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 الملخص
تدريًسا  يمن العلماء األعالم الذين خدموا الفقه المالك -رحمه اهلل-يعد الشيخ زروق 

فتاًء وتأليًفا.. ورغم . كما هو الحال من الدراسة واالهتمام الفقهي بما يلزم تراثه ظذلك لم يح وا 
عند -في خانة التصوف هي  ر عدهاه  مؤلفاته التي اشت  علما أن  !مع تراثه العقدي والصوفي.

نما جلها في فقه الت كذلك، فهي ليست في التصوف العام، ليست -التحقيق قصد منها  صوفوا 
األخالقية، وربط التصوف ربط األحكام الفقهية بأبعادها التربوية و  -رحمه اهلل-الشيخ زروق 

. كما يرد وما يوافق الدليل وما يضاده وما -فقًها-بيان ما يقبل منه باألحكام الفقهية العملية و 
 في كتاب " قواعد التصوف" وغيره.

إلى إبراز جهود الشيخ في خدمة  األولفي المحور  لذلك كان هذا البحث الذي يهدف
ما كتبه في إظهار ، ثم ه وشروحاته لمصادر الفقه المالكيالمذهب المالكي من خالل مؤلفات

 فقه التصوف وبيان حكم مسائله كما في المحور الثاني.
 

 فقه التصوف. ،تصوف الفقهاء ،الشيخ زروق ،الفقه المالكي :يةالكلمات المفتاح
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 الرحيم بسم اهلل الرحمن

والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي األمين وعلى آله 
 وصحابته أجمعين، والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين..

 المقدمة

-846المصراتي رحمه اهلل تعالى ورضي عنه، ) الفاسييعد الشيخ زروق 
( من أئمة المالكية األعالالم الالذي خالدموا الفقاله المالالكي خدمالة كبيالرة، فهالو ه 899

من القالئل الالذين جالددوا فالي الالدرف الفقهالي المالالكي مالن خالالل ربالط  -رحمه اهلل–
وغيرهالالا. فأعالالاد لمحكالالام  العلالالوم الشالالرعية كالتصالالوف والعقيالالدة،أحكالالام الفقالاله ببالالاقي 

 الصوفية باألحكام الفقهية.الفقهية أبعادها التربوية، وضبط أصول التربية 
طالالالالوال حياتالالالاله بالفقالالالاله المالالالالالكي تدريًسالالالالا  –رحمالالالاله اهلل –اشالالالالتغل الشالالالاليخ زروق 

فتاًء وتأليًفا، وصارت مؤلفاته وشروحات وتحقيقاته الفقهية، مرجًعالا للفقاله  هوتعليًما وا 
المالالالكي فالالي الالالالديار المغربيالالة والليبيالالة، بالالالل وفالالي مختلالالف الربالالالو  اإلسالالالمية، لالالالذلك 

سهاماته العلمية والفقهيةرتفدراسة سي ينبغي أن ال تخلو منها المحافل العلمية،  ه وا 
 السيما تلك التي تعنى بعلماء ليبيا وفقهائها من المالكية. 

إن المتالالالالابع لمالالالالا ي كتالالالالب عالالالالن الشالالالاليخ زروق يلحالالالالظ االهتمالالالالام الكبيالالالالر بجانالالالالب 
التصالالالوف والعقيالالالدة فالالالي مؤلفالالالات الشالالاليخ زروق مالالالن خالالالالل العشالالالرات مالالالن الدراسالالالات 

غيالر أن الجانالب الفقهالي مالن  (1)كتوراه وغيرهالا مالن األبحالاث الجامعيالة دريح الوأطا
، فالشالاليخ زروق رسالالةايلالالزم مالالن الدراسالالة والعنايالالة والمد بمالالا ظاإلمالالام لالالم يحالالعلالالم هالالذا 

الصالالالوفي والمربالالالي كتالالالب عنالالاله الكثيالالالر، لكالالالن الشالالاليخ زروق الفقيالالاله المالالالالكي المجالالالدد 
للدرف الفقهي بليبيا وبالغرب اإلسالمي ال تزال الدراسات عنه شحيحة إن لم تكن 
معدومة،  مع العلم أن حتى  ما صنف من كتبه ومؤلفاته على أنه صوفي تربوي 

ية التي شهرها الناف على أنهالا فالي التصالوف هو فقهي باألساف، فمؤلفاته الصوف

                                                           
لعالالل آخرهالالا رسالالالة دكتالالوراه بعنالالوان "مالمالالح الالالدرف العقالالدي عنالالد صالالوفية الغالالرب اإلسالالالمي الشالاليخ زروق نموذجالالا"  (1

 م.31/01/2017القرويين بتاريخ للدكتور هشام الحليمي، نوقشت بكلية أصول الدين جامعة 
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ان ما يجوز في فقه التصوف وضبط مسائله وبي  -كما سيأتي– هي عند التحقيق
  منه وما ويكره ويمنع.

 ةى مؤلفاتالالالاله بالدراسالالالالتحظالالالاليكفالالالالي الشالالالاليخ زروق اهتمامالالالاله بهالالالالذا الجانالالالالب أن 
المالالكي  مؤلفالات كثيالرة فالي الفقاله -باإلضالافة إلالى هالذا-الفقهية، أما وأن الرجل لاله 

طلبالالالة، فالالال ن وفالالالي مصالالالادر الفقالالاله التالالالي كانالالالت معتمالالالدة عنالالالد العلمالالالاء ومقالالالررة علالالالى ال
غيالاب االهتمالام بالشاليخ زروق الفقياله التساؤل عن سبب  على -أوال-األمر يبعث 

الالالالدعوة إلالالالى مزيالالالد مالالالن  -ثانيالالالا–كمالالالا وقالالالع االهتمالالالام بالالاله صالالالوفّيا ومربّيالالالا.. ويسالالالتلزم 
حياء مشروعه ف المالكي مالن خالالل  يي تجديد الدرف الفقهالعناية بتراثه الفقهي وا 
وهالذا  ،سالتجدات العصالرية والنالوازل الوقتيالةشرح متونه ومصادره، شرًحا يتوافق والم

فالالالي هالالالذه الورقالالالة البحثيالالالة مالالالن  -إن شالالالاء اهلل تعالالالالى-مالالالا سالالالأحاول توضالالاليحه أكثالالالر 
ويتنالاول ثانيهالا: جهالوده  تناول أولها: مسالار الشاليخ العلمالي،خالل محورين اثنين، ي

 دمة المذهب المالكي.في خ
           

 يخ زّروق العلمية وملكته الفقهيةالمحور األول: مكانة الش

بخصالالائو وسالالمات، جعلالالت  -رحمالاله اهلل–وق تميالالزت حيالالاة الشالاليخ أحمالالد زرّ 
الصالالعوبات التالالي عاشالالها  رغمفالالاألقالالدمين والمعاصالالرين،  واهتمالالام   منهالالا محالالل عنايالالة  

حسالالالن فالالالي حياتالالاله مالالالن يالالالتم وغيالالالره، إال صالالالبره علالالالى الالالالتعلم ومكابدتالالاله فالالالي التحمالالالل و 
خالصالالالالهطوي المدرسالالالالة المالكيالالالالة المغربيالالالالة فالالالالي تالالالالاريخ  جعالالالالل اسالالالالمعه محفالالالالوًرا تالالالاله وا 

 والليبية، وصار محل مدح الجميع من داخل المذهب وخارجه.
العليالالة فالالي  فمالالن هالالو الشالاليخ زروق  وكيالالف درف وتعلالالم حتالالى وصالالل الدرجالالة

 العلم 
  وما مكانته بين المؤلفين والمصنفين ومقامه بين العلماء الراسخين 

هالالذه األسالالئلة وغيرهالالا هالالي مالالا سالالأحاول اإلجابالالة عنالاله مالالن خالالالل مطلبالالي هالالذا 
 المحور بحول اهلل تعالى.
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 ول: الشيخ زروق بي  فا  ومصراتهالمطلب األ 

أبو العباف أحمد بن أحمد بالن شهاب الدين  هو اإلمام األجلالشيخ زروق 
نسبة إلى جده الالذي ، 1وق، المشهور بالشيخ َزرّ المصراتي عيسى الب ْرن سي الفاسي

ر أصالالوله مالالن قبيلالالة البالالرانف البربريالالة مالالا بالالين مالالدينتي  وتنحالالد (2)،العينالالين كالالان أزرق
فالالاف وتالالازة بالالالمغرب مالالن أسالالرة معروفالالة بالصالالالح والالالور  والتقالالو ، لدرجالالة أن أهالالل 

 جعلوا لوالده ضريًحا مشهوًرا يزار إلى اليوم.المنطقة 
 (3)ومما يميز حياة الشيخ أنه من الذين ترجمالوا ألنفسالهم، فالذكر فالي كناشالتة

"عند طلو  الشمف من يوم الخميف الثاني والعشرين من  تكانوأنها والدته تاريخ 
 .(4)"(هال 846) ،شهر محرم سنة ست وأربعين وثمانمائة

ا فالالالالالي األسالالالالالبو  األول الالالالالذي تالالالالالال مالالالالاليالده نتيجالالالالالة كمالالالالا ذكالالالالالر أن والالالالالالداه توفيالالالال
(، فتربالى فالي حجالر جدتاله ألماله فاطمالة هالال 846للطاعون الالذي ضالرب فالاف سالنة )

التي حرصت على إدخاله الكتالاب  وتعليماله الصالالة وهالو ابالن خمالف  (5)أم البنين،
سالالالنين، كمالالالا درسالالالته مبالالالادد علالالالم التوحيالالالد واإليمالالالان والديانالالالة. فحفالالالظ القالالالران الكالالالريم 
وتمكالالن مالالن أساسالاليات العلالالم بالالالدين وهالالو ابالالن العاشالالرة، غيالالر أن القالالدر عجالالل بوفالالاة 

بيالالده،  قوتالاله جدتالاله فالالي تلالالك السالالن، ليتالالولى تربيتالاله أحالالد أقاربالاله، ويضالالطر هالالو لكسالالب
  فتعلم الخرازة وامتهنها حتى بلغ السادسة عشرة من عمره.

