
ـــــــــ4/علدينمجلة أصول اـــــ ـــــ ماسة في خدمة المذهب المال كيل  ج  إسهام علماء س   ـــ ـــــــــ  
 

50 

 

 ماسة في خدمة المذهب المال كي: ل  ج  إسهام علماء س  
براهيم  ه (309السجلماسي ) بن هلال أنموذج الفقيه أبي العباس إ

 *المغرب اليدري، الطريباق د. محمد                             
 

من  عن أحد رجالات سجلماسة ال كبرى ال كشف   امة العلميةهسإالهذه تروم 
براهيم بن بلاد المغرب الأقصى . ويتعلق الأمر بالفقيه والنوازلي والمفتي أبي إسحاق إ

براز آثاره وتراثه وحضور علمه 309 :هلال السجلماسي المتوفى سنة ه . وذلك من خلال إ
 وفقهه في مجال التدريس والتأليف. 

أول المبحث ال تخصصثم الورقة كالتالي: المقدمة،  بنية تلأجل ذلك جاء
يف بالرجل له. والمبحث الثاني  وذكر المظان والمصادر التي تعرضت   وحياته للتعر
يف بمؤلفاته "الدر  تحدث في المبحث الثالث عنو ،-رحمه الل   ه-وما خطت يمينه  للتعر

ً ف. ثار الرجل، وعلمه الذي بثه فيهمن آ بوصفه أنموذجًاالنثير"   ا بالل   ه:أقول مستعين
المغاربة في مجال تدوين الأجوبة الفقهية؛ مما ولد تراثًا برع فقهاء المال كية    

يقة  ً يحمل بين طياته مختلف الفوائد العلمية المتعلقة بأصول الأحكام، وطر فقهيا زاخرا
 .التطبيق

 الثامن والتاسع ينالمال كية في القرنالفقهاء ومن الدواوين التي ألفها نوازليو   
يينهال  الإمام أجوبة أبي الحسن الصغير" الذي ألفه وعلق عليه، كتاب "الدر النثير على جر

براهيم بن هلال بن علي السجلماسي )ت أبو الحسن  هو ه (، وصاحب النوازل309: إ
يلي الشهير بأبي الحسن الصغير وهو  ،ه (913: )ت علي بن محمد بن عبد الحق الزرو

 .ضمن كبار فقهاء المال كية في عصره معدود  
  

                                                           

 Tribak79@gmail.com   .المغرب اليدري، الطريباق د. محمد *



ـــــــــ4/علدينمجلة أصول اـــــ ـــــ ماسة في خدمة المذهب المال كيل  ج  إسهام علماء س   ـــ ـــــــــ  
 

51 

 

يف بالمبحث الأول:  براهيم بن هلال السجلماسي  الإمامالتعر  :1(ه 309: ت)إ
 :اسمه ونسبه

براهيم بن هلال بن علي السجلماسي، مفتيها وعالمها  ،هو أبو سالم وأبو إسحاق إ
الفقيه الإمام العالم الحافظ الصالح المتفنن النظار، حاول بعض الباحثين أن يصل إلى 

براهيم بن هلال كاملا كما صرح بذلك الدكت ور الفاضل سلام أبريش في نسب إ
براهيم بن هلال  عنلل   ه الهلالي في محاضرة ألقاها نقلا عن الأستاذ عبد ا ،2أطروحته إ

ث يقول هذا الأخير: ... وبعد البحث والسؤال توصلت السجلماسي وآثاره العلمية، حي
براهيم بن هلال كاملا دلني على ذلك بعض المخطوطات بخط الهلاليين، ثم  ،إلى نسب إ

 ً ية التي تناقلها كبار أهالي المنطقة أب  ا عن جد.الرواية الشفو
براهيم بن هلال بن علي بن م   ً  ا بن م  حمد فتحً فهو إ براهحمد ضم يم بن ا بن عمر بن إ

بن موسى بن عبد الرحمن بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن ايعقوب 
إسماعيل بن القاسم بن محمد النفس الزكية بن عبد الل   ه الكامل بن الحسن المثنى بن السيد 

 .3الحسن بن سيدتنا فاطمة الزهراء، رضي الل   ه عنهم أجمعين
ا قبل عبد الل   ه فيلالي قد حاول جادً وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الزين ال

براهيم بن هلال، ل كنه لم تسعفه المعلومات التي توفر عليها وقد  ،الهلالي أن يوصل نسب إ
 خرج ببعض النتائج نذكر منها:

 براهيم بن هلال إلى صنهاجة ا على ترجمة عبد الحي اعتمادً  ،حاول أن ينسب إ
 أحياء سجلماسة.الكتاني، وحاول أن يبين أن صنهاجة حي من 

                                                           

، 69-66 ،نيل الابتهاجو، 33-1/39 ،جذوة الاقتباسوأبا سالم،  :، وكناه30-93 ،ترجمته في: دوحة الناشرتنظر  -1
فهرس و، 1/999 ،شجرة النورو ، 1/126 ،طبقات الحضيكيو، 1/110 ،كفاية المحتاجو ، 133-1/136 ،درة الحجالو

، 1/99 ،الأعلامو، 1/90 ،معجم المؤلفينو، 211 ،ب الأقصىدليل مؤرخ المغرو، 1109-2/1106 ،الفهارس
 .404-933 ،فهارس علماء المغربو

ص:  ،الدكتور سلام أبريش :دراسة وتحقيق نوازل ابن هلال السجلماسي )مرقونة(، إعداد ،رسالة دكتوراه :انظر -2
199. 

براهيم بن هلال السجلماسي وآثاره العلمية، محاضرة ألقاها الأستاذ عبد الل   ه الهلالي، ص:  :انظر -3  .12إ
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  يف حي الماطي، وإما وفي نسبته إلى الزلاميط، قال: إن ذلك مرده إما إلى تحر
براهيم بن هلال كان يكتب بيده اليسرى، انطلاقا من كون الزلماطي لفظة  كون الشيخ إ

ية تدل على هذا المعنى. بر  بر
 براهيم بن هلال إلى عرب بني هلال ، ل كن الأستاذ 1حاول أن يرجح نسب إ

نه بحسب ما نعرفه إذ الزين الفلالي، وتعقبه بقوله: عبد الل   ه الهلالي لم يسلم بذلك للأستا
 .  2ت ليس فيها حي يسمى بصنهاجةللايعن تاف

 :ودراسته ،ونشأته ،ولادته
 ،معرفة السنة التي ولد فيها ابن هلال بالضبط سلام أبريش الدكتورلقد حاول 

 :ن ذكروا سنة وفاته أنهايصرح في أطروحته أن المؤرخ ان أنل كن دون جدوى، فك
309  ً منصور  بن :مؤرخ الممل كة الأستاذصرح  وقد. 3وثمانين سنة اه  عن عمر يناهز ست

 .4 ه919 :هي أن سنة ولادتهب
ية أبا عن جد، أنه جاء إلى فأما مكان ولادته:  الذي تناقلته الروايات الشفو

وا نزلوا بمكان يقال بتادلة، ولما جاءه مع خدمتها تاركين أم  سجلماسة هو وأبوه السيد علي 
له: أبو ليلة قرب قصر وغلان، وما يزال ملك ذريته هناك إلى الآن، ثم انتقل إلى مكان 

متر، قال الأستاذ عبد الل   ه الهلالي، حدثني بذلك  200 قريب منه لا يبعد عن ضريحه ب
 .5أبي عن السيد الحاج ابن العربي عن أبيه

 ً ن ذلك، ل كن عا أما عن أسرته، فإن كتب التراجم التي ترجمت له لم تذكر شيئ
ا يزال ضريحها قائما لنية بنت المولى علي الشريف التي الثابت بالرواية، أنه تزوج من الحس

براهيم  وهم: ،، وقد كان له معها ثلاثة أبناء وبنت6إلى الآن، قبالة قصر أولاد سيدي إ
أما عبد العزيز فكان عالما، درس  .من، والقاسم، وأم الأسلافبد الرحعبد العزيز، وع

                                                           

براهيم بن هلال السجلماسي، شخصيته العلمية من خلال كتاب النوازل ص:  :انظر -1 ، بحث قدم لنيل دبلوم الدراسات 64إ
 الجامعية العليا، مرقون.

براهيم بن هلال السجلماسي وآثاره العلمية، ص:  :انظر -2  .12إ
 مقدمة الأطروحة. -3
باط،  -4  .1/142 م،1393أعلام المغرب العربي. عبد الوهاب بن منصور، المطبعة المل كية الر
براهيم بن هلال وآثاره العلمية :انظر -5  .19ص:  ،إ
 المصدر السابق. -6
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ورحل في طلب العلم إلى تلمسان، له تقييد في البسملة، توجد منه نسخة  ،على أبيه
 ك. 291بالرباط، تحت رقم: وطنيةال مكتبةمخطوطة بال

وأما عبد الرحمن فيحكى عنه أنه كان من حفظة المدونة ال كبرى، وأما القاسم 
 ل كن يبدو أنه كان من العلماء كذلك. ،مصمتت عنه كتب التراج  فقد 

وإذا استثنينا الأسرة الصغيرة، فإننا نكاد نجهل كل شيء عن حياة ابن هلال في 
شيء، فكتب التراجم لا تصف  أي ، فلا نعرف عن والده أو والدتهأسرته ال كبيرة

 أو أحد أجداده بعلم أو رئاسة. والده
له عن طبيعة دراسته، والشيء الذي تثبته أنه  التي ترجمت كما لم تتحدث المصادر

يين، وتلمسان، ل كن بدون شك في أن ابن هلال حفظ القرآن ال كريم،  درس بالقرو
والمتون في صغره، ثم تلقى العلوم الأولية على يد علماء سجلماسة، وربما ألم بشيء من 

ش التي يبتدئ المتعلم بها في القراءات التي اشتهرت في هذا العهد، إلى جانب قراءة ور
بلاد المغرب، لأن عادتهم في الماضي أن لا يرحل الطالب لبلد آخر حتى يستوفي ما عند 
شيوخ بلده، ثم انكب على تحصيل التصانيف وحفظها حتى حاز قصب السبق بين 

  .1الأقران
ومما يتضح من خلال الفهرس  ،وقد أخذ بفاس عن محمد القوري وابن آملال

ً  أنه حل تلمسان فإنه لم يشر إلى أما رحلته إلى  .ا، أو رحل إليها مرات عديدةبفاس مبكر
، وإن كان يظهر أنه رحل إليها مرات عديدة كذلك، وقد درس بتلمسان على يد تهاسن

 .2شيخه ابن مرزوق
  :هــشيوخ

در والمراجع التي ترجمت لابن هلال السجلماسي، نجدها قد ذكرت له اأغلب المص
 :وهم ،واثنان ذكرهما في نوازله ،ستهشيوخ: ثلاثة تحدث عنهم في فهرخمسة 

 ط المتقن، المحدث الشيخ الفقيه المتفنن المقرئ المحقق الضاب هو :3الطنجي
د الأموي أبو الفرج محمد بن محمد بن موسى بن أحم، الأستاذ المحقق الصالح .بالخطي

                                                           

 .131ص:  ،رسالة دكتوراه دراسة وتحقيق نوازل ابن هلال، إعداد الدكتور سلام أبريش :انظر -1
 المرجع نفسه. -2
 .199-2/192 ،سلوة الأنفاسو، 1/249 ،ترجمته في: جذوة الاقتباستنظر  -3
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قرأت على شيخي الفقيه المتفنن الأستاذ " :ابن هلال عنه يقولالفاسي، الشهير بالطنجي. 
وي المقرئ المحقق الصالح البركة سيدي أبي الفرج محمد بن محمد بن موسى بن أحمد الأم

وجرد عليه رحماه بداره بفاس المحروسة، أواخر جمادى  ،اهالشهير بالطنجي، أكرم الل   ه مثو
أبي سعيد بن عبد  :الخطيبينالأول عام اثنين وثمانين وثمانمائة في فهرست شيخيه الفقيهين 

وأجاز لي  ،الل   ه بن سعيد السلوي، وابنه أبي عبد الل   ه محمد رحمهما الل   ه، قال: قرأت عليهما
أبي سعيد  :فإن شيخي أبا الفرج قرأت عليه فهرست شيخيه الخطيبين الفاضلين ... ذلك

يين الذين تقدم ذكر وأجازني  ،همابن عبد الل   ه بن سعيد، وابنه أبي عبد الل   ه محمد السلو
ياها بما تضمنته من التصانيف   .1"واشتملت عليه من التآليف بأسانيدها إلى مؤلفيها ،إ

 ه  لابن هلال.993 :هذا النص يثبت مشيخة الطنجي المتوفى سنة
 ن بن جماعة الأوربي النيجي، الشهير أبو عبد الل   ه محمد بن الحسي هو :2الصغير

فهرسته عنه: الإمام العلم العلامة الشهير الخطير بالصغير دفين فاس، قال ابن غازي في 
: ما رأت عيناي قط مثله ال كبير، وحيد دهره وفريد أهل عصره ... ثم قال عن صفاته

ا وإنصافا، وحرصا على العلم ورغبة في نشره واجتهادا في طلبه، وإدمانا لتلاوة خلقا وخلق
يل العزيز ت وأحكامها، مع المشاركة في سائر وحسن نغمة بقراءته وتبحرا في القراءا ،التنز

 .3العلوم الشرعية، وحسن الإدراك وقوة الفهم، وحب الخ ير لجميع المسلمين
اء الماهر المحقق النحوي، ملحق الأبن والأستاذ المقرئ ..." يقول ابن هلال:

 يما يتعلق بثبوت مشيخته له يقول:فو .الصالح"بالآباء، الصدر الحجة الأوحد الفاضل 
ا عن أبي عبد الل   ه محمد بن أبي سعيد إذ فاته ...كذلك أجازنيها فيها الأستاذ النيجي أيضً "

وأجاز التصانيف التي تضمنتها  ،عن أبيه وكتبا لي معا بذلك بخطوطهما رحمة الل   ه عليهما
   .4"الفهرسة المشار إليها

 أبو عبد الل   ه محمد بن محمد بن أحمد ابن الخطيب  هو: 5ابن مرزوق ال كفيف
بن مرزوق المعروف بال كفيف، الشيخ الإمام علم الأعلام وفخر الخطباء وعمدة العلماء 

                                                           

 ك ضمن مجموع. 291م تحت رقم:  4-9ص:  ،فهرسة ابن هلال :انظر -1
 .96-2/94 ،سلوة الأنفاس ،1/249 ،ترجمته في: جذوة الاقتباس -2
يع بتونس، ط 91-90 ،فهرس ابن غازيينظر:  -3  .م1394، 1، تحقيق محمد الزاهي، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوز
 .4فهرسة ابن هلال ص:  :انظر -4
 .964-1/964 ،شجرة النورو ، 410-433 ،نيل الابتهاجو، 214-201ترجمته في: البستان )لابن مريم( تنظر  -5
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الأتقياء المسند الرواية المحدث. أخذ عن والده المعروف بالحفيد، وتفقه عنده وأجازه 
سم المشذالي والبحيري وابن أبي الفضل العقباني وأبي زيد الثعالبي ومحمد بن قاعن و

وعنه أئمة منهم حفيد  ،منهم الحافظ ابن حجر وأجازه ،عقاب وأجازوه. حج ولقي أعلاما
الحفيد بن مرزوق والشيخ السنوسي والونشريسي وابن داود البلوي وابن غازي، توفي 

 ه .301 :رحمه الل   ه سنة
علي إذ جاء الوادي  ...ثم إن الل   ه سبحانه من فضله وأتم نعمته" :يقول ابن هلال

وأشدهم بهذا المعنى عناية شيخنا  ،بطم على القيرى على يد أوسع هذا القوم والرواية
ومفيدنا وإمامنا وسيدنا وحيد عصره وزين مصره وجمال وطنه وقطره ذو البيت المشهور 
ي ة والعلم الذي على رأسه نور الأصيل الجلالة الجليل الأصالة، سليل العلماء الأكابر، وذر

المحدث الحافظ  ... الأئمة الفضلاء الأخاير مفتي طرقهم وسبلهم ووارث علمهم وفضلهم
الحاج السيد أبو عبد الل   ه محمد بن الشيخ الفقيه، الإمام العالم العلامة مفتي الإسلام، 
 العلم الشهير الصدر الح بر البحر ال كبير المحقق المدقق المجيد المصنف، الجامع المكثر المتقن

اتمة العلية من المسندين سيدنا ومولانا خطيب الخطباء، شمس الدين أبي عبد الل   ه خ ...
ه ويسر عن قرب رؤيته ءأطال الل   ه بقاءه وحرس مجده وعلا محمد بن أحمد مرزوق

ولقاءه، وحفظ ذاته الفاضلة وسيادته الكاملة وأبقى العلم والفضل في ولده وذريته... 
مملوك إحسانه ولدي عبد العزيز أنجح الل   ه مسعاه، شاركني في إجازته لتلميذه عبيده و

وبلغه في الخ ير أمله ومناه ومن علينا مرة أخرى بلقياه...ولأن شيخنا هذا حفظ الل   ه 
مهجته وأدام عزه ورفعته وحرس رتبته...انفرد بتحديثه عن أبيه عن جده وجد أبيه، 

يه فيه  .1"حاز فضلا لا يشاركه أحد ولا يساو
 أبو عبد الل   ه محمد بن علي بن آملال المديوني الفاسي، قال فيه  هو :2المديوني

يا فقيها  أحمد زروق: هو الشيخ الفقيه الصدر العلم مفتي المسلمين، كان متواضعا حضر
مهابا ضخما، ولي الفتوى بعد الشيخ القوري، عند تأخيره أياما ثم مات فعادت إليه، 

 .ه 946 :م ماتصليت خلفه بمدرسة الحلفاء، وحضرت جنازته يو
   .وأخذ عنه الشيخ ابن هلال، ونقل عنه في نوازله، ووصفه بالعلم والتحقيق

                                                           

 ك ضمن مجموع.291 :مخطوط تحت رقم 9-2ص:  ،فهرسة ابن هلال "انظر -1
 . 109-9/109 ،سلوة الأنفاسو، 492-491 ،ترجمته في: نيل الابتهاجتنظر  -2
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 خمي المكناسي ثم الفاسي قاسم بن محمد اللأبو عبد الل   ه محمد بن  هو: 1القوري
الجماعة بفاس وعالمها لقوري بلد قريب من اشبيلية، شيخ شهر با ،الأصل الأندلسي

فهامة الشيخ الفاضل المتبحر في العلوم مع استحضار للنوازل؛ العلامة ومفتيها المشاور ال
أخذ عن أبي موسى عمران الجناتي وابن جابر الغساني، وعنه ابن غازي وانتفع وأجازه في 

مام سحنون والشيخ زروق وابن هلال وعبد الل   ه الزموري وأبو بالإالفقه بسنده المتصل 
 :وكان مولده سنة ،ه 992 :توفي سنةالحسن الرقاق وغيرهم، له شرح على المختصر، 

 ه .904
براهيم بن هلال السجلماسي  سنة ثلاث وتسع مئة  -رحمه الل   ه-توفي أبو إسحاق إ

 حياة حافلة بالعلم والعطاء.بعد  ،ه (، عن ست وثمانين سنة309)
 :العلمية آثار ابن هلالالمبحث الثاني:    

قصرت أيامها، وما ذاك إلا لما حياة العالم أطول من حياة غيره من الناس، وإن 
فه، ومن تلاميذ يحملون علمه، ومن مصنفات تبقى شاهدة له على يتصل به من علم يخل  

 مر الأيام، وقد ترك ابن هلال مصنفات قيمة منها:
ف كتابه المشهور بالنوازل، وهو عبارة عن الأجوبة التي أجاب بها ففي الفقه أل   -أ

ً  .والاجتماعية، وغيرها والقضايا الفقهيةيه في النوازل، ابن هلال سائل ا لقيمة ونظر
كد ذلك علي بن أحمد أرا ضمن المواد الدراسية بدرعة، الكتاب العلمية فإنه كان مقر

رأيت الطلبة بدرعة   ماوبعد فإني لحيث يقول: " ،جمع هذه النوازل ورتبهاالجزولي الذي 
براهيم بن هلال :المحروسة يتشوفون كثيرا لنوازل الشيخ العالم سيدي وكانت غير  ... إ

 .2"نهضت مني القريحة الساكنة لترتيبها على حسب الإمكان... متجانسة ...
 
 

                                                           

 . 191-2/190 ،سلوة الأنفاسو، 440-449 ،ترجمته في: نيل الابتهاجتنظر  :1
باط2419نسخة  ،ديباجة نوازله :انظر :2  .61 :وجه ،د مخطوط بالمكتبة الوطنية بالر
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كما جمعها ورتبها  ،1ه (301:رتبها تلميذه أبو القاسم بن أحمد بن علي )تكذلك 
 .2ه (1043:علي بن أحمد الجزولي )ت

قد قام بتحقيقه  (هلالنوازل ابن ) :ر الإشارة أن هذا الكتاب القيموتجد
وصدر  ،بريش في رسالة دكتوراه منذ سنواتسلام أ :ودراسته الأستاذ الفاضل الدكتور

 ً  :بتحقيق الدكتور أحمد بن عبد ال كريم نجيب في يناير (النوازل الهلالية)باسم ا مطبوع
 ه .1910 :. وكانت هذه النوازل قد طبعت على الحجر بفاس سنةم2019

حيث  ه (19النوازل تقييد وهو لعلي بن سعيد اليعقوبي )قوقد ألف على هذه 
 . 3"له كتابة على نوازل ابن هلال )ج(" جاء في ترجمته أن

براهيم علي أن و من ال كتب  (الدر الثمين)وكتاب  (النوازل)ذكر الدكتور محمد إ
 .4النوازلية المعتمدة

 (أبي الحسن الصغيرالدر النثير على أجوبة ) :وألف كتابا آخر في الفقه سماه -ب
  وهو موضوع المبحث الموالي.

ذكر المترجمون اسم هذا  ،ا لمختصر خليل في الفقه المال كيا شرحً ف أيضً كما أل   –ج
ً  ،الكتاب  .-فر لدينااحسب ما تو-ا في الفهارس أو نسخة في الخزائن ل كن لم نجد له أثر

جمع فيه كل ما يتعلق بالمناسك من أركان وواجبات  :(مناسك الحج) –د
يارة قبر المصطفى صلى الل   ه عليه وسلم ،وأعمال  . 5والأدعية المتعلقة بذلك ،وكذا ز

                                                           

ية بتمكروت1 مؤسسة علال و، 1646 :عدد ،: يشير الدكتور محمد العلمي إلى أماكن وجود هذا الترتيب: الخزانة الناصر
، 36 :عدد ،خزانة المعهد الإسلامي بسلاو، 1103/1 :عدد ،خزانة المسجد الأعظم بوزانو، 691-996 :عدد ،الفاسي

 .  24 :عدد ،وخزانة المسجد العتيق بالصويرة
طبعت هذه النوازل من جمع  حيث. 12612-3949-4919-4044-4049 :أرقام ،هو مخطوط بالخزانة الحسنية -2

ومحمد بن علي الأغزاوي.  ،محمد بن محمد بن عبد الل   ه :بتصحيح ،ه 1919 :سنة ،بن أحمد الجزولي في المطبعة الفاسيةاعلي 
 .4 :، هامش924 :ص ،التاريخي لمؤلفات المذهب المال كي الدليل

 .949ص  ،الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المال كي -3
براهيم عليل ،اصطلاح المذهب عند المال كيةينظر:  -4 مية . منشورات دار البحوث للدراسات الإسلا499ص  ،محمد إ

 .م2004 ،1وإحياء التراث بدبي، ط
باط -5    ع. 220رقم:  ،توجد نسخة منه بمؤسسة علال الفاسي بالر
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كما  ،اوهو من المفقودات التي لم يصل إلين :شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي -ه 
ء أنه شرح ابن حيث قال: وذكر لي غير واحد من الفقها ،الشفشاوني كرذكر ابن عس

 . 1الحاجب...شرحا عجيبا إلا أنه لم يوجد
شرح صحيح البخاري في أربعة  وفي الحديث: له كتاب اختصر فيه فتح الباري -و

وقد وصلني أن مركز ابن  .وعند التنبكتي وغيرهما ،وة الاقتباسأسفار كما جاء في جذ
 القطان للدراسات الحديثية بالعرائش يقوم بتحقيقه.

 الفهارس والتراجم:وفي 
 ،وهو تأليف في طبقات المال كية ،له اختصار الديباج المذهب لابن فرحون -أ

يادات التي أغفلها صاحبه ويشير الشيخ  ،2وقد اختصره ابن هلال وأضاف إليه بعض الز
 .3فر عليهاعبد الحي الكتاني إلى أنه يتو

وقد ورد ذكرها في كل  ،: بناها على إجازة ابن مرزوق ال كفيف له4فهرسته -ب
ل عليهم فنون العلم،  ، حيثالمصادر والمرجع التي ترجمت له ذكر فيها أشياخه ومن حص 

ياته، في نحو ثلاث كراريس. قال عنها ابن سودة: "افتتحها بقوله: الحمد  ،وإجازاته ومرو
جزء  ،ذكر صاحب فهرس الفهارس ،لل   ه منجح الطلبات إلخ. تقع في نحو الثلاثة كراريس

 .5أنها توجد بخزانته بخط المؤلف" 429ثاني صحيفة 
"فهارس علماء  :وقد تحدث عنها بإسهاب الدكتور عبد الل   ه المرابط الترغي في كتابه

يف بأنواع الفهارس المغربية.في الباب الثالث الذي خص   6المغرب"  ه للتعر
 ؛ةوخاتم ،من ثلاثة أقسام أساسية -كما يشير الأستاذ-تتركب هذه الفهرسة 

يه بحملته يتناول فيه توطئة في فضل علم الحديث ومزية إسناده :فالقسم الأول ، والتنو
                                                           

 .30ص:  ،دوحة الناشر :انظر  -1
باط تحت رقم:  -2  ك.240توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بالر
 .2/1106 ،فهرس الفهارس -3
وفي المكتبة الوطنية تحت  ،11961 :رقم ،ذكر الدكتور عبد الل   ه المرابط الترغي أماكن وجودها في الخزانة الحسنية -4

 (.11هامش ) 400 :ضمن مجموع. فهارس علماء المغرب 291ك-1299ك-ضمن مجموع 91ج :أرقام
يع بيروت، ط ، دار الفكر للطباعة211 ،عبد السلام ابن سودة ،دليل مؤرخ المغرب الأقصى -5  ، 1والنشر والتوز

 .م1339
قيمتها العلمية، منشورات - تطورها– فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة: منهجيتها -6

 . م1333 ،1داب والعلوم الإنسانية بتطوان، طكلية الآ
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كما يذكر فيه لقاءه  ،عما ألفناه في مقدمة بعض الفهارسوهو فيه لا يخرج  ،ورواته
 ،ه (999)تعبد الل   ه النيجي  ووأب ،ه (993الفرج الطنجي )ت ووهم: أب ،شيوخه

يه به وما  ،ه (301بن مرزوق ال كفيف )تاعبد الل   ه  وبفاس، والشيخ الثالث أب والتنو
 .1يحمله من سند، وتسمية ما قرأ عليه من مصنفات، ثم التصريح بما ظفر منه بالإجازة

ويستعرض  ،ابن مرزوق ال كفيف وما قرأه عليهمذكر فيه شيوخ  :والقسم الثاني
ً  ،ثمانية شيوخ، بالإضافة إلى والدهمنهم  وأجازوه كتابة إلا الشهاب ابن  ،اوقد لقيهم جميع

 . 9242 :حجر العسقلاني، فإنه يروي عنه بالإجازة العامة المكتوبة لأولاد مرزوق سنة
د الل   ه بن مرزوق أما القسم الثالث فقد خصصه للحديث عن والد شيخه أبي عب

ا ها. ويخصصه أساسً ل لقسم هو أوفر أبواب الفهرسة وأطووهذا ا ،ه (942الحفيد )ت
ي يصنفهم إلى فئتين:فيدوخ ابن مرزوق الحف بشيللتعر  ، و

 ،وذكروا له أسانيدهم فيها ،وعة من الشيوخ أخذ عنهم المصنفاتالفئة الأولى: مجم
 ثم سمى من المصنفات التي رواها عن هذه الطائفة من الشيوخ مسندة إلى مؤلفيها. 

أسانيدهم في والفئة الثانية: تسمية بقية الشيوخ ممن روى عنهم، ولم تحصل له 
 .3تلك الرواية

 أما الخاتمة فقد خصص لها عنصرين: 
يق أسرة ابن مرزوق، الالأول: إسناد حديثين مسل بن عن الأب اسلين عن طر

 عن الجد.
الثاني: عرض لائحة تآليف شيخه ابن مرزوق ال كفيف، سواء مما أنجزه، أو ما 

يق الإنجاز  . 4هو في طر
يقول الدكتور الترغي: "ويبدو من  ،لوفي ختام حديثه عن فهرسة ابن هلا

خلال عرض مواد هذه الفهرسة أن هيكلها مكون من ثلاث فهارس، تتداخل فيما 
 بينها.

                                                           

 بتصرف. 401-400فهارس علماء المغرب  -1
 المرجع نفسه. -2
 بتصرف. 404-409المرجع نفسه. ص  -3
 بتصرف. 404سه. ص المرجع نف -4
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 تخص القسم الأول. الأول: فهرسة ابن هلال،
 تخص القسم الثاني. نية: فهرسة ابن مرزوق ال كفيف،الثا
 .1تخص القسم الثالث لثة: فهرسة ابن مرزوق الحفيد،الثا
 262توجد نسخة منه في خزانة الرباط تحت رقم  (الرد على بعض المبتدعة) -ج

 ق.
تحت  ،توجد نسخة منها خطية بالخزانة الحسنية ،زيرسالة منه لولده عبد العز  -د

 ضمن مجموع. 10409رقم: 
 .2660تقييد على إضباره الفقيه المغيلي، توجد منه نسخة بالرباط تحت رقم:  -ه 
لم يشتهر كثيرا بتلاميذه ومترجميه، وهذه عادة كثير من  العجيب أن ابن هلالو

أعلام المال كية، كابن بشير والرجراجي وابن الفرس وغيرهم الذين أغفلتهم كتب 
يع لفاتهم أظهرت قدرتهم على التأصيلالتراجم، ل كن مؤ وبراعتهم في المناقشة  ،والتفر

ومعرفة الخلاف مع ما تميزوا به رحمهم الل   ه من التدقيق  ،والتحليل والتعليل والنقد
 والتمحيص.

أجمع أهل لأعلام وأكابر مشايخ الإسلام وعلى العموم فابن هلال من العلماء ا
حلاه صاحب الدوحة ب : "شيخ الفتيا وإمام أهل  ،2العصر على إمامته وفضله وولايته

ر لفضله وغزارة علمه واتساع باعه وعلو التقى، العالم العلم القدوة، كان أشهر من أن يذك
ً  .3مقامه"  .4ا: "فابن هلال من العلماء الأعلام وأكابر مشايخ الإسلام"ويضيف قائل

 .5وقال عنه الحضيكي: "عالم سجلماسة وصالحها وبركتها حيا وميتا"
ه ( مصاحبة ومراسلة، 313)ت :وكان بينه وبين الإمام ابن غازي المكناسي

ً ما كان بينه وبين أبي محمد عبد الل   ه بن محمد العنابي البوني)ت وتذكر المصادر  د بع :أيضا
جواهر : "امتدحه البوني بقصيدة لامية سم اها حيثه ( من ُأخو ة ومراسلات، 932

                                                           

 .404المرجع نفسه. ص  -1
 .م1399 ،، تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الرباط30ص:  ،دوحة الناشر :انظر -2
 .93المصدر نفسه ص  -3
 .30المصدر نفسه ص  -4
الجديدة بالدار . تقديم وتحقيق أحمد بومزكو، مطبعة النجاح 1/126لمحمد بن أحمد الحضيكي  ،طبقات الحضيكي -5

 .م2006 ،1البيضاء، ط
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ية  -رحمه الل   ه- مترجمنا، فخاطبه "الجلال في استجلاب مودة ابن هلال بقصيدة همز
 :مطلعها

 قية الأعلام والنبلاءــــوب           ءضلاــــوالفلماء ــخب ة العـــيا ن       
 ذوقاً وإدراكاً وفرط ذكاء       الصدور إمامهم ووحيدهم     صدر 

من العلماء الأعلام وأكابر مشايخ الإسلام، أجمع  -الل   هرحمه - هلالكان ابن و 
(: ه 1096)ت أهل عصره على إمامته وفضله وولايته، وكان كما يقول العلامة التنبكتي

 ، ونجمل أقوال مترجميه في عبارة العلامة الحضيكي1"آية في النظم والنثر ونوازل الفقه"
 القدوة.شيخ الفتيا وإمام أهل التقى، العالم العلامة العلم : "ه ( حيث قال1193)ت

ً  -رضي الل   ه عنه-كان  يل الباع فيها، عظيم القدر، عالي الشأن،  امتبحر في العلوم، طو
 .2"ره وأعجوبة دهرهفريد عص

وصف  المبحث الثالث: كتاب "الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير"   
  :وتقديم

يلي )ت ه (. 913هو كتاب شرح فيه ابن هلال أجوبة أبي الحسن الصغير الزرو
. ص(429) :ص( والثانية في464) :وقد طبع على الحجر بفاس مرتين، الأولى في

كما ية بكلية الآداب بأكادير الدكتور مبارك رخيص. الجامعواشتغل عليه في الأطروحة 
ية الإسلامية بالقطر الشقيق ليبيا بقسم الشريعة بتحقيقه  قام ثلة من طلاب الجامعة الأسمر

. 2009و 2006تحقيقا علميا في إطار بجوث جامعية في مرحلة الماجستير ما بين سنتي 
الفضل الدمياطي عن دار ابن حزم  مطبوعا باعتناء أحمد بن علي أبيالكتاب وصدر 

والثاني  ،ص 464 :في جزءين، الأول في حوالي م2011 :ببيروت في طبعته الأولى سنة
 ص. 490 :في

والدر النثير من ال كتب المعتمدة في المذهب، وإلى هذا يشير صاحب بوطليحية 
 قائلا: 

                                                           

، إشراف وتقديم عبد الحميد هرامة، 69-66 ،ه (1096أحمد بابا التنبكتي )ت ،نيل الابتهاج بتطريز الديباج -1
 .م1393 ،1كلية الدعوة الإسلامية بليبيا، طمنشورات 

 .126ص  ،طبقات الحضيكي -2
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 1ودره النثير كاللآلي                  مدوا نوازل الهلاليواعت
وعن هذا الكتاب ونوازله يقول صاحب عون المحتسب: "وقد رأيت له من 

ويضيف قائلا: "وأما أجوبة أبي الحسن  ،2التحقيق في دره النثير  ونوازله ما لم أره لغيره"
وكيفية شرحه لها أنه يأتي  ،وشرحها ابن هلال بالدر النثير 3جمعها تلميذه التسوليفالصغير 

ب ما قلت، وينقل من كلام أئمة المذه :ثم يقول ،لحسنبالسؤال والجواب من أبي ا
ً  ،يوافق فتوى الشيخ أبي الحسن ا في فقه مذهب مالك أحسن ويزيد: ولا أعرف كتاب

 .4من دره النثير"
ً  هاوأما عن دواعي تألفيه للكتاب فيذكر  ا نسخت أجوبةا: "فإني لمابن هلال قائل

وحيد عصره وفريد دهره،  ،لقاضي الشهيرالعلامة المفتي ا الإمام العالم الشيخ الفقيه
يزالمجمع على تقد  حامل رايته أبو ،في فهمه ودرايته وتحصيله هيمه في حفظ الفقه وتبر

يلي الشهير بأبي الحسن الصغير بن عبد الحق الحسن علي بن محمد وأكرم  -رحمه الل   ه– الزرو
يل والثواب الجميل ال كثير،مثواه  على قواعد  ،فوجدتها أجوبة شافية وأجزاه الأجر الجز

ية ومنهاجه المذهب صادرة من  جمة الفوائد، مشتملة على جواهر من العلم وفوائد، ،جار
قيدها عنه  ،وتعرب عن قدره الجليل فقهتنبئ عن درجته في ال ،فقيه محصل نبيل

براهيم بن :الأوحد وجمعها تلميذه الشيخ الفقيه المدرس المحصل العالم عبد  أبو سالم إ
غير أنه كما قيدها  -رحمه الل   ه-المعروف بابن أبي يحيى  ،الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي

فعزمت والل   ه المستعان بضم كل  ،بقيت غير مرتبة، بل تركها كذلك مختلطة ليست مبوبة
 ؛نازلة إلى مثلها، وتبويبها بجمع كل مسألة إلى شكلها. فإني لا أعلم من سبقني إلى ذلك

يقرب، أخذ ما يريده منها المستفيد الراغبليسهل  ونقلت  ،لى الباحث الطالبتناولها ع و

                                                           

: لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي )ت ،بوطيلحية )وهي نظم في المعتمد من ال كتب والفتوى على مذهب المال كية( -1
 .م2004 ،2اء، المكتبة المكية بالسعودية، طيحيى بن البر :. تحقيق ودراسة99ه (، ص 1244

ه ( 1930:ضي محمد عبد الرحمن السالك ابن باب العلوي )تالقا ،ب فيما يعتمد عليه من كتب المذهبعون المحتس -2
ريم نجيب. دار ابن حزم والدكتور أحمد بن عبد ال ك ،محمد الأمين ولد محمد )أباه( :. دراسة وتحقيق الدكتور140 :ص

 .م2011 ،1ببيروت، ط
براهيم ابن أبي يحي :هو -3  ،أخذ عن ابن رشيد وأبي الحسن الصغير ولازمه ،ى التسولي التازي الفقيه العلامةأبو سالم إ

 .1/919 ،شجرة النور ينظر: ه (.943:وجمع أجوبته التي شرحها مترجمنا ابن هلال )ت ،وتفقه عليه
 .92 ،المصدر نفسه -4
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يادة ولا نقص، وذيلت  ،ة منها باللفظ والنصكل مسأل على حسب ما وجدته من غير ز
ً  -رحمهم الل   ه- ونصوص أئمتنا وفقهائنا ،ها بأقوال علمائناجل   وتتميما للقصد  ،ا للإفادةتكميل

، والل   ه أسأل أن "الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير  "بوترجمته  ... والإرادة
وبجاه  ،وينفع الكاتب والناظر في الدنيا وفي اليوم الآخرة بمنه وفضله وطوله ،ينفعني به

 .1"سيدنا محمد خير العالمين
 :قيمة الكتاب وأهميته

لنوازل لمن أهم المصادر  "الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير"كتاب  ديع
مة ومتنوعة، قديمة هملأن صاحبها اعتمد فيها على مراجع  ؛الفقهية في عصر المؤلف

 دمنها. وكيف لا وهو الذي كان يعومعاصرة له، استطاع الاطلاع عليها والاستفادة 
يعتمد عليه في  موسوعة علمية، ومرجعا أساسيا في القرن التاسع الهجري، يرجع إليه، و

 وخصوصا الفقه.جميع العلوم والفنون، 
في شرح الأجوبة  لم يكن أول من ألف -رحمه الل   ه-ن ابن هلال إ حيثو

من فكر في الكتابة فيها، بل هناك من تقدمه في ذلك، سواء من فقهاء  بدايةالفقهية، ولا 
س ممن سبقه وينهل من المال كية، أو من فقهاء المذاهب الأخرى، فلا غرابة أن يقتب

بي الحسن الصغير واختصارها، نجده أكثر من الاقتباس ممن صغر أجوبة أ معموردهم، ف
 خصوصا المال كية منهم. ،تقدمه من الفقهاء

ة، كما اقتبس أيضا لم يكونوا على درجة واحدة من العلم والمعرف وهؤلاء الفقهاء،
 .لها أقوال منثورة ل كنرة، مشهو غيرمن شخصيات 

قضايا وفي بعض الأحيان  ،على قضايا فقهية متنوعة الكتاب احتوىذلك ك
أصولية إلى جانب النصوص التي كان ينقل منها بأمانة وإخلاص، هذا بالإضافة إلى 
الأسلوب السلس الفصيح الذي تميزت به ردوده، وتعليقاته على أجوبة أبي الحسن 

اشتغل بالعلم  الصغير الذي ينبئ أن المؤلف ليس بحاطب ليل، فهو الفقيه المتمكن، الذي
حظ أن ثقافته لم تأت من فراغ، فهو العالم الذي رسخت قدماه في العلوم رة، كما يلوالمذاك

 الأصول أو النوازل. الفقه أو المختلفة، سواء في الحديث، أو
                                                           

بة أبي الحسن الصغير لابن هلال  -1 ر عن دا ، اعتناء أحمد بن علي أبي الفضل الدمياطي،21-1/13الدر النثير على أجو
 . م2011 ،1ابن حزم ببيروت، ط
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  :منهج ابن هلال في الدر النثير
لعل أول عمل قام به المؤلف بعد نسخه لأجوبة أبي الحسن الصغير رحمه الل   ه، أنه 

يل المنقول في الأحكام، مدعومة في الغالب بالدليل المنقول، والتعلضمن شرحه المسائل و
عتماده على مؤسس المذهب ان من الطبيعي أن يكون أساس نقله واكالمذهب المال كي، و 

 ".الل   ه "الإمام مالك رحمه المال كي،
مشهورة في المذهب المال كي الذين لم يكونوا الشخصيات بعض الكما اقتبس من 

من العلم والمعرفة، فمنهم من بلغ درجة الاجتهاد المطلق، أو المقيد، أو على درجة واحدة 
ن اشتهر المذهبي، ومنهم المرجح والعارف لأقوال المذهب واختلافاتهم الداخلية، ومنهم م

أن يستفيد من الجميع، كل حسب  -رحمه الل   ه- ومع ذلك فقد حاولبالعلم والتأليف، 
 تخصصه ومجاله. 

شخصيات ليست مشهورة، وإنما لها أقوال منثورة،  اقتبس أيضا من ذلكك
وهو مؤلفات في الفقه، ل كنها نادرة،  ومبثوثة في ثنايا المصادر القديمة، وقد تكون لبعضها

ما جعل الوقوف على كل المصادر أمرا صعبا جدا، وقد تبين لي أثناء الوقوف على 
 ن ينقل في الغالب بالواسطة.المصادر المقتبسة عنها للتوثيق أن ابن هلال رحمه الل   ه كا

هذا بالإضافة إلى أن المؤلف في بعض الأحيان، كان إذا ذكر من اقتبس عنه 
من الفقهاء، سواء من له تآليف، أو من ليس له تآليف، لا يضيف المصدر الذي 
استقى منه معلوماته، أو من نقل عنه بالواسطة، فيقتصر على القول: قاله ابن عرفة، أو 

ومن ، و ابن سهل، أو ابن الحاج، أو القاضي عياض، أو غير ذلك...ابن حبيب، أ
المعلوم أن هؤلاء قد ألفوا أكثر من كتاب، فمنهم من ألف أكثر من عشرين أو أربعين 
كتابا، وبعضهم لهم تواليف معروفة، وبعضهم ليست لهم تواليف، وإنما أقوال مبثوثة في 

 ال كتب.
رحمه الل   ه المصدر الذي نقل عنه بالنسبة فكان من المناسب أن يذكر ابن هلال 

 ف، والواسطة التي نقل بها عمن ليس لهم مؤلفات معروفة.لمن لهم أكثر من مؤل   
وحتى لا يظن ظان أن دور ابن هلال السجلماسي رحمه الل   ه اقتصر فقط على 

ء رأيه الشخصي في النقل من تلك المصادر، والنخبة المختارة من الفقهاء دون إبدا
فيرجح ما يراه  لى أبي الحسن الصغير، فكثيرا ما نراه يدلي بدلوه،إ يقدمال الذي السؤ
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راء الفقهاء، ثم يبدي رأيه المستقل أحيانا في بعض المسائل، راجحا بعض عرضه لآ
الحسن الصغير في جوابه على السائل دون  امتباينة، وتارة يوافق العلامة أبوالمواقف ال

 وهذا قليل. ،مناقشة
يقة تنظيمه للكتاب فقد قام بتقسيمه إلى مسائل مرتبة على أبو أما عن ب اطر

وينقل من كلام  ،قلت :الفقه، حيث يأتي بالسؤال والجواب من أبي الحسن، ثم يقول
أئمة المذهب ما يوافق فتوى الشيخ أبي الحسن، وقد يستطرد أحيانا في الشرح فيذكر 

 .بعض الأحكام والمسائل التي لها علاقة بالجواب
حظه القارئ للكتاب من الوهلة الأولى كثرة النقول المتنوعة والمتعددة في ومما يل

لابن رشد، كما نقل  ،كتاب البيان والتحصيلذلك من و ،، ونسبتها إلى أصحابهاكل باب  
نصوصا عديدة عن فقهاء أجلة في المذهب، ونعني بهم أصحاب الإمام مالك، وتلاميذه 

بن القاسم، وابن الماجشون، وابن وهب، وسحنون، وابن عبد الذين حملوا عنه مذهبه، كا
 الحكم.

 :مصادر الكتاب
ن ابن هلال في الغالب ينقل من كتب مشاهير المال كية، وخصوصا من كا

نة أصح كتب الفروع فاعتمد بالدرجة الأولى على المدو  ،النخبة المختارة من فقهاء المذهب
نها أسد بن كتاب الأسدية، وهي مسائل دو  الأصل في الفقه المال كي رواية، وهي في

بن القاسم رجع عن االإمام مالك بالتلقي من ابن القاسم، غير أن  الفرات أحد تلامذة
ه سحنون عن ابن القاسم من فكانت المدونة هي ما كتب ،أشياء كان أفتى بها أسد

 .في الأسدية ت وتصحيحاتتحريرا
ثم اعتمد بعد ذلك على ال كتب المال كية التي ينقل عن أصحابها، حيث اختلفت 

 درجة الاقتباس والنقل عنها من مصدر لآخر، ومن المصادر التي اعتمدها كثيرا: 
   البيان والتحصيل، والمقدمات الممهدات :تب ابن رشد، ومن أهمهاك، 

 فتاوى ابن رشد.و
 لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي. ،التبصرة أو التعليق على المدونة 
 لابن العربي. ،أحكام القرآن 
 يادات  لأبي زيد القيرواني. ،النوادر والز
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 لابن بشير. ،التنبيه على مبادئ التوجيه 
 للقاضي عبد الوهاب. ،التلقين 
 لأبي مروان عبد الملك بن حبيب. ،الواضحة 
 لابن سهل. ،الإعلام في نوازل الأحكام 
 لفاسي على المدونة.تعليق أبي عمران ا 
 .يلي على المدونة  تقييد الزرو
 للبرادعي. ،تهذيب الطالب في اختصار المدونة 
 .أحكام ابن بطال 
 .حلل ابن عتاب 
 أبي زيد القيرواني.ابن ل ،الرسالة 
 للمازري. ،المعلم بفوائد مسلم 
 .طرر ابن عات 
 .طرر ابن عتاب 
 لأبي الحسن المتيطي. ،المتيطية 
 لابن عبدوس. ،المجموعة 
 .مختصر ابن عرفة الفقهي 
 للباجي. ،المنتقى 
 .مختصر ابن الحاجب الفقهي 
 للقاضي عياض. ،مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 
 للقاضي عياض. ،إكمال المعلم 
 .موطأ الإمام مالك 
 .نوازل ابن الحاج 
 .نوازل البرزلي 
 للمازري. ،مختصر المدونة 
 للعتبي القرطبي. ،العتبية 
 ية  لابن المواز. ،المواز
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 للقرافي. ،شرح التنقيح 
 .صحيح مسلم 
 .وثائق ابن كوثر 
 لأبي محمد صالح. ،المنهاج 
 لابن العربي. ،العارضة 
 وغيرها كثير. .للبرادعي ،تهذيب الطالب في اختصار المدونة 

التالي: المقدمة، مسائل من الطهارة وفق المسائل التي ضم ها الكتاب فهي  وأما
الذبائح والأيمان، مسائل من النكاح، مسائل من الرضاع، مسائل  والصلاة، مسائل من

من الطلاق والخلع والعدة والحضانة والنفقة، مسائل من البيوع والإجارات، مسائل من 
والقراض، مسائل في الرهن والحجر والإقرار والوكالة،  والمزارعة الصلح والشركة والمغارسة

استحقاق، مسائل الشفعة والقسمة، مسائل من مسائل من الحمالة والغصب والتعدي وال
، مسائل المفقود، مسائل من والحيازاتالأقضية والشهادات، مسائل من الدعاوى 

ية ونفي الضرر، مسائل من الوصايا  الحبس والصدقة والهبة، مسائل من الوديعة والعار
 والعتق، مسائل من الدماء والحدود.

 خاتمــة:
 يمكن تسجيل عدد من النتائج والتوصيات، منها: مةاهسإفي ختام هذه ال

 -أننا بإزاء دراسة علم من أعلام المال كية في هذه البلاد من المغرب الأقصى -
 وتلامذته لا يقل أهمية وتأليفا وتأثيرا من أقرانه وشيوخه -أقصد بلاد تافيلالت وسجلماسة

: السجلماسي )ت عبد الرحمان بن عبد الواحد الفلاليالسجلماسيين من أمثال: 
سالم عبد الل   ه بن محمد بن  يأبوه (، 1094: علي بن الزبير السجلماسي )توه (، 1023

أحمد وه (، 1144: أحمد بن مبارك السجلماسي )توه (، 1030: أبي بكر العياشي )ت
أحمد بن عبد العزيز وه (، 1164: بن محمد الحبيب الفلالي اللمطي السجلماسي )ت

عبد الهادي بن عبد ومسعود بن مبارك الفلالي، وه (، 1194: )تالسجلماسي الهلالي 
 ... وغيرهم كثير.ه (1291: هامي الشريف السجلماسي )تالل   ه بن الت
عنى بدراسة تأسيس معلمة للفقه المال كي لمنطقة سجلماسة وتافيلالت ال كبرى ت   -

 ونشره.أعلام ومؤلفات السادة المال كية والتعريف بجهودهم في خدمة المذهب 
أعلام الأمة في الفكر ومختلف صنوف المعرفة تنظيم ملتقيات علمية تحتفي ب -

 الشرعية والإنسانية.
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 :ثبت المصادر والمراجع
براهيم بن هلال السجلماسي وآثاره العلمية، محاضرة ألقاها الأستاذ عبد الل   ه  - إ
 .بمدينة فاس المغربية الهلالي

براهيم بن هلال السجلماسي،  - شخصيته العلمية من خلال كتاب النوازل. بحث إ
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية  لنيل دبلوم الدراسات الجامعية العليا، نسخة مرقونة

 .بالقنيطرة/المغرب
براهيم علي، منشورات دار البحوث  - اصطلاح المذهب عند المال كية. محمد إ

 .م2000 ،1وإحياء التراث بدبي، طللدراسات الإسلامية 
 .م1396 ،9ر العلم للملايين بيروت، ط خير الدين الزركلي، دا ،الأعلام -
عبد الوهاب بن منصور، المطبعة المل كية الرباط، سنة  ،أعلام المغرب العربي -
1393.  

ابن مريم التلمساني، وقف على طبعه  ،ي ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانالبستان ف -
 .م1309 المطبعة الثعالبية بالجزائر، واعتنى بمراجعة أصله محمد بن أبي شنب،

بوطيلحية )وهي نظم في المعتمد من ال كتب والفتوى على مذهب المال كية(.  -
مكتبة ه (. تحقيق ودراسة يحيى بن البراء، ال1244محمد النابغة بن عمر الغلاوي )ت

 .م2004 ،2بالسعودية، ط  المكية
أحمد بن القاضي  ،ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس في جذوة الاقتباس -

 .م1399 الرباط، ،المكناسي، دار المنصور للطباعة والوراقة
، اعتناء أحمد السجلماسي ابن هلال ،الصغير الدر النثير على أجوبة أبي الحسن -

 .م2011 ،1حزم ببيروت، ط  ، عن دار ابنبن علي أبي الفضل الدمياطي
أحمد بن القاضي المكناسي، تحقيق محمد الأحمدي  ،في أسماء الرجال درة الحجال -

  .م1391 ،1والمكتبة العتيقة بتونس، ط أبو النور، مكتبة دار التراث القاهرة 
، منشورات محمد العلمي :الدكتور ،الدليل التاريخي لمؤلفات المذهب المال كي -
  .م2012 ،1 المحمدية للعلماء، طالرابطة 

والنشر  عبد السلام ابن سودة، دار الفكر للطباعة ،دليل مؤرخ المغرب الأقصى -
يع بيروت، ط   .م1339 ،1والتوز
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محمد بن عسكر  ،ن بالمغرب من مشايخ القرن العاشرلمحاسن من كا دوحة الناشر -
للتأليف والترجمة والنشر،  تحقيق محمد حجي، مطبوعات دار المغرب الحسني الشفشاوني،

 .م1399 ،الرباط
محمد بن  ،ن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسدثة الأكياس بمومحا سلوة الأنفاس -

 ،1الثقافة الدار البيضاء، ط  ه (، تحقيق أسرة الكتاني، دار1944جعفر الكتاني )ت
 .م2004

خرج حواشيه  . محمد بن محمد مخلوف،شجرة النور الزكية في طبقات المال كية -
 .م2009 ،1ر ال كتب العلمية ببيروت، ط وعلق عليه عبد المجيد خيالي، دا

تقديم وتحقيق أحمد بومزكو،  حضيكي،مد بن أحمد الطبقات الحضيكي. مح -
 .م2006 ،1الجديدة بالدار البيضاء، ط مطبعة النجاح 

الرحمن عون المحتسب فيما يعتمد عليه من كتب المذهب. القاضي محمد عبد  -
ه (. دراسة وتحقيق الدكتور محمد الأمين ولد محمد 1930السالك ابن باب العلوي )ت

 .م2011 ،1ببيروت، ط  ،)أباه( والدكتور أحمد بن عبد ال كريم نجيب. دار ابن حزم
-فهارس علماء المغرب منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة: منهجيتها -
لعلوم منشورات كلية الآداب والدكتور عبد الل   ه المرابط الترغي، اقيمتها العلمية، -تطورها

 .م1333 ،1الإنسانية بتطوان، ط 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. عبد  والأثبات فهرس الفهارس -

 دار الغرب الإسلامي، الحي بن عبد ال كبير  الكتاني، اعتناء الدكتور إحسان عباس
 . م1392 ،2ببيروت، ط

يع ابن غازي. تحقيق محمد الزاهي، دار بوسلامة لفهرس  - لطباعة والنشر والتوز
 .م1394 ،1بتونس، ط
. مخطوط بالمكتبة الوطنية للممل كة المغربية بالرباط تحت رقم: فهرسة ابن هلال -

 ك ضمن مجموع.291
أحمد بن بابا التنبكتي، تحقيق الدكتور  ،لمعرفة من ليس بالديباج كفاية المحتاج -

  .م2004 ،1ثقافة الدينية بالقاهرة، ط مر، مكتبة العلي ع
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ة، مؤسسة عمر رضا كحال ،)تراجم مصنفي ال كتب العربية( معجم المؤلفين -
  م.1339، 1الرسالة، ط 

سلام أبريش )رسالة دكتوراه دراسة وتحقيق  .نوازل ابن هلال السجلماسي -
  .(بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة/المغرب مرقونة

  .د2419نسخة  مخطوط بالمكتبة الوطنية بالرباط. نوازل ابن هلال السجلماسي. -
إشراف وتقديم ه (، 1096ج. أحمد بابا التنبكتي )تنيل الابتهاج بتطريز الديبا -

 .م1393 ،1 لدعوة الإسلامية بليبيا، طعبد الحميد هرامة، منشورات كلية ا


