ انظر السابق    

 .  ٣٦٤/ ٣ انظر السابق    

هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات مالك    

هـ.انظر ٢٢٥وصحب ابن القاسم وابن وهب وأشهب وعليه تفقه ابن المواز وغيره. تويف رحمه اهللا سنة  

 .   ٢٢ـ  ١٧/ ٤ ترجمته يف: ترتيب المدارك، للقاضي عياض 

ه. راجع: ترتيب المدارك، للقاضي ٢٥٠لقاسم، وابن وهب، وأشهب. تويف أبو عمرو، سمع من ابن ا   

 . ٣٦ -٢٦/ ٤ عياض 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٥١ 

 :ا ا  وأ ار  

 . وغيرهما، ومحمد بن المواز ، ومن بعدهم محمد بن عبد اهللا بن عبد الحكم

،  وقد تميزت هذه المدرسة عن بقية المدارس باعتماد أئمتها خاصة ابن القاسم ومن نحا نحوه

أو بعبارة  ، على العمل بالسنّـة األثرية وما تقتضيه من مسايرة العمل، كابن المواز وغيره

بإجماع   وهو ما كان يعبر عنه مالك، أخرى العمل بالسنّة التي وافقها عمل سلف أهل المدينة

 . أهل المدينة

،  وقد كان للسير يف هذا المنحى دور كبير يف تبني أحكام كثير من المسائل كما هو معروف

الوا  وق، لكون العمل ليس عليه -مع أن حديثه ثابت  -فقد قالوا بعدم خيار المجلس 

وليس معنى هذا أن  ، وإن كان األحاديث يف ضده صحيحة، بالسدل يف الصالة ألن العمل عليه

وإنما كانوا يرون ، كل ما روي عن أهل المدينة يعتبرونه حجة يجب تعميمها على كل البالد

ومنه ما هو دين مخاطب به كل أهل البالد كما سنعرف من  ، أن منه ما هو عرف خاص بأهلها

 

 سمع من أبيه وأشهب وابن وهب وابن القاسم وصحب الشافعي وأخذ عنه، وإليه انتهت الفتيا بمصر،    

 وما بعدها.   ١٥٧/ ٤ ترتيب المدارك انظر .  هـ٢٦٨ت 

هو: محمد بن إبراهيم بن زياد اإلسكندراين المعروف بابن المواز تفقه بابن عبد الحكم واعتمد على    

، ١٦٦/ ٢  : الديباج المذهب . راجعهـ٢٨١هـ، وقيل: ٢٦٩ توغيرهم أصغ والحارث بن مسكين 

١٦٧.   

  . ٧٢ص   المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته     

 سيأتي الحديث عن إجماع أهل المدينة يف الفصل الرابع .    

 وما بعدها .   ٤٠٩/ ٤ انظر: مواهب الجليل، للحطاب    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٥٢ 

 . المفردات اآلتية إن شاء اهللا خالل بعض

  : دات ار ا  -ب

 : من مفردات هذه المدرسة

ــاء ــل مــن الم ــة قليلــة، مســألة المقــدار القلي ــه نجاس ــه وال ، الــذي ســقطت في ــر طعم فلــم تغي

ــس ــاهر أو نج ــل هــو ط ــه ه ــه وال رائحت ــن  ؟ لون ــب وم ــن وه ـنهم اب ــدنيون ومـ فــذهب الم

ــراقيين  ــن العـ ـــم مـ ــه تابعـه ــى طهارتـ ــرهم إلـ ــه -وغيـ ــر بـ ـــوا التطهـ ـتدلوا  -وإن كرـه واســ

ــالى ـــه تعـ ــَماِء َمـــاًء َطُهوًرا﴿: لـــذلك بقوـل ـ ـــا ِمـــَن السَّ ــه ملسو هيلع هللا ىلص. ]٤٨: ﴾[الفرقـــانَوأَْنَزلْنَ : وقولـ

ُسهُ َشْيٌء إِالَّ َما َغَلَب َعَلى ِريِحِه َوَطْعِمِه َولَْونِهِ «  .  »إِنَّ الَْماَء َال يُنَجِّ

ــب  ــن أصــــحاب مالــــكوذهــ ــل يفســــد بقليــــل ، المصــــريون مــ ــى أن المــــاء القليــ إلــ

ــه ــد اســــتدلوا بقولــ ــه أو طعمــــه وقــ ــم يتغيــــر لونــ ــة ولــــو لــ إَِذا اْســــتَيَْقَظ «: مــــن النجاســ

ــهِ  ــْن َنْوِمــ ــا، أََحــــُدُكْم ِمــ ــاِء َحتَّــــى يَْغِســــَلَها َثَالًثــ َنــ ــَدُه فِــــي اْإلِ ــْس يَــ ــهُ َال ، َفــــَال يَْغِمــ ــ َفإِنَّ

 

 . ٧٢ص  المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته     

، أبواب: الطهارات، يف باب:   ١٧٤/ ١ العالمية،  الرسالة دار ، ماجة  ، سنن ابنأخرجه ابن ماجه يف سننه   

، كتاب   ٣٢/ ١  بيروت الرسالة، الدارقطني، مؤسسة سنن، والدارقطني يف سننه، ٥٢١الحياض، رقم 

، أخرجاه من طريق رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد ٤٩الطهارة، باب الماء المتغير، رقم 

و ضعيف، قال الدارقطني: مرسل ووقفه أبو أسامة بن سعد، وه ابن سعد، عنه، مرفوًعا. ويف إسناده رشدين 

بلفظ: «الَ بَأَْس بِالَْماءِ َما لَْم يَُغيِّْرُه َطْعٌم أَْو ِريٌح أَْو لَْوٌن» صحيح على راشد، ورواه البخاري عن الزهري 

 يف السمن والماء.  ، كتاب: الوضوء، باب: ما يقع من النجاسات ٥٦/ ١البخاري  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٥٣ 

 :ا ا  وأ ار  

ــ  فإنـــــه يفهـــــم منـــــه أن قليـــــل المـــــاء يـــــنجس بقليـــــل .  »ْت يَـــــُدهُ يَـــــْدِري أَيْـــــَن بَاتَـــ

ــوء  ــاء الوضـ ــد يف مـ ــال اليـ ــن إدخـ ــى عـ ــا نهـ ــذلك لمـ ــر كـ ــن األمـ ــم يكـ ــو لـ ــة ولـ النجاسـ

 . قبل غسلها

ً :اا را  

  : مة ار اا وأز   - أ

بواســـــطة ، البصـــــرة وبغـــــدادخصوًصـــــا يف ، انتشـــــر المـــــذهب المـــــالكي يف العـــــراقو

ــدي ــد الـــــرحمن بـــــن مهـــ ــحاب مالـــــك رحمهـــــم اهللا كعبـــ وعبـــــد اهللا بـــــن ، أصـــ

ــي ــم بأتباعهمــــا، مســــلمة القعنبــ ــذل؛ ثــ ــابن المعــ ــي شــــيبة، كــ ــن أبــ ، ويعقــــوب بــ

 

، وأخرجه ١٦٢، كتاب الوضوء، باب االستجمار وتًرا ، رقم  ٤٤/ ١ يف صحيحه أخرجه البخاري   

، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك يف نجاستها  ٢٣٣/ ١ مسلم يف صحيحه 

 .  ٢٧٨يف اإلناء قبل غسلها ثالثًا، رقم 

 ٤٣/ ١ هـ ١٤٢٠انظر اإلشراف على مسائل الخالف القاضي أبو محمد عبد الوهاب، دار ابن حزم،    

 . ١/٢٧،٢٨ ، وبداية المجتهد 

. ترتيب   هـ ١٩٨ت    حسان العنبري يكنى أبا سعيد، الزم مالًكا فأخذ عنه ،هو: عبد الرحمن بن مهدي بن      

  .    ٢٠٩  /٣المدارك  

  ترتيب المدارك هو: عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب القعنبي يكنى أبا عبد الرحمن لزم مالًكا عشرين سنة.    

٢٠١ – ١٩٨/ ٣    . 

 – ١٥٠/ ٤  ترتيب المدارك .  هـ٢٦٢ت  هو: يعقوب بن أبي شيبة بن الصلت السدوسي موالهم،    

١٥٤   . 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٥٤ 

ــا ــــم، وغيرهمــ ــم بأتباعهــ ــــد، ثــ ــن زـي ــاد بــ ــرة آل حمــ ــن أســ ــماعيل ؛ مــ كالقاضــــي إســ

ــ)٢٨٢بــــن إســـــحاق (ت ــ ــي عمـــــر ، ـه ـــــه أبــ محمـــــد بــــن يوســـــف بـــــن وابـــــن عمــ

ــــــاد، يعقــــــوب ــر آل حمــ ــدادي، ومــــــن غيــــ ـــي الفــــــرج البغــــ ـــ ، كالقاضــــــي أبـــ

 .  وغيرهم

ـــــري ـــــه كالبـــــاقالين، ثـــــم باألبهــ ـــــار أتباعــ وابـــــن ، وابـــــن الجـــــالب، وكبــ

ــدادي، القصـــــار ــر البغـــ ــاب بـــــن نصـــ ــد الوهـــ ــي عبـــ ــعف ، والقاضـــ ــذين ضـــ الـــ

 

هو: أبو عمر محمد بن يوس بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد، كان حاجب إسماعيل القاضي،      

 .   ١٢ -١٠  ، ٨ -٣/ ٥  ترتيب المدارك .  هـ٣٢٠سنة ثم تولى القضاء بعده، تويف 

ــد الليثـــي البغـــدادي مـــن الفقهـــاء الثقـــات،     ـ٣٣٠ت  هـــو القاضـــي عمـــر أبـــو الفـــرج بـــن محمـ .  ـهــ

 .   ٢٣، ٢٢/ ٥  ترتيب المدارك انظر: 

ـيم بمــذهب     ـاألبهري، كــان القـ ـهور بـ ــر والمشـ ــى أبــا بك ــن صــالح المكن ــن عبــد اهللا ب ــو: محمــد ب ه

ــراق ــه يف العــ ـ٣٧٥ت  مالــــك يف وقتــ ــ ــه يف:  ـهـ ــر ترجمتــ ــدارك . انظــ ــب المــ ـ ،  ١٩٢ -١٨٣/ ٦  ترتـي

 .  ٢٠٩-٢٠٦/ ٢ المذهب والديباج 

ــت رئاســـة المـــالكيين،    ــروف بالبـــاقالين، وإليـــه انتهـ ــر بـــن الطيـــب المعـ ــويف هـــو: محمـــد أبـــو بكـ   تـ

 .   ٢٨٨/ ٢ المذهب .الديباج هـ٤٠٣

 .   ٤٦١/ ١ . الديباج  هـ٣٧٨ت  هو: عبيد اهللا بن الحسن أبو القاسم بن الجالب،    

ـابن ا    ـأبي الحســــن المعــــروف بــ ـ٣٩٨ت  لقصــــار، علـــي بــــن أحمـــد البغــــدادي المكنــــى بــ .   ـهـــ

ــديباج،  ــد بــن عمــر بــن  ١٠٠/ ٢ ال ــات المالكيــة، محمــد بــن محم ، وشــجرة النــور الزكيــة يف طبق

 .   ٩٢/ ١ هـ  ١٤٢٤، ١علي ابن سالم مخلوف، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

ــحابه،     ــار أصـ ــه بكبـ ــري وتفقـ ــن األبهـ ــذ عـ ــدادي، أخـ ــر البغـ ــن نصـ ــاب بـ ــد الوهـ ـ٤٢٢ت  عبـ ــ .  ـه



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٥٥ 

 :ا ا  وأ ار  

ــراق بمـــــوتهم ــل ، المـــــذهب المـــــالكي يف العـــ ــان بـــ ــال إن مـــــوتهم كـــ يمكـــــن أن يقـــ

  .نهاية لهذه المدرسة

 :  وظهرت سمات عديدة لهذه المدرسة يمكننا أن نشير إلى أهمها فيما يلي

ويلحظ ذلك من يقرأ يف كتاب التفريع البن  ، اهتم أئمة هذه المدرسة بالتقعيد: * التقعيد

يستحب لمن ": قولهالجالب الذي مثّل خالصة فكر المدرسة العراقية الفقهي من ذلك 

وكذلك كل منتقض الوضوء من متغوط ،  غسل يديه قبل أن يدخلهما يف إنائه،  استيقظ من نومه

  . "إلخ.. وبائل

وكذلك كل صوم متصل مثل ... بنية يف أوله لصوم جميعه، ويجزئ صوم رمضان: ويقول أيًضا

  ."كمهصوم الظهار وكفارة القتل أو صيام النذر وكل صوم متتابع فكذلك ح

كالمذهب ، ولعل اهتمام مالكية العراق بالتقعيد يرجع إلى احتكاكهم بالمذاهب األخرى

الحنفي والمذهب الشافعي اللذين بدأ فيهما التَّْقعِيد كفَن يف مرحلة مبكرة بالنسبة للمذهب 

 . المالكي

 

  .٢٩- ٢٦ /٢الديباج 

  . ٨٠ص  انظر المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته      

ب المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت       هـ  ١٤٢٨التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس، ابن الَجالَّ

١/١٨٩.  

 .     ٣٠٣/ ١  مالك اإلمام فقه يف التفريع   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٥٦ 

عبر عنه  وهو ما، كما عني العراقيون بالتخريج وجمع النظائر: * التخريج وجمع النظائر

فأهل العراق جعلوا يف  ": حيث قال، باصطالح العراقيين يف شرح المدونة المقري 

ولم يعرجوا  ، مصطلحهم المدونة كاألساس وبنوا عليها فصول المذهب باألدلة والقياس

ودأبهم القصد إلى إفراد المسائل وتحرير  ، ومناقشة األلفاظ، على الكتاب بتصحيح الروايات

  ."على رسم الجدليين وأهل النظر من األصوليين ، الدالئل

وقد برزت هذه الظاهرة أيًضا بروًزا واضًحا ي كتاب التفريع معبًِّرا عنها أحياًنا بلفظ 

وإن ، وإن قدم المسافر ليًال فأدرك من الليل قدر أربع ركعات أتم العشاء": (التخريج) يقول

  . "واألخرى أنه يقصرها ، لى روايتين إحداهما أنه يتمفإنَّها تتخرج ع، كان أقل من ذلك

حتى ، وال يجوز البيع من وقت جلوس اإلمام على المنبر": وتارة يعبر عنه (بمنزلة) كقوله

واإلجارة والنكاح يف ذلك الوقت بمنزلة  ، ومن باع يف ذلك الوقت فسخ بيعه، تصلى الجمعة

 .  "البيع

االعتناء بالفقه االفتراضي وذلك أيًضا لعله من التأثر  : تميزت بها أيًضا* ومن السمات التي 

 

انظر:   .  ه١٠٤١ت  هو: أبو العباس أحمد بن محمد المقري مفتي فاس، الرحالة المالكية المشهور   

 .  ٢٧٦/ ٢ الفكر السامي 

 القاهرة –أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض، التلمساين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر    

 .  ٢٢/ ٣  هـ ١٣٥٨

 .  ٢٣٣، ٢٢١/ ١ التفريع    

 .   ٢٥٨، ٢٥٧/ ١ انظر السابق    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٥٧ 

 :ا ا  وأ ار  

منذ  ، فقد كان مالكية العراق يعايشون فقهاء الحنفية الذين ازدهر لديهم فقه االفتراض، بالبيئة

فنجد مثًال صاحب التفريع يتناول ، النَّشأة األولى للفقه مما ترك أثًرا واضًحا يف مؤلفاتهم

قسمها تقسيًما منطقيًا يتناول فيه كل الوجوه المحتملة فيها عقليًا فيعطي كل صورة  في،  المسألة

وغير ذلك ، ومسألة حكم الصيد يف الحج، حكمها كما يف مسألة اشتباه الماء الطاهر بالنجس

 . من المسائل المنثورة يف كتاب التفريع

فقد نقلوا روايات  ، المالكية األخرىأنهم حاولوا االستفادة من مدارس : * ومن سماتها أيًضا

 . واشدت عنايتهم بدراسة كتب المصريين والمغاربة، المدنيين إليهم

  :  دات ار اا -ب

 ؟ أينقض الوضوء أم ال  مسألة سلس البول: من مفردات المدرسة العراقية

وهو رأي العراقيـين أن السلس غير ناقض  : اول: اختلف المالكية يف هذه المسألة على قولين

أن السلس يختلف حكمه باختالف كثرة مالزمته  : وام، للوضـوء وإنما يستحب منه 

 

 . ٣٣٣، ٢١٧/ ١  انظر السابق    

 .  ٨٤، ٥٦ص  المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته    

المراد به خروج البول أو الريح بكثرة من اإلنسان لسبب من األسباب التي تودي إليه، كارتخاء     

 العضالت أو غير ذلك مما يذكره األطباء، نسأل اهللا العافية. انظر: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته  

 .   ٨٨ص 

 .   ٨٨/ ١ ، المنتقى   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٥٨ 

 . وهذا رأي بقية المالكية، وقلتها، للشخص

* فإن الزم الشخص ولم يفارقه فهذا عندهم ال ينتقض وضوؤه وال يستحب له الوضوء إذا 

 . وءه عندهم ال ينتقض بالبول المعتادبل إن وض، ال فائدة منه

* وإن الزمه يف أكثر أوقاته فقط فهذا يستحب له الوضوء منه إال أن يشق ذلك عليه بسبب 

 . البرد أو نحوه فإنه ال يستحب له حينئذٍ 

 . ففي وجوب الوضوء منه واستحبابه عندهم قوالن، * وإن تساوى إتيانه ومفارقته

 . * وإن كانت مفارقته أكثر من مالزمته فالمشهور عندهم وجوب الوضوء منه 

ًرا  :ا را  

  :  مة ار ا وأز    -أ

كما امتد إلى بالد األندلس يف الجنوب  ، انتشر المذهب المالكي يف الشمال الغربي من إفريقيا

مل المذهب الى تلك األصقاع البعيدة مجموعة من أنبل تالميذ  وقد ح، الغربي من قارة أوربا

وقد ، خرجوا منها وعادوا إليها وهم يحملون علم شيخهم وفقه، اإلمام وأنشطهم وأذكاهم

 . ربا عددهم على الثالثين

 

 .   ٢٩٢، ٢٩١/ ١ انظر مواهب الجليل، للحطاب    

 .   ٩٥ص   المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٥٩ 

 :ا ا  وأ ار  

وعبد الرحيم بن ، والبهلول بن راشد ، بن زياد وقد كان أبرزها هؤالء أثًرا عليُّ  

الذين كان لهم دور بارز يف إرساء قواعد فقه إمام دار الهجرة  ، وعبد اهللا بن غانم، أشرس

 . يف بالد المغرب العربي

كما كان أبعد هؤالء تأثيًرا اإلمام علي بن زياد صاحب العبقرية الفذة التي استطاع بها أن   

إدراًكا منه أن  ، ومنطلق تفريعه، لتكون أصل تنظيره، يستكشف اإلمام مالًكا عن أصوله

بينما الفروع كثيرة ال يمكن تحديدها إذ هي وليدة الظروف واألحوال ،، األصول محصورة

أسد : كما تجلت عبقريته أيًضا يف تلميذيه اللذين تخرجا على عينيه وهما اإلمامان ،المتقلبة

 . هـ)٢٤٠واإلمام سحنون (ت ، هـ)٢١٣(ت  بن الفرات

 

ـ  ٨٠ /٣المدارك ترتيب هـ. انظر: ١٨٣هو: علي بن زياد التونسي العبسي سمع من مالك وغيره، ت    

٨٤    . 

 .   ١٠١ -٧٨/ ٣  المدارك ترتيبهـ. ١٨٣هو: البهلول بن راشد أبو عمر من أهل القيروان، ت    

عبد الرحيم بن أشرس: كنيته أبو مسعود، وسماه صاحب رياض النفوس العباس، سمع من مالك    

مدارك وابن القاسم. ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المالكية ذكًرا لسنة وفاته .انظر: ترتيب ال

 .   ٣/ ٢ المذهب ، والديباج  ٨٦، ٨٥/ ٣ وتقريب المسالك 

هو: عبد اهللا بن عمر بن غانم القاضي سمع من مالك وعليه اعتماده ومن سفيان الثوري ولي القضاء    

 .   ٧٩، ٦٥/ ٣ هـ. ترتيب المدارك وتقريب المسالك، للقاضي عياض ١٩٠ت 

أسد بن الفرات بن سنان: كنيته أبو عبد اهللا أخذ عن علي بن زياد وبه تفقه قبل رحلته إلى المشرق،    

 ، والديباج  ٣٠٩-٢٩١/ ٣ هـ.انظر ترجمته يف: ترتيب المدارك ٢١٣ف كتاب األسدية، ت أل

٣٠٦، ١/٣٠٥  . 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٦٠ 

حيث ؛ العراقية)، المصرية، لمدارس المالكية الثالث (المدنيةوتعتبر هذه المدرسة نتاًجا 

بدًءا من علي بن زياد الذي كان  ، وذلك بتضافر جهود أئمتها، جمعت مميزات تلك المدارس

ونماها بدراسته  ، الذي أخذ عنه تلك الفكرة، وأسد بن الفرات، يتبنَّى الفقه التنظيري الفرضي

ومروًرا  ، التي أثمرت فرضيات األسدية، (الحنفية) بالعراقاألكاديمية يف مدرسة الرأي 

دون أن يهمل ما عليه العمل ، بسحنون الذي ربط فقه األسدية باألثر على طريقة أهل المدينة

اللذين عمقا ذلكم المفهوم  من ذلك األثر على َسنَن أهل مصر وابن أبي زيد وابن عبد البر

فقه مدارس المالكية المختلفة سالكين يف ذلك مسلك   بجمعهما ما تناثر يف أمهات دواوين

ممن اعتنى بجمع فكر مدارس فقه المالكية ، وانتهاًء بالقرايف وغيره، إمامهم يف المدونة

المختلفة والترجيح بين آرائها واختيار ما هو راجح منها ودعا إلى االستمرار يف ذلك المنهج 

  . دون تعصب

  :  دات ار ا  -ب

،  فنجده يعرض المسألة، لتعطينا صورة جلية لتلك السمات ، إن قراءة عابرة لمدونة سحنون

دون أن يهمل بيان ما  ، فيقلبها على جميع وجوهها ثم يعرض ما ورد فيها من أحاديث وآثار

مسألة ما جاء يف القراءة  : من ذلك مثًال ، إن كان يف المسألة آراء متعارضة غالبًا، عليه العمل

ويف الصالة على النبي ،  ويف القراءة عليه،  فبعد أن بين رأي مالك يف الدعاء للميت،  لجنائزعلى ا

ليس ذلك  : قال مالك": سرد مجموعة من اآلثار وقال، ملسو هيلع هللا ىلص والثناء على المؤمنين أثناء الصالة

 

 .  ٢٩٦ – ٢٩٣/ ٣ انظر ترتيب المدارك    

 ..  ١١٤، ١١٣ص  المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته ، و  ٣٨/ ١ مواهب الجليل، للحطاب انظر    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٦١ 

 :ا ا  وأ ار  

 .  " بمعمول به ببلدنا إنما هو الدعاء أدركت أهل بلدنا على ذلك

 .  صفة األذان واإلقامة :مسألة: ومن األمثلة أيًضا

فمن الصعب أن نجدهم انفردوا بالرأي يف  ، ونظًرا لسلوك أئمة هذه المدرسة هذا المنهج

، فنجد بعضهم يرجح رأي المدنيين، إذ هم يف غالب آرائهم تابعون للمدارس األخرى، مسألة

، آراء المالكيينبل ربما رجحوا رأيًا خارًجا عن ، وتجد البعض اآلخر يرجح رأي المصريين

كما هو معروف عند ابن عبد البر وابن العربي وابن رشد الحفيد وغيرهم ممن اعتنوا بالخالف 

  .العالي

ما ا  :ا ت ا أ 

وكان لها دور ، كغيره من المذاهب الفقهية، ُعرف المذهب المالكي بمصطلحاته الخاصة 

 : المذهب وتنمية االجتهاد فيه وهذا بيان بأهم هذه المصطلحاتكبير يف تطور 

١ - ترددت هذه الكلمة كثيًرا بين علماء السادة المالكية كما شاعت يف مصنفاتهم: ا  ،

إلى ، "المدونة"ومذهب ، ومذهب ربيعة، ومذهب أشهب، فعندما يقال مذهب ابن القاسم

 . ب اإلشارة إلى أقوالهمفالمراد بالمذه، غير ذلك من آراء العلماء

 

 .   ١٥٨/ ١ المدونة    

 .   ٦٥ -٦١/ ١ السابق    

 .  ١١٥ ص   ومؤلفاته مدارسه المالكي المذهب انظر   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٦٢ 

ويطلق  ، ما نهجه إمام من األئمة فيما فيه اجتهاد: ويقصد بالمذهب من الناحية االصطالحية

من باب إطالق الشيء على جزئه  ، عند الفقهاء المتأخرين من أئمة المذهب على ما به الفتوى

  .األهم

٢ -  لشهرتههو القوي سواء كانت قوته لرجحانه أو : ا.  

  .المقصود بالرواية أقوال مالك: اوات  - ٣

وهذا يف الغالب ، كابن رشد ونحوه، أقوال أصحابه ومن بعدهم من المتأخرين: اال -٤

 . وقد تنسب األقوال لمالك، الشائع

ورد على  ومعناه أن يكون اللفظ قد ، وهو ما وقع يف البيان إلى أبعد غايته: ال اص  - ٥

ألنه مأخوذ من منصة العروس التي تجلس عليها لتبدو ؛ ويسمى نًصا، غاية الوضوح والبيان

فكأنه مرفوع إلى اإلمام  ،  ويحتمل أن يكون من نص الشيء إذا رفعه.  قاله الباجي. لجميع الناس

 

 البيضاء الدار الجديدة، النجاح مطبعة رياض، محمد .د المالكي، المذهب يف والقضاء الفتوى أصول    

 .   ٨١ص  -هـ١٤١٦

للمصطلحات واألسماء يف فقه اإلمام  دليل السالك و،  ٢٤/ ١ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     

 .   ١٨ص   ، مكتبة ابن سينا، القاهرة، د.تمالك، دكتور حمدي عبد المنعم شلبي

 .   ١٨ص  دليل السالك للمصطلحات واألسماء يف فقه اإلمام مالك     

 م ١٩٩٣ الرباط، الجديدة، المعارف مطبعة الجيدي، عمر. د ، بالمغرب المالكي المذهب يف مباحث    

 .   ٢٦٥ص 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٦٣ 

 :ا ا  وأ ار  

المسائل عن ما ورد فيه نص من : فالقول المنصوص هو: وعليه، أو إلى أحد من أصحابه

بمعنى أن الوارد عن أئمة ؛ المنصوص يف المسألة كذا: فيقولون، اإلمام مالك أو أصحابه

  .المالكية يف حكمها كذا

قولهم مقابل  : قال ابن فرحون ،هو الرواية الثابتة عن اإلمام مالك: ال اوف -٦

بل إنما تنكر نسبته إلى  ، هبالمعروف قول منكر ليس مرادهم من إنكاره عدم وجوده يف المذ

  .أو إلى أحد من أصحابه، مالك مثًال 

٧- المقصود به عندهم الحكم المنقول يف المسألة لبعض أصحاب اإلمام أو من  : ا

  .ممن بلغوا رتبة االجتهاد يف المذهب ، بعدهم

٨- وهو ثالثة أنواع: ا : 

 . حكم منصوص من مسألة منصوصةاستخراج حكم مسألة ليس فيها : األول

 . أن يكون يف المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخالفه: الثاين

 

 الطبعة بيروت، اإلسالمي، الغرب دار فرحون، ابن الحاجب، ابن أدلة عن الحاجب النقاب كشف    

 .   ٩٩ص    م١٩٩٠ األولى

 .  ٥٢٠ص المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته، لمحمد المامي     

 .  ٥١١، ٥١٠ص   المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته     

 .  ١١٠،١١١ص  كشف النقاب الحاجب، البن فرحون     

 .  ٢٦٥ص  مباحث يف المذهب المالكي بالمغرب      



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٦٤ 

ويوجد نص يف مثلها على حد ذلك ، أن يوجد للمصنف نص يف مسألة على حكم: والثالث

،  فينقلون النص من إحدى المسألتين ويخرجون يف األخرى، ولم يوجد بينهما فارق، الحكم

 . فيكون يف كل واحدة منهما قول منصوص وقول مخرج

ج  . ولم ينصوا عليه، هوعبارة عما تدل أصول المذهب على وجوده: وعليه فالقـول المخـرَّ

  .وتارة من الشاذ، فتارة يخّرج من المشهور 

: وقيل، المشهور ما قوي دليله: فقيل، اختلف المتأخرون يف المقصود بالمشهور: ار - ٩

المستفيض : ويسميه األصوليون، وشرط هذا األخير أن يزيد نقلته عن ثالثة. ما كثر قائله

وأن مالًكا  ، مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله: قال ابن خويز منداد، أيًضا

جلود  فقد أجاز الصالة على ، رحمه اهللا كان يراعي من الخالف ما قوي دليله ال ما كثر قائله

ولم يراع يف ، وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب، وأكثرهم على خالفه، السباع إذا ذكيت

  .ذلك خالف الجمهور

فذهبوا إلى ، وذهب بعض الفقهاء إلى الحديث عن مشهور آخر لم يبينوا معتمدهم فيه، هذا 

 

 .  ١٠٥ ،١٠٤ص  كشف النقاب الحاجب عن أدلة ابن الحاجب     

 .  ٩٩ص  المرجع السابق      

 .  ٥٢٠ -٤٩٠ص  أصول الفتوى والقضاء يف المذهب المالكي     

 .   ٦٣ص  كشف النقاب الحاجب عن أدلة ابن الحاجب    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٦٥ 

 :ا ا  وأ ار  

فهذا القول    مالكما لم يعارض قول    هو المشهور  "المدونة"يف    أن مذهب ابن القاسم

ألنه حكم له بالشهرة قبل ، ألن هذا حكم مسبق، ال يمكن أن يصنف ضمن ما قوي دليله

وما قاله صاحب  . ألن قائله واحد، وال يمكن أن يصنف ضمن ما كثر قائله. مناقشة الدليل

وحده  وأنه ، نظرية األخذ بما جرى يف العمل من أن قول ابن القاسم يكون يف حكم المشهور

  .كالم يعوزه الدليل، يعادل الكثرة المشترطة يف المشهور

فقد ، من خالل مناقشة هذا المصطلح يتبين أن تحديد معناه جاء متأخًرا جًدا عن استعماله

 . استعمل بمعان مختلفة تسع كل هذه المعاين

وإال  ، األظهر: افإن قوي الخالف قالو، يكون من القولين أو األقوال: ا وار -١٠

 

وهذا مبني على اعتبارين: اعتبار شخصي وهو راجع لمكانة عبد الرحمن بن القاسم، واعتبار     

الدكتور  ،مذهب المالكي. انظر: أصول الفتوى والقضاء يف ال"المدونة"موضوعي راجع لمنزلة 

د رياض    .  ٤٩٣ص  محمَّ

 والشئون األوقاف وزارة طبعة المالكي، المذهب إطار يف المغرب يف العمل به جرى بما األخذ  نظرية   

 .   ٤٠ص  م ١٩٩٦- هـ١٤١٧ بالمغرب، اإلسالمية

 .  ٦٨ص   كشف النقاب الحاجب عن أدلة ابن الحاجب     

 .   ٤١ص نظرية األخذ بما جرى به العمل يف المغرب يف إطار المذهب المالكي    

   هـ ١٤٣٢بيروت حزم،  ابن دار عياض، القاضي ،  والمختلطة المدونة الكتب على المستنبطة التنبيهات     

 .   ١٩٢،١٩٣ص 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٦٦ 

 . فالمشهور

١١ -  أو ا فإن قوي  ، والمقصود به األصح أو الصحيح من الوجهين أو األوجه: ا

 . وإال فالصحيح، الخالف قالوا األصح

١٢ -  وهو يقصد معاين مختلفة، استعمل عياض كثيًرا هذه الكلمة: ا : 

عند الحديث عن ، التجارة إلى أرض الحرب* فقد يستعملها بمعنى الدليل كما ورد يف 

وجعلها المخالفون أصًال يف ضرب  : قال عياض. فهو بالخيار فيها ثالثة أيام: حديث ابن وهب

 . أجل الخيار

،  وهو على أصل ابن القاسم صحيح الجواب: * وقد يستعملها بمعنى القول كما جاء يف قوله

اجلس يف هذا :  يف الذي قال لرجل  "دونةالم"وقد جاء هذا عندما تحدث يف القراض عن نص  

كذا يف : قال عياض. الحانوت وأعطيك ماًال تتجر به فما ربحت فلك نصفه فهذا ال خير فيه

وهو على  ، وكذا يف أصل ابن سهل، وخارج كتابه فهذا أجير البن وضاح، أصل ابن عتاب

 . أصل ابن القاسم صحيح الجواب

فإن وقع ذلك  : قال ابن القاسم: "المدونة"عياض هو قوله يف  وأصل ابن القاسم الذي يقصده 

 . يقام له أجر عمل مثله، كان فيه أجيًرا

كما جاء قوله ،  * وتارة يستعمل هذا اللفظ وهو يقصد قاعدة من القواعد الخالفية يف المذهب

 

 .   ٢٦٦ص  مباحث يف المذهب المالكي بالمغرب انظر    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٦٧ 

 :ا ا  وأ ار  

اب بيع  اعترضت من ب: قال عياض، يف الخيار عند حديثه عن مسألة الجارية تلد يف أيام الخيار

بأن بائعها لم يعلم المشتري  ، وغيرهما، وابن أبي زمنين، واعتذر عنها فضل، المريض

ألن معرفة أحد المتبايعين بما يفسد البيع مفسد له على ، وهذا معترض، وال عرفه، بحملها

فالمقصود باألصل هنا قاعدة االختالف يف علم أحد المتبايعين . أحد القولين يف هذا األصل

  .بالفساد

    .ويطلق عليها كذلك األم، "المدونة"المقصود به : اب -١٣

 

 .   ١٩٥مقدمة/ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة     

 .   ١٩٦مقدمة/  السابق    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٦٨ 

ا  

أو :ا أ  :  

ــة يحرصــون علــى االســتدالل للمســائل لمعرفــة الحــق بدليلــه -١ ــَموا ، علمــاء المالكي فقــد َس

ألنفســهم وفتحــوا ، بل ارتقوا بفكرهم، وعن المغاالة يف اتباع مذهبهم، بأنفسهم عن التقليد

 . آفاًقا للتأصيل واالستدالل

أربــع مجموعــات كــان لهــا أكبــر األثــر يف نشــر مــذهب اإلمــام اإلمام مالك برز من تالميذ  -٢

وإن كانت كلهــا ال تخــرج عــن ، واعتبرت كل واحدة منها مدرسة مستقلة، أصوًال وفروًعا

 . أصول المدرسة المالكية الكبرى

هو منهج و؛ اختصت به عن بقية مدارس المالكية األخرىبمنهج المدنية تميزت المدرسة   -٣

االعتماد على الحديث بعد القرآن مرجًعا لألحكام دون النظر إلى كون العمل موافًقا لــه أو 

 . غير موافق

علــى ، ابــن المــواز وغيــرهوباعتمــاد أئمتهــا خاصــة ابــن القاســم المصــرية تميزت المدرسة  -٤

بإجماع أهل  وهو ما كان يعبر عنه مالك، هل المدينةالعمل بالسنّة التي وافقها عمل سلف أ

 .  المدينة

 . كما عني العراقيون بالتخريج وجمع النظائر، بالتقعيدتها اهتم أئموالمدرسة العراقية  -٥

؛ العراقية)، المصرية، تعتبر نتاًجا لمدارس المالكية الثالث (المدنيةأما المدرسة المغربية ف -٦

بدًءا من علي بــن زيــاد ، وذلك بتضافر جهود أئمتها ،حيث جمعت مميزات تلك المدارس

، الــذي أخــذ عنــه تلــك الفكــرة، وأسد بن الفــرات، الذي كان يتبنَّى الفقه التنظيري الفرضي

 .  ونماها



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٦٩ 

 :ا ا  وأ ار  

ًم :تا أ :  

ــار البــــاحثين يف  -١ ــى أهميــــة مرحلتــــيتوجيــــه أنظــ ـتير والــــدكتوراه إلــ  الماجســـ

ــات  ــن تلــــك العقليــ ــه اإلفــــادة مــ ــد وبيــــان كيفيــ ــه المــــالكي بالنقــ دراســــة الفقــ

 . المبدعة يف حل مستجدات عصرنا

   



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٧٠ 

ادر واا  

شــهاب الـــدين أحمــد بـــن محمــد بـــن ، أزهــار الريــاض يف أخبـــار القاضــي عيـــاض .١

ـــ)١٠٤١: أبــو العبـــاس المقــري التلمســـاين (المتــوىف، أحمــد مصـــطفى : المحقــق، ـه

إبــراهيم اإلبيــاري (المــدرس بالمــدارس  -جامعــة فــؤاد األول) الســقا (المــدرس ب

 –مطبعــــة لجنــــة التــــأليف والترجمــــة والنشــــر ، عبــــد العظــــيم شــــلبي -األميريــــة) 

 م ١٩٣٩ - هـ ١٣٥٨ القاهرة

ــي بــن  .٢ ــاب بــن عل ــي أبــو محمــد عبــد الوه ــالف القاض ــراف علــى مســائل الخ اإلش

ــ)٤٢٢نصــر البغــدادي المــالكي ( ، دار ابــن حــزم، الحبيــب بــن طــاهر: المحقــق، ـه

 م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١ط

مطبعــة النجــاح ، محمــد ريــاض. د، أصــول الفتــوى والقضــاء يف المــذهب المــالكي .٣

  م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ األولى الطبعة، المغرب –الدار البيضاء ، الجديدة

ــي حنيفــة رضــي اهللا  .٤ ــافعي وأب ــك والش ــة األئمــة الفقهــاء مال ــاء يف فضــائل الثالث االنتق

ــري ، عــنهم ــم النم ــن عاص ــر اب ــد الب ــن عب ــد ب ــن محم ــد اهللا ب ــن عب ــف اب ــر يوس ــو عم أب

 بيروت–دار الكتب العلمية ، هـ)٤٦٣: القرطبي (المتوىف

ــن أحمــد ، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد .٥ ــن محمــد ب ــو الوليــد محمــد بــن أحمــد ب أب

ــد الحفيــد (المتــوىف ــن رشــد القرطبــي الشــهير بــابن رش ــ)٥٩٥: ب  -دار الحــديث ، ـه

 . القاهرة

شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا محمـــد ، تــاريخ اإلســالم َوَوفيــات المشــاهير َواألعـــالم .٦



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٧١ 

 :ا ا  وأ ار  

ــ)٧٤٨: بــن أحمــد بــن عثمــان بــن َقايْمـــاز الــذهبي (المتــوىف الـــدكتور : المحقــق، ـه

 م  ٢٠٠٣، ١ط، دار الغرب اإلسالمي، بشار عّواد معروف

ــ)١٤٢٠ :منـــاع بــن خليــل القطـــان (المتــوىف، تــاريخ التشــريع اإلســالمي .٧ مكتبـــة ، ـه

 م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ٥ط، وهبة

ــاريخ الكبيــر .٨ ــرة البخــاري، الت ــراهيم بــن المغي ــماعيل بــن إب ــد بــن إس ــو عبــد ، محم أب

ـــ)٢٥٦: اهللا (المتـــوىف ــة، ـه ــة، الـــدكن –حيـــدر آبـــاد ، دائـــرة المعـــارف العثمانيـ : مراقبـ

  خان المعيد عبد محمد

ــي الفضـــل ، ترتيـــب المـــدارك وتقريـــب المســـالك .٩ ــى ألبـ القاضـــي عيـــاض بـــن موسـ

ـبي (المتـــوىف ـــ)٥٤٤: اليحصـ ، م ١٩٦٥، ابـــن تاويـــت الطنجـــي: ١جــزء : المحقـــق، ـه

ــزء  ــحراوي: ٤، ٣، ٢جـ ــادر الصـ ــد القـ ــزء ، م ١٩٧٠ - ١٩٦٦، عبـ ــن : ٥جـ ــد بـ محمـ

ــريفة ــزء ، شـ ــراب : ٨، ٧، ٦جـ ــد أعـ ــعيد أحمـ ــالة ، م١٩٨٣-١٩٨١سـ ــة فضـ  -مطبعـ

  ١ط، المغرب، المحمدية

ــه  .١٠ ــو ، اإلمـــام مالـــك بـــن أنـــسالتفريـــع يف فقـ ــن الحســـن أبـ ــن الحســـين بـ عبيـــد اهللا بـ

ب المــــالكي (المتــــوىف ـــ)٣٧٨: القاســـم ابــــن الَجــــالَّ ـ ــيد كســــروي : المحقــــق، ـه ســ

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١ط، لبنان –بيروت، دار الكتب العلمية، حسن

ــول الفقــه .١١ ــد يف أص ــاب الَكْلــَوَذاين ، التمهي محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن أَبُــو الخط

ـــ) ٥١٠: الحنبلــي (المتـــوىف ) ٢ - ١مفيــد محمـــد أبـــو عمشـــة (الجـــزء : المحقـــق، ـه

ــراهيم (الجـــزء  ــن إبـ ــن علـــي بـ ــاء ، )٤ - ٣ومحمـــد بـ ــي وإحيـ ــز البحـــث العلمـ مركـ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٧٢ 

 م  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦، ١ط، )٣٧جامعة أم القرى ( -التراث اإلسالمي 

ــى الكتـــب المدونـــة والمختلطـــةالتنبيهـــات الم .١٢ ـتنبطة علـ ــاض بـــن ، ســ ــي عيـ القاضـ

ــى بــن عيــاض اليحســوبي ـيم حميتــي. محمــد الوثيــق ود. تحقيــق د، موس ، عبــد النعـ

 م ٢٠١١ -هـ١٤٣٢الطبعة األولى، لبنان -بيروت، دار ابن حزم

ـند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  .١٣ ــامع المسـ الج

ــه = صـــحي ــاريوســـننه وأيامـ ــاري ، ح البخـ ــن إســـماعيل أبـــو عبـــداهللا البخـ محمـــد بـ

ــر الناصــر: المحقــق، الجعفــي ــن ناص ــر ب ــد زهي ــن ، محم ــاة (مصــورة ع دار طــوق النج

 هـ ١٤٢٢، ١ط، السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)

ــر .١٤ ــرح الكبيـ ــوقي علـــى الشـ ــوقي ، حاشـــية الدسـ ــة الدسـ ــد بـــن عرفـ ــن أحمـ محمـــد بـ

 دار الفكر ، هـ)١٢٣٠: (المتوىف

ــام مالــك .١٥ ــطلحات واألســماء يف فقــه اإلم ــل الســالك للمص ــور حمــدي عبــد ، دلي دكت

 ت . د، القاهرة، مكتبة ابن سينا، المنعم شلبي

ــاء المــذهب .١٦ ــة أعيــان علم ــديباج المــذهب يف معرف ــي بــن محمــد، ال ــراهيم بــن عل ، إب

ــون ــوىف، ابــــن فرحــ ــدين اليعمــــري (المتــ ــــ)٧٩٩: برهــــان الــ ــق وتع، ـه ــقتحقيــ : ليــ

 القاهرة ، دار التراث للطبع والنشر، الدكتور محمد األحمدي أبو النور

ــة .١٧ ــن ماجـ ــوىف، ســـنن ابـ ــي (المتـ ــد القزوينـ ــن يزيـ ــد بـ ــد اهللا محمـ ــ)٢٧٣: أبـــو عبـ ـ ، ـه

ــؤوط : المحقـــق ــعيب األرنـ ــد  -شـ ــادل مرشـ ــي  -عـ ــره بللـ ــل قـ ــد كامـ ـ ــد  -محمَّ َعبـ

 م  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠، ١ط، دار الرسالة العالمية، الّلطيف حرز اهللا



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٧٣ 

 :ا ا  وأ ار  

ــدارقطني .١٨ ــن ، ســنن ال ــن مســعود ب ــن مهــدي ب ــد ب ــن أحم ــن عمــر ب ــو الحســن علــي ب أب

ـــ)٣٨٥: النعمــان بـــن دينـــار البغـــدادي الـــدارقطني (المتــوىف حققـــه وضـــبط نصـــه ، ـه

ــه ــؤوط: وعلــق علي ــلبي، شــعيب االرن ــد المــنعم ش ــرز اهللا، حســن عب ــف ح ــد اللطي ، عب

  م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤، ١ط، لبنان –بيروت ، مؤسسة الرسالة، أحمد برهوم

ـبالء .١٩ ـير أعــالم النـ ــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن ، سـ شــمس الــدين أب

ـــ)٧٤٨: َقايْمـــاز الـــذهبي (المتـــوىف ــراف : المحقـــق، ـه مجموعـــة مـــن المحققـــين بإشـ

 م  ١٩٨٥هـ /  ١٤٠٥، ٣ط، مؤسسة الرسالة، الشيخ شعيب األرناؤوط

ــة .٢٠ ــة يف طبقــات المالكي ــور الزكي ــن  محمــد بــن، شــجرة الن ــن علــي اب ــن عمــر ب محمــد ب

ــالم مخلــوف (المتــوىف ــ)١٣٦٠: س ــالي: علــق عليــه، ـه ــد المجيــد خي دار الكتــب ، عب

