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 األصولية في كتابه الضياء الالمع ترجيحات الشيخ حلولو

 شرح جمع الجوامع

 أبوبكر عثمان اللوتي
 ، ليبياأوباري، جامعة سبها، كلية التربية
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 الملخص

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل، والصالة والسالم على محمد خير األنام.
أما بعد: فقد برز في القطر الليبي أئمة أجالء في مختلف العلوم والعصور، ومن هؤالء 
الشييييل حلوليييو الزليطنيييي، وبيييد اشيييت أل باألصيييوأل شيييارحا ألهيييم المتيييون األصيييولية عنيييد المالكيييية 
كاإلشييارة للبيياجي، والتنقيييا للقرافييي ،كمييا شييرع جمييك الجوامييك للسييبكي بشييرحين كبييير سييما  البييدر 

ر سما  الضياء الالمك، وبد اعتمد فيه على ثلة  من علماء المالكية الكبيار ممين الطالك، وص ي
 برعوا في األصوأل، وحررو  كالبابالني، واألