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 نشىء والتأسيس يف الغزب اإلسالميدور ال املذهة املالكي يف أهم املؤلفات يف
 

 جامعة سبها. –كلية اآلداب  –قسم الدراسات اإلسالمية  – د. انتصار حممد السنىسي السايح

 
 

 خلص  امل   

 (.املؤلفات يف دور النشوء والتأسيس يف الغرب اإلسالميأبىم ) موسومة

صد دأل  لعددن صهدأسن ، اددٌنا ،مدد،   احلمد    ب  اعادد،دلٌنا صاع دال صاععدداس د دأل سددء  املرسءد،دمحم صادلعسدد ٌن    دد  دسد ه   
  ا ا

صتددددورمل صادلوددددع  صعءسءدددد، جلزائددددع صاععددددو ا  ف،دلدددداها ادلدددد،ع يف الشمددددع ر اعمددددم،س املفعاودددديف  مدددد   ،س،سدددديفا  صامددددم   صس ا  
 .صموباش،رء،

صعدداعا اهدش   عصااشددن ص  مشدن د مدد،دمحم  ااد  تشد،  ادلو دد  مد  ،هدد  مد ص،  اععددلةا صمد  املهددوس املصف ر احلد ا  صاع وددن ماد، ص 
املمدة دددر ندعص  ملددا إعء دن مف اعءددوسا فشسلدوم صما ددوم دمدد    صمدعمات ا صو اددزس ر ارشمد،ب صاريددشت،ب  د    ددأل د دأل  ددًنم مدد  

ب ادددة ر ،اعدددن سدددلشاعق مف توعدددءمت، ر اعودددع  امسددداميفا ،متددد،  تشدددا اععدددلةا صسدددلاعق ر هدددام اعوبندددة ،هددد  ادل دددل ،  
 م ،عا د أل اعلأو اعش،يل:

د  ادلاها ادل،ع يفا ص عاودة ارشمد،بم صت صالدن ر اعودع  امسداميفا ص،سدس،  ا شءد،ب اعس، د   مرسامو مة: صاش  فءت، دعق    
 .ق ادلؤع ،  صت لء ت، صاعونوف د أل  ءثء، ،ا صملت، مف ادل ،عاع مؤع ، ا صتاعا دع 

 مؤع ،  مع  ة اعلمودمحم صاعش وا . املطخلب األول:

 مؤع ،  مع  ة اعش وب. املطخلب الثاين:

 مؤع ،  مع  ة االسشوعاب. املطخلب الثالث:

 صاعشوهء، .صملت، ع خ،متة اعن تض  اعلش،ئج ا مؤع ،  تعام  د م،دمحم ادلاها  املطخلب الرابع:

ص ا   ع هام ادلؤع ،  صدعضدت،  عدا ادلعا د  ادلاد ل ر اعسأدت    دت اعس، ثدة مف اعشادعف د دأل هدام ادلؤع د،   عوندوف 
 م  ري،دمحم ه. ر ثل،اي اعسأ عل، م، ل د مءة سءش  دعضت،  ء  ،ظتع  د أل  ءثءشت، 

 صه ادلوفق.
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 املقدمة

 هأسن ، اٌنا ص ا ا ص  لعن صد أل  احلم    ب  اعا،دلٌن  صاع ال صاععاس د أل سء  اخل ق       دس ه   

 دددع  م ددع مددد   عندددة صمددد، ا ءتددد، مددد    دد ا  مفعاوءدددة مدددعصبا   دددو ءة صادلودددع ءٌن املصسددد   اعدددسا  ادلمشددد لاعودددع  امسددداميف  اشددر ءف
التاسعععع د،ريدددت  ددداس اع دددةل اعوانادددة  دددٌن اع دددشا امسددداميف ص ددد   ،ادددة اعودددع   اعس ددد ا ا ت دددا (1)صاملن دددأل صارشتددد،دمحم  ملرددد عمل

 توعاس،. اهلجري/اخلامس عشر امليالدي

اجلزائعععر والاعععودان واعععو س واملغعععرب ولي يعععا مدددم   صس ا صاالشمدددع ادلددداها ادلددد،ع يف  مددد   ،س،سددديف ر اعمدددم،س املفعاوددديف  
ع ءة..ص  دد ا  اعمددعو املصسدد ا تمدد، الشمددع ر  ددع  ،فعاوءدد، اعددا  تدد،  اشسددع ر ...ص ًنهدد، مدد   صس ريددسن اجلزاددعل اعاوموريتا يععا 

 .(2)احل   امساميف ملصبص  صاملر عمل صمم،بل هو ءة

بصااشدن ند   اسدشل، م مف احلد ا  مك ت،ردت  ٌن ،ه  اعدع،  ص،هد  احلد ا   ع ثدعل صاالدش اساعوس ءة  صم  مس،  ادلاها ادل،ع يف
تز ددع  عا مدد،دمحم  اعددن ت،رددت د ددأل احلدد ا  اعلسددو  تثددًنا رتددعا عسءةشددن احل ، اددة مالعع مععام اإلدشمدد  اادل الددةا ص  ر سددءم،ارشمددع  صال

 .(3)صاحمل ثٌن اعاا  ،  صا احل ا  اعلسو  د   اع أ، ة صصبثوا م  اععلة م، و اشا عوًنه 

 اعا ا  م  ادلؤع ،  ع ماها ادل،ع يف ر اعوع  امساميفا صمع   ا ل ، واباصسلاعق  اض، ملت، ر اعسأت. عو  ارشمع

 :إشكالية الدراسة
،  هدداا االرشمدد،ب اعواسددع ع مدداها ادلدد،ع يف ر اعمددم،س امفعاودديف ص ددًنم تدد،  ااشمدد  د ددأل م دد، ب ت مدد  مريدد ،عءة اع باسددة ر 

 .هام ادل ،رة صاالرشم،بد مءة ص،سمل م صرة ادشم  د ءت، ر 

 أس اب اختيار املوضوع  
 ملسس،  د ل ملت،:،ه  ادلؤع ،  ر  صب اعلمودمحم صاعش سءمل ر اعوع  امساميف اعمع ا شء،ب موضوع  باسة   

 ص ءد،  ،يءشدن ا،ب ادلاها ادل،ع يفا صماض،ح مس،تناعن ارشمع  فءنا م   اس ارشم ادلؤع ، اعوع  امساميفا ص  ء،   .1
 .موب ارشم،بماعا،عق ر ،كه،  اعل،س   عسا اجلت  أب االعشس،س م اعةر 

 .ر اعوع  امساميف مؤع ،  ادلاها ادل،ع يفا صامل واب اعن مع   ن م   اس اعش عءف ،مة اعل،س دلاعفة  .2
مددءا اعادد،و ت مثدد،س اعاعدداا  ،ع ددوا اعا ادد  مدد  اع شددا صادلؤع دد،    عا مدد،دمحم املمددادمحما احل،مددة ادل،سددة مف تدداتًن اعلدد،س  .3

ا ص ددًنه  د ددأل التتععي بععي أ ععددمحم وا أبععومروان ع ععداملخل  بععي أل يععب األ دلاععيو ا سععونون بععي سععتيد التنععوخي
 .سسء  ادلث،س ال احل ع
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 اهلدف مي املوضوع

،  دددد،مت  ر ادددف  دددد ا ص،ؤع ددد،  ا ص ءددد،  اع شدددا اعددددن ادشمددد صا د ءتددد، السدددشلس،  اعسأددد  ر سدددًنل اعا مددد،دمحما صاعشاع  .1
 ادلع،ئ  ادلاعصضة د ءت . 

امل  دد،س ر  ادد  اعشاعاددف  ا مدد،دمحم ادلدداها ادلدد،ع يفا ص،هددأ، ن اعدداا  صاتسددوا ماددن ادلعددًنل اعا مءددة مدد  ،مدد  مضدد،دمحمل  .2
أب دد :يف ر املبق ،لزعددة اعل ددوس ر اععددم،دمحم  دد   ر ععو ه ىععععع728،ابععي القععيماوددوس  ادلعدد،ئ  اعددن اشاددعق ذلدد، اعلدد،س

ا ص د،دشت  فدعق  دل  (4)اتش   احلًنا  ر اعت م،دمحما صم،مة اعل،س معءت  ،دتد  مد   د،مشت  مف اع اد،س صاعمدعا يف
ِِيتُعوا الرَُّسعوَل َوُأوْل اأْلَْمعِر  اع ش، ا ن،س تا،ف: َ َوَأ ََّ ِِيتُعوا ا ِمعْنُكْم ََعِنْن اَعنَعازَْعُتْم يف َشعْيٍء ََي أَيعَُّها الَِّذيَي آَمنُعوا َأ

ٌر َوَأأْلَاُي ََتْوِ  ََِّ َواْليَعْوِم اْْلِخِر َذِلَ  َخيعْ ُتْم اُعْؤِمُنوَن ِِب ََِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنعْ  (5) ياًل ََعُردُّوُه ِإََل ا

 الدراسات الاابقة
و جن  هل،ك م   باسة س، وة خت  هاا ادلوضوع مال م، كتع م   ا  ادل د، ب ندعا  ،دامتد، ر تشدا اعدةام  اخل،هدة  ا مد،دمحم 

ا صهدديف اع باسددة اعو ءدد ل ر ادلوضدددوع ىععععععع1281 حملمععد وخلععوفادل،ع ءددة مثدد  يف تشدد،  ريددد عل اعلددوب اعزتءددة ر  سودد،  ادل،ع ءدددة 
 ادلم،ب معءن د أل    د   اعس، ثة.

 خطة ال وث

 صن  نعمت اعسأ  مف د ل م ،عاا ت  م  ا  وى دل عاً م  دل،هع اعسأ ا صكعا د أل اعلأو اعش،يل:  

 مؤع ،  مع  ة اعلمودمحم صاعش وا . املطخلب األول:

 مؤع ،  مع  ة اعش وب. :املطخلب الثاين

 مؤع ،  مع  ة االسشوعاب.: املطخلب الثالث

 مؤع ،  تعام  د م،دمحم ادلاها.  املطخلب الرابع:

 صملت، ع خ،متة اعن تض  اعلش،ئج صاعشوهء،  صثست  دل ، ب صادلعامع.

 .نمؤلفات مرحلة النشوء والتكويالمطلب األول: 

 -مالع  بعي أ عسيف صند    د  د د  فوتد،دمحم ادل الدة مف    ادلاها ادل،ع يف صهدو   دع املسد،س ذلداا ادلداهاا تش،  ادلو ت  ب  
دلوددد،س اجل ءدد : موددد،س اعضدددس ا ،رة ب،ادددنا صهدددا ة  الددنا صندددول رودد م نددد  هءددد   عددن  شوفءدددق ه تادد،ف كعدددا اهددصت،ردددت ب  -بمحددن ه
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 (7)ىعععععع183 عخلععي بععي زَيدا صاادد  ر ادل بسددة ادل،ع ءددة ر  صب اعلمددودمحمصذلددام اععددم،  املثددع ادل مددوس (6)صاعشأ ادد يف  صاعش ددأءا
والخليعث ا ىععععع161 وسعفيان الثعوريا ىععععع179 مالع  بعي أ عسا مسدع مد  ،ن    ا  م،عا مف ادلوع ا صهو م  ،ه  تورمل

مددد  املوب صاعشددزس مددداها م،عددا مدددع إثدددعم  اً تثددًن   سعععفيانا دد  ر د دددعم يفعاوءددة ،فودددن ملددنا بصى دددد   ا صوىعععععععع175 بععي سعععتد
ملت ء، ،اها احلل ءدة اعدا  تد،  ملشمدعا ر تدورمل صاعو،عدا د ءتد،ا  صتد،  ادلداها اععد،ئ  ر مفعاوءدةا اعودًنصا ا صتدورملا صمد، 

  عخلععي بععي زَيدمدد، ،رش ددت مفعاوءدد، مثدد   دد  نءدد  : ادلوددع   سععفيانا صهددو ،صس مدد  ،  دد  ادلو دد ا صمدد،مع (8)صبادمحمهدد، مدد  ادلوددع 
صندد  اضدد،ف معءتدد،  ف تامءداماصمتءدز  هددام اع ددةل  اد ل تشددا اريددشتع  امدع اةبادمحم اع وتءددة عختمدد،س ر مدعصاي  ختش ددف   ددشا

ا صهددددام توهدددد  معءتدددد، هددد، ا اممدددد،س ر اعوضدددد،اي ادلعصاددددةا ،صادلعددددش  لصاعةمءأدددد، ا صاالسددددشلس، ،   اعددددن  اةبادمحم اعمخ دددءةا
ا صمدد  ،هد  هددام اع شددا (9)س م،عداا صمدد، ،دشمدد  ملتد، هدديف ،متدد،  ادلداها ص صاصالددناع شدا متثدد  اع سلددة املس،سدءة دلدداها اممدد،

 :(10)م، ا يف ادشم، اص،تثعه، 

صهدددو تشددد،  ادلددداها املصسا صنددد   دددع فءدددن  دددٌن اع ودددن (، عععععععى179ت)  مالععع  بعععي أ عععسممددد،س ادلددداها  أ:ععععععِوعمعال .1
بعووك كتوواب ف  نفووت موون كتوواب  يقووول مووا كتوواب"ا صاعمدد،فايف صاحلدد ا ا ص لدد،م د ددأل متتءدد  املهددوس ع  ددعصع

 .(11)"مالك بن  نس
ا صهيف ،ه  اع ودن ادلد،ع يف صدم تدنا ص،ريدعف مد، هدلف فءدن (عععععى343) ت لاونون بي ستيد التنوخي ة:عععععمدو ععال .2

،سدة ة سد ذل،  ()املدو عة، امم،س اعداه  يف ص،هد  اعن ن،س دلتا م  اع صاصا   صذلاا فتيف مو مة د أل  ًنه،  ا  ادلو  
ف هد ا فءتد،    ابعي القاسعما ف مد، ابلد  سدألو   د،ا دعضدت، د دأل ىععععع191البي القاسم ىععععع213 أسد بي الفرات

ا ف هدسأت ادل صردة تشد،  ماشمد ا (12)وبا مد  معصايتدنيف د، صا دشج ع ثدًن مد  معد،ئ ت،  ةو تثدًنا ص،سدو ا ر بتستد، ص 
،هد  ادلداها ادلدعما بصااشتد، د دأل  ًنهد،  فتديفدشمد،  د ءتد، صا ش دت م ،رشتد، ر مفعاوءدة صتدورمل ر اال دل  ادل،ع ءةا

ص،مد   ابي القاسعم  صمل  ادل صرة ،م  تشا ادلاهسم  ممدادمحم (13)دل  ادلو،ب ةا صري،ب وه،ا ص ، مل،ظعا   صمااتعا  يف
 .(14)تامال م،عا ت،  د ءت، ماشم  ،ه  اعوًنصا ا صد أل نوس سألو  ادلاوس ر ادلوع 
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ورءددة املمتدد،  صاعدد صاصا   (عععععى238 )ت األ دلاععي أبععومروان ع ععداملخل  بععي أل يععب والفقععو:الواضععوة يف الاععني  .3
 والواضحة عنك المالكية"  " ووعن ىعععع456 ابي ألزما صصه ت، ر اع ون ادل،ع يفا ادشىن  ، م،ع ءة املر عمل

،عدف مد  ،هد  ادل الدة إعء دنا صال  ، د اً مد، ،د د  " :هـوـ255 ويقوول عناوا العتبو  ،(15)كتاب كبير مفيوك" .4
 ال متدد،رع  ءدددلت  ر فضدد ت،ا صاسشأعددد،   ،  ادلددد،ع ٌنع كعددا ر ع ،عددا ،ر ددع ر تشسدددنا صال ، عدد  ر ا شءددد،بميفصاتت

 (16).مايم
ا صهديف مس،دد،  وعثدة املمتد،  صاعد صاصا  (،ععععععى255)ت  التتي حملمد بي أ د )التت ية(: املاتصرجة مي األمستة .5

     مدد،دمحم   دد  ه ددعصااع وتءددةا صندد   دد،   اعوسددوس دلدد  اعامدد  ادلعدد،ئ   اً شدد  مدد  م،عدداا ص،ضدد،ف معءتدد، تثددًن ا اتدد، اع
وذكر  بو دمحم بون حو ا الهواهرا، المروت.رفة. :قوال: لاوا بة:ريقيوة "ص  تش،  اعواضأةا صادشم صه،

 ..(17)"القكر العال  والطيران الحثيث
صاعدد صاصا ا صهدديف مدد  ،مدد  تشددا  با اددة املمتدد،  (،عععععععى269)ت ازو املععي إبععراىيم، املتععروف ِببععي حملمععد بعع ة:يععاملواز  .6

 دد  م  اعودد، مل فضدد ت، د ددأل سدد،ئع املمتدد، ا صتادد  مس،ددد،  ا دد  ا(18)صاريددتع تشددا اع وددن ر ردد،س ،فعاوءدد،ادل،ع ءددة  
 .(19)صب بسة ادل،ع ءة ادل عاة ر هاا اع ادلوا  صلباؤم نمة تعمءأ،  ادل

  مك هيف تش،  بمد  ،تدأل  ا د  دشر   ،معة اع صاصا اصن   (،عععععى260)ت ع دوس ىيم بياحملمد بي إبر  اجملموع: .7
 .(20)م،عا د أل صمتن

سدد، س اعدد صاصا ا صملددن تاددعف  عاوددة  ه(،282)ت أليب إسععواإ إمساعيععح إسععواإ القاضععي امل اععويف يف الفقععو: .8
هددددسا ماشمدددد ا مدددد  اعا مدددد،دمحم ادل،ع ءددددة ،ا صمددددع ،رددددن سثدددد  ادل بسددددة ادل،ع ءددددة اعاعانءددددة فودددد  اعسودددد ا اٌن ر اع وددددن صاعشدددد عءف

 .(21)ادلو،ب ة
صهدديف ادلخش ددع اع سددًن  ا ش ددع فءددن مس،د،تددن ددد  ،ريددتاا صادلخش ددع  (:عععععى214)ت وتصععرات ع ععده بععي ا كععم .9

 س ادل بسة اعاعانءة.و املصس ا صادلخش ع اع وًنا صد أل مس،د،  ا    دس  احل   صمعصايتن  ا  ادلو   ما
   ر  ا  اعوع  امساميف د أل ادل صرة صاجملموع. علمودمحم صاعش وا ا صادشم ا  ا  تش،  ادلو هام ،ه  ادلؤع ،  مع  ة ا
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 .(22)مؤلفات مرألخلة التطوراملطخلب الثاين:  

ادلعددد عة  د دددألملالععع  رددد  فءتددد،  اتعددمت هدددام ادلع  دددة امدددع ،ندددواس م،عدددا بمحدددن ها صاعشخددعاج صا دددو   وءددد،س ادلعددد عة اعدددن ال 
صصضدددع اعمدددعصح د دددأل  امع  دددة مددد،  اددد  اعودددع  اعث،عددد   عةمدددءا  دددٌن املندددواس ادلشا،بضدددة صاال ش ددد،ب ءدددز متادلل دددول د ءتددد،ا ص 

،هدد  اعودددًنصا  د ددأل ادل صردددةا ص،هدد  املرددد عمل د ددأل اعواضدددأة د دددف  .ا صفءتدد،يف ..صصضددع احلواريددديف د ددأل اعمدددعصح  اادلخش ددعا 
ا أبعو سعتيد الدادععيدلعدمأل  دلخش دعا صخل دن ،اضد، ادل صردة صادلخش  دة ر تشد،  ا ىعععع386، ابي أيب زيدةا ر ا ش ع ءصاعاشس

 .(23)م  فوت،دمحم اعوًنصا  ر تش، ن ادلعمأل  عشت ااا صادشم م ادلمءخة م  ،ه  ،فعاوءةا ص،  صا  نيف ىعععع438

 تلوعد  ادل دل ،  ادلاشمد ل ر هدام اع دةل مف نعدمٌن  يد،ص  ر هام ادلع  ة  ع شا م   ءد  موضدودت، اعاد،س صاخلد،لا ااىنص 
 م ل ،  اع ون اعلتع ا صم ل ،  اع ون اعش سءويف.

 مصنفات الفقو النظري -أوال

 صتمم  تشا اع ون اعا،س ماهسء، ت، ا ،ص مو،ب،  صملت،:

ا ىعععععع257 ابععي ع ععدا كم الك ععر:ريددعح سلش ددع عددن ددد ل تشددا مدد  ،ريتعه، ص (:ععععععى375األهبععري ) ت كتععب أيب بكععر -1
 .(24)عانءةا صماشم ه،خش عا  زلوب امشت، ا  ادل بسة اعاصادل  ابي ع دا كم الصغرصريعح سلش ع 

ودوسا صالد ب ،   د   ،ع ءدة  دلد، اريدشم  د ءدن مد  ندو  صرصهو م  ،م  تشدا ادل (،ععععععى378)ت البي اجلالب التفريع: -2
 تش،  م،ع ء، و ااشم  تش،  اعش عاع.

 امصفشدد،ص ، دد  اعمددءخٌن اع دداا  عواليدد، عدداها ادلدداهاا صندد  ،عددت تشسددن  (؛عععععععى386)ت كتععب ابععي أيب زيععد القععرواين -3
النععععوادر )ص الرسععععالة(،( د ءتدددد، ادشمدددد،  اع وتدددد،دمحم (25)ريددددشتع  مدددد  مؤع ،تددددن ثددددا اتودددد اع ادل،ع ءددددة صمد دددد،   ندددد س، ص دددد اث،ا ص 

 صد أل اع ش، ٌن امل ًنا  ماوس ادل،ع ءة ر د عم.وتصر املدو ة(،)اصوالزَيدات(
اعو،ضدءٌن اع داا    ، د  (عععععععى398ألبي ا اي بي القصعار) ت :يف ماائح اخلالف بني َقهاء األمصارعيون األدلة  -4

 عوالي، عاها ادلاهاا صمف تشسن ا ش   اعس،ميف ص،ه  اعم،س  ف س د أل ادشم، ه،.
 ر اعادددعاوا ص متثددد  االرددد م،ر  دددٌن لبادمحم د مددد،دمحم ادل،ع ءدددةصتشسدددن  (:ععععععععى422كتعععب القاضعععي ع عععدالوىاب بعععي  صعععر)ت  -5

،ريدتع تشددا اعو،ضدديف دسدد اعوه،   اعددن د ددف د ءتدد،  )التخلقععني(صاعوًنصارءددةا صاادد  تشد،   اعاعانءددةاالرد م،ر  ددٌن لبادمحم ادل بسددشٌن: 
 .(26)ادل،ع ءو  ريعن، ص ع 
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صد ءدددن مادددوس ،تثدددع ،هددد  ادلودددع  صاملرددد عملا صادشمددد م  (،ععععععععى438)ت  خلخلعععن بعععي سعععتيد الداذععععي :هتعععذيب املدو عععة -6
 .(27)ادلمءخة م  ،ه  مفعاوءةا صتعتوا م، سوام

  (28)صتد،  اعدمأل م دأف ادلداها (،ععععى451)ت  : أليب بكر ابي يو س الصقخلياجلامع ملاائح املدو ة واألمهات -7
 )وتصره(.ع أة مع،ئ نا صادشم م   ء     مسأ،و اجلل   ر 

عععأاملنتقعععر شعععرح  -8 ا صهدددو ر  وءوشدددن مددد  ، عددد  اع شدددا ادلؤع دددة ر ادلددداها (،عععععععى474)ت : أليب الوليعععد ال عععاجياملِو
 موسودة فون مو،ب .

   (ا صهددددو ، دددد  املئمددددة املب اددددة ادلاشمدددد ل تعمءأدددد،   ر ععععععععى478)ت أليب ا اععععي عخلععععي بععععي دمحم الخلصمععععي الت صععععرة : -9
 سلش ع   ء (.)

            ، دددددد  املب اددددددة اعدددددداا  ادشمدددددد ه    ءدددددد  ر (،عععععععععى526)ت أ ععععععد أيب الوليععععععد دمحم بععععععي: كتععععععب ابععععععي رشععععععد اجلععععععد -10
 )الفتاوي(.ص املقدمات املمهدات(،)ا صال يان والتوصيح(:)ص،ريتع تشسنا ص،تثعه، ت اصال  ٌن اعا م،دمحم (29)سلش عم(ا)

ا صتشسدن (30) عم()سلش ددشمد،    ءد  ر اا  ،عدوا ااعداملب ادة  ، د  (،عععععى526أيب ع ده دمحم بي عخلي)ت: كتب املازري -11
    الفتاوي(.)ص شرح التخلقني(،)ص )التتخليقة عخلر املدو ة(، هيف:
 صل ء  بصااي ،. املدو ة(،)  ،ظر    اع ص ااشم  د ءت، (،ععععى544)ت عياضع و،ضيف : كتاب التن يهات -12
، د  اع شددا  (،616،ععععى610أليب دمحم ع عده بعي  ععم بعي شعاش)ت عقعد اجلعواىر الثمينعة يف معذىب عععان املدينعة: -13

 اعن د ف د ءت، ادل،ع ءو  ريعن، ص ع .
مدد  ،مدد  تشددا ادل،ع ءددةا  ددع فءددن م ددل ن  ددٌن  عددة   (،ععععععى684أليب الت ععاس أ ععد بععي إدريععس القععرايف)ت الععدخرة: -14

 سءدددق صامشدد،   سءدد،  د دد  امل  دد،سا صت الرسععالة(،)صالتفريععع(،)ص)التخلقعععني(،ص)عقععد اجلععواىر التمينععة(،صدو ععة(،)املتشددا هدديف: 
 اع عصع د أل املهوسا ص وس اعل مل ر مع،ئ  اخلاف.

 مصنفات الفقو التط يقي: -اث يا
 تشا اع ش،ص   صاعلوا سا صاع شا اعن تعتز د أل د   اعوض،دمحم صاعوووا صاعمعص   صملت،:ص مع  

 .(31)صااشم  د ءت، مف اعءوس ؛(عععععى399ِببي التطار)تا ادلاعصف دمحم بي أ د األموي لتطار:ا واثئق ابي -1
البي اهلنععدي -2  ،(عععععععى399)ت ِببععي اهلنععديا ادلاددعصف أ ععد بععي سععتيد بععي إبععراىيم اهلمععداين: كتععاب الواثئععق والشععرِو

 .(32)صااوس د ءت، م  نس  احل ،س صادل شٌن
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 (.عععععى402)ت لاخليمان بي دمحم ال طخليوسي :أصول األألكام املقنع يف -3
 .(ععععى486)ت ابي سهح أو  وازل ابي سهح لتياي بي سهح األسديادلمشتع أب  ،س  اإلعالم بنوازل األألكام: -4
ة  -5  (.عععععى570ت) أليب ا اي عخلي املتيطي واألألكام: الواثإالنهاية والتمام يف متَر

  

أبمتد،  تشدا ادلداها ص صاصالدنا صاتتدع  البتس، تد،  بتس،  مؤع ، د،  اضدت،  دسا اع شا مع  ة اعش وب اعن متءز   متث  هام 
ا صاعشتد ااا صتس دعل اع خمديفا صادلود م، ا ابي أيب زيعدصسلش ع كاعا د أل سسء  ادلث،س ال احل ع ر ،  ادللشويف ريعح ع مو  ا 

 صاعشسءت، ا صتا ءوة ادل، ب ا ت ت، مؤع ،  خت س ادل صرةا ريع ، صا ش ،باا ،ص توعاعا ص تلسءت،.

 مرألخلة االستقرار. مؤلفاتاملطخلب الثالث:

 جعععامع األمهعععات(،)دددددددددد تدددوب  سلش دددع ا ددد  احل،مدددا اع عدددديف ادلادددعصف  تمددد  اعودددع  اععددد، ع توعاسددد،ا ،ص  ا ادلع  دددة تاددد    اادددة هدددا
اعمددعصحا صاحلواريدديفا صاعشا ددءا ا صصهددوس د مدد،دمحم ادلدداها مف نل،دددة  ة،اعفدد صاعددشمع مف اعا ددع احل،ضددعا اتعددمت هددام ادلع  ددة

 ف عاة أب  امشت، ا  د م،دمحم ادلاها اعع، وٌن و تةك رل،ال دلزا  م  االمشت، ا  مال ،  ا و  ا شس،با ،ص ا ش ،با ،ص ريع ،.

 صتلوع  ادلؤع ،  ادلاشم ل ر هام ادلع  ة مف نعمٌن:

 .لفقو التط يقيومصنفات اا مصنفات الفقو النظري

 أوال: مصنفات الفقو النظري:
 م  ،يت،:

 ِببعي ا اجعباعمدتًن  عثمان بي عمر بي أيب بكر بي يو س (:ىععععع646 ،وتصر ابي ا اجب) اجلامع بني األمهات -1
يف رعددددا مدددد، تو مددددنا صريددددو   صبا متمدددد، ص،نسدددد  د ءددددن اعلدددد،س ريددددعن، ص ددددع    تدددد، صريددددع ، مف ،  ظتددددع سلش ددددع ا(عععععععععى646)ت

 ىععععععع767،خخليعععح بعععي إسعععواإ اجلنعععديباع شددد،  ادلاشمددد ر ،صا دددع اعودددع  اععددد، ع ص ء دددة اعودددع  اعثددد،م ا صريدددع ن  (33)  ءددد يف
 صملتم، ، عر سلش عم. )التوضيح(،

اممد،س  (عععععى673)ت ابو دمحم ع دالتزيز بي إبراىيم التميمي القرشي الشهر ِببي بعزي زة التو اعي كتب ابي بزيزة: -2
روضعة املاعت ني يف شعرح )ش    ء  تعمءأت  ر توضءأنا عن ادلمتوب ر اع ون صاحل اثو اعش عًن ص،   بم،س ادلاها اعاا  اد

 .(34)اعةمءا ر تش، ن اعشوضءاص  تًنماعشصن  ادشم    ء  ر  اإلستاد يف شرح اإلرشاد(،)ص التخلقني(،
 :(35): صم  ،يت،شروح رسالة ابي أيب زيد القرواين -3
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 (.دددده719) ت  لتخلي بي دمحم الزرويخلي: شرح أيب ا اي الصغر عخلر رسالة 
 :(.عععععى838)ت قاسم بي عيار شرح ابي انجي 
 :(.عععععى863) ت أليب الت اس أ د القخلشاين حترير املقالة يف شرح الرسالة 
 :(.ععععى899)ت أ د بي أ د بي دمحم بي عيار الد اي الفاسي املتروف بزروإ شرح أ د زروإ 
 :(.عععععى939) لتخلي بي دمحم املتويف كفاية الطالب الرِبين عخلر رسالة أبي أيب زيد القرواين 
 :(.عععى1125)ت أل د بي غنيم النفراوي الفواكو الدواين شرح رسالة أبي أيب زيد القرواين 
  ه(.1182جاوس: أبوع ده دمحم بي قاسم جاوس)تشرح دمحم 
 :(.  عععى1285ت  لصاحل ع د الاميع اْليب) التمر الداين يف اقريب املتاين 
 صم   ،تثعه، ت اصال: :(36)شروح اجلامع بني األمهات البي ا اجب -4
  (.عععى736) ت حملمد بي راشد القفصي شرح وتصر ابي ا اجب:الشهاب الثاقب يف 
  ه(.749حملمد بي ع دالاالم اهلواري)ت الطالب لفهم كالم ابي ا اجب:ان يو 
 :(.عععععى776)ت خلخليح بي إسواإ اجلندي التوضيح 
صسث  ل ع   دوا  اعشد عءف  (عععععى776)ت  وتصر الشيخ خخليح بي إسواإ اجلندي :(37)وتصر خخليح بي إسواإ -5

 اع وتيف ر ادلاها ادل،ع يف  مك ت  م  م،دمحم  ا م و خيعر دلنا صهو دم ل ادل،ع ءة ملا اعوع  اعث،م .
عععععة: -6 عععععة املصتصعععععر الفقهعععععي البعععععي عَر صاشمءدددددز  (،ععععععععععى803)ت دمحم بعععععي دمحم العععععوزغمي التو اعععععي املتعععععروف ِببعععععي عَر

 ،صائ  اع شاا صفءن مل،فع،  ال   حل،ما. ه ا ،تنا ص  ص م  اعن  اد ءت، ادلاشم  ر 
 صم  ،يت،:  :(38)شروح وتصر خخليح -7
 (.عععى805،عععى803) ت شرح هبرام بي ع ده الدمري 
 :(.ععععععى842ا فيد( )ت) حملمد ابي مرزوإ املنزع الن يح يف شرح وتصر خخليح 
 ص،تثع دلن.ا املؤاإصادشم م  (،ععععى848)ت شرح دمحم بي دمحم بي سراج الغرانِي 
 (.عععععى897)ت  املؤاإ املشهورب شرح دمحم بي يوسن الت دري 
 (.ععععععى898بي ع دالر ي الزليطين املتروف حبخلولو املتوىف سنة)اليب الت اس أ دا شرح ألخلولو الك ر والصغر 
 (.عععععى919)ت دمحم بي أمجد التثماين املكناسي ألاشية ابي غازي(:) شفاء الغخليح يف ألح مقفح خخليح 
 :أليب ع ععععده دمحم بععععي دمحم بععععي ع ععععد الععععر ي الععععرعيين الشععععهر ِبخلطععععاب مواىععععب اجلخليععععح يف شر صتصععععر خخليععععح 

  ا م.الشراح صمتو،،ا صملن اسشم   ا صهو ،تثع اعمعصح لعاعا(عععععى954،ععععى953)ت
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 العععديي التتعععائيلشعععمس  )َعععتح اجلخليعععح شعععرح وتصعععر خخليعععح(،د دددأل  (،ععععععععى1136)ت ألاشعععية مصعععطفر الرماصعععي 
 ر  ،ريءشن. الرماضي اجلزائري فسءلت، رواا صتوعاعاا صنث،امك     عن اعوه  ر مواضع تثًنل م ا   (؛ععععى942)ت
 :م  تشا اع شوى ر ادلوع . (،عععععى1201)ت مد بي دمحم التدوي الشهر ِبلدردير شرح أ د الدرديري 
 :ععو الدسععوقي)ت ألاشعية الدسععوقي عخلععر الشععرح الك ععر لخلععدردير صد ءتدد، فوتدد،دمحم  (،عععععععى1230حملمععد بععي أ ععد بعي عَر

 اعزاشورة ر اع بصسا صاع ش،ص ا صامل  ،س.
 صتوم  د ل ريعصح ، عى مش اصعةا صنع د ت،  اف تسًن ر تو ، ماشم ل  ع ثعل سل،ع شت، ع عاما ادلاشم  ر ادلاها.

صهديف ملتومدة د سدة ادلثد،س ر  (،عععععى1040)ت بعي عاشعرالواألعد لت د املرشد املتني عخلر الضروري مي عخلوم العديي: -8
  ش ،با صتثعل اع وائ ا صاعشأوءقا صموافوة ادلمتوب.اال
 (.ععععى1072)ت حملمد بي أ د ميارة: الدر الثمني واملورد املتني شرح املرشد املتني -9

               الك ععععععععرحملمععععععععد بععععععععي دمحم األمععععععععر  )ضععععععععوء الشععععععععمس عخلععععععععر شععععععععرح اجملمععععععععوع(: اجملمععععععععوع وشععععععععروألو وألاشععععععععيتو -10
سددش السا صامليءددةا صاع د، عا صتدداعا االسددشءا،   ريددسءن ،خش ددع   ءد  مدد   ءدد  اعةتءداا صاال ع(اجملمععو )ص (،ععععععى1232ت)

 مك  ا  فعصد، د أل   ء ا صارشو م ر  ا  ادلع،ئ .

 :(39)مصنفات الفقو التط يقي -اث يا

 معى  ن اعام ا صم  ،يت،: صتض  تشا اع ش،ص  صاعلوا سا صاعوض،دمحم صاعشوثءقا صم،

 .ىعععع799، إلبراىيم بي َرألون ا صرة ا كام يف أصول األقضية ومناىج ا كام: -1
 (.عععى829)ت حملمد بي دمحم بنتاصم حتفة ا كام يف  كت التقود واْلألكام: -2
أل ععد بععي دمحم   والفتععاوي(:) ععوازل الععدزْل يف الفقععو  ألألكععام  ععا  ععزل مععي القضععاَي ِبملفتععني وا كععامجععامع ماععائح ا -3

 (.عععععى844،عععى841)ت الدزْل
 (.ععععى883)ت أليب زكرَي حييي بي موسر املاازوين ) املازو ية(:الدرر املكنو ة يف  وازل مازو ة -4
 (.ععععى903)ت  إلبراىيم بي ىالل الصنهاجي الدرر النتر عخلر أجوبة أيب ا اي الصغر: -5
(ا صهدو ، دع ععععى914)ت أل د بعي حييعي الو شرياعي عخلماء إَريقية واأل دلس واملغرب:املتيار املغرب عي َتاوى  -6

 م، صم  م  تشا اعلوا س.
 (.عععى1096)ت حملمد بي أ د ميارة اإلاقان واألألكام شرح  حتفة ا كام: -7
 (.عععى1209)ت : حملمد التاودي بي سودةشرح التوفة -8
َععتح اجلخليععح الصععمد يف )ص )شععرح التمععح القاسععي(، عددن (:عععععى1214)ت مؤلفععات دمحم بععي أيب القاسععم الشجخلماسععي -9

   صرت  ع ام  ادل  ق صريع ن.شرح التكميح واملتتمد(
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 (.عععى1258)ت لتخلي بي ع دالاالم التاوْل ال هجة يف شرح التوفة: -10
 ر اعلددوا س اع وتءدددةصادلددلا اععدد،مءة املتيععار اجلديععد(، )صملتدد،: ادلاءدد،ب اع سددًن (:عععععى1342)ت مؤلفععات املهععدي الععوزاين -11

 (.ألاشية الوزاين عخلر شرح المية الزقاإ لخلتاودي) ااو  لمع م، تضملشن المءة اعزن،ول ة احل  وازل الوزاين(،)

)ت  البعععي انصععععر الععععدرعيمعددد،ئ  اعس، اددددة   ادددد دددد  ادلمددددتوب: املمو دددة اعل،هدددعاة ر صمددد  اع شدددا اعددددن ال تاشمددد  خلعصمتدددد، 
 .(عععى1299)ت (، و وازل عخليشععععى1166)ت و وازل الوززازيا (ععععى1085

، ص واريدديف د ددأل سلش ددعا  ماشمدد ا  يدد ،ً اضدد  ريددعص  القرووا األولتاشمدد   هددام ادلع  ددة  وعددمءت، د ددأل ادلددع  شٌن اععدد، وشٌنا 
سلش دددعا  تضددد  لبادمحم ادلددداها صامشت، اتدددن ادلاشمددد ل  الفووورأل األول:فءضددد  فدددعدٌنا  القروووا الثوووان ،مددد،  ااععسددد،عةاعشتددد اا ص 

فتدددو ملسثدددق مددد  املصس صاضددد  ريدددعص ،  الفووورأل الثوووان :صاصا  صادل دددوال  ادلاشمددد ل مددد  نسددد   ،مددد، معددشم ل مددد  املمتددد،  صاعددد 
 .خخليح بي اسواإصسلش ع )وتصر ابي ا اجب الفرعي(،  ص وارييف د أل ت  م  تش،  اجل،مع  ٌن املمت، ا

 لفات اراجم عخلماء املذىب.املطخلب الرابع: مؤ 

صر هداا ادل  دا جنمد   تا  ادل ل ،  ادل دع ل ر تدعام  اع وتد،دمحم ادل،ع ءدة مد  ،صس اعودع  اععد، س مف ل دع اعودع  احلد،   دمدعا
 .،يت،

 :(40)مي أىم كتب اراجم املالكية

 اليوصععيبععي موسععر بععي عيععاض  عيععاضاعو،ضدديف   مؤع ددن مالعع تعتءددا ادلدد ابك صتوعاددا ادلعدد،عا دلاعفددة ،ددداس مدداها  -1
(ا ااد  هدام اع شد،  ،تدر موسدودة تشلد،صس تع دة بمد،س م1149-1083/ععععى544-ععععى476املعالكي) الا يتمث ااأل دلاي

أ"" ادلاها ادل،ع يف صبصال  .صد م،ئن املِو
 العديي اليتمعريبرىعان ا عخلعي بعي دمحم ابعي َرألعون إبعراىيم بعي  مؤع دن اعاامدة اع اس،ر ادلاها فءماعفدة ،دءد،  ادلداها -2
 . اا  م  ،ريتع اع شا ادلؤع ة ر تعام  ،دء،  فوت،دمحم ادل،ع ءة م(،1396-م1329/ ععععى799-عععى730)
   دش  اع باسدة أب د  مؤع د،  ىعععع872،ع عد العر ي الثتعالي -تعام  فوت،دمحم م،ع ءة م   داس سل دو  اجلد،مع اع سدًن -3

 .،يءشن ر تو مي تعام  رلمودة م  فوت،دمحم ادل،ع ءة.تع تصت " اجلامع الك ر" ا صهو سل و ل ا الثتالي
/ عععععى1360 -عىعع1280، ) وخلععوف بععي عمععر بنتخلععي بععي سععاندمحم بععي دمحماعلددوب اعزتءددة ر  سودد،  ادل،ع ءددة  ريدد عل  -4

 .اا  اع ش،  م  ،ه  ادلعامع صاع ت،بس صاعةام  م(،1863-1941
ما دن كادا  م(،1627-1556/ععععى1036-963التن كعيت،) أبعو الت عاس أ عد ِبِب ا رء  اال شت،ر  ش عادز اعد اس،ر  -5

تش، دن ر مؤعدف ل دع   أ عد ِبِبتع دة عا مد،دمحم ادل،ع ءدة ر ادلودع   صا ش دع  830 صضد  االبي َرألونع ش،  اع اس،ر ادلاها 
ة مي ليس يف الدي اجهو يف  يف.كفاية احملتاج ملتَر
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 بععدر الععديي ا دمحم بععي حيعي بععي عمععر بنأ ععد بععي يععو ستوريدءا اعدد اس،ر ص  ءدة اال شتدد،ر  مؤع ددن اممد،س اع وءددن صاع وددو   -6
 .صهو كا  ع ش ا اع اس،ر ادلاها ر  سو،  ادل،ع ءة ،(ععععى1008-ععععى939) املالكي املصري، القرايف

،  ادل ددع ل ر تدعام  اع وتدد،دمحم ادل،ع ءدة مدد  ،صس اعوددع  ا ااد  مدد  ادل دل قاسعم عخلععي سععتد تدعل تددعام  اع وتد،دمحم ادل،ع ءددة    -7
 اعع، س مف اعوع  احل،   دمع.

 ال وث خامتة

( جيد ب  عس، ثدة ،  أىعم املؤلفعات يف دور النشعوء والتأسعيس يف الغعرب اإلسعالمي)ددددددداعسأ  ادلوسدوس   هاا اعاعق ر  ا    
 اعش،يل:تشونف دل  ،ه  اعلش،ئج صاعشوهء،   صكعا د أل اعلأو 

 أواًل: النتائج

صهدديف ،سدد،س ادلدداهاا صمددوهع ت ددوب لبائددن   املمتدد،  صاعدد صاصا   ددع ص  ،ريددعنادلاشمدد ل ر مدداها اممدد،س م،عددا  اع شددا .1
 .صامشت، اتن

ا صهيف ،س دمحم الزرقاينا صريعح ل اجيا والقاضيا البي ع د الد  نص ا صريع ملال م  اع شا ادلاشم ل: ادلو    .2
 ادلاهاا صتاعا ادل صرة...

مف زل ة م   صب اعش صا  مف  صب اعش سءقا ،   وال اجي وابي رشدت وب ادلاها ادل،ع يف ر د ع اع خميف  .3
 مءا صادلو،برة صاعلو .د   عاق اعة  االسشلس، 

ع  شا ادلاشم ل ر  تا  ،س،س،ً تةتا تشا صمؤع ،  ادلعا   د أل  اضت،ا ف،ع شا ادلاشم ل ر  صب االسشوعاب  .4
 ادلع  شٌن اعع، وشٌن.

 اث ًيا: التوصيات

 عسأو  صاع باس،  اعن تاىن  دلاها ادل،ع يف ر اعوع  امساميفا صتء ءة ارشم،بما ص،ه  الهشم،س  روهيف  -1
 مؤع ،تنا صادلؤع ٌن.

  خل ول.اشا ق  دلاها ادل،ع يفا صلضًن ر صا   ر ت  م، صاعسأو تازاز ادل شس،   ع شا  -2
 ساضت،ا صابتس، ت،  ممعادمحم مزا  م  ادلؤمتعا  صاعسأو  اعا مءة اعن تسأ  د  م ى ابتس،  ادلؤع ،  ادل،ع ءة -3

 صاالهشم،س ،اعفة ادلؤع ٌنا صماعفة  سو،  . ا ملمت، 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 وامشاهل

 .https//ar.m.wikpedi.orgصا ءسء ايا ادلوسودة احلعلا  -مالكية. 1

)ععي الفارسععية( : الاعيد يوسععن  ا تدا صتدع اع شدد، عععععععى372)اععويف: بتعد رلتدوس  األعدود التعان مععي املشعرإ إَل املغععرب .2
صا ءسءددددددد ايا ادلوسدددددددودة احلددددددددعلا  -م،ع ءدددددددة  180ا ل1هار: 1423لا : القعععععععاىرا العععععععدار الثقاَيعععععععة لخلنشععععععععرا اهلعععععععادي

https//ar.m.wikpedi.org. 

 .م1983ا  : املصفادار الغرب اإلسالمي، بروتا بي ع ده ع د التزيزا متخلمة الفقو املالكي التع: . 3

ا دمحم بععععي أيب بكععععر بععععي أيععععوب بععععي سععععتد  ععععس الععععديي ابععععي قععععيم اجلوزيععععةا إعععععالم املععععوقتني عععععي رب التععععاملنيالتددددع: .4
ا 1ا ر: م1991 -ع عععععى1411ا  : املصفا بعروتدار الكتعب التخلميعة، ا دمحم ع د الاعالم إبعراىيمدا تا: ددده751مت:
 .8ل

 .43ا اةاة: سورة النوح. 5

ععأ، دمحم الطععاىر بععي دمحم بععي دمحم الطععاىر بععي عاشععور،او سالتددع:.6 ا كشععن املغطععر مععي املتععاين واأللفععايف الواقتععة يف املِو
نية لخلنشر والتوزيع  .8الم1975ا : االشركة التو اية لخلتوزيع، والشركة الِو

ِ قععات عخلمععاء إَريقيععة، وكتععاب ِ قععات عخلمععاء اععو س، دمحم بععي أ ععد بععي متععيم التميمععي املغععريب اإلَريقععي، أبععو التددع  .7
 .251ا لدار الكتاب الخل ناين، بروت  ل نانا عععععى333الترب ،مت: 

 fih. Islammessage.comااملخلتقر الفقهي -مؤلفات الفقو املالكي 

ا دار ال وععععوث لخلدراسععععات اإلسععععالمية وإأليععععاء العععع اثا املالكيععععة، دمحم إبععععراىيم عخلععععيأصععععطالح املععععذىب عنععععد :التدددع. 8
 .72/الم2000ااملصفا  يبا : اإلمارات التربية املتودة

 .72ا لاملصدر  فاو:التع.9

 .144ا لاملصدر  فاوالتع: .10

أ مال  بروايعة دمحم بعي ا اعي،: . التع: 11 أ دمحم )شرح ملِو دمحم ع عد ا عي بعي دمحم ع عد ا خلعيم التتخليق املمجد عخلر مِو
اتددع صتددا: تودديف اعدد ا  اعلدد ص  ،سددش،ك احلدد ا  اعمددعاف ا،ماددة ععععععى1304األ صععاري الخلكنععوي اهلنععدي، أبععو ا اععنات ،ت: 

 .59ا ل1ا ر:م2005 -ع عععى 1426ا : اععا اةا دار القخلم، دمشق امم،با  اعاع ءة ادلشأ لا
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: 1اتا: ر: دددددىعع544املاال ، أبو الفضح القاضي عياض بي موسر اليوصعي معت: ارايب املدارك واقريب . التع:12
ار: دمحم بعععي شعععريفة: 5ار: م1970 - 1966 عععد القعععادر الصعععوراوي، ع: 4ا 3ا 2ار: م1965ابعععي تويتعععالطنجي، 

 .299ا ل3احملم اةا ادلوع ا  : املصفا ر: -ا م ساة فض،عة م1983-1981: ساء  ،مح  ،دعا  8ا 7ا 6

 .299ال3ا ر: املصدر  فاو. التع: 13

دمحم بععي مكعرم ابعي منظععور، ا ها دن:: ععععععى476ِ قعات الفقهعاء، أبععو اسعواإ إبعراىيم بععي عخلعي الشعرازي ،مععت: التدع:. 14
 .156ا لم1970 : املصفا ا دار الرائد التريب، بروت، ل نانا إألاان ع اسا تا: ددددىع711مت: 

يعب، وذكعر وزيرىععا لاعان العديي بعي اخلطيععب، شعهاب العديي أ عد بععي  فعح الطيعب معي غصععي . التدع: 15 األ عدلس الِر
اص ساددة م1968ا  : املصفال نععان –بععروت  -دار صععادرا إألاععان ع ععاستددا:  عععععععى1041دمحم املقععري التخلماععاين، مععت: 

مدت:  قَاْْيعاز العذىي س الديي أبو ع د ه دمحم بعي أ عد بعي عثمعان بعي سًن ،داس اعلسادمحما   .6لا2ر:ا1997م ا ل
 .464ا ل9ار:م2006-عععىع1427 :  االقاىرة -دار ا ديثد(ا ددده748

 .171ال3ا ر:املصدر  فاو. التع: 16

دا تدا: ر: ددددده544ا مدت: ارايب املدارك واقريب املاال ، أبو الفضح القاضي عياض بي موسعر اليوصعيينظر: . 17
:    د  ريدعا ةار: 5ار: م1970 - 1966ا ع عد القعادر الصعوراوي: 4ا 3ا 2ار: م1965ابي تويتعالطنجي، : 1
 .254ال4ا : املصفار:احملمدية، املغرب -مط تة َضالة  ام1983-1981ستيد أ د أعراب : 8ا 7ا 6

ا باماددن سعتيد حبعري، عمعر صعابر ع ععد اجلخليعح، امعود رشعاد ألنفعيا رو دن ددد  املدل،رءدة: مصعادر الفقعو املعالكي . التدع:18
ا  : املصفا دار الغععرب اإلسععالميا ع ععدالفتاح دمحم ا خلععوا ادلعاماددة اعسسءومعافءددة صاعشأعاددع: : امععود َهمععي ألجععازيةاعة دد

 .152ا ل196ا لبروت، ل نانا م1988

 .169ا ل4ا ر:قملدارك واقريب املاال ، مرجع سابارايب ا. التع: 19

 .126ا ل4ا ر:املصدر  فاو. التع: 20

 .  196ا معمع س، قا لالفقو املالكي مصادر. التع: 21

 .349-347ا م  ب س، قا لصطالح املذىب عند املالكيةاالتع: . 22

 .33-30ا معمع س، قا لم ، ب اع ون ادل،ع يفا رو ن د  املدل،رءة  353ا لاملصدر  فاو التع:.23

ع داجمليععد ا  دعر  واريدءن:ععععى1360دمحمبي دمحم بعي عمعر بعي عخلعي بعي سعان وخلعوف، معت: شعجرة النعور الزكيعة،. التدع: 24
 .91لادار الكتب التخلمية، بروت، ل نانا  : املصفا دمحم عخلي بيضونا  ملموبا : خياْل

 .217ال6ا معمع س، قا ر:ارايب املدارك واقريب املاال . التع: 25
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 .356ا م  ب س، قا لاصطالح املذىب عند املالكية. التع: 26

مؤساعععععة  امصعععععطفر الشعععععيخ مصعععععطفراتدددددا: ع عععععد العععععر ي بعععععي دمحم ابعععععي خخلعععععدونمقدمعععععة ابعععععي خخلعععععدون، . التدددددع: 27
 .245ا ل :   ام1377الرسالة،

ا دمحم بععي ا اععي بععي التععريّب بععي دمحم ا جععوي الثتععالي اجلتفععري الفاسععيا  الفكععر الاععامي يف تريععخ الفقععو اإلسععالمي. 28
 .245ال2ا ر:م1995 -ععععى1416 - : املصف  ادار الكتب التخلمية ،بروت، ل ناندا ددده1376مت: 

ا مواىععب اجلخليععح يف شععرح وتصععر خخليععح،  ععس الععديي أبععو ع ععد ه دمحم بععي دمحم بععي ع ععد الععر ي الطرابخلاععي املغععريب .29
 .8ا ل1سا ر:1992 -هد 1412  اعث،عثةا ا دار الفكر دادددده954ادلاعصف  حل ،  اععُّدءين ادل،ع يفا مت: 

 .8ا لاملصدر  فاو. 30

 .148ال6ا معمع س، قا ر:ارايب املدارك واقريب املاال . التع: 31

 .147ال6ا معمع س، قا ر:ارايب املدارك واقريب املاال التع: . 32

 .271ا ل2ا ر:معمع س، قا الفكر الاامي يف تريخ الفقو اإلسالمي. 33

 .271ا ل2ا ر:املصدر  فاوالتع: . 34

 .492ا ل2ا ر:املصدر  فاو. التع: 35

 .293ال2ا ر:املصدر  فاو. التع: 36

 .565ا م  ب س، قالاصطالح املذىب عند املالكية. التع: 37

 .268  التع: ري عل اعلوب اعزتءةال571-569ل ااملصدر  فاو. التع: 38

 .268  التع: ري عل اعلوب اعزتءةال.571-570ا لاملصدر  فاو التع: .39

  www.ahlalhdeeth.com  مكت ة اراجم وأعالم املالكية ِو قاهتم. 40

 
 قععائععمة املعععراجع

 .    اعوعل  اع عمي  عصااة     د  ،فع

 ا اممددد،با  دمحم إبعععراىيم عخلعععي، دار ال وعععوث لخلدراسعععات اإلسعععالمية وإأليعععاء الععع اثا ،هددد اح ادلددداها دلددد  ادل،ع ءدددة
 .م2000 ااملصفاعاع ءة ادلشأ لا  يبا : 

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 ا تدا: ددددىعع751دمحم بي أيب بكر بي أيوب بي ستد  س الديي ابي قيم اجلوزيعة، معت:ا مداس ادلوناٌن د  ب  اعاد،دلٌن
 .                     م1991 -ىع 1411ا  : املصفا دمحم ع د الاالم إبراىيم، دار الكتب التخلمية، بروت

 ابععي 1داتا: ر: ددددده544مددت:  القاضععي عيععاض بععي موسععر اليوصععيأبععو الفضععح ا تعتءددا ادلدد ابك صتوعاددا ادلعدد،عا :
ر:  ادمحم بععي شععريفة: 5ار: م1970 - 1966ا ع ععد القععادر الصععوراوي: 4ا 3ا 2ر:  ام1965تويتععالطنجي، 

 ا  : املصف.احملمدية، املغرب -مط تة َضالة ا م1983-1981ستيد أ د أعراب : 8ا 7ا 6
    عععأ مالععع  بروايعععة دمحم بعععي ا اعععي،: دمحم ع عععد ا عععي بعععي دمحم ع عععد ا خلعععيم )شععع اعشا ءدددق ادلم ددد  د دددأل مو ددد رح ملِو

اتددع صتدددا: تودديف اعدد ا  اعلددد ص  ،سددش،ك احلدد ا  اعمدددعاف عععععععى1304األ صععاري الخلكنععوي اهلنعععدي، أبععو ا اعععنات ،ت: 
 .م2005 -ع ععععى 1426ا : اععا اةا دار القخلم، دمشق ا،ماة امم،با  اعاع ءة ادلشأ لا

    الاععيد يوسععن :  )عععي الفارسععية( دا تددا صتددع اع شدد، دددددده372رلتددوس )تددور:  ادد   ااعادد،و مدد  ادلمددعو مف ادلوددع  د ص
 .180ا ل1ار:ععععى 1423ا : اهلادي، الدار الثقاَية لخلنشر، القاىرة

 دار  ع(،عععععععى748 عععس العععديي أبعععو ع عععد ه دمحم بعععي أ عععد بعععي عثمعععان بعععي قَاْْيعععاز العععذىي معععت: ا سدددًن ،دددداس اعلدددسادمحم
 .م2006-ععععىع1427 :  االقاىرة -ا ديث

  ا  ع داجمليعد خيعاْل ا  دعر  واريدءن:ددده1360ا مت: بي دمحم بي عمر بي عخلي بي سان وخلوف دمحم اري عل اعلوب اعزتءة
 .دار الكتب التخلمية، بروت، ل نانا  : املصفا دمحم عخلي بيضونملموبا : 

 ا مددت: دمحم بععي مكععرم ابععي منظععورا ها ددن:: ععععععععى476إبععراىيم بععي عخلععي الشععرازي ،مععت:  إسععواإأبععو ا  سود،  اع وتدد،دمحم
 .156ا لم1970ا  : املصفا إألاان ع اس، دار الرائد التريب، بروت، ل نانا تا: عععععى711

  و التععرب دمحم بععي أ ععد بععي متععيم التميمععي املغععريب اإلَريقععي، أبععا  سودد،  د مدد،دمحم مفعاوءددةا صتشدد،   سودد،  د مدد،دمحم تددورمل
 .ع، دار الكتاب الخل ناين، بروت  ل نانععععى333،مت: 

  ا الفكععر الاععامي يف تريععخ الفقععو اإلسععالمي، دمحم بععي ا اععي بععي التععريّب بععي دمحم ا جععوي الثتععالي اجلتفععري الفاسععي
 .م1995 -ععععى1416 - : املصف  ادار الكتب التخلمية ،بروت، ل ناندا ددده1376مت: 

   الشععركة تدورملا  ابعي عاشعور لطعاىر بعي دمحم بعي دمحم الطععاىردمحم اا ادلاد،  صاملع د،ظ اعواناددة ر ادلو د تمدف ادلو دأل مد
نية لخلنشر والتوزيع  .1975 : ا االتو اية لخلتوزيع، والشركة الِو

 ا ادلوسودة احلعلا صا ءسء اي -م،ع ءةhttps//ar.m.wikpedi.org. 

  ا بامادن اعة دة: سعتيد حبعري، عمعر صعابر ع عد اجلخليعح، امعود رشعاد ألنفعيا رو دن دد  املدل،رءدة: م ، ب اع ون ادل،ع يف
ا  : املصفا دار الغععععرب اإلسععععالميا ع ععععدالفتاح دمحم ا خلععععوا ادلعاماددددة اعسسءومعافءددددة صاعشأعاددددع: امعععود َهمععععي ألجععععازي

 .، بروت، ل نانم1988
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  ا بامادن اعة دة: جلخليعح، امعود رشعاد ألنفعيسعتيد حبعري، عمعر صعابر ع عد اا رو دن دد  املدل،رءدة: م ، ب اع ون ادل،ع يف
ا  : املصفا دار الغععععرب اإلسععععالميا ع ععععدالفتاح دمحم ا خلععععوا ادلعاماددددة اعسسءومعافءددددة صاعشأعاددددع: امعععود َهمععععي ألجععععازي

 .، بروت، ل نانم1988

  ام1377مؤسعددة اععسدد،عةا امصععطفر الشععيخ مصععطفرتددا:  اع ععد الععر ي بععي دمحم ابععي خخلععدونا مو مددة ا دد    دد ص 
. :  

   ي ال عاجي األ دلاعيادللشوأل ريعح ادلو د ا ، أبو الوليد سخليمان بي خخلن بي سعتد بعي أيعوب بعي وارث التجيعي القعِر
 :  ادار الكتعاب اإلسعالمي، القععاىرة هددا 1332ا : املصفا جبعوار ااَظعة مصعر -مط تعة الاعتادة ددا عععععى474 : 

 اعث،رءةا  /  .

  ا  عععس الععديي أبعععو ع عععد ه دمحم بععي دمحم بعععي ع عععد الععر ي الطرابخلاعععي املغعععريبا مواهددا اجل ءدد  ر ريدددعح سلش ددع   ءددد
 .م1992 -ع ععععى1412ا   اعث،عثةا دار الفكر داددددده954ا مت: املتروف ِب طاب الرُّعيين املالكي

 اادل شوأل اع وتيف -مؤع ،  اع ون ادل،ع يفfih. Islammessage.com  
 وزيرىعا لاعان العديي بعي اخلطيعب، شعهاب العديي أ عد بعي دمحم املقعري ا صكتع ر ا اع ءا م      املر عمل اعع ءا

 ص سادة م اد ل ام1968 ا  : املصفال نعان –بعروت  -إألاان ع اس، دار صادرد تا: ه1041التخلمااين، مت: 
 .س1997
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