 م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، ١ط، لبنان، العلمية

ـتن الرســالة البــن أبــي زيــد القيــرواين .٢١ شــهاب ، شــرح زروق علــى الرســالة علــى مـ

ــي ــد بـــن عيســـى البرنســـي الفاسـ ــد بـــن أحمـــد بـــن محمـ ، الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـ

ـــ زروق (المتـــوىف ــروف ـب ــ)٨٩٩: المعـ ـ ــه، ـه ــى بـ ــد المزيـــدي: أعتنـ دار ، أحمـــد فريـ

 م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧، ١ط، لبنان –بيروت ، الكتب العلمية

ــوىف .٢٢ ــي الشـــيرازي (المتـ ــن علـ ــراهيم بـ ــحاق إبـ ــو اسـ ــاء أبـ ــات الفقهـ ـــ)٤٧٦: طبقـ ، ـه

ــهُ  ــوىف: هذب ــور (المت ــن منظ ــرم اب ــن مك ــد ب ــ)٧١١: محم ــق، ـه ــاس: المحق ــان عب ، إحس

  ١٩٧٠، ١ط، لبنان –بيروت ، دار الرائد العربي

ــرى .٢٣ ــات الكب ــابعي أهــل المدينــة ومــن بعــدهم، الطبق ـتمم لت أبــو عبــد اهللا ، القســم المـ



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٧٤ 

ــالوالء ــمي ب ــعد بــن منيــع الهاش ــد بــن س ــري، محم ــابن ، البص ــدادي المعــروف ب البغ

ــ)٢٣٠: (المتــوىفســعد  مكتبــة العلــوم والحكــم ، زيــاد محمــد منصــور: المحقــق، ـه

 هـ  ١٤٠٨، ٢ط، المدينة المنورة -

ــالمي .٢٤ ــاريخ الفقـــه اإلسـ ــامي يف تـ ــر السـ ــوىف، الفكـ ــوي (المتـ ــ)١٣٧٦: الحجـ ـ دار ، ـه

 م١٩٩٥ -هـ١٤١٦ - ١ط، لبنان-بيروت-الكتب العلمية 

ــة ابــن الحاجــب .٢٥ ــاب الحاجــب عــن أدل ــف النق ــن علــي بــن فرحــون، كش ، إبــراهيم ب

ــريف ــالم الش ــد الس ــارس وعب ــو ف ــزة أب ــق حم ــالمي، تحقي ــرب اإلس ــروت، دار الغ ، بي

 م ١٩٩٠الطبعة األولى 

دار ، بيــروت، ه٧١١محمــد ابــن مكــرم ابــن علــى ت، البــن منظــور، لســان العــرب .٢٦

 هـ ١٤١٤ -الطبعة الثالثة، صادر

طبعــــة المعــــارف م، عمــــر الجيــــدي. د، مباحــــث يف المــــذهب المــــالكي بــــالمغرب .٢٧

 م ١٩٩٣الطبعة األولى ، الرباط، الجديدة

ــر بــن عبــد ، المــدخل المفصــل لمــذهب اإلمــام أحمــد وتخريجــات األصــحاب .٢٨ بك

ــن  ــب ب ــن غيه ــى ب ــن يحي ــان ب ــن عثم ــن بكــر اب ــد اهللا اب ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــو زي اهللا أب

ـــ)١٤٢٩: محمــد (المتـــوىف مطبوعــات مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي  -دار العاصـــمة ، ـه

 هـ  ١٤١٧، ١ط، بجدة

ــلى اهللا  .٢٩ ــول اهللا صـ ــى رسـ ــن العـــدل إلـ ــدل عـ ــر بنقـــل العـ ــحيح المختصـ المســـند الصـ

 مسلم بن الحجاج أبو الحسن ، عليه وسلم



 

  

   

 

ادرات 

ا 

١٢٧٥ 

 :ا ا  وأ ار  

ـيري النيســابوري (المتــوىف .٣٠ ــ)٢٦١: القشـ دار ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: المحقــق، ـه

 بيروت  -إحياء التراث العربي 

ــة .٣١ ــاييس اللغـ ــم مقـ ــارس، معجـ ــن فـ ــي ، البـ ــاء القزوينـ ــن زكريـ ــارس بـ ــن فـ ــد بـ أحمـ

 م ١٩٧٩دار الفكر، عبد السالم محمد هارون: المحقق، هـ٣٩٥ت

ــه .٣٢ ــار ، خصائصــــه وســــماته-المــــذهب المــــالكي مدارســــه ومؤلفاتــ محمــــد المختــ

ــراث والتــــــاريخ، المــــــامي ــة ، العــــــين -اإلمــــــارات، مركــــــز زايــــــد للتــــ الطبعــــ

 م ٢٠٠٢-ه١٤٢٢األولى

ــي حنيفــة و .٣٣ ــدمنــازل األئمــة األربعــة أب ــن ، مالــك والشــافعي وأحم ــى ب أبــو زكريــا يحي

ــوىف ــي طــاهر األزدي السلماســي (المت ــن أب ــو بكــر ب ــن محمــد أب ــن أحمــد ب ــراهيم ب : إب

ــ)٥٥٠ ــك فهــد الوطنيــة، محمــود بــن عبــد الــرحمن قــدح: المحقــق، ـه ، مكتبــة المل

 م ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢، ١ط

شـــمس الــدين أبـــو عبـــد اهللا ، الحطــاب، مواهــب الجليـــل يف شــرح مختصـــر خليـــل .٣٤

ــي المغربــي (المتــوىف ــ)٩٥٤: محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلس دار ، ـه

 م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، الطبعة الثالثة، الفكر

أبــو الوليـــد ســليمان بــن خلــف بـــن ســعد بــن أيــوب بـــن ، المنتقــى شــرح الموطــإ .٣٥

ــاجي األندلســي (المتــوىف ــي القرطبــي الب ــ)٤٧٤: وارث التجيب  -مطبعــة الســعادة ، ـه

 هـ  ١٣٣٢، ١ط، محافظة مصربجوار 

ــن مالــك بــن عــامر األصــبحي المــدين (المتــوىف، الموطــأ .٣٦ ــن أنــس ب ــ)١٧٩: مالــك ب ، ـه



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

١٢٧٦ 

ــي: المحقــق ــطفى األعظم ــد مص ــال ، محم ــان لألعم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــة زاي مؤسس

  م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، ١ط، اإلمارات –أبو ظبي  -الخيرية واإلنسانية 

ــرى بــه العمــل يف  .٣٧ ــة األخــذ بمــا ج ــالكينظري ــار المــذهب الم ــرب يف إط طبعــة ، المغ

 .م ١٩٩٦-هـ ١٤١٧، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالمغرب


