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 ملخصال

دور كبيير  وكيان لميم ة في  تي ا المييادين ميديما وايدي ا،للعلماء الليبييين ننجيازاع يميمي
رساء موايده وأصوله  في  المغيرب اصمصيا ونتير فروييه، خاصية   ف  نتر المذهب المالك  وا 
أييام اكييم  العبيييدييني الييذين مارسييوا جميييو اللييرث والوسيياول ل  بيييع أسيير دوليي مم، ونتيير ال كيير 

اإلميام ابين سلة هيالالء العلمياء اصجي ءي بيرز التيع  ولمر أصول الدين الصاياة.  وف  سل
ه(ي الييذك كييان لييه ال ييب ير الكبييير فيي  الاركيية ال كرييية فيي  زمانييه،  432 منميير اللرابلسيي   عال

نليا سييرا اإلميام، وموام يه ريد جيراوم العبييديين،  م ه أ ره بعد مما يهي فالبايت  ليرثوخلدع موا
ف ه(، كمييا تييمل ميميية ك ابييه فالكيياف  فيي  ال ييراو  460 ومان ييه مييو المن صيير بيين خييزرون  ع

ومنمج الماللف فيهي هذا الك اب الذك يع بر من أواول ما صنف ف  يلم المواريت ف   ، هوأهمي
 المذهب المالك .

  .يلماء ليبيا ، الكاف  ف  ال راو ، المذهب المالك ،ابن المنمر الكلمات المفتاحية:
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 مقدمةال

الامييييييد ل رب العييييييالمين، والصيييييي ا والسيييييي م يلييييييا سيييييييدنا مامييييييد أتييييييرف 
 :آله وصابه، ومن اه دى بمديه نلا يوم الدينالمرسلين، ويلا 

 وبعد،
ييييرف المغيييرب اصوسيييل نبيييور الجيييم الغ يييير مييين اصومييية والعلمييياء يليييا مييير 

الميذهب العصور واصزمان ف  جميو اصمصيار واصملياري اليذين سيعوا نليا خدمية 
داور ييييه، و صييييينيف المصييييين اع الن يسيييية فييييي  أصيييييوله  و وسييييييو هو ليييييوير  المييييالك 

وفرويهي هيذه المصين اع خليدع سيير هيالالء العلمياءي اليذين  م ليع فييمم اصخي ث 
والتييييجاية العلمييييية والمييييروءا وال رفييييو ييييين الييييدنيا والييييدناياي فكييييانوا فيلميييياء الاييييثف 

فعيوا اقيقة. ومد كان للقلر الليب  مسل وافير مين هيالالء العلمياء اصجي ء، اليذين ر 
ا راية أهل الجماية والسنة، وخدموا مذهب اإلمام مالك بن أنر خدمة جليلية ميديم  

 .اوادي   
العييالم العاميييل أبييو الاسييين ابييين  الالء العلمييياء ال ريي ء نجيييد اإلمييياموفيي  سلسيييلة هيي

ه(، اليييذك سيييبااول مييين خييي ل هيييذه الورمييية  سيييليل  345 المنمييير اللرابلسييي   ع
 .لمالك الروء يلا جموده ف  خدمة المذهب ا

مسييمع الباييت نلييا مللبييين بعييد المقدمييةي  ناولييع فيي  المللييب اصول سيييرا 
ابن المنمر الذا ية ونتب ه العلمية،  م اس عررع تيوخه وأمرانيه و  مذ يه و بلي يه 

فالكاف  فييي  ال يييراو ف. أميييا فييي  الملليييب ال يييان  فبتيييرع نليييا أايييوال يالمتيييمور بييي
ال قافة الساودا ويلا الايياا العامية، يصر اإلمام ابن المنمر، وأ ر السياسة يلا 

وسييللع الرييوء يلييا أ يير نخيي ص اإلمييام وأخ مييه الم جلييية فيي  موام ييه الخالييدا 
ا مميا ماليه العلمياء والم كيرون، و ايد ع ب  صييل يين أهميية ك ابيه فالكياف  انل م  

ووصيي ع نسييخه بزيجيياز، وبينييع ميينمج اإلمييام ابيين المنميير   ييه،وميمف فيي  ال ييراو 
 .، وجاءع الخا مة جامعة للن اوج وبع  ال وصياعمن مساوله اذج  نمو أفيه، و 
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 مشكلة الدراسة

 324(العييالم الليبيي  ابيين المنمييرفيي  نبييراز جمييود  ه الدراسييةذتييكلة هييم  م ييل 
 ف  خدمة المالك  من خ ل ك ابه الكاف  ف  ال راو .  ه(

 أهداف الدراسة

الخيامر خييدم السيينة  سي مدف الدراسيية ال عرييف بزمييام ليبي  جليييل مين القييرن 
ا، وبرز ف  يلم ال يراو  في  الميذهب الميالك . كميا أنميا   غييا بييان مكانية يموم  

 ك ابه ف  يلم ال راو .
  أهمية البحث

  ري  أهميية البايت في  نبيراز موامييف اإلميام ابين المنمير الخاليدا، وجمييوده 
فييي  رد ال كييير التييييع  واليييذب يييين أصيييول أهيييل الجمايييية والسييينة، وخدمييية ال قيييه 
المالك  ف  ال روع من خي ل ك ابيهي اليذك اي ميد يلييه أصيااب الك يب المصين ة 

من أواول الك ب وأمدمما ال    اي صنهال قه المالك  بعده غالب   ف  يلم ال راو  ف 
 .مما وصل نلينا خدمع يلم ال راو  مس ق   

 منهجية البحث

فييي  جميييو اصخبيييار الم علقييية بسييييرا  اا اسييي قراوي  ت منمجيييا جمعي ييياي ميييد الباييي
نجازه العلم  القيم وسيامه ال اريخ ، وذلك بالرجوع نلا أتمر  اإلمام ابن المنمر وا 

وأخبيييار  ،وفييي  ال ييياريب الليبييي  والمغيييارب  ،الك يييب المع ميييدا فييي  الميييذهب الميييالك 
 .العبيديين، و وسل بمنمج  اليل  أايانا ف  ربل سيامنا المعاصر بسياث اإلمام

 راسات السابقةالد

 :لم أي ر يلا بات مس قل لإلمام أب  الاسن ابن المنمر، يدا ما ورد ف 
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  ا مييه ال، و اقيقييه  (1 الييدك ور الع ميية امييزا أبييو فيياررأباييات ومقيياالع
فالكيييياف  فيييي  ال ييييراو ف، ف يييي  القسييييم الدراسيييي  أسييييمب  لك يييياب ابيييين المنميييير

ل اسييي  دع مييين يميييل  يييه، والاقيقييية أننييي  الماقيييث فييي  ال عرييييف باإلميييام ومال 
 .ا بعد جمد جميد ف  الاصول يلا نسخة منهالماقث ك ير  

   فييي  ك ابيييه: فمباايييت فييي  15: ، ص1993وميييا ذكيييره اليييدك ور الجييييدك )
  ."المذهب المالك  ف  المغرب

 أهمية الدراسة

  جليييا أهميييية البايييت فييي  بييييان ااجييية التيييعوب اإلسييي مية يامييية والتيييباب 
عياملين في  سيبيل  رسييب المينمج الصياي  في  خاصة نلا معرفية جميود العلمياء ال

فييي  الميييذهب الميييالك  تيييريعة فييي   الم م يييل -ام يييداء بيييالنب   - اليييديوا وال بليييي 
المغييرب العربيي ، وانعكاسيياع ذلييك يلييا الاييياا السياسييية، واالج مايييية، وال كرييية، 

 و رسيب الموية الدينية والولنية.
           

 ابن المنمرترجمة اإلمام المطلب األول: 

 اسمه
: يلي  بين (1 نيهن، ومييل (2 أبو الاسن يل  بن مامد بن المنمير اللرابلسي 

م ا  ييياث المصيييادر والمراجيييو فييي  وهيييذا يبيييين ييييد ،ماميييد بييين المن صييير اللرابلسييي 
  ه.اسم

                                                           
انمر أرواء يلا جوانب من اياا ليبيا العلمية اميزا أبيو فيارر منتيوراع مالليا، ودور ليبييا في  نتير الميذهب  (1

ه، والقسيييم الدراسييي  فييي   اقيقيييه لك ييياب ابييين  1435الميييالك  ا يييا القيييرن الخيييامر المجيييركي ميييال مر اإلميييام ماليييك 
 :ص ،اآلداب وال ربييية زلييي ن العييدد ال ييان  المنميير فالكيياف  فيي  ال ييراو ف، ومقييال فيي  مجليية العلييوم اإلنسييانية، كلييية

 الييدول  مين اصيمييال الكامليية لمييال مر اإلمييام مالييك 1085 :ص ،2جيياء فيي  نااليية  –ليم أمييف يليييه -،482-483
 ه. 1435

 ، الصيييلة البييين تيييكوال  ع273-274/ 7ه(،  544للقارييي  يييييا   ع رك و قرييييب المسيييالك  ر ييييب الميييدا (2
ه(،  808 ،  ييييييياريب ابييييييين خليييييييدون  ع266-265 :ه(، ص 721 رالييييييية ال جيييييييان   ع ،642 :(، صه 578

، تيييجرا النيييور الزكيييية 165-166 :ه(، ص 1153 ، ال يييذكار فييي  مييين مليييك ليييرابلر البييين غلبيييون  ع1/572
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نامش ف  خرم ادي ه ين  مانة اإلمام  (2 نال أن الدك ور امزا أبو فارر
ابن المنمر ووفا هي اإلتكال المليرو  ايول االسيم، وميال: فننيه يليزم مين يقيول نن 
ابن المنمر غير ابن المن صر وأنمما يالمان، يلزميه أن يقيول: ننمميا اتي مرا بعليم 

 ا يقييولليم يلليو نال يلييا مبير أايدهما، وال أمين أن أايد   (3 ال يراو ، وأن ال جيان 
 (.28 :، ص2014ذلكف.  ابن المنمر، 

 مولده ونشأته

أنييه ولييد فيي  لييرابلر يلييا ن  صبيي  الاسيين بيين المنميير يالمييالرخا  ييث جميييو 
ليمييا نسييب، وكانييع والد ييه سيينة  مصييادر  اريخييية  ، ولييم أ وصييل نلييا(4 ه 348وا 

ميا أن الميادا أي مد يليما ف  اس ج ء يومياع صيباه أو سينواع نتيب ه اصوليا، ك
بتيي ء ييين أفييراد ياول ييه أو أسير ه أو بي ييهي خيي  مييا جيياء فيي   اإلخباريية ال  سييعف

أن بي ييه فيي  وسييل البلييد بمقربيية ميين  ي(265-264 :، ص1981راليية ال جييان   

                                                                                                                                           

، أيي م مين 4/327ه(،  1396 ، اصيي م للزركلي   ع1/164(، 328ه(، رمم   1360ّ لمخلوف ال ونس   ع
، 89: ، ن ايياع النسييرين ص84 :، الجييواهر اإلكليلييية للليياهر أامييد الييزاوك، ص272 :صلييرابلر للمصييرا  ، 

 .9 :ه(،  اقيث امزا أبو فارر ص 432الكاف  ف  ال راو  البن المنمر  
(، ه 1396 زركليييييي   علل، اصييييييي م 1/164 ،(328ه(، رمييييييم   1360 تييييييجرا النييييييور الزكييييييية لمخلييييييوف  ع (1
4/327. 
فيي  اصييي م -ابيين المنميير وأبييا الاسيين بيين المن صيير نسييمان لعييالم وااييد، أبييا الاسيين  بعيي  المراجييو: أنذكييرع  (2

ن لعييالمين، وخلييص الييدك ور امييزا أبييو فييارر اا اسييممييخييرى أنمأ، وذكييرع -للزركليي  وتييجرا النييور الزكييية لمخلييوف
اليدك ور اميزا في  ممانيه، اليذك أمييل نلييه بعيد أن   بعيع ميا ذكيره هيو وهو اإلميام ابين المنمير، و  ،أنمما لعالم وااد

ايييت جمييو االسييمين بقولييه: يليي  بيين مامييد المن صيير بيين المنميير.  يكليليييةومييا وجد ييه فيي   رجم ييه فيي  الجييواهر اإل
 .82: ، والجواهر اإلكليلية، ص23: انمر ك م امزا ف  القسم الدراس  للكاف  ف  ال راو ، ص

ه، ليه  ييليف منميا: رالية ال جيان  و ا ية  721 يوفا سينة ال جان : أبو يبد ال بن مامد بن أاميد ال جيان  الم (3
 .4/125لزركل  لالعرور ونزهة الن ور، انمر اصي م 

ا، وكلمية ليرابلر المنلقية ال العاصيمة االي ي (  نسبه نلا ليرابلر الغيرب1كل الك ب المذكورا ف  المامش رمم   (4
أك  -بنليابلور -وكلمية أنليابلر  نلقية ليرابلر،اافمياع الغربيية في  م عن  المدن ال   ة يليا الم -ألرابلر–

الميييدن الخمسييية يليييا الماافمييياع التيييرمية فييي  برمييية، و ييياريب هيييا ين المنلق يييين يم يييل نليييا ايييد كبيييير  ييياريب ليبييييا 
، ومعجيييم البليييدان الليبيييية صاميييد اليييزاوك ص 18 :بم مومميييا الجغرافييي  المعاصييير... انمييير  ييياريب ليبييييا القيييديم، ص

 .30لا ن 25والص ااع من  220
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، (1 ن دار ال قيييييه أبيييي  نسييييااث اصجييييداب الجييييامو اصيمييييم يلييييا مسييييافة يسيييييرا ميييي
أبي  مسيلم ميالمن ومزاام لمسجد يعرف بمسجد ابين فير   اليذك سيم  باسيم ال قييه 

 .(2 (ه 442 بن فر  الموارك اللرابلس   ع

 شيوخه

، و عليم -وهذا دليل يلا نتبا ليبية م دينية  -ا م أبو الاسن ابن المنمر القرآن
الاسييياب وأسييير بعيييي  العليييوم يييين أسييييا ذ ه ومعلمييييه فييي  لييييرابلر،  يييم ار اييييل 

 .العلماءللسماع من أي م يصره مصد االل ع وال اقيث وال ارير يلا يادا 
 :شيوخه في طرابلس

كانع بداية اياا اإلمام ابن المنمر العلمية من لرابلر ايت أخذ يين متيايخماي 
، وبه   قهف. (3 ف... أخذ ببلده ين ابن بكرون ه(: 544 مال القار  ييا   ع

 .(ي يقصد بلده لرابلر274: ص ،7،  1981/1983 ييا ، 
 (4 هيييو أبيييو الاسييين يليييي  بييين أاميييد بييين زكرييييا بييين الخصيييييب وابييين بكيييرون     

اللرابلسيي ، ال قييييه الزاهييد المعيييروف بييابن زكيييرون أو ابيين ذكيييرون. أخييذ يييين ابييين 
وأبي  اصيرابي ، وابين رمريان وغييرهم...، ليه  المنذر، وابن جيارود، وابين العيرب،

ه.  يييييا ،  370 ييييليف فييي  ال قيييه وال يييراو  والتيييرول والرمييياوث.  يييوف  سييينة 
 (.275: ص 6،   1981/1983

 

                                                           
أبو نسااث اصجداب : هو نبراهيم بن نسماييل بن أامد بن يبد ال الليوا   اصجيداب  اللرابلسي ، العيالم اللغيوك  (1

 كليليية:الجيواهر اإل، وفي  1/32ه، اصيي م للزركلي ، 470اصديب، واإلمام الخلال، ذكر الزركل  أنه  وف  ناو 
 .94 : وف  ف  نماية القرن الخامر، ص

مالمن بين فير  الميوارك اللرابلسي : كيان فقيميا يقيرأ اليدرور في  مسيجده المتيمور بيه، وليير هيو اليذك بنيا هيذا  (2
نميا اتي مر بيه صنيه كيان يي زم ميراءا اليدرور فييه فسيم  المسيجد ابين ال ير ،  يوف  سينة  ه. وفي   442المسجد، وا 

، 266نيييار. انمييير رالييية ال جيييان ، ص رالييية ال جيييان : أن ابييين المنمييير كيييان يقدميييه لصييي ا ال يييراوي  ليصيييل  بال
 .88 :والجواهر اإلكليلية، ص

 وهو  صايف والصاي  ابن زكرون. (3
 بع  المصادر ابن الخليب وف   ر يب المدارك ابن الخصيبي والصواب ما جاء ف  ال ر يب. ف  (4
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 :شيوخه في القيروان
تيييييعاي   ا قافي ييييي االقييييييروان مركيييييز   عكانييييي لعميييييود خليييييع، وللقيييييرب  اارييييياري   اوا 

ع بيييير القيييييروان أول وجمييية للبيييييين وغيييييرهم لللييييب العلييييم  الجغرافييي  ميييين لييييرابلر 
أخيذ اإلميام يين تييخين  االمالة ال انية لإلميام ابين المنمير. وفيمي  والمعرفة، وه

 :كبيرين من أي م المالكيةي هما
(: فمال 254 :، ص1981أبو مامد بن أب  زيد: جاء ف  رالة ال جان    .1

التييييب أبيييو يبيييد ال الختييياب القارييي  راميييه ال  عيييالا: خرجيييع ميييو أبييي  
 الاسين بن المنمر من ليرابلر لزييارا ال قييه أبي  ماميد بين أبي  زييد راميه
ال  عالا وسماع العلم منهف، وهيو أبيو ماميد يبيد ال بين زييد يبيد اليرامن 
القيروانيي  الن يييرك النسييب، نميييام ومييدوا المالكيييية وجييامو ميييذهب مالييك، اييياز 
رواسيييية الييييدين والييييدنيا، وسييييمو ميييين يلميييياء ك يييير أجيييي ء، ولييييه  يييييليف ك يييييرا 

 ،1981/1983هف  ييييا ، 386أتيمرها: النييوادر والزييياداع،  يوف  سيينة 
 (.217-216: ص ،6 

( أن القابسييي  مييين 92: ص، 7،  1981/1983وذكييير القارييي  يييييا   .2
ريييمن تيييييول ابيييين المنميييير، وهييييو أبييييو الاسيييين يليييي  بيييين مامييييد بيييين خلييييف 

ه، الاييييافم الماييييدت ال قيييييه 324المعييييافرك المعييييروف بالقابسيييي  ولييييد سيييينة 
صيياابه: كيان أبيو الاسيين  (1 اإلميام ي مية المغيرب، مييال ايا م اللرابلسي  

فقيما  يالما  ماد ا  وريا  م قل   من الدنيا، سمو يين يلمياء أجلية ذكير أك ير 
(  1998من يترين اسما، وان  و به أهل نفريقية واصندلر. وذكر الذهب   

بييييين  ودارر ،فييييي  ال يييييذكرا: فأنيييييه أخيييييذ ببفريقيييييية يييييين ابييييين مسيييييرور اليييييدبار
وهيذه  ،وأبي  زييد الميروزك ،فمنسماييل، وبمصر يين اميزا بين ماميد الايا

ا باصصيلين رأس يا را بالرجيال يارف يا للايديت والعليل بصيي  اللبقة، وكيان اافم ي
وك بييه في  نمايية الصيياة، كيان يرييبلما ليه  قيياع   ،افي  ال قيه وكييان ريرير  

أصاابه، والذك ربل له الصاي  بمكية يلي  أبي  زييد صياابه أبيو ماميد 
                                                           

و اي يية أبيي   أبييو القاسييم اييا م بيين مامييد اللرابلسيي  مييرأ يلييا القابسيي  (1 ييند مولييب م الييك بيين أنيير ر  ك ابييه ملخييص لمدسم
م سنة   .79 :فمرسة ابن خير، صه، انمر  402المق اس 
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دا منميييييا: ملخييييييص لمسييييييند (، لييييييه  والييييييف ييييييي186: ص 3اصصييييييل ف،   
ه. 403المولب، ورسالة  زكية التمود و جريامم...،  يوف  بيالقيروان سينة 

  (.99: ص، 7،  1981/1983ي وييا ،187: ص، 3 الذهب ،  
كما  ذكر المصادر أن اإلمام ابن المنمر رال نلا مكة للاج، وف  لريقيه 

 :سمو من
 :شيوخه في مصر منهم

 :بمصر، هماالقار  ييا  تيخين ذكر 
أبييو يبييد ال بيين الوتيياء: واسييمه مامييد بيين أامييد بيين مامييد بيين يبيييد بيين  .1

أخيييذ ييييين ابيييين تييييعبان  الك  البيييارع فيييي  الرواييييية والدرايييييةموسيييا ال قيييييه الميييي
واللبيييييرك، وابييييين أبييييي  الادييييييد، سيييييمو منيييييه يميييييران ال اسييييي ، وأبيييييو ماميييييد 

ه.  397بمصييير سييينة  ان تيييديد المباينييية لبنييي  يبييييد  يييوف التييينج ال ، كييي
 (.87: ص، 7،  1981/1983ييا ،  

: وهييو يبييد الييرامن بيين يبييد ال بيين مامييد الغييافق  (1 أبييو القاسييم الجييوهرك .2
فقييييه، ك يييير الايييديت، مييين تييييول ال سيييلال، وكبيييار فقمييياء المالكيييية وتييييول 
السييّنة. سييمو ميين ابيين تييعبان، ومالمييل بيين يايييا، وأبيي  القاسييم الع مييان ، 
وابيين رتيييث، وأامييد بيين مامييد اإلمييام، وأبيي  الليياهر القاريي ، وأبيي  يليي  

ه أبيييييو بكييييير بييييين يبيييييد اليييييرامن، وأبيييييو ماميييييد المليييييّرز، وغييييييرهم. روى ينييييي
اصجيداب ، مين القيرويين. ومين المصيريين ابنيه، وأبيو الاسين بين فميد، وأبييو 
العبار بن ن ير المقرك، وأبو يل  الاران ، وأبو بكر بن يقيال الصيقل ، 
راميييه ال. ومييين اصنيييدلر: خليييف الجع يييرك، وابنيييه ماميييد بييين الولييييد، وابييين 

ة ال قمييياء. وأليييف ك ييياب مسيييند الموليييب، وك ييياب الايييداد. كيييان خييييرا  مييين أجلّييي
مسيند ميا ليير في  الموليب، ميال ابين الايذاء راميه ال: و يوف  فيميا أاسيب 

: ص ،6،  1981/1983سييييينة خمييييير و   يييييين و   ماويييييةف.  يييييييا ، 
                                                           

فيي  القسيم الدراسيي  لك يياب الكيياف  البيين المنميير،  -ميام الييدك ور امييزا أبييو فييارر ب اقييث اسييمه ومجييال  خصصييه (1
أنييه صييااب الصيياا ،  ،30 :ص ي مصييااا مييا ذكيير اصسيي اذ المصييرا   فيي  ك ابييه أييي م ميين لييرابلر12ص 

 ومال امزا أبو فارر: ولير هو صااب الصاا .



 
 
 

 سميرة حمودة

 

 (2019) 2خاص  عدد
75 

(: 2014 (، وذكر ماقث ك اب فالكاف ف امزا أبو فارر ابن المنمير،204
، ه 381ه أو سيييينة  385ففقيييييه ماييييدت ميييين تيييييول مسييييلال  ييييوف  سيييينة 

 (.12:  ص
 :مكة في شيوخه

ة ييييييييييييييييسيييافر أبيييو الاسييين ابييين المنمييير نليييا الاجييياز صداء فريرييية الايييج، سن
( 1981/1983(، وذكيير  القاريي  ييييا  265، ص1981ه ال جييان ،  389

 :أنه سمو من تيول منمم
 بينامييد  : وهيو أبيو الاسين أاميد بين يبيد ال بين(1 بيو الاسين ابين رزيينأ

،  كيييان مييين ال قييياع اص بييياع، روى يييين المايييامل  وماميييد بييين (2 زرييييث البغيييدادك
 (.156: ص، 2،  2002ه.  الزركل ،  391مخلد،  وف  سنة 

أ نياء ادي يه  ور امزا أبيو فيارر نيامش مسيبلة ايج اإلميام ابين المنميروالدك 
مييا ،ييين رفقيية اإلمييام فيي  راليية الاييج، ميياو : ففزمييا أن يكييون اييج ميير ين ... أن  وا 

، 2014وليا ولييم يواصييلوا سيييرهم...ف  ابيين المنميير، يكونيوا مييد رجعييوا فيي  المييرا اص
 (.16: ص

 :تالميذه
يند م ول اإلمام ابن المنمر من الاج، جلر لنتر العلم و عليم النار أمر ديينمم 

(: ف يم يياد نليا ليرابلر، 1963ا، ميال الناويب  ا وغرب يودنياهم، ولار صي ه ترم  
 (.88ه(ف.  ص 430سنة    ين وأربعماوة  فلم يزل بما نلا 

 :( ف   ر يبهي  لميذه1981/1983ويذكر القار  ييا    

                                                           
مين الكياف  في  ال يراو   13وهو  صايف اقث ف  مصادر أخيرى، انمير كي م اميزا أبيو فيارر في  الصي اة  (1

 البن المنمر.
-29ف  ك ابه أي م من ليرابلر، ص  ف  ص ا ين مول اصس اذ يل  مصل ا المصرا   نافش الدك ور امزا أبو فارر (2

  : أن ابن المنمر أخذ ين التاير اصديب ابن الزريث البغدادك، وخلص أن هذا مجرد  صايف كلمة رزيث نلا زريث.  30
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ابيين ماييرز: وهييو أبييو القاسييم يبييد الييرامن بيين ماييرز القيروانيي ، لييه  عليييث  .1
 ،8ه.    450يلا المدونة، وك ياب القصيد واإليجياز،  يوف  ايوال  سينة 

 (.68: ص
 :( ف  ك ابه الصلة1955  وذكر ابن بتكوال .2

 يعقوب يوسف بن يبد الرامن بن يبد ال بن امياد المجريلي ، وميال: اأب
ف... ولقيي  بلييرابلر أبييا الاسيين بيين المنميير وصييابه مييدا ومييرأ يليييه ك ابييه 

:  ص. هف 473خيييير فاريييل،  يييوف  بمجيييريل سييينة ال يييراو ... وهيييو  قييية 
279-280.) 

 :أصحابه/أقرانه
( مييال: فمييال التيييب 1981غييير راليية ال جييان   لييم أجييد ميين ذكيير أصيياابه 

أبيييو يبيييد ال الختييياب القارييي  راميييه ال  عيييالا: خرجيييع ميييو أبييي  الاسييين بييين 
المنمر من لرابلر لزييارا ال قييه أبي  ماميد بين أبي  زييد راميه ال  عيالا وسيماع 

 (.250: العلم منهف   ص
( أيريييا أبيييا ي ميييان سيييعيد بييين 250-249 :، ص1981وذكييير ال جيييان   

( واصسيي اذ 81 :، ص1963خل ييون الاسييان  دون سيينة وفا ييه ال يي  مييرر الناوييب  
هي  362( أنميييا  سييينة 157: ، ص1986الليياهر اليييزاوك نقييي  ييين المصيييرا    

وهيييذا يلييير  نتيييكاال كميييا أكيييد اليييدك ور اميييزا أبيييو فيييارر فييي   اقيقيييه للكييياف  فييي  
يقصد  –ال اريب ال راو ي الذك  ساءل ماو : فوال أيرف من أين ومو للناوب هذا 

وهو مد نقل  رجمة الاسان  ين ال جان ؟، وهيذا اصخيير  - بريب وفاا أب  ي مان
ذا سييلمنا بمييذا ال يياريب فكيييف ن صييور ابيين المنميير  -فيمييا أيلييم-لييم يييالرل لوفا ييه  وا 

: ، ص2014وهو يسافر نلا الاج ويمره فوث العاترا بقلييل؟؟.ف.  ابين المنمير، 
15-16.) 
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 :وفاته
مييال الييزاوك  (1 ه 432لمصييادر يلييا  يياريب وفا ييه فيي  غنيميية سيينة ا  قييع ا

( صااب الجواهر: ف يوف  اإلميام ابين المنمير في  مريية فغنيميةف مين ميرى 1999 
:  ص له من العمر ا نان و مانون ياماففمس  هف سنة ا نين و   ين وأربعماوة، و 

ال   سب لرث نلا   اصيلما ف  الملليب  بعد مانة ن يه و غريبه ين أهلهي (،87
 .ال ان 
 :تآليفه

 ييييذكر المصييييادر الم رجميييية للماللييييف أن لييييه  يييييليف فيييي  الاسيييياب واصزمنيييية 
وال يراو ، لكيينمم لييم يسييموا سيوى ك ابييه فيي  يلييم الموارييت فالكيياف  فيي  ال ييراو ف، 

ومييد ذكيير اسييم ابيين المنميير فيي   -(1988فالكاف ف. يقييول ابيين خلييدون  يواتيي مر بيي
ف   اريخه: ف  معر  ادي ه ين يلم ال راو : فوللنار فيه  ييليف  -مورعين

ك يييرا أتييمر ميييا ينييد المالكييية مييين م ييبخرك اصنييدلر ك ييياب ابيين  ابييع ومخ صييير 
 القاريييي  أبيييي  القاسييييم الاييييوف   ييييم الجعييييدك وميييين م ييييبخرك نفريقييييية ابيييين المنميييير

 (.572: ص، 1اللرابلس  وأم المم...ف.  
وسي م ال  صيل ف  الك م ين ك اب فالكاف  ف  ال راو ف ف  جمود اإلمام ف  

 .خدمة المذهب المالك 
           

جهود اإلمام ابن المنمر في خدمة المذهب المالكي والسنة المطلب الثاني: 

 النبوية

ي أن أهييل الجماييية والسيينة اب لييوا فيي  (2 وكمييا  ييروك ك ييب ال يياريب والييرا ع
ملليييو القيييرن الرابيييو المجيييرك فييي  تيييمال نفريقيييية بخ فييية التييييعة الرافريييةي ال ييي  
اي مدع جميو اللرث والوساول ل  بيع ركاوزها ونتر فكرها، مااولة لمر معالم 
 الييدين الصيياي  وفيير  بييديما وريي لما. وياتييع التييعوب مييدا خ ف مييا أهييواال  

                                                           
 (.1 ر يب المدارك للقار  ييا ، والمراجو المذكورا ف  المامش رمم   (1
 ال جان .منما:  اريب ابن خلدون،  اريب ليبيا، رالة  (2
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يييميميية. نال أنمييا  ا ميين لييرف العييوام، ا صييارم  ا وواجمييع موم  ييا مالع ييالمييع رفر 
 .ا المالكيةويلماء الغرب اإلس م  وخصوص  

 اإلمام ابن المنمر الخالدة ضد الفكر الشيعي مواقف

نن ذاكرا ال اريب ال  نساي و اريب الدولة العبيديية ال الميية مرسيوم في  ك يب      
فيي  أخبيياره  د.ع.(: ففعلييا ام ييداد سيي ة  العقيييدا وال قييه وال يياريبي يقييول ابيين اميياد

ه( اكموهيييا فييي  المغيييرب، وصك ييير مييين ميييرنين اكموهيييا فييي   361-298يقيييود  
مصيييري فقيييد نتيييروا مييين الخرافييياع والبيييدع ميييا ال أصيييل ليييه ال فييي  ك ييياب وال سييينة، 

  (.24-23 :ولجبوا نلا رروب من الايل والدجل ...ف  ص
أك ر من نصف مرني من اآل ام  ار كب التيعة الرواف  ف  تمال أفريقيا خ لو 

ما  تيب منه الولدان وال  قبله العقول، وجراوممم مب ورا ف  ك ب ال اريب، يانا 
ي مم وسخلمممنما الكبير والصغير، والعوام والخواص. فقد انزلوا جام غرب

اي ا بالعلماء الذين صمدوا و املوا اصذى والسجن، والن   والق ل غدر  خصوص  
المنين ا ا يعلم ال الذين صدموا، وليبين ال نق  المعادن ع الموهذا من اب  ءا

 َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ٱُّٱمن رديوما، مال  عالا: 

 :ومن هذه البدع والر العي نذكر اآل  [. 2 العنكبوع:]
ا الييذين سييبقوهم، فقييد أصييدر يبيييد ال أميير  آ ييار بعيي  الخل يياء السيينيين نزاليية  .1

 بنيييوا الاصيييون والمسييياجد، وجعيييل اسيييمه بيييدي    بمايييو أسيييماء الاكيييام اليييذين
ميييينمم، واسيييي ولا يلييييا أمييييوال اصابييييار وسيييي   الاصييييون، ولييييرد العبيييياد 

، 1994ا للسي  .  أبيو بكير، والمرابلين بقصر زياد اصغلب  وجعليه مخزن ي
 (ي56: ص، 2 

ا يريربونه في  أول ، وجعليوا بوم يارص العبيديون يلا منيو ال جمعياع ليي    .2
: ص، 2،  1994بعيييد ذلييييك ريييرب ينقييييه.  أبيييو بكيييير، اللييييل فمييين وجييييد 

 (ي29
، 2،  1994كيييانوا ي رميييون النيييار يييين  تيييييو جنيييازا العلمييياء.  أبيييو بكييير،  .3

 (ي72: ص، 1ي توال ]د.ع.[،  29: ص
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 ل ييوا جييل مصيين اع أهييل السيينة، ومنعييوا النييار ميين  ييداولماي وارمييوا يلييا أ .4
ة وجناييية يعامييب ال قميياء ال  ييوى بمييذهب اإلمييام مالييك، واي بييروا ذلييك جريميي

: ص، 2،  1994 أبييييو بكيييير،  ا.يليمييييا بالرييييرب والسييييجن والق ييييل أايان يييي
 (ي433

منعوا يلماء أهيل السينة مين ال يدرير في  المسياجد ونتير العليم، واالج مياع  .5
  ي(76: ص، 1 توال، ]د.ع.[،  . بل ب العلم

م لوا اآلالف من العلماء والصالاين ل مسكمم بزس ممم ودفايمم المس ميع  .6
وا في  ين السنة، ميال القابسي  في  ك ياب  تيوال، ]د.ع.[(: ف نن أل يين ميا 

 بالممدييية، ومين اييين دخييل يبيييد ال نلييا اآلن دار الباير فسييجن العبيييديينف
، 1   ف.أربعية اآلالف رجييل في  العييذاب، مييا بيين يييالم ويابيد ورجييل صييال 

 (.74: ص
وما ينلبث يلا القيروان باللبو كان ينلبث يليا جمييو خ فية العبييديين،       

خاصة الاوارر ال قافية والعلمية. وهذه الماين والميسي  ليم  يزد العلمياء والعاميةي 
يي رادا وصييبر  نال يزم  ببصييول أهييل السيينة والجماييية.  تييوال،  ا   ا و تييبا واا سيياب  ا وا 

 (.75: ص، 1]د.ع.[،  
وومييف العلميياء وال قميياء المالكييية فيي  وجييه العبيييدييني فكييان سيي امم اصول 

، ورفريوا بيعية أميراومم،  مقالعة الجميوع ال ي  يلعين فيميا أصيااب رسيول ال 
وصيييمدوا يييياملين بالسييينة يليييا ميييذهب اإلميييام ماليييك، بكيييل ايييزم وهمييية، فريييربوا 

مم هيم ميدوا العامية، وليو وسجنوا ونكل بمم، نال أنمم صيبروا واا سيبواي لعلمميم بيبن
 .ررخوا  لتاع ال كر التيع  واندرسع السنة النبوية وال قه المالك 
مير الييذك ليم يكيين وفي  سلسيلة هييالالء العلمياء الربييانيين، بيرز اإلميام ابيين المن

نما كان فريدا ومميزا بقوا نراد ه ف  اصمر بيالمعروف والنمي  يين  وايد يصره، وا 
يي ييالمنكيير، خادم  ا جمبييذاي لييم ا مالكي ييا لمييا، وفقيم يياافم يي رسييول ال ا لسيينة ا مخلص 

نميا ا ميه بالعميل بيه و عليميه  يق صر يلا ال نمير وال بليف ف  ال قه الميالك ي وا 
للنار والجمر بالاث، وومف موم يا صيارما في  وجيه اللغياا ووالا ال كير التييع . 

كين بميا، فبعد رجويه من الاجاز و مكنه من العليومي نتير السينة وناصير الم مسي
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ا. وكتييف ييين ريي ل ا وسيير  وكييان ميين ألييد أيييداء العبيييديين وأتييد معارريييمم جميير  
وزي  ال كر التيع ي بقوا نيمانه ويلو هم يه، وصي اء سيرير ه ومقومياع تخصيي ه 

 407فوفيي  سيينة  ( ييين صييااب الراليية الناصييرية:1981العلمييية. نقييل ال جييان   
ال   م ل فيما التيعيون، كان اصس اذ ه، وبعد ومعة السارمة المتمورا ف  أفريقية 

أبييو الاسيين أول ميين  ييار فيي  لييرابلر يلييا بييدع التيييعيين وخرافييا مم، وم ييل ميينمم 
 (.266: ف  لرابلر أنار ك يرون بسبب  ور ه يليممف  ص

( صيييييااب الن اييييياع: فوهييييو أول مييييين أممييييير السييييينة 1963ومييييال الناويييييب  
فالمتييارمةف سيينة سييبو وأربعماويية  المعروفيية  بلر، لمييا كانييع فيي  نفريقييية الومعييةبلييرا
 م ل فيما التيعة وأ بايمم، -ه407-
 ويلا يد أب  الاسن هذا م ل من كان بلرابلر منممي 
 وأمر بقلو اصذان فا  يلا خير العملفي 
   ا، ا ك يير  وأذن ف  ذليك الييوم أذان أهيل السينة بن سيه، وميد م يل بنيو يبييد بتير

 اينسيان   ا أووأسقلوا هذه الل مة من أذانمم  عمد  
  وأول من أمام بلرابلر ص ا القييام، وميد كيان رسيم هيذه الصي ا ماي  مين

أفريقية، مال أبو الاسن القابس : فلميا دخيل يبييد القييروان أرادوا أن يمنعيوا 
النييار ميين هييذه الصيي ا، فقيييل لميييم: ننكييم  ييوغرون بمييذا ال عييل، راميييه ال 

 (.89: ف.  صال  ا يلا ان صاره لسنة رسولرامة واسعة، وجزاه خير  
في  سيرده صايدات منافاية العلمياء يين  (1 وجاء ف  ميول صيااب فال يذكارف
: ففميين -أك زميين القييره مييانل  بال اديييد –أصييول الك يياب والسيينة فيي  هييذا العصيير 

القييدماء ال قيييه العييارف بييال أبييو الاسيين المنميير... ديييا نلييا ال سييباانه و عييالا، 
يومرر التريعة أصوال   ا، وأممير السينة ... وهيو أول مين مليو اصذان فباي   وفروي 

مييين أر   أ رهيييا  لميييا ماييييليييا العميييلف، وأول مييين أميييام صييي ا القييييام بليييرابلر 
: ، ص2004أفريقيييية... وكيييان ميييد جميييو ال قيييه واصدب ميييو ال...ف  ابييين غلبيييون، 

                                                           
ه(يليا مصييدا التييب أاميد بين  1153  تر  صب  يبد ال مامد بن خليل بن غلبون اللرابلسي  وال ذكار هو (1

 يبد الداوم اصنصارك اللرابلس  ين  به اللاهر أامد الزاوك اللرابلس .
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نه لكرامة له أن ياي  سنة بعد أن ماييع آ رهيا... فجيزاه ال ينيا خيير 165 (، وا 
 .جزاءال

 تأثير مواقف اإلمام بن المنمر في السياسة

ا في  المج معياع اصصل ف  السياسة أنما نتال ننسان  ياكمه الدين أساس  
والسيييايية ل اقييييث  ع العاميييةياإلسييي مية، وهييي  الموجمييية والمييياللرا لليييرالى والغاييييا

 .ا ودنيامصال  العباد دين  
ابن المنمر بعدم االس قرار ويدرفع الاالة السياسية وال قافية ف  يمد اإلمام 

خوا بن  خيزرون الم نياارين يليا الاكيمي فقيام  واالرلراب بين سكان لرابلر وا 
يليا مااربية الاكيام المربون ب بلير العامية و اريريمم يلماالها وهم الموجمون و 

اللغييياا الم سيييللين، وسيييعوا جاهيييدين إلصييي   اصورييياع و غييييير المنكييير، وصنميييم 
ص  ي ا  .ا من ال عذيب والمان وال  نم انوا وياتوا أنواي  دياا يدل واث وا 

ويلييييا ن يييير ميييين سييييبقوه سييييار اإلمييييام ابيييين المنميييير، و جلييييع مان ييييه الاقيقييييية مييييو 
ه، فقييد امل ييه غير ييه يلييا الييدين ومصييلاة  430سيينة  (1 المن صيير بيين خييزرون

ا ودنيياي اييت جياء  لمصال  النار دين  أه    أن ي    المدينة بن سه لمن يراه العباد
فوكيييان سيييبب مانييية ال قييييه أبييي   ( يييين مانييية اإلميييام:1981فييي  رالييية ال جيييان   

 الاسيييين أن سييييعيد بيييين خييييزرون لمييييا م ل ييييه زغبيييية سيييينة  سييييو ويتييييرين وأربعماويييية 
، فيي   أبييو الاسيين ابيين المنميير مدينيية  لييرابلر لخييزرون بيين خلي يييةي -ه 429-

ل المن صيير ا،  يم لميا  ييم التيمر اصول مين سيينة    يين وصيفيدخلما وأميام بميا تييمر  
بييين خيييزرون، وكانيييع معيييه يسييياكر زنا يييه، ف ييير خيييزرون بييين خلي ييية مييين ليييرابلر 

يا، و رك له البلدي فدخله المن صر، وأومو ببب  الاسن مكروه يمخ  ي   ا ون ياه ا يميم 

                                                           
ال  نيية بييين ال ييرك وميييل المس نصييري اكييم بعييد أخيييه سييعيد بيين خييزرون مييال ابيين خلييدون فيي   اريخييه: فلمييا ومعييع  (1

والمغاربية بمصيير وغلييبمم ال يرك وأجلييوهم ينمييا، لايث المن صيير وسييعيد بليرابلر وأمامييا فيي  نواايميا.  ييم وليي  سييعيد 
أمر لرابلر ولم يزل واليا يليما نلا أن هلك سنة  سيو ويتيرين وأربعماويةف. فواسي ولا المن صير بين خيزرون يليا 

 7/58، 6/231هف. انمر  اريب ابن خلدون،  460ه واغ يل سنة  430اكم خزرون بن خلي ة يام 
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(، 267: ا ميين أماربييه بسييببهف  صميين البلييد واسيي با  جميييو أم كييه، ويييذب ك ييير  
  ذلك مخافة  يورا النيار لايبمم التيديد و ذكر المصادر أنه لم يق له رغم رغب ه ف

 لسيينة الرسييول  لنييار لإلمييام ابيين المنميير  مييرا ابييهصبيي  الاسيين. وكييان اييب ا
مييام مذهبييه مالييكي فقييد صييبر واا سييب  فيي  مان ييه أسييوا  وسيينة صييااب ه الكييرام وا 

 مق حق مف خف حف جف ٱُّٱٱ:وابييا فيي  خدميية سيين ه ولاييية لربييهي مييال  عييالا بابيبنييا 
 [.21اصازاب: ] َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك

ا، مازالع أصداالها   يردد لوم نيا ومانة ابن المنمر والعلماء العاملين يموم         
الاارير بوجييوه مخ ل ية وصييور جدييدا م نوييية  بخيذ أسييماء ومصيللااع يديييدا، 
وأسياليب مديمية ومب كيرا. ولييب المانية وسيببماي اليدفاع والييذب يين سينة رسييول ال 

  ي فما أتبه ااررنا بمارينا، ويومنا بالباراةي فتيعة اليوم هيم تييعة اصمير
وخوار  اصمر هم خوار  الييوم، والمعيقياع ك ييرا مين الخيار  واليداخل   ليون بيين 

فالعولمةف، يم ربصييين وليياينين ودايييين نلييا  وايييد العييالم أو مييا يصييلل  يليييه بيي
ليمياي ف صيدر الجميال وال ه يين وراء واصمة لم  سلم  كذلك من أبناوما والمن مين ن

ملييامو الييدنيا وتييموا ما والجيياهلين والمغ ليييني أيييان أصييااب اصفكييار الريي لية 
 .المنارفة يلا نتر ر ال مم وبديمم وأفكارهم المدامة

الااجيية لعلميياء ميين لينيية اإلمييام ابيين  فاصميية فيي  أمييّر  لكييل هييذه اصسييبابو 
واصموال المررية وياقيون الايث ويبلليون المنمر وأم الهي ي تون ال كر الصاي  

البالل، ويعلمون النار ال وابع القاومية يليا الك ياب والسينة الصياياةي فيالمعلوم 
أن ااجيية النييار نلييا العلميياء المييربين ايياج مم نلييا اللعييام والتييرابي فمييم أولييياء 
أمور الدين الذك يليه  بنا أميور اليدنيا واآلخيرا، وهيم صيناع المسيلم الصيال  في  

ا يلييا ن سييه المصييل  لميين اولييه القييادر يلييا  امييل اصمانيية و بلييي  الرسييالة سييير  
 .االمنمج النبوك القويم يقيدا وتريعة وسلوك  

ما أن  اديد الم اهيم وربل امولة المصيللااع يع بير ريرورا  اريخيية ك
وجب مرايا ما وفقه أولوي ما من لرف العلماء والباا ين والم ق ين، فالارب اآلن 

كر، و جديد الخلاب التري  مللوب بتداي صن مب  هذا الخلاب لقرون ارب ف
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ي منافذ أيلاصرف الاكم اإلس م  المعاصر خلع، وسوء   ا للعيدو للنييل وفرص 
من المسلمين، و تويه  را نيا وفكرنيا اإلسي م ي وفيرث وميزث نسييج أهيل الجمايية 

 .اصسماءوالسنة ما بين يلمان  وم لرف، وملاد والدين ، وغيرها من 

 كتاب الكافي في الفرائض

 :نسبة الكتاب واسمه 
 اب ية في  النسيخة الموجيودا في  مك بية  تسي رب   نسبة الك اب نلا صاابه 

 :ببيرلندا، ايت مال الماللف ف  معر  ان ماوه من الك اب ال ان 
مييين ك ييياب الكييياف  فييي  ال يييراو  والاسييياب يليييا ميييذهب  (1 الك ييياب ال يييان "

ومييييد  رييييمنع هييييذه الجمليييية نسييييبة الك يييياب واسييييمه . "مالييييك بيييين أنيييير، رامييييه ال
 .ومورويه بزيجاز

 :موضوع الكتاب
نوان الك ياب ي صي  يين مريمونه فالكياف  في  ال يراو في فميو ك ياب في  ي

كما سلر ابن  يال قه والاساب والعمل :يلم ال راو  أو المواريت ببمسامه ال   ة
 .المنمر ف  أول الك اب

والك اب يمدا ف  يلم المواريتي هذا العلم الذك ال ي قنه نال ايذاث العلمياء 
وآاادهم، ويت مل يلا أمسام العلم ال   ة: ال قه، الاساب، والعمل. ومد بين فييه 

المولب ف  باب ا نصوص ا، مس ارر  أصول يلم ال راو  يند المالكية خصوص  
ا لما في  خيراول ا أدث مساول يلم المواريت وملخص  ا نياها، ومنامت  ال راو  تارا  

ا بلريقة الجداول ف   قسيم اصنصبة لبيان أصعب موراة ميسرا لل مم، ومس عين  
 .الااالع واصوجه

 :منهج المؤلف في كتابه
 ابيييه ليييم ي صييي  اإلميييام ابييين المنمييير يييين السيييبب اليييذك امليييه يليييا  يييبليف ك

الكاف  في  ال يراو ي ولكين يمكين القيول: ننيه أراد ريبل أصيول المالكيية في  يليم 
                                                           

 يقصد الماللف بالك اب: الجزء اصول.  (1
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ا اإليجاز واالم صار ف  ي   قه والاساب والعمل، وتراما م ار ال راو  وفرويه: ال
ال  سيييري ربمييا ليقييرب ا مييه. ولييم ي ييول  ورييي  الميينمج الم بييو فيي   بلي ييه. وبعييد 

 :للك ابي اس خلصع ما يب  مراء ه و  بو خلواع الماللف ف   صني ه 
 مل الماللف ك ابه يلا نميج مين سيبقه مين ميالل   المالكيية في  فميا جياء اس

 وافيي  فرييل المدينيية ويالممييافي مسيي قر والصيي ا يليييهف،  ييم مييا جيياء  فيي  النبيي  
اديت أب  هريراي ميال:  (1 ك م اصومة ف  ال ناء يلا اإلمام مالك مخ  ما بلرف

 ال رمييييذك،  (2 ا أيلييييم ميييين يييييالم المدينييييةفجييييدون أاييييد  : ففيييي  يمييييال رسييييول ال 
نكييار الصيياابة مييذاهب أهييل العييراثفي (1998 ،  ييم يقبييه بمييا فجيياء فيي  المتييرث وا 

وهيييذا  صيييري  ريييمن  لابيييه للميييذهب و رجيايييه يليييا غييييره.  يييم ييييرف ببصيييااب 
ال راو  وأصول أنصب مم،  م ير  يلا بيان م اهيم و عاريف لمصيللااع يليم 

 .ال راو 
ا، مسمه نلا ك ابين، ف  كل ا ومربول  ا دميق  الماللف ف  ك ابه منمج  وسلك 
اسييب الرييرورا بييدون  ناسييب ملاييوم، وفيي  كييل بيياب جيياء ك مييه  ك يياب أبييواب

اإلميييام  ءار آالصييياابة و ا صصيييول المسيييبلة مييين الك ييياب والسييينة وأميييوال ا مانع يييجامع ييي
  .يسر فمممامالك و  ميذه، ويب   باصم ال ال لبيقية ليسمل اس يعابما وي

 :مصادر المؤلف
وأمييا المصييادر ال يي  اسيي قا منمييا اإلمييام أبييو الاسيين  ماد ييه ورجييو نليمييا، ف جييده 

وأميوال اإلميام  ،ويميل أهيل المدينية ،وأاادييت الموليب ،اي مد يليا الك ياب العزييز
وأمييوال   ميييذه ال اب يية فيي  أمميياع مصييادر ال قييه  ،واسيي نبالا ه ،واخ يارا ييه ،مالييك

وميييد صييير  بميييذا اسيييب ميييا جييياء فييي  نمايييية الجيييزء ال يييان  مييين ك ابيييه  .(3 الميييالك 
                                                           

 ا أيلم من يالم المدينةف.الاديت: ف يوتك أن يررب النار أكباد اإلبل يللبون العلم ف  يجدون يالم    (1
والاياكم في  المسي درك، ، ، ميال: ايديت اسين صياي 4/344(، 2680الايديت   ف  سننه رممأخرجه ال رمذك  (2
 .  9/52(، 3736  ، وابن ابان ف  صاياه، رمم الاديت1/90-91
ه(  191 ه( ييين ابييين القاسيييم  ع256ه(: روايييية ابيين سيييانون  ع  179وأهممييا: المدونييية لإلمييام ماليييك  ع  (3

ييييي 255ييييين اإلميييييام ماليييييك رامميييييم ال جميعييييا وررييييي  يييييينمم، والع بيييييية: لمامييييد الع بييييي   ع  ا ه(، و سيييييما أير 
 ه(. 269 والموازية البن مواز ع المس خرجة،
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(: ف ييم الك يياب ال ييان  2014اسييبما ذكيير الييدك ور امييزا أبييو فييارر  ابيين المنميير، 
ا من الموليب ف  ال راو  والاساب يلا مذهب مالك بن أنر رامه الي مجموي  

بلي يه أبيو والمدونة والع يبية وغيرها من ك يب أصيااب ماليك، مميا يني  بجمعيه و 
الاسن يل  بن مامد اللرابلس ، فيه أصول ال راو  والعمل ف  العيول، ووجيوه 

ا ال يلا االخ صار ف  الاساب، والعمل ف  المناسخة، بامد ال ويونه، وصل
  (.225: .  صمامد ويلا آله وصابهف

نميييا ي رزهيييا  بع ييي ا للبقييياع واإلميييام ابييين المنمييير ال يخليييل وال يميييز  اصميييوال وا 
ذا سييييييمو الاييييييديت مييييييال اييييييد نا  ابيييييين المنميييييير،  (، 66: ، ص2014العلميييييياء، وا 

ذا لم يسمعه جاء بالاديت برواية ماليك  ماصد  ا سنده م ام   مس ارر   ا الرواية، وا 
ذا فسير  كما ه  ف  المولب أو المدونية، وييورد أميوال   مييذ ماليك في  المسيبلة، وا 

الغاليب ميول اإلميام ماليك. وفي  في   او يلثي يقول: مال أبو الاسن مقر  أو يقب أ
ادي ه ين كل مسيبلة وبيابي ييب   باصصيل مين القيرآن والسينة النبويية التيري ة  يم 

  م أموال   مييذه:ا كما جاء ف  المولب ا بقول اإلمام مالك غالب  أموال اصومة مب دو  
ابن الماجتون، وأموال ال قاع مين بعيدهم م يل: ابن القاسم، وأتمب، وابن وهب، و 

ذا كيان في  المسيبلة أك ير أصب   وابين دينيار وابين الميواز، وسيانون... وغييرهم، وا 
 .من وجه يس ارر أغلب الوجوه

ا نلييييا بيييييان مسيييياول يلييييم ال ييييراو  اإلمييييام ابيييين المنميييير جاهييييد   ومييييد سييييعا
وأصيييولما، ومصيييللااع العليييم كميييا  عيييارف يليميييا أصيييااب ال خصيييص ببسيييلوب 

 .يجعل المس  يد يلا بينةيلم  رفيو، ممزو  ببسلوب أدب  سمل ال ممي 

 :أهمية الكتاب
وأهميييية الك ييياب وميم يييه م جليييية فييي  ينايييية العلمييياء بيييهي فقيييد لبقيييع تيييمر ه 

لييه فيي  ال ييراو   :ف، أخبيير القاريي  ييييا  ينييه ميياو   ا ونقيي   اآلفيياث مييراءا و دريس يي
: ص، 7،  1983-1081ك يييييياب م يييييييد متييييييمور، سييييييماه: فالكيييييياف ف  ييييييييا ،

الميييذهب الميييالك  بتيييمرا الك ييياب.  ويقيييول ابييين  (1 جمينييية(، ويك ييي    نوييييه 274
                                                           

 من الم ل القاول: فويند جمينة الخبر اليقينف. (1
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ومن فرويه أيريا أك -( ف  ال صل العترين ف  العلوم العددية، 1988خلدون  
ا : ف... وأميا ال يراو  العينيية فك ييرا وميد أليف النيار في  هيذا ال ين ميديم  -ال راو 
اب ابيين ا وأويبييوا وميين أاسيين ال يييليف فيييه يلييا مييذهب مالييك رامييه ال ك ييواييدي   

 ابييييع ومخ صيييير القاريييي  أبيييي  القاسييييم الاييييوف  وك يييياب ابيييين المنميييير والجعييييدك 
 (.638: ص، 1والصردك وغيرهم...ف.   

يند المالكية ف  يلم ال راو  أمدم  ا ألفل ي  ك اب  اادود ولم أجد ف  
 :منهي سوى ما ذكر ف  تجرا النور الزكية

 رون  عييييييييييييييييييييييييييييك يياب فيي  ال ييراو  صبيي  يليي  بيين تييقران بيين يليي  بيين تق 
 ي(1 (ه 186

 ه( 283أو 282 وك ييييييياب ال يييييييراو  صبييييييي  نسيييييييماييل بييييييين نسيييييييااث  ع 
وهميييا اسيييب با ييي   ،(98، 97، 91، 90: ص، 1  ،2003 مخليييوف، 

 .م قودان

 :(2)نسخ الكتاب
: ص ،2014يييذكر ماقييث الك يياب الييدك ور امييزا أبييو فييارر  ابيين المنميير، 

الك اب م قودي كما نمن بغالب مصادرنا اصصيلة، ولكنه (ي أنه كان يمن أن 13
 :اصل ف  اصخير يلا خمسة من نسخه

 ه 901ي نسخع يام بزيرلنداولا: نسخة مك بة  تس ربي   اص. 
  79يدد أورامميا و ( 10906رممما  ال انية: نسخة الخزانة الاسنية بالربال ،

النييار بالك يياب ه، وهييذا مالتيير مييوك يلييا مييدى اه مييام  775نسييخع سيينة 
 .ا المغاربةنلا القرن ال امني خصوص  

   ة ييييييييييي(، نسيييخع سن1144ال ال ييية: نسيييخة الخزانييية الولنيييية بالربيييال، رممميييا
 .ه 824

  ه 1268الرابعة: نسخة مك بة ي مان العالم بسبما، نسخع سنة. 

                                                           
    (.76  مال مخلوف: كان  قة مبمونا  مجاب الديوا يالما  بال راو  له ك اب فيه. رمم( 1

 .32-13 :منقول من القسم الدراس  لك اب الكاف  ف  ال راو  البن لمنمر ب صرف، ص (2
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 (1)الخامسة: نسخة ف  مك بة زاوية  يد س  بنواا  سور. 
نلا الوجود أول مرا الدك ور الع مة امزا أبو فارر والك اب اققه وأخرجه 

ا، ولبع ييه دار الميمييان للنتيير ا رصييين  ا يلمي ييا يلييا النسييب الخمسيية،  اقيق ييمع مييد  
 .م2014فث ه الموا 1435ولا سنة وال وزيو، لبع ه اص

 :نموذج مختصر من الكافي يبرز منهج المؤلف

 "باب ميراث المرأة من زوجها"
يريد: لو  ا وال ولد ابني الربو،المرأا من زوجما نذا لم ي رك ولد   مال مالك: وميرات

 .ا، فللزوجة الربو، وما بق  فلألل  وف  و رك زوجة وأخ  أن رج   
يرييييد منميييا أو مييين  –ا كيييان أو أن يييا ا أو وليييد ابييين، ذكييير  ميييال ماليييك: فيييزن  يييرك وليييد  

 .ف مرأ ه ال من، من بعد وصية يوص  بما أو دين -غيرها
أو ابين ابين، فللزوجية الي من، وميا بقيي   وابنييا يوف  و يرك زوجية يرييد: ليو أن رجي  

ن  رك زوجة وبن ا أو بنع ابن، فللزوجة ال من، وللبنع أو  ل بن أو ابن االبن، وا 
  (.113 :، ص2014بنع االبن النصف، وما بق  للعصبة.ف  ابن المنمر، 

ا تر  مول ماليك، كميا وهذا الم ال لبيان ارص أب  الاسن بن المنمر يل
ميييين القيييرآني صنييييه فعيييل ذليييك فيييي  فبييياب ذكيييير  يجيييازهي فلييييم يالصيييل المسيييبلةنيبيييين 

تير  كي م  (يرييد  المنمير بل مية  ميام ابينويقصد اإل. "ال راو  ف  ك اب ال 
 .اإلمام مالك

وفيي  خرييم الاييديت ييين الك يياب وبعييد جييوالع ومييراءاع م  الييية فيييه، أ ييار 
ان بييياه  أمييير كيييان يتيييغل   كييييرك فييي  اج مييياد اصومييية فييي  الموارييييتي رغيييم أن ال 

بجسيامة ال  يريل   عالا  ك ل ب تريو جلما ف  ك ابيه، وليم يولميا غييره لمعرف يه 
ادي أنني  ليم أي ير يليا المللقة بمصيال  العبي - عالا –ف  هذه الاقوث، ودراي ه 

                                                           
ي المدينيية معروفيية يلييا سيياال -ناييو أربعييين كيلييوم را –نااييية مدينيية آكييادير بييالمغرب  زاوييية فيي  سييور بمنلقيية (1

 .للس اصالمايل 
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أصيل مسييبلة المالكييية في  أاييوال الجييد المنسيوبة لإلمييام مالييك بيل المسييماا باسييمه، 
 .رغم أنه من أمدم الك ب المع مدا ف  هذا العلم؟؟

           

 لخاتمةا

بعييد هييذه الراليية التيييقة فيي   يياريب ليبيييا ويلماومييا وسيييرا اإلمييام ابيين المنميير      
 :الن اوج اآل ية   المذهب المالك ، خلص البات نلاف ويلم ال راو العلرا 

أن  اريب ليبيا اافل باإلنجيازاع المممية في  اليدفاع يين أصيول اليدين يليا  .1
 .داء دورهمأمذهب أهل الجماية والسنة، ويتمد ال اريب بعدم  خل مم ف  

ماع يلميياء ليبيييا فيي  مجييال ال ييبليف فيي  المييذهب المييالك  واريياة امسيينأن  .2
 .1)  اا وادي   خ ل آ ارهم المخلولة والملبوية مديم  بينة من 

العلميياء الليبيييين الربييانيين سلسييلة هييالالء  رييمنمم أسييابيين المنميير أن اإلمييام  .3
خ صيييه، وموام يييه الجريوييية  فييي  خدمييية ال قيييه الميييالك ي وميييد  مييييز بعزيم يييه وا 

ا بكيل ا يين أصيول اليدين، ومرياي  ا ف  وامعيه ميدافع  والنبيلة الخالدا، مميمن  
  .ارية البات العلم  المعاصر ا بذلك لم موما ومقيم  غال ون ير. مبرز  

اإلمام ابن المنمر جمعع بين ال قه والسياسة، ومكان ه العلميية أن تخصية  .4
 .ف   اريب ليبيا واراة جلية

فيييي  يلييييم ال ييييراو  لإلمييييام ابيييين المنميييير لييييه ميميييية كبيييييرا،  أن ك يييياب الكيييياف  .5
 .صن ع ف  هذا ال ن ولا ال  من الك ب اصو  جلا أك ر ف  كونه 

 التوصيات

 الباا ة: رىف  روء ما أس ر ينه البات من ن اوج  
                                                           

ومنما يلا سبيل الم ال ال الاصر: رواية يل  بن زياد للمولب  اقث جيزء منيه التييب التياذل  الني ير(، و ا ية  (1
  التيمير نيالكياف  في  ال يراو  البين المنمير، ومالل ياع التييب أاميد بين يبيد اليرامن الزليليلم الموارييت: مالليف 

 واليدرر في  المااكمية بيين العيني  وابين اجير للتييب يبيد اليرامن البوصييرك ليئه(، وك اب الآل 898بالولو  ع 
 ... وال واة لويلة. ه( 1354 ع 
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 خراجمييا  ميين واجبنييا للبيية العلييم والبيياا ين أنييه العناييية بسيييرا أوم نييا العلييرا وا 
ميين الملميياع نلييا النييور، والاييرص يلييا االم ييداء بم ييل هييذا اإلمييام العييالم 

 .العامل، وبذل الجمد مدر االس لاية ف  ذلك
أهيل -بما يلم وجب أن ي لقا يقيدا صياياةي نال أننيا ولك  يعمل المسلم 

ومرجعيييية  نليييا هويييية يقاوديييية وارييياة، رمعممنيييا ي  قييي –السييينة والجمايييية
الصياي  تيبه غاويب في   اريخنيا، ولألسيف التيديد   اب يةي فال  سيير العقيدك

ال نكييياد ن يييرث بييييين صييياي  العقيييييدا وفاسيييدها. وميييد لمسييييع الاقييياوث بييييين 
، أو مصييييلا  ن عيييي تيييييع  ناتيييير لمذهبييييه، و و مس تيييرث غاي ييييه ال  عييييرف، 

ماييييية وسييييل  ييييياراع سيييينة والجأهييييل ال م ييييبول خييييارج ...ي فرييييايع هوييييية
ميين كييل لييرف، واصيييداء والم  يبييون بالييدين االسيي م  يركييزون   ج ييذبما

أمييير يليييا مسيييب معيييالم العقييييدا المامديييية الصيييافية النقيييية. والسيييااة فييي  
اإلمام ابين المنمير اليذك ميدر يليا كسيب  الااجة نلا يلماء مخلصين م ل

ا، ا ماسيين  صييادم   والخاصيية ببفعالييه وموام ييه مبييل أموالييهواا ييرام العاميية اييب 
ييييوال  عييييالا مييييا ريييييو ماسيييين   فيييي  سييييياث ادي ييييه ييييين  - عييييالاا، مييييال ا يوم 

 مم امٱُّ :-الصييييابرين المخلصييييين الييييذين يييييديون نلييييا ال بالغييييداا والعتيييي 
 [.30 الكمف:] َّىن نن من زن رن

 ميييو التيييباب واليييرد بصيييدث  كمييا أنيييه مييين واجيييب العلمييياء فييي   مجيييال للايييوار
وجييرأا يلييا التييبماع والقييواد  فيي  الييدين اإلسيي م ي كيي  ال ن ييرك للن ييور 
المتككة ف   اريخنا منافذ لللعن ف  ديننيا أو نربياك هويية أجيالنيا القادميةي 
فيييالارب ليييم  عيييد ايييرب سييي   أو نرهييياب كميييا ياييياول أن يوهمنيييا اصييييداء 

نمييا هيي  اييرب مصييللااع وفكيير... ، وااج نييا كبيييرا نلييا زرع واصغبييياء، وا 
الم ييياهيم والقييييم اصخ ميييية المنب قييية مييين التيييعور اليييدين  اليييولن  الصييياي ، 

 .ف  ال دافو الذك سن ال  عالا ف  هذا الكون يةبند  لن مكن من المتاركة 
 ننهأن يوفث الجميو لما ياب ويررا،  وف  الخ ام أسبل ال العل  القدير

  .باإلجابة لقدير
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 والمراجعالمصادر 

 القرآن الكريم

دار  ،أبيو فيارر، اميزا :ثيياق،  الكياف  في  ال يراو (. 2014  ابن المنمر، يل  بن ماميد اللرابلسي 
 .، لرابلر، ليبياالميمان

ويييوير،  نقييرا، ال مييام ي :. أخبييار ملييوك بني  يبيييد وسييير مم.  اقيييث د.ع( بين اميياد، مامييد بيين يليي ا
. ]لبعيية الك رونييية مقييروءا[.  ييم االسيي رجاع ميين مصيير، القيياهرا، دار الصيياوا ،يبييد الاليييم

 [.http://www.amazon.org]  مومو

، بييييروع، دار ال كييير ،تييياادا، خلييييل :ثيييياق  (  ييياريب ابييين خليييدون،1988  ابييين خليييدون، يبيييد اليييرامن
  لبنان.

، دار الك ب العلميية ،منصور، مامد فالاد :ثياق،  فمرسة ابن خير (1998  ابن خير، مامد اإلتبيل 
 بيروع، لبنان.

 :ينيي  بنتييره وصييااه وراجييو أصييله، (. الصييلة فيي   يياريب أوميية اصنييدلر1955ابيين تييكوال، القاسييم  
 .، القاهرا، مصرمك بة الخانج  ،العلار، يزع

ا مييين (. ال ييذكار فييي  ميين مليييك لييرابلر وميييا كييان بمييي2004ابيين غلبيييون، مامييد بييين خليييل اللرابلسييي   
 .وع، لبنانر ، بيدار المدار اإلس م  ،الزاوك، أامد :ثياق،  اصخيار

أبو العرب، مامد بن أامد بن  ميم ال ميم  المغرب  اإلفريق   د.ع(.  لبقياع يلمياء نفريقيية وك ياب 
 .، بيروع، لبناندار الك اب اللبنان ، لبقاع يلماء  ونر

فريقييية وزهييادهم ريييا  الن(. 1994  أبييو بكيير، يبييد ال بيين مامييد  ييور فيي  لبقيياع يلميياء القيييروان وا 
البكييوش، بتيييري والعروسيي ،  : اقيييث ،ونسيياكمم وسييير ميين أخبييارهم وفريياولمم وأوصييافمم

 .، بيروع، لبناندار الغرب اإلس م ، الملوك امد

(. 1البرغيو  ، يبييد اللليييف  د.ع(. ال ياريب الليبيي  القييديم مين أمييدم العصييور ا يا ال يي   اإلسيي م     
 لك رونييييييييية مقييييييييروءا[.  ييييييييم االسيييييييي رجاع ميييييييين مومييييييييونأيييييييييده للنتيييييييير  امغناسييييييييع ]لبعيييييييية 

[http:www.noor-book.] 

، اليدار العربيية للك ياب ،اسن ، يبد الوهاب :ثياق(. رالة ال جان ،  1981  ال جان ، مامد بن أامد
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