                                                           
"زروق" بفالالتح الالالزاي المعجمالالة ثالالم الالالراء المشالالددة المضالالمومة فالالواو سالالاكنة، ويطلالالق علالالى مالالن بالاله زرقالالة بالالالعين فالالي  (1

 بعض مناطق المغرب.
، المطبعالة الثعالبيالة لصالاحبها أحمالد 45البستان فالي ذكالر األوليالاء والعلمالاء بتلمسالان، ابالن مالريم التلمسالاني، و:  (2

 م.1908/هال 1326التركي وأخيه، طبعة بن مراد 
ات " بمثابالالة الترجمالالة الذاتيالالة للمؤلالالف، دّون فيهالالا نشالالأته وتعليمالاله مالالهالالي عبالالارة عالالن كشالالكول مالالن المعالالارف والمعلو  (3

فالالالادات تاريخيالالالة عالالالن مجتمالالالع فالالالاف، حيالالالث قضالالالى المؤلالالالف حياتالالاله  األولالالالي ثالالالم دراسالالالته للعلالالالوم وتعاطيالالاله للصالالالناعة، وا 
لتاريخ المغرب من الفتح اإلسالمي إلى نهاية العصالر الحالديث، محمالد المنالوني   األولى. ينظر: المصادر العربية 

 م.1983/ه 1404. مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر ال الدار البيضاء. طبعة 118و:  ،1
. المنشالأة الشالعبية 11الكناش: صور من الذكريات األولى للشيخ أحمالد زروق. تحقيالق علالي فهمالي خشاليم. و:  (4

 اإلعالن، طبعة خاصة بمناسبة مهرجان زروق )الذكر  الخمسمائة لوفاته(.للنشر والتوزيع و 
لمالا كانالت علياله مالن  -هالال 245التالي بنالت جالامع القالرويين سالنة -كانت تالدعى بالذلك أسالوة بالساليدة فاطمالة الفهريالة  (5

 العلم والصالح.
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وأتيحالت لاله الفرصالة  ،استفاد الشيخ من والدته ونشأته بحاضرة فاف العلمية
القالرويين  للتتلمذ على شيوخها والدراسة بمدارسها وجوامعها وفي مقدمة ذلك جامع

، فتكونالالت عنالالده ملكالالة إليالالهن والعلمالالاء الالالذين كالالانوا يالالأتو  مالالن علالالم شالاليوخهالالالذي نهالالل 
 لمية كبيرة وم ْكنة فقهية رصينة.ع

  هذه الملكة وتلك المكنة ستزداد رسوًخا وشحًذا بعد رحالته خالار  القالرويين
هال غادر بالالده ألداء فريضالة الحالو، وفالي طريقاله نالزل القالاهرة  873عام إذ إنه في 

عاًمالا يجالالف علمالاء ومكث فيها فتالرًة، ثالم بعالد أداء مناسالك الحالو لبالث فالي المدينالة 
الحرم النبوي الشريف من مختلف االتجاهات المذهبية والمشارب الفكريالة، ثالم قفالل 

هالال( وطالد  876من رحلة الحو، ودخل القاهرة واستقر فيها هذه المرة عاًمالا كالامال )
 :فيه العالقة باألزهريين وغيرهم من العلماء والمشايخ، ومنهم

 هال(. 889)ت  الكية في وقتهشيخ الم وري المصريهنور الدين السن -

      حسالالالالالان المعروفالالالالالةصالالالالالاحب التالالالالال ليف ال محمالالالالد بالالالالالن عبالالالالالد الالالالالالرحمن السالالالالخاوي -
 (.هال 902)ت 

أهالل معالارف  هأحمد بن عقبة الحضرمي، الذي كان له بالغ األثر فالي تلقينال -
 (.هال 895)ت  شطحالبد  والعن  التصوف السني البعيدة

مدينالالة  بالشالاليخ زروق إلالالى وبعالالد هالالذه الالالرحالت أخالالًذا وعطالالاًء، انتهالالى المسالالار
طالالاب لالاله المقالالام فيهالالا وأعجالالب ببسالالاطتها وصالالفائها، ف هالالال 886 عالالام الليبيالالة مصالالراته
"ط بالالع عليالاله غالالالب أهلهالالا مالالن الحيالالاء والتقشالالف، ومحبالالة الصالالالحين واالعتنالالاء وبمالالا 

فقالالالرر  (1)بالمنتسالالب إلالالى طالالالريقتهم. ولمالالا فالاليهم مالالالن السالالخاء ولالالين الجانالالالب للغريالالب"
النهالالائي بهالالا وقضالالاء بقيالالة أيالالام حياتالاله فيهالالا، وتالالزو  بهالالا واسالالتقدم زوجتالاله  راالسالالتقرا

المغربيالالالالة إليهالالالالا، وكالالالالان محالالالالل تالالالالوقير وتعظالالالاليم مالالالالن أهلهالالالالا، وتجمالالالالع حولالالالاله الطلبالالالالة 
واختالاره لهالا،  مصالراتهوالمريدون، وصارت لمجلسه الصالدارة ، وكالأن اهلل اختالار لاله 

أّمالا مالا ا فقالال للسالائل: "سئل عن سر إقامتاله بهالوهذا ما يفسر جوابه رحمه اهلل لما 
ذكالالرَت مالالن اسالالتيطاننا هالالذه البلالالدة، فالالأمر خالالار  عالالن قيالالاف النظالالر، غيالالر مصالالحوب 

                                                           
 .6و:  ،اإلشارات لبعض ما لطرابلف الغرب من المزارات (1
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بالالالالجزم وال معقالالالود لشالالاليء نعلمالالاله، بالالالل اتفالالالاقيو ظهالالالر وجالالالوده فلالالالزم موجالالالوده إلالالالى مالالالا 
 .(1)"يقتضيه الحق

إلالى أن انتقالل إلالى جالوار رباله  بمصالراتهلم يعد الشيخ رحماله اهلل لفالاف وبقالي 
سالالالنة، مخلفالالالا وراءه تركالالالة علميالالالة وخمسالالالين  اهالالالال، عالالالن عمالالالر ينالالالاهز أربًعالالال 899سالالالنة 

 سة، أفادت وتفيد طالب العلم والمعرفة.ينف
لفتالالاله مالالالن الذرّيالالالة فتالالالرك أحمالالالد األكبالالالر وأحمالالالد األصالالالغر مالالالن الزوجالالالة  ،أمالالالا خ 

وأحمالالد أبالالا الفضالالل باإلضالالالافة إلالالى عائشالالة مالالن زوجتالالاله  ،الفاسالالية، وأحمالالد أبالالا الفالالالتح
 خالالر، أمالالا أحمالالد األكبالالر فقالالدواحالالدًا تلالالو اآ ونر يالالخالثالالة األ، وقالالد تالالوفي الثةالمصالالراتي

وكالان معاله أخالوه أحمالد األصالغر  ،األمالر نهايالًة بالالجزائر بالين أتبالا  والالده باله راسالتق
 (2) .عن أسرة الشيخ زروق شيءالذي عاد إلى مصراته، ولم يعرف بعد هذا 

 العلمية ومكانته بي  علماء عصره المطلب الثاني: ملكته

العلمي السابق للشيخ زروق أورثه ملكًة علمّيًة ومكانالًة علّيالًة، فكالان المسار 
، ومفسالًرا فالي مجلالف المفسالرين، ولغوًيالا وأديًبالا فالي مجلالف ءفقيًها في مجلف الفقهالا

أهل البيان والبالغة، وسيد الطريقة ومحتسبها في مجالف الصالوفية. فأينمالا وّليالت 
فاستطا  أن يقنع من   يًسا وتأليًفاوجهك نحو العلوم الشرعية فثم جهود الشيخ تدر 

األتبا  ما أمكن به تشكيل نواة الطريقالة الزروقيالة، سالواء بفالاف التالي تعلالم بهالا، أو 
 بهالا إلالى أن توفالاه اهلل ا، وكذلك مصراته التي استقرمر منهم نتيلبجاية والقاهرة ال

 .ودفن بها

                                                           
 .92و: ، 1920المطبعة الحجرية ال فاف  ،الرحلة الناصرية ،الدرعيأحمد بن محمد بن ناصر  (1

للتوسع في ترجمة الشيخ أحمد زروق ينظر: "ذكريات مشاهير رجالال المغالرب فالي العلالم واألدب والسياسالة" لعبالد   (2
. وكتالالالالاب: "أحمالالالد زروق والزروقيالالالالة" لعلالالالي فهمالالالالي خشالالالاليم، 578-541و:  ،طبعالالالالة دار ابالالالن حالالالالزم 1اهلل كنالالالون   

الشالالاليخ أحمالالالد زروق وآراؤه اإلصالالالالحية: تحقيالالالق ودراسالالالة لكتابالالاله: عالالالدة المريالالالد الصالالالادق" إلدريالالالف عالالالزوزي، وكتالالالاب "
باإلضالالافة إلالالى: تحقيقالالات ومصالالنفات حفيالالد الشالاليخ زروق محمالالد طيالالب. أمالالا ترجماتالاله المختصالالرة فمبثوثالالة فالالي كتالالب 

الرجالالالال" البالالالن القاضالالالي،  ، و"درة الحجالالالال فالالالي أسالالالماءللسالالالخاوي "الضالالالوء الالمالالالع ألهالالالل القالالالرن التاسالالالعكثيالالالرة، منهالالالا: "
، و"شالالذرات الالالذهب فالالي أخبالالار مالالن لعبالالد اهلل العياشالالي "الرحلالالة العياشالالية، و"بالالن عسالالكر الشفشالالاونيال "دوحالالة الناشالالرو"

، ألحمالالالد بابالالالا التنبكتالالالي "نيالالالل االبتهالالالا  بتطريالالالز الالالالديبا ذهالالالب" البالالالن العمالالالاد الدمشالالالقي، و"البسالالالتان" البالالالن مالالالريم، و "
 ، وغيرها.كوهن الفاسيلحسن الل "طبقات الشاذلية الكبر و"
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حياتالاله علالالى خدمالالة  –رحمالاله اهلل-لقالد أوقالالف فقيالاله الصالالوفية ومحتسالالب طرقهالالا 
العلالالم وأهلالاله، مجتهالالًدا مجالالديا فالالي إحيالالاء روح الفقالاله المالالالكي مالالن خالالالل ربالالط أحكامالاله 
الشرعية بأبعادها األخالقيالة، وأيًضالا تنقيالة التصالوف مالن الخرافالات الوهميالة وربطاله 

، (1)الثمالانين هفاقالت مصالنفات، فوشالرح أخالر  حكام الفقهيالة، فالألف فالي ذلالك كتًبالاباأل
قالالال ، فالالالأغنى بالالالذلك المكتبالالالة (2)زال ينتظالالالريالالال البعض اآخالالالر الالالالو ق وطبالالالع، بعضالالالها ح 

وزود الخزانالالات بمصالالنفاتر ودراسالالاتر ، فالالي منتهالالى الضالالبط والدقالالةبتالال ليف  المالكيالالة
 ، واألساللوب(3)جلها يتسالم باالختصالار المفيالدوتحقيقاتر غاية في اإلبدا  واإلتقان، 

 .(4)الفريد الممتع
روقيالالالة: "وأمالالالا ت ليفالالاله صالالالاحب "البسالالالتان" عالالالن خصوصالالالية المؤلفالالالات الزّ  قالالالال

فكثيالالرة  يميالالل فيهالالا إلالالى االختصالالار مالالع التحريالالر، وال يخلالالو شالاليء منهالالا مالالن فوائالالد 

                                                           
( أن التالالالراث الزروقالالالي "يربالالالو عالالالن المائالالالة تالالالأليف، فالالالي 4630و:  ،14جالالالاء فالالالي موسالالالوعة معلمالالالة المغالالالرب )   (1

التفسير والحديث والفقاله والتصالوف والكالالم والطالب والتالراجم وغيرهالا مالن العلالوم والفنالون". غيالر أن هالذا العالدد يحتالا  
لالاله أكثالالر مالالن  اا واحالالدً عنالالاوين كتالالب زروق رحمالاله اهلل، فقالالد تجالالد كتاًبالالة إذا استحضالالرنا تعالالدد للفحالالو والتالالدقيق، خاّصالال

ا مالالن كتباله مكالرر تحالالت ا كبيالرً عنالوان. يقالول الصالادق بالالن عبالد الرحمالان الغريالالاني فالي هالذا السالياق: "ويالحالالظ أن عالددً 
 عنالالاوين مختلفالالة، والمحتالالو  واحالالد، أو مالالع اخالالتالف طفيالالف، بالتقالالديم أو التالالأخير أو االختصالالار، وذلالالك كمالالا فالالي هالالذا

)البيالع(، و)البالد   الكتاب )عدة المريد الصادق(، وكتابه )النصح األنفع والجنة للمعتصم من البالد  بالسالنة(، وكتالاب
والحوادث(، )والجامع لجمل من الفوائد والمنالافع(، فهالذه خمسالة عنالاوين هالي فالي الواقالع أسالماء متعالددة لكتالاب واحالد، 

ف( و)تأسالالاليف القواعالالالد(، فهمالالالا عنوانالالالان فالالالي قائمالالالة كتبالالاله، وال يكالالالاد يوجالالالد بينهالالالا اخالالالتالف، وكمالالالا فالالالي )قواعالالالد التصالالالو 
ا آخالر مالن ومضمونهما واحد، وربما اختصر المؤلف الكتاب في بعض رسائله الصغيرة، فكون هذا االختصار عالددً 

كتبه، كما في رسالته فالي الالرد علالى أهالل البالد ، تشالتمل علالى عشالر ورقالات هالي خالصالة لمالا قالاله فالي )عالدة المريالد 
 1427األولالى  بعالةطالدار ابالن حالزم. الصالادق بالن عبالد الالرحمن الغريالاني، "عالدة المريالد الصالادق" الصادق(. مقدمة 

 .13-12و:  ،م 2006/ه
قالالق منالالذ سالالنة  (2 الحمالالد هلل أنالاله بالالين الفينالالة واألخالالر ، نسالالمع عالالن تحقيالالق كتالالاب مالالن كتالالب هالالذا العلالالم وطبعهالالا، حيالالث ح 

 في العالم اإلسالمي.، في غياب التواصل بين المؤسسات األكاديمية، إلى اليوم حوالي ثالثين كتاًبا م2000
هنالالالالاك مؤلفالالالالات لالالالالزروق ال تتعالالالالد  خمالالالالف عشالالالالرة صالالالالفحة، مثالالالالل "مراتالالالالب أهالالالالل الخصوصالالالالية"، بالالالالل عنالالالالده "رسالالالالالة  (3

صالالالفحات، لكالالالن مصالالالنفات زروق  10األمهالالالات"، أو: "األصالالالول البديعالالالة والجوامالالالع الرفيعالالالة"، مطبوعالالالة فالالالي أقالالالل مالالالن 
ن   جاء بعضها مختصًرا في شكل رسائل قصيرة، إال أنها في غاية اإلفادة.رحمه اهلل، وا 

 .50دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر و:  (4
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عديالدة، وتحقيقالات مفيالدة، ساليما فالي التصالالوف، فقالد انفالرد بمعرفتاله وبجالودة التالالأليف 
 . (1)فيه"

تهالدف مبالرًزا قيمالة مؤلفاتاله وأنهالا  يغر الدكتور عبد الكالريم العلالوي المالد وقال
الم الشالالالالريعة الواضالالالالحة، والطالالالالرق الصالالالالوفية السالالالالنية السالالالالليمة، التالالالالي "إلالالالالى إبالالالالراز معالالالال

تسالالتقي أصالالولها ومنابعهالالا مالالن الكتالالاب والسالالنة وتبتعالالد عالالن كالالل مالالا يمكالالن أن يكالالون 
فيها أو يلصق بها من األهواء والبالد  أو يكالدر صالفوها مالن الخرافالات والتصالرفات 

 . (2)البعيدة"
 النه أمام مكتبة عامة إن المتأمل في مكتبة الشيخ أحمد زروق، يشع ر وكأ

، ففيهالالالالا: التصالالالالوف، والفقالالالاله، هالالالالافنوناخالالالالتالف و  هالالالالاا ومعارفهالالالالعلومنالالالالو  خاصالالالالة، لت
والتفسالالالير، والحالالالديث، والعقيالالالدة، والالالالذكر، والالالالر،ْحالت، والرسالالالائل، والشالالالعر، والطالالالب، 

 ة إحصالالالائيةمالالا يجعالالالل القيالالام بعملّيالالوغيرهالالا، والسالاليرة الذاتيالالة، والحالالروف، واألرقالالالام، 
تشعب مواضيعها من جهة للمؤلفاته في غاية الصعوبة، لكثرتها من جهة، و  دقيقة
 .لم يمنع بعض العلماء من المحاولة، غير أن ذلك ثانية

: "وأمالالا ت ليفالاله فكثيالالرة ... الالالذي يقالالولأحمالالد بابالالا التنبكتالالي ومالالن ذلالالك مالالا قالالام  
، وشالالرح "مختصالالر (4)، وشالالرح "إرشالالاد ابالالن عسالالكر"(3)منهالالا شالالرحان علالالى "الرسالالالة"

، رأيالالالالالت مواضالالالالالع منالالالالاله بخطالالالالاله عالالالالالن األنكحالالالالالة والبيالالالالالو  وغيرهالالالالالا، وشالالالالالرح (5)يالالالالالل"خل
" (2)، وشرح "العقيدة القدسالية(1)، وشرح "الغافقية"(7)، وشرح "القرطبية"(6)"الوغليسية"

                                                           
 .46البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان، ابن مريم و:   (1
 .4في تقديمه لكتاب: الشيخ أحمد زروق آراؤه اإلصالحية و:  عبد الكبير العلوي المدغري (2
يقصالالد رسالالالة ابالالن أبالالي زيالالد القيروانالالي التالالي شالالرحها زروق مالالرتين، وكالهمالالا مطبوعالالان: أحالالدهما فالالي مجلالالد واحالالد،  (3

 .والثاني في مجلدين

شالالالرح اإلرشالالالاد الفقهالالالي، وهالالالو شالالالرح لكتالالالاب: "إرشالالالاد السالالالالك إلالالالى أشالالالرف  عنوانالالاله الكامالالالل: مفتالالالاح السالالالداد الفهمالالالي (4
هالالال. وقالالد حقالالق الكتالالاَب بعالالض  البالالاحثين  732المسالالالك علالالى مالالذهب اإلمالالام مالالالك" البالالن عسالالكر البغالالدادي المتالالوفى 

 ، واهلل أعلم.لم يطبع بعدعله ب بليبيا، لقبجامعة المر 

 لم أعثر عليه. (5

بهذا العنوان: "شرح العالمة زروق علالى المقدمالة الوغليسالية فالي العقيالدة  -طفي مجلد من الحجم المتوس-مطبو   (6
 م.2010/هال 1431والفقه والتصوف". تحقيق محفوظ بوكرا  وعمار بسطة. نشرته دار ابن حزم. ط األولى 

سالالة مطبالالو  فالالي عنالالوانين: األول: "التالالذكرة القرطبيالالة للشالاليخ سالالابق الالالدين القرطبالالي" بشالالرح الشالاليخ أحمالالد زروق، درا (7
طالرابلف. والثالالاني: "المقدمالة القرطبيالالة  ،جمعيالة الالالدعوة اإلسالالمية العالميالالةعثمالالان إحميالد. منشالالورات:  وتحقيالق: أحمالد
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والسالالابع للغزالالالي، ونيالالف وعشالالرون شالالرحا علالالى الحكالالم، وقفالالت علالالى الخالالامف عشالالر 
المكيالين أخبالره، أن لاله أن بعالض  -رحماله اهلل تعالالى- عشر منهالا، وأخبرنالي والالدي

 ، وشالالرح "الحالالزب(4)، وشالالرحان علالالى "حالالزب البحالالر"(3)وعشالالرين شالالرحا ةعليهالالا أربعالال
 (7)، وشالرح "الحقالائق والالدقائق"(6)ألبالي الحسالن الشالاذلي، وشالرح مشالكالته (5)الكبير"

، وشالالالالالالالرح (9)، وشالالالالالالالرح "األسالالالالالالالماء الحسالالالالالالالنى"(8)للمقالالالالالالالري، وشالالالالالالالرح "قطالالالالالالالع الششالالالالالالالتري"
في التصوف لشيخه ابالن عقبالة، و"النصاليحة الكافيالة لمالن خصاله اهلل  (10)"المراصد"
و"إعانالالالالالالة المتوجالالالالالاله المسالالالالالالكين علالالالالالالى طريالالالالالالق الفالالالالالالتح  ،(12)" ومختصالالالالالالره(11)بالعافيالالالالالالة

  ."(13)"القواعد في التصوف والتمكين"، وكتاب
                                                                                                                                           

حسالالن زقالالور. دار التالالراث يالق: علالى مالالذهب السالالادة المالكيالة، بشالالرح العالمالالة الزاهالالد الشاليخ أحمالالد زروق البرنسالالي، تحق
م. كمالا توجالد نسالخ مخطوطالة لهالذا الشالرح 2005 ،هالال 1426ط األولالى:  ،دار الغالرب اإلسالالميو  ،الجزائر ون،ناشر 

 في الخزانة الحسنية بعنوان: "إفادة الولدان ببعض مسائل الدين في شرح األرجوزة القرطبية".

 الكتاب لم يحقق بعد.الغالب أن توجد نسخة منه في الخزانة الحمزاوية مبتورة األول، و  (1

 ا مالالن الثالالانيشالالرح الفصالالل األول مالالن هالالذا الكتالالاب وبعًضالالدقيالالق، فهالالو لالالزروق غيالالر  نسالالبة شالالرح "العقيالالدة القدسالالية" (2
 فقط.

 عالنوالسالابع عشالر ، دار ابالن حالزم ، صالدرا عالنوالخالامف عشالر عشالرالشالرح الحالادي  :من الشالروحات المطبوعالة (3
 بيروت.  ،دار الكتب العلمية

طبعته دار جوامع الكلم في القاهرة بهذا العنوان: "مفالاتيح العالز والنصالر فالي التنبياله علالى مالا يتعلالق بحالزب البحالر  (4
 لقطب األقطاب سيدي أبي الحسن الشاذلي" بتحقيق: أحمد فريد المزيدي.

 لم أقف عليه. (5

يليه الجامع لجمالل مالن الفوائالد أخر  هذا الشرح محمد عبد القادر نصار بعنوان: "شرح غوامض حزبي الشاذلي،  (6
 .م2011 ،ط األولى ،. طبعته دارة الكرز"والمنافع

 لم أقف عليه. (7

طبعتالاله المطبعالالة والوراقالالة  ،، تحقيالالق ودراسالالة مصالالطفى الغفيالالري"تعليالالق علالالى مقطعالالات الششالالتري"مطبالالو  بعنالالوان:  (8
 .م2012 ،ط األولى، مراكش ،الوطنية

تحقيالالالق يوسالالالف  ،الحسالالالنى ويليالالاله شالالالرح منظومالالالة الالالالدمياطي لخالالالواو أسالالالماء اهللمطبالالالو  بعنالالالوان: شالالالرح أسالالالماء اهلل  (9
 .م2007 ،ط األولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،أحمد

فالالتح المواهالالب "المقصالود كتالالاب: "المراصالالد فالالي التصالوف"، ألحمالالد بالالن عقبالالة الحضالرمي، وشالالرحه زروق بعنالالوان:  (10
تالالالاب: صالالاحب كهكالالذا ذكالالره  "تالالب ونيالالل المراغالالب.بيالاله علالالى بعالالض مالالا يتعلالالق بصالالدور المراتنوكنالالز المطالالالب فالالي ال

 2: رفعالالت بيلكالاله الكليسالالى   نايالالة"إيضالالاح المكنالالون فالالي الالالذيل علالالى كشالالف الظنالالون عالالن أسالالامي الكتالالب والفنالالون"، ع
 وقد ذكر الكتاب بأسماء أخر  قريبة منه. (،دون تاريخ) ،بيروت ،. دار إحياء التراث العربي175و: 

 مطبو  ومتداول. (11

 ".النصيحة الكافيةأي مختصر " (12

 الكتابان األخيران مطبوعان ومتداوالن. (13
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وهالالذه الثالثالالة فالالي غايالالة النبالالل والحسالالن، سالاليما األخيالالر ال نظيالالر لالاله. وكتالالاب 
نَّة للم "عالدة المريالد  باإلضالافة إلالى ."(1)عتصالم مالن البالد  بالسالنة"النصح األنفع والج 

الالالذي هالالو   (2)الصالالادق مالالن أسالالباب المقالالت فالالي بيالالان الطريالالق وذكالالر حالالوادث الوقالالت"
البالالالد  التالالالي يفعلهالالالا فقالالالراء ا مائالالالة فصالالالل بالاليَّن فيهالالال ضالالالمنه الشالالاليخ زروق نفالالاليف سالالفر

  وكيف أنها بعيدة عن المسلك الجنيدي. الصوفية،
قالالدر عشالالرين كراسالالا اقتصالالر فيالاله  (3)"البخالالاري" علالالى ةلطيفالال اتلالاله تعليقالالكمالالا 

. ولالالاله رسالالالائل (4)علالالالى ضالالالبط األلفالالالاظ وتفسالالاليرها، وجالالالزء صالالالغير فالالالي علالالالم الحالالالديث
ألصالالالالحابه مشالالالالتملة علالالالالى حكالالالالم ومالالالالواعظ وآداب ولطالالالالائف التصالالالالوف مالالالالع  (5)كثيالالالالرة

 ."(6)االختصار قّل أن توجد لغيره
ألن ، كلهالاللشيخ زروق ستوف التركة العلمية تلم غير أن محاولة التنبكتي 

و"نظالالالم فصالالالول  (8)و"الكناشالالالة" و"شالالالرح المباحالالالث األصالالاللية" (7): "الفهرسالالالة"لالالاله أيًضالالالا
و"رسالة األصول البديعة والجوامع الرفيعة"، و"رسالة  (9)السلمي في عيوب النفف"

                                                           
 .المريد الصادق، مع تغييرات طفيفةهو نفسه: عدة  (1

 مطبو  ومتداول. (2

مجلالالدات بعنالالوان: "شالالرح صالالحيح البخالالاري للشالاليخ زروق الفاسالالي"، تحقيالالق: عالالزت  ةفالالي خمسالالبمصالالر ا قالالديمطبالالع  (3
 .(دون تاريخ)القاهرة،  ،طبعته دار حسان ،علي عطية وموسى محمد علي

 صفحة. 56في  م2006دار ابن حزم سنة صدر عن  (4

تالولى بعضالالها بالالالتحقيق حفيالالد أحمالد زروق محمالالد طيالالب فالالي كتالالاب: "أصالول الطريالالق" ألحمالالد زروق، الالالذي طبعتالاله ( 5
 ، وقد ضمنه المحقق ست رسائل.م2010دار الكتب العلمية سنة 

ن كانالالت كلهالالا محالالررة مفيالالدة، إال أن علالالق عبالالد اهلل كنالالون علالالى مؤلفالالات الشالاليخ  (6 زروق فقالالال رحمالاله اهلل: "وكتبالاله وا 
عيونهالالا هالالي الثالثالالة )يقصالالد: "النصالاليحة الكافيالالة"، و "إعانالالة المتوجالاله المسالالكين"، و "قواعالالد التصالالوف"( التالالي ذكرهالالا 

وه صالاحب "االبتهالالا "، ويالزاد عليهالالا كتالاب "عالالدة المريالالد" الالذي ال نظيالالر لاله فالالي النضالالح عالن التصالالوف والالدفع فالالي وجالال
أدعيائه بالحجة والبرهان، وهو في نظرنا عالديل كتالاب "تلباليف إبلاليف" البالن الجالوزي، وربمالا فاقاله، الختصاصاله بهالذا 

نيالالل و . 561 -560و:  1العلالالم، ولمكانالالة صالالاحبه عنالالد المتصالالوفة أنفسالالهم". ذكريالالات مشالالاهير رجالالال المغالالرب   
 بسيط. ، بتصرف132-131االبتها  بتطريز الديبا ، أحمد بابا التنبكتي و: 

 ، واهلل أعلم.اسابقً ذكورة "الكناشة" المالمقصود  لعل (7

. "اللوائح الفاسية في شرح المباحث األصلية على جملة الطريقة الصوفية"دار اإلحسان بعنوان: صدر عن  (8
 .م2015بتحقيق: محمد عبد القادر نصار وعبد اهلل جمال سنة 

مطبالالو  بتحقيالالق: محمالالد طيالالب، أخرجالاله بعنالالوان: "عيالالوب الالالنفف ودواؤهالالا للشالاليخ أحمالالد زروق. طبعتالاله دار الكتالالب  (9
 .م2010 ،ط األولى ،بيروت ،العلمية
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، و"المواهالالالالب (2)، و"الالالالالدرة المنتخبالالالالة فالالالالي األدويالالالالة المجربالالالالة"(1)فالالالالي أصالالالالول الطريالالالالق"
، (4)، و"أحكالالالالالام الحالالالالالو"(3)دين الالالالالالدمياطي"السالالالالالنية فالالالالالي خالالالالالواو منظومالالالالالات نالالالالالور الالالالالال

، و"رسالالالالة فالالالي (5)"تأسالالاليف القواعالالالد واألصالالالول وتحصالالاليل الفوائالالالد لالالالذوي األصالالالولو"
 (7)، و"الجالالامع لجمالالل مالالن الفوائالالد والمنالالافع"(6)الالالوعظ"، و"مكاتبالالة إلالالى كافالالة الفقالالراء"

، و"مناقب أبي العباف أحمد بن عقبالة الحضالرمي"، و"شالرح (8)و"الوظيفة الزروقية"
، وشالرح "أرجالوزة (9)عقيدة اإلمام الغزالي"، و"اغتنام الفوائالد فالي شالرح قواعالد العقائالد"

، و"تحفالالة (10)و"األنالالوار السالالنية علالالى الوظيفالالة الزروقيالالة"  "(ابالالن البنالالا فالالي التصالالوف
ثالار كالالان الشاليخ زروق يميالل إلالى االقتصالاد فالالي . "وفالي كالل هالذه اآ(12) "(11)المريالد

 .(13)الكلمة واإليضاح في الفكرة"
بعد هذا الجرد السريع لمؤلفات الشيخ يظهر بجالء أنه فعالال جمالع بالين فقاله 

وبالالين ظالالاهر األحكالالام الشالالرعية ومقاصالالدها التربويالالة، وبالالين  ،الشالالريعة وعلالالم الطريقالالة
علالالوم وفنالالون عديالالدة ومتنوعالالة، جعلتالاله محالالل تقالالدير واحتالالرام مالالن المالكيالالة وغيالالرهم، 

 ومن الصوفية وخصومهم. 
           
                                                           

 .م2010بتحقيق محمد طيب،  ،بيروت ،صدر عن دار الكتب العلمية (1
 10، تقالالالع النسالالالخة فالالالي 4635توجالالالد نسالالالخة منالالاله بمكتبالالالة الملالالالك عبالالالد اهلل بالالالن عبالالالد العزيالالالز الجامعيالالالة تحالالالت رقالالالم:  (2

 ورقات، وهو متاح تحميله من موقع المكتبة على الشبكة.
. 218-177و:  ،أخر  هذا الشرح يوسالف أحمالد ضالمن تحقيقاله لشالرح أسالماء اهلل الحسالنى للشاليخ أحمالد زروق (3

 .م2007 ،ط األولى ،طبعة دار الكتب العلمية
 يوجد مخطوطا بالمكتبة الوطنية بالرباط. (4
 ه قواعد التصوف كما تقدم.هو نفس (5
 الكتابان األخيران موجودان بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية بالرباط. (6
 .م2016صدر عن دار الكتب العلمية سنة  (7
 م.2007 سنة بيروت ،صدر عن دار الكتب العلمية (8
 بتحقيق: محمد عبد القادر نصار. م،2010الكتب الثالثة األخيرة صدرت عن دارة الكرز سنة  (9

 هي نفسها "الوظيفة الزروقية" المتقدمة. (10
 حقيق محمد طيب.بت .م2010سنة  ،بيروت ،صدر عن دار الكتب العلمية (11
. و"الشالاليخ 147 -91حالالول مصالالنفات زروق ينظالالر: "أحمالالد زروق والزروقيالالة" لعلالالي فهمالالي خشالاليم، و: للمزيالالد  (12

إلدريف عالزوزي، طبعتاله وزارة األوقالاف  "الصادق تحقيق ودراسة لكتابه "عدة المريدأحمد زروق: آراؤه اإلصالحية: 
 .153 -127و:  ،م1998المغربية سنة 

 .58و:  ،المقدمة القرطبية على مذهب السادة المالكية (13

http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2015090223090811689&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=opac.bnrm.ma%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=INITREQ&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3%20%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84%20%d9%88%d8%aa%d8%ad%d8%b5%d9%8a%d9%84%20%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af%20%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84&beginsrch=1
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 وجهوده في خدمة المدرسة المالكية قزروالمحور الثاني: أثر الشيخ 

 الليبية والمغاربية

ا ا، ورًعالالا محققالالعالًمالال: "-كمالالا يقالالول مترجمالالوه-كالالان الشالاليخ زروق رحمالاله اهلل 
ا، شالالديد النكيالالر علالالى البالالد ، آيالالًة فالالي األمالالر بالالالمعروف والنهالالي عالالن المنكالالر، زاهالالدً 
   .(1)ا عند حدود العلم، وأحكام الشر  وآدابه"افً وقّ 

حركة إصالحية دينية كبالر ، نالال بهالا الصالفة الجليلالة  صاحب»كان بذلك ف
 والضالالخمة، التالالي أطلقهالالا عليالاله علمالالاء المغالالرب، وهالالي: محتسالالب الصالالوفية والعلمالالاء

 . (2)تطلق على غيره من علماء الصوفيةالتي لم 
 فما جهود الشيخ في خدمة الفقهين، فقه الشريعة وفقه الطريقة 

 كم نواحي التفكير كلها وكيف جعل الفقه المالكي فقًها عاميا يح
وما اإلضالافات النوعيالة التالي امتالاز بهالا عالن غيالره مالن علمالاء المالكيالة التالي 

 يمكن االستفادة من توظيفها في التمكين للفقه المالكي في زماننا 
الشبببرعية المطلبببب األول: جهبببود الشبببيخ زروق فبببي التلصبببيل الفقهبببي للعلبببو  

 المالكية ةبضوابط المدرس وضبطها

شديد النكير علالى البالد ، آيالًة فالي األمالر بالالمعروف والنهالي عالن "إن عبارة: 
" وعبالالالالالارة "فقيالالالالاله محتسالالالالالب الصالالالالالوفية " فالالالالالي الالالالالالنو اآنالالالالالف الالالالالالذكر، ولقالالالالالب "المنكالالالالالر

ليالالات الفقهيالالة التالالي ال تخلالالو منهالالا ترجمتالاله، تالالدل بجالالالء جالصالالوفية" وغيرهالالا مالالن الت
المالكيالة، بالين على مكانة الشيخ الفقهية وجهوده في خدمة وتجديد الالدرف الفقهالي 

باالهتمالالام المنحالالى الفقهالالي للشالاليخ  ظلالالم يحالال  –وكمالالا سالالبق فالالي المقدمالالة -ورغالالم ذلالالك
المنالاحي المعرفيالة األخالر  كالتربويالة والصالوفية وغيرهالا، علمالا أن  الذي حظيت باله

 نيت على الفقه باألساف كما سنر .كتبه كلها ب

                                                           
 .148و:  ،المطرب بمشاهير أولياء المغرب لعبد اهلل بن القادر التليدي (1

 .4628و:  ،14   ،موسوعة معلمة المغرب (2
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ْسالالالبةنالالالمهف الالاله - ة الح  "ذلالالالك الوظيالالالف الشالالالرعي الممتالالالاز، الالالالذي يعالالالم اختصاص 
فقهالالاء لإال لال تسالالند  -(1)ويشالالمل كالالل الوظالالائف الشالالرعية، حتالالى الخالفالالة والقضالالاء"

ي وصالالالفه وهالالالو مالالالا تحقالالالق فالالالي شالالاليخنا الالالالذ، المتمكنالالالين مالالالن أصالالالول الفقالالاله وفروعالالاله
وآخالالالر أئمالالالة الصالالالوفية المحققالالالين الجالالالامعين لعلمالالالي  ،(2)مترجمالالالوه بالبالالالار  فالالالي الفقالالاله

المذهبين، ومرتضى الفالريقين، " محقق النظرين، ومحصل الوب .(3)الحقيقة والشريعة
مقتالالالالد  أهالالالالل العلالالالالم البالالالالاطن، ومتبالالالالو  أهالالالالل الظالالالالاهر، وينبالالالالو  األسالالالالرار فالالالالي سالالالالائر 

مام أئمتنا"  . (4)المظاهر، قطب مغربنا، وا 
لحالالالالالالل المبالالالالالين ل (5)هي عالالالالالن المنكالالالالالر"امالالالالالر بالالالالالالمعروف والنالالالالالاآ"المحتسالالالالالب ف
. ال يكالالون إال مالالن الفقهالالاء الالالذين جمعالالوا بالالين الالالتمكن مالالن األحكالالام وحسالالن والحالالرام

آخر المحققين الجامعين . وهو ما تحقق في الشيخ زروق التنزيل والتبليغ واإلقنا 
  (6).بين الفقه والتصوف، المحتو به عند الطائفتين

 المصنفة على أنهاسبقت اإلشارة إلى أن المتأمل في مؤلفات الشيخ زروق 
نمالالا جلهالالا وأغلبهالالا فالالي فقالاله التصالالوف،  ،التحقيالالق ليسالالت فالالي التصالالوف العالالام عنالالد وا 

قصالالد منهالالا ضالالبط القضالالايا التربويالالة والروحيالالة الصالالوفية بضالالابط األحكالالام الفقهيالالة، 
وكتالاب ، "القواعالد فالي التصالوف" فكتب التصوف التي سبقت اإلشارة إليها  ككتاب

نَّالة للمعتصالم مالن البالد  بالسالنة" "عالدة المريالد الصالادق  كتالابو  ،"النصالح األنفالع والج 
"رسالالالة فالالالي ، وكتالالاب مالالن أسالالباب المقالالت فالالي بيالالان الطريالالالق وذكالالر حالالوادث الوقالالت"

  "الالالالدرة المنتخبالالالة فالالالي األدويالالالة المجربالالالة"، و"تحفالالالة المريالالالد"كتالالالاب أصالالالول الطريالالالق"، و 

ن صنفت  على أنهالا فالي التصالوف  إال أنهالا عنالد  -كما قلت–وغيرها من الكتب وا 

                                                           
 .يسير. بتصرف 549و:  ،1   ،ذكريات مشاهير رجال المغرب (1

 .166و:  ،3   ،الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، عبد الرؤوف المناوي (2

 .132و:  ،نيل االبتها  بتطريز الديبا  (3

 187و:  ،1الرحلة العياشية    (4

 . بتصرف محدود.549و:  ،1ذكريات مشاهير رجال المغرب    (5

طبعه المؤلف سنة  98و:  ،4   ،الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي لمحمد بن الحسن الحجوي (6
 بمطبعة إدارة المعارف بالرباط ومطبعة البلدية بفاف.ه  1345و  1340
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وفالي بيالان مالا يقبالل مناله فقهالا ومالا يالرد، ومالا يوافالق التحقيق هي في فقه التصالوف، 
 الدليل وما يضاده.

سالالنلحظ بجالالء ذلالالك  ""القواعبدفال ذا أخالذنا مالالثال كتاباله األشالهر فالالي التصالوف 
الحضالالالور القالالالوي للفقالالاله ولفقالالاله المالكيالالالة بالخصالالالوو، فابتالالالداًء بمقدمالالالة الكتالالالاب التالالالي 
صرح فيها بضرورة إيصال الطريقة بفقه الشريعة، وانتهاًء بالخاتمة التالي ألالّح فيهالا 
علالالالى ضالالالرورة االلتالالالزام بالكتالالالاب والسالالالنة وظالالالاهر األحكالالالام الفقهيالالالة  مالالالروًرا بالقواعالالالد 

( التالي ذكرهالا  كالل ذلالك يجعالل القالارد يتأكالد أن 225لعشالرين )المائتين والخمالف وا
 الكتاب هو كتاب فقهي باألساف.

 ولتوضيح ذلك أكثر أورد المالحظات اآتية:
ظبببة األولبببر: ضبببرورا اسبببتناد التصبببوو علبببر الفقبببه وخضبببو  الطريقبببة و حالمل

 .ةللشريع
لقالالالد صالالالرح الشالالاليخ زروق أكثالالالر مالالالن مالالالرة بضالالالرورة الرجالالالو  فالالالي بنالالالاء مالالالا هالالالو 

إلى حكمه الفقهي، وعدم حصالر الفقاله فالي المعالامالت والعبالادات الظالاهرة، صوفي 
بالالالالل ال بالالالالد مالالالالن تالالالالالزم بالالالالين العبالالالالادات الروحيالالالالة واألذكالالالالار التربويالالالالة الصالالالالوفية وبالالالالين 

ال تصالوف ( التالي نالو فيهالا علالى أناله "4األحكالام الفقهيالة، كمالا فالي القاعالدة رقالم: )
 -فالي معالرض اإلقالرار –أورد  " ثالمتعرف أحكام اهلل الظاهرة إال منهإال بفقه، إذ ال 

مالالن تصالالوف ولالالم يتفقالاله فقالالد تزنالالدق، ومالالن تفقالاله ولالالم  مالالا ينسالالب ل مالالام مالالالك قولالاله: "
 ".يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق

( التالالالي تحالالالدث فيهالالالا عالالالن 13واألمالالالر نفسالالاله يقالالالال أيًضالالالا عالالالن القاعالالالدة رقالالالم: )
 "،كمالة باألحكالامالعمالل، وحفالظ النظالام، وظهالور الحودوره في "إصالح  الفقهأهمية 

الفقاله والتصالوف شالقيقان فالي الداللالة ذكر فيهالا أن " ( التي20وكذلك القاعدة رقم: )
 ". هعلى أحكام اهلل تعالى وحقوق

( مالن ضالرورة 22رقم: ) القاعدة( و 21والمعنى نفسه ذكره في القاعدة رقم: )
حكماله  ال يصاللح العمالل بالشاليء إال بعالد معرفالةالعلم والمعرفة بأحكالام الفقاله، وأناله "

" كمالا فالي ال يجوز ألحد أن يقدم على أمالر حتالى يعلالم حكالم اهلل فيالهوأنه " ".ووجهه
 كذلك. 81القاعدة رقم:
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علالالالى ضالالالرورة  -رحمالالاله اهلل-( التالالالي نالالالو فيهالالالا 210وكالالالذلك القاعالالالدة رقالالالم: )
"التصوف ال يكمالالالل إال بالفقالالاله، وال يغنالالالي عالالالن الخضالالالو  التصالالالوف ألحكالالالام الفقالالاله، فالالال

الفقالاله فالالي علمالاله ال يصالالح التصالالوف بدونالاله، كالالان  "لمالالاالفقالاله بخالالالف العكالالف" ألنالاله 
 له. فمن ثم كان الفقيه الصوفي تالام الحالال، ه صدق القصد به محصاًل كان التزام  

بخالالف الصالوفي الالالذي ال فقاله لالاله، كفالى الفقاله عالالن التصالوف، ولالالم يكالف التصالالوف 
 ."عنه
 الثانية: إنكاره علر الصوفية المتفلتة م  األحكا  الفقهية. ظةو حالمل

على الصوفية الالذين ال يلتزمالون بأحكالام  غير ما مرة –رحمه اهلل–فقد أنكر 
الفقه، وشنع عليهم تكاسلهم عن الفقه وادعاء المعرفة بدون تعلم، كما في القاعالدة 

ال علالالم إال بالالتعلم عالالن الشالالار ، أو مالالن نالالاب منابالاله فيمالالا التالالي قالالال فيهالالا: " 25رقالالم: 
إنكار الفقياله علالى الصالوفي، وال " -26القاعدة رقم:  كما في-صح ي " لذلكأتى به

يصالالح إنكالالار الصالالوفي علالالى الفقيالاله، ولالالزم الرجالالو  مالالن التصالالوف للفقالاله فالالي األحكالالام 
االكتفالالالاء بالالاله دونالالاله. ولالالالم يكالالالف التصالالالوف عالالالن  وصالالالحّ  ،والحقالالالائق، ال بالنبالالالذ والتالالالرك

وفالي ذلالك قيالل: )كالن  .الفقه، بل ال يصح دوناله، وال يجالوز الرجالو  مناله إلياله إال باله
" بمعنالالى تعلالالم الفقالاله سالالابق ومقالالدم بالالل وحالالاكم فقيهالالا صالالوفيا، وال تكالالن صالالوفيا فقيهالالا(
 على غيره في مجال العلم والمعرفة.

االستشهاد واالستدالل بلقوال الفقهاء المالكيبة علبر المسبا ل  الثالثة: ظةو حالمل
 الصوفية.

الالالالذهب كمالالالا فالالالي إمالالالام المالالالذهب وبكالالالالم  راء بالالالأكثالالالر الشالالاليخ مالالالن االسالالالتدالل 
التالالي أشالالار فيهالالا إلالالى قالالول سالالحنون وغيالالره مالالن علمالالاء المالالذهب ( 45القاعالالدة رقالالم: )

علالى  (46"، كما أنكر في القاعدة رقالم: )بأنه ال يفتى بالمغرب بغير مذهب مالك"
كمالا " فال يصح قول من قالال: الصالوفي ال مالذهب لالهعدم التزام الصوفية بمذهب "

حبيالالالب وأبالالالي بكالالالر ابالالالن العربالالالي وغيالالالرهم،  ( قالالالول ابالالالن68رقالالالم: ) حكالالالى فالالالي القاعالالالدة
م عن عد"فيها ما رآه ابن العربي  جح( التي ر 111رقم: )والشيء ذاته في القاعدة 

رقالم:  " ونقل المعنى ذاته عالن الشالاطبي فالي القاعالدةجواز الزيادة في ألفاظ األذكار
  .(129رقم: )( و 121( ورقم: )57والقاعدة رقم: ) (43)
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مالن  ابن الفاكهاني فالي شالرح الرسالالة( قول 128رقم: )كما أورد في القاعدة 
ال فقد " :أنه )ليف في السما  نو بمنع وال إباحة(. يعني على الوجه الخاو، وا 

صح في الوالئم واألعياد ونحوها من األفراح المشروعة واالستعانة على األشغال. 
ستشالهد بالرأي " كمالا اف ذا المسألة جارية على حكم األشياء، قبالل ورود الشالر  فيهالا،

 (.168في القاعدة رقم: ) عبد اهلل القوري رحمه اهلل يأب
كمالالا كالالان يخالالتم المسالالائل الخالفيالالة بمالالا رآه المالكيالالة وذهالالب إليالاله إمالالامهم كمالالا 

وأما مذهب مالك فالي التي قال فيها بعد خالف "( 121)رقم: في قوله في القاعدة 
االبتدا  بالزيادة علالى ذلالك،  ذلك كله، هو الكراهة لعدم عمل السلف، ولسد ذريعة

الشالاليء نفسالاله فالالي و  ."والخالالرو  فيالاله لغيالالر الحالالق، وقالالد وقالالع مالالا اتقالالاه رضالالي اهلل عنالاله
 .(129القاعدة رقم: )

 قهية واستعماله لمصطلحات الفقهاءرابعة: ذكره لألحكا  الفال ظةو حالمل
مما يدلل أيضا علالى أن كتالب التصالوف هالي كتالب فالي فقاله التصالوف، ذلالك 

( 80رقالم: ) قاعالدةلمحكام الفقهية ومصالطلحات الفقهالاء كمالا فالي الالحضور القوي 
الفالالالرق بالالالين الضالالالروري والحالالالاجي هالالالي و"قالتالالالي تحالالالدث فيهالالالا عالالالن ترتيالالالب الحكالالالم الف

رض فيها لفقه السياسالة الشالرعية ( التي تع91.." وكما في القاعدة رقم: )والتكميلي
حفظ النظام واجب، ومراعالاة المصاللحة  ،تحريم الخرو  عن اإلمام بقول أو فعلو"

العامة الزم، فلذا أجمعالوا علالى تحالريم الخالرو  عالن اإلمالام، بقالول أو فعالل حتالى أن 
 جز في إجماعهم على الصالة خلف كل بر وفاجر مالن الالوالة وغيالرهم مالا لالم يكالن

ن كالان وكذا يرون الجهالاد مالع كالل أميالر مالن المساللمين، و  ،فسقه في عين الصالة ا 
 ."فاجرا ال غيره
( حكالالم فقهالالا علالالى الالالذين يلزمالالون أنفسالالهم الجالالو  94رقالالم: ) فالالي القاعالالدةأيًضالالا 

" وفي القاعدة رقم: قدر االتبا ، ال على قدر المشقة األجر علىوالعطش... بأن "
( التالالي منالالع فيهالالا الزيالالادة علالالى األذكالالار المنصالالوو علالالى صالاليغتها وعالالددها 111)

ما خر  مخر  التعليم ألن "المحصورة في ثالثة وثالثين عقب الصلوات  ركاألذكا
( فالي الالوارد مالن زيالادة )ساليدنا"" باسالتثناء وقف على وجهه من غير زيادة وال نقو

رقالم: كما لم تخل القواعالد  ،"، والوجه أن يقتصر على لفظهكيفية الصالة عليه 
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( 141( ورقالالالالالم: )136رقالالالالالم: )و  (129( ورقالالالالالم: )128) رقالالالالالم: (124رقالالالالالم: ) (121)
مالالن التصالالريح بالالالحكم الفقهالالي للمسالالائل ( 175رقالالم: )و  (168( ورقالالم: )159رقالالم: )و 

  ز أو الندب أو المنع أو الكراهة.الصوفية من الجوا
كالالل هالالذا يؤكالالد مالالرة أخالالر  أن الرجالالل كالالان فقيهالالا يخضالالع كالالل شالاليء ألحكالالام 
الفقه وقواعده وضوابطه حتى فالي الكتالب التالي صالنفت علالى أنهالا غيالر فقهيالة، أمالا 

ليالدرك جهالود الرجالل وتميالزه مؤلفاته الفقهية فال يحتا  القارد فيها إلالى كبيالر عنالاء 
 ي.تكما في المطلب اآ ومزاياه،

لشبببيخ زروق وهثرهبببا علبببر المدرسبببة المالكيبببة الليبيبببة المطلبببب الثببباني: جهبببود ا
 المغاربية.

إذا انتقلنالالالا مالالالن كتالالالب فقالالاله التصالالالوف إلالالالى بالالالاقي المؤلفالالالات الفقهيالالالة المباشالالالرة، 
بالالالل والمغاربّيالالالة   فسالالالنجد أن للشالالاليخ أيالالالادي بيضالالالاء علالالالى المدرسالالالة المالكيالالالة الليبيالالالة

سالالهامات رامالت شالالرح أصالالول المالالذهب ومالالا عل يالاله بشالكل عالالام، مالالن خالالالل مؤلفالالات وا 
 المعول في زمانه، ومن أهمها كما سبق:

 شرح مختصر خليل في فقه المالكية. -

 شرح رسالة أبي زيد القيرواني.  -

  شرح الوغليسية.  -

 شرح القرطبية. -

 مفتاح السداد الفهمي في شرح )اإلرشاد الفقهي( البن عسكر البغدادي.  -

 رسالة في ترغيب سكنى المدينة.  -

   .من البد  بالسنةالجنة للمعتصم النصح األنفع و  -

 مناسك الحو في الفقه. -

وغيرهالالا مالالن المؤلفالالات التالالي غطالالت مختلالالف المنالالاحي التالالي يحتاجهالالا طالالالب 
الفقه وأهله، والتالي تحتالا  إلالى دراسالة مسالتقلة عالن كالل مؤلالف منهالا، ولكالن لطبيعالة 

 المقام سأكتفي باثنين منها فقط. 
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 (1)الرسالة الب  هبي زيد القيروانيالكتاب األول: شرح 
ال يخفالالى علالالى كالالل منتسالالب للعلالالم قيمالالة كتالالاب الرسالالالة وأهميتالاله فالالي المدرسالالة 

، وتنوعالالت اجتهالالاداتهم فالالي شالالروح العلمالالاء لالاله قالالديمًا وحالالديثاً  المالكيالالة، لالالذلك تعالالددت
تبسيط معانيه وتذليل صعوباته وفتح مغلقاته، وكالّل يضالم،ن شالرحه مالا يالراه مناسالًبا 

ال فالالي مقدمتالاله: ".. فوضالالعت لطالبالاله ورواد دروسالاله، ومالالنهم الشالاليخ زروق الالالذي قالال
".هذه العجالة بحسب الوسع والتيسير.. وأن ينفع به الخاو والعام

(2)
 

تضمن شرح الشيخ زروق مباحث مسائل العقيدة، ثم األبواب الفقهية، على 
ترتيالالب الكتالالاب، مبتالالدًئا بالالأبواب الطهالالارة وخالالتم ببالالاب فالالي الرؤيالالا والتثالالاؤب والعطالالاف 

ل ذلالالالالك اإلطنالالالالاب الممالالالالل، واالختصالالالالار المخالالالالل، واللعالالالالب بالالالالالنرد... مجتنًبالالالالا فالالالالي كالالالال
 والتبسيط دون التعقيد، مستعينا في ذلك باللغة في بيان الغموض..

ساللك رحماله اهلل فالي الكتالاب مساللك إيالراد األقالوال فالي المسالألة ثالم االسالتدالل  
يرجحالالاله باآيالالالات القرآنيالالالة، واألحاديالالالث النبويالالالة، ثالالالم آراء مالالالن سالالالبقه مالالالن أعالالالالم لمالالالا 

هال(، وشرح مختصر ابالن الحاجالب ألبالي عبالد  803عرفة )ت المذهب، كحدود ابن
هالال(، والمختصالر الفقهالي للشاليخ خليالل  749اهلل محمالد بالن عبالد السالالم الهالواري )ت

هالالال(،  875هالالال(، وشالالرح ابالالن الحاجالالب ألبالالي زيالالد عبالالد الالالرحمن الثعالالالبي )ت 769)ت
 .وآخرينهال(  863وشرح الرسالة للق ْلَشاني )ت

فاسالالالتحق شالالالرحه بالالالذلك أن يكالالالون مرجعالالالا لطالالالالب الفقالالاله المالالالالكي ودارسالالاليه، 
فنقالالل عنالاله صالالاحب مواهالالب  المالالؤلفين فالالي فقالاله المالالذهب ومسالالائله،ومصالالدرا للفقهالالاء 

هال( في شرحه على مختصر خليل، وصالاحب  1102الجليل، واإلمام الخرشي )ت
الالالب هالالال( فالالي حاشالاليته علالالى شالالرح كفايالالة الط 1189"الفواكالاله الالالدواني"، والعالالدوي )ت

 الرباني، وغيرهم.

                                                           
بيالالالالالروت سالالالالالنة م، وطبعالالالالالة دار الفكالالالالالر ب1914طبالالالالالع الكتالالالالالاب مالالالالالرات منهالالالالالا: طبعالالالالالة دار الجماليالالالالالة بالقالالالالالاهرة سالالالالالنة  (1

 .م2006/هال1427بعة دار الكتب العلمية سنةم، وط1982ه/1402

لبنالالان، الطبعالالة األولالالى  ،زروق علالالى مالالتن الرسالالالة، عنايالالة أحمالالد فريالالد المزيالالدي، دار الكتالالب العلميالالة شالالرح الشالاليخ (2
 .09 :و ،م2006
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 لمقدمة القرطبية علر مذهب السادا المالكيةالكتاب الثاني: شرح ا

وال تالالزال طالالرق التالالدريف فالالي التعلالاليم العتيالالق  بالالالغرب اإلسالالالمي   تلقالالد كانالال
كلالاله تقالالوم علالالى حفالالظ المتالالون العلميالالة المختصالالرة حتالالى يالالتمكن الطالالالب مالالن ضالالبط 
المسالالائل الفقهيالالة والالالتمكن مالالن شالالتاتها، ومالالن تلالالك المتالالون العلميالالة المفيالالدة فالالي الفقالاله 

للشالاليخ  "مسببنو فببي الفببرل وال الولببدا هرجببوزا "أو  "المقدمببة القرطبيببة"المالالالكي 
هالالال( التالالي يبلالالغ عالالدد  567العالمالالة الفقيالاله أبالالي بكالالر يحيالالى بالالن سالالعدون القرطبالالي )ت

معانيهالا،  توضاليححاجالة الطلبالة إلالى فعمد الشيخ إلى شالرحها ل ( بيتًا،117أبياتها )
كمالالالالا يقالالالالول فالالالالي  ، شالالالالرحا سالالالالهل العبالالالالارة وافالالالالر الداللالالالالة،  وبيالالالالان محالالالالل التعقيالالالالد فيهالالالالا

ن ال يحفظون المقدمة القرطبية مالن لميال يقصد المتعمنهم   فقد رأيت كثيرا": المقدمة
 خفيالة وال جليالالة، فظهالر لالالي أن أضالع تقييالالدا اً ، وال وجوهالاليغيالر أن يعرفالوا لهالالا معالان

 ."مفيدا إن شاء اهلل، وأذكر فيه ما يكفي المرء في شأنه بفضل اهلل
ترتيالالب بيالالات حسالالب ترتيبهالالا الالالذي يوافالالق األ شالالرح –رحمالاله اهلل –وقالالد تنالالاول 

مالا  علالى النالاظم استدركماللغوية واالصطالحية،  مفاهيمبال الفقهية، مبتدئااألبواب 
الحالاليض و بالالاب التالاليمم  والطرائالالف والنكالالت الفقهيالالة، كمالالا فالالييالالراه مناسالالبا مالالن الفوائالالد 

 .والنفاف
وكمالالا فالالالي شالالرح الرسالالالالة: فقالالد اسالالالتعان هنالالالا باللغالالة المالالالتمكن مالالن فنونهالالالا فالالالي 

 مالالع مالالن القالالرآن الكالالريم والسالالنة النبويالالة د األدلالالةتقريالالب التعريفالالات والمفالالاهيم، ثالالم أور 
يالالالرادببيالالالان درجالالالة الحالالالديث و   مالالالا تقالالالرر فالالالي المالالالذهب مالالالن مالالالع تطبيالالالق َخرَّجالالاله،مالالالن  ا 

 األصولية.و القواعد الفقهية 
بعالالد إيالالراد الخالالالف فالالي  المالالذهب حورأي جمهالالورهم وتالالرجي العلمالالاءأقالالوال ثالالم 

والواضالالحة،  لمدونالالة،المسالألة، مالالع اإلحالالالة إلالالى مصالالادر األقالوال التالالي رجالالع إليهالالا كا
مؤلفالالالات لرسالالالالة، و ا وحوالرسالالالالة، والعارضالالالة، والبيالالالان والتحصالالاليل، والالالالذخيرة، وشالالالر 

 هم.اللخمي، والباجي، وابن القصار، وغير 
ما رام إليه صاحب الالنظم مالن ذكالر شاماًل ألحكام  فكان الشرح بذلك جامعاً 

 .قواعد اإلسالم الخمفل
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 الخاتمة

األزمالالالالان هالالالالو المالالالالذهب الرسالالالالمي لمنطقالالالالة الغالالالالرب كالالالالان الفقالالالاله المالالالالالكي عبالالالالر 
 -فالي زمالن الشاليخ زروق -اإلسالمي، ولكن متون هالذا الفقاله المقالررة علالى الطلبالة 

ومصالالالادره التالالالي يرجالالالع إليالالاله العامالالالة والخاصالالالة، هالالالي بحاجالالالةر إلالالالى مزيالالالد مالالالن الجهالالالد 
واالجتهالالالالاد والتجديالالالالد علالالالالى مسالالالالتو  التمثيالالالالل لهالالالالا، والتقريالالالالب لمشالالالالكالتها، والتبسالالالاليط 

قاله عموًمالا، والتنزيل الحسن لها على وقائعها، كما كان الفقه المالكي والفلعبارتها، 
الفكالالر كلالاله ووقالالائع فالالي ربطالاله مواضالاليعه بمنالالاحي  -أيًضالالا-يحتالالا  إلالالى بالالدل الجهالالد

 الحياة جميعها.
، فقالام ب حيالاء الالروح التربويالة ألحكالام ما قام به الشيخ زروق رحماله اهلل وهذا

كمالالالا قالالالام بشالالالرح  ،السالالاليما التصالالالوف ومسالالالائلهالفقالالاله الشالالالرعية، وربطالالاله ببالالالاقي العلالالالوم 
أصالالول المالالذهب ومتالالون الفقالاله المالالالكي، بمالالا يجعالالل منالاله فقهالالا معاصالالًرا لزمانالاله قريًبالالا 
من طالبه، وذلك ما نحتاجه في زماننا، ولعل اهلل يقيض في هالذا المحفالل العلمالي 

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.همًما تنهض لذلك آمين، وآخر 
 جعالمصادر والمرا

إيضالالاح المكنالالون فالالي الالالذيل علالالى كشالالف الظنالالون عالالن أسالالامي  (.1941) إسالالماعيل بالالن محمالالدالبغالالدادي، 
دار إحيالالاء  ،رفعالالت بيلكالاله الكليسالالى محمالالد شالالرف الالالدين بالتقايالالا، و :تحقيالالقالكتالالب والفنالالون، 

   لبنان. ،بيروت ،التراث العربي

الوغليسالالية فالالي العقيالالدة والفقالاله  شالالرح العالمالالة زروق علالالى المقدمالالة(. 2010) زيالالد الوغليسالالي والجزائالالري، أبالال
بيالالالروت،  ،دار ابالالالن حالالالزم ،محفالالالوظ بالالالوكرا  وعمالالالار بسالالالطة :تحقيالالالقط األولالالالى،  ،والتصالالالوف

 لبنان.

و:  4   ،الفكالر السالامي فالي تالاريخ الفقاله اإلسالالالمي ه(. 1345-1340)محمالد بالن الحسالن الحجالوي، 
 .، المغربالرباط ،مطبعة إدارة المعارف،  98

، نموذجالالا زروق الشالاليخ اإلسالالمي الغالالرب صالالوفية عنالد العقالالدي الالالدرف مالمالح(. 2017الحليمالي، هشالالام )
 ، المغرب.، جامعة القرويينرسالة دكتوراه

شالالرحه "النبالالذة الشالالريفة فالالي الكالالالم عالالن أصالالول  مالالعأصالالول الطريالالق، (. 2010الخروبالالي، عبالالداهلل محمالالد )
 ، لبنان.بيروت ،دار الكتب العلمية ،محمد طيب :يقحقت ،ط األولى، الطريقة
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 المغرب. ،فاف ،المطبعة الحجرية ،الرحلة الناصرية (.1920) أحمد بن محمد بن ناصرالدرعي، 

تحقيالالق: سالالعيد الفاضالاللي ط األولالالى، الرحلالالة العياشالالية، (. 2006) أبالالو سالالالم عبالالد اهلل بالالن محمالالدالعياشالالي، 
 .أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة ،دار السويدي للنشر والتوزيع ،سليمان القرشيو 

 طبعالالة خاصالالة بمناسالالبة مهرجالالان ،الكنالالاش: صالالور مالالن الالالذكريات األولالالى(. 1980الفاسالالي، أحمالالد زروق )
المنشالالالأة الشالالالعبية للنشالالالر  ،علالالالي فهمالالالي خشالالاليم :تحقيالالالق، زروق )الالالالذكر  الخمسالالالمائة لوفاتالالاله(

 مصراتة، ليبيا.والتوزيع واإلعالن، 

 ،بالالن محمالالد الشالاليخ مبالالارك تحقيالالق: قالاليفط األولالالى، ، النصالاليحة الكافيالالة(. 1993الفاسالالي، أحمالالد زروق )
  السعودية. ،األحساء-الظالل ومكتبةالرياض -منشورات مكتبة اإلمام الشافعي

تحقيالالالق: ط األولالالالى، ، هب السالالالادة المالكيالالالةالمقدمالالالة القرطبيالالالة علالالالى مالالالذ(. 2005الفاسالالالي، أحمالالالد زروق )
 . الجزائر ،الغرب اإلسالمي الجزائر ودار ،دار التراث ناشرون، أحسن زقور

الصالالادق بالالن عبالالد الرحمالالان  :تحقيالالقط األولالالى،  ،عالالدة المريالالد الصالالادق(. 2006الفاسالالي، أحمالالد زروق )
   لبنان. بيروت،دار ابن حزم،  ،الغرياني

عبالالد الالالرحمن  :شالرحط األولالالى،  ،األنالوار اإللهيالالة شالالرح الوظيفالة الزروقيالالة(. 2007) حمالالد زروقأالفاسالي، 
 .، لبنانبيروت ،الكتب العلمية دار، المزيديأحمد فريد  :ةعناي ،بن محمد العياشي المالكي

شرح أسالماء اهلل الحسالنى ويلياله شالرح منظومالة الالدمياطي لخالواو أسالماء (. 2007الفاسي، أحمد زروق )
 لبنان. ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،يوسف أحمد :تحقيق ، ط األولى،اهلل

دار الكتالالالب  ،المجيالالد خيالالالالي تحقيالالق: عبالالالدط الثالثالالالة، قواعالالد التصالالالوف، (. 2007الفاسالالي، أحمالالالد زروق )
 .لبنان ،بيروت، العلمية

 :تحقيالالقط الثالثالالة، الحكالالم العطائيالالة للقطالالب الجالالامع للشالالريعة والحقيقالالة، (. 2008الفاسالالي، أحمالالد زروق )
 .لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،رمضان محمد بن علي البدري

أو مفتاح اإلفالادة لالذوي العقالول والهمالم علالى معالاني  شرح الحكم العطائية(. 2010الفاسي، أحمد زروق )
مالالام كالالز اإلمر ، مصالالطفى مرزوقالالي، دار ابالالن حالالزم :تحقيالالقط األولالالى، ألفالالاظ كتالالاب الحكالالم، 

 لبنان. ، بيروت،التراث الثعالبي للدراسات ونشر

، ط وعلالى هامشاله كتالاب: عيالوب الالنفف للساللمي ،عيالوب الالنفف ودواؤهالا(. 2010الفاسي، أحمد زروق )
 ، لبنان.بيروت ،دار الكتب العلميةتحقيق: محمد إدريف طيب،  األولى،

نالالزار  ط األولالالى، تحقيالالق:الشالالرح الحالالادي عشالالر علالالى الحكالالم العطائيالالة، (. 2011الفاسالالي، أحمالالد زروق )
   لبنان. ، بيروت،دار ابن حزم ،حمادي

ط األولالى، تحقيالق:  ،إعانة المتوجه المسكين إلى طريالق الفالتح والتمكالين(. 2012) حمد زروقالفاسي، أ
 . تونف ،دار اإلمام ابن عرفةنزار حمادي، 
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 ،لغفيالالري المصالالطفى: وتحقيالالق دراسالالة ،الشُّْشالالَتري مقّطعالالات علالالى تعليالالق(. 2012الفاسالالي، أحمالالد زروق )
 المغرب. مراكش، الوطنّية، والوراقة المطبعة ،1ط

 :تحقيالقط األولالى، العطائيالة، الفتوحات الرحمانيالة فالي حالل ألفالاظ الحكالم (. 2013الفاسي، أحمد زروق )
   ، لبنان.بيروت ،كتاب ناشرون، محمد طيب

تقالالالديم: عبالالالدالحليم محمالالالود، حيح البخالالالاري للشالالاليخ زروق الفاسالالالي، الفاسالالالي، أحمالالالد زروق)د.ت(. شالالالرح صالالال
  مصر.القاهرة،  ،تحقيق: عزت علي عطية وموسى محمد علي، طبعته دار حسان

 الشالاليخ أحمالالد زروق، دراسالالة وتحقيالالق: أحمالالد :شالالرح، طبيالالةالتالالذكرة القر (. 2012طبالالي، سالالابق الالالدين )ر الق
، طالرابلف ،جمعية الالدعوة اإلسالالمية العالميالة منشورات سالم محمد مرشان،إحميد، و  عثمان
   ليبيا.

صالالالر المصالالالادر العربيالالالة لتالالالاريخ المغالالالرب مالالالن الفالالالتح اإلسالالالالمي إلالالالى نهايالالالة الع(. 1983المنالالالوفي، محمالالالد )
ؤسسالة ممنشورات كلية اآداب والعلوم اإلنسالانية، جامعالة محمالد الخالامف، الربالاط،  ،الحديث

 ، المغرب.الدار البيضاء بنشرة للطباعة والنشر،

عنايالة:  البسالتان فالي ذكالر األوليالاء والعلمالاء بتلمسالان،(. 1908بن أحمالد، محمالد بالن محمالد )ابالن مالريم( )ا
 ، الجزائر.المطبعة الثعالبية بي شنب،محمد ابن أ

 ،عالدة المريالد الصالادق :ةتحقيالق ودراسال ،الشاليخ أحمالد زروق آراؤه اإلصالالحية(. 1998عزوزي، إدريف )
 ، المغرب.وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

تقالديم: محمالد بالن  كريات مشاهير رجال المغالرب فالي العلالم واألدب والسياسالة،(. ذ2010) عبد اهللكنون، 
 ، بيروت، لبنان.، دار ابن حزمعزوز

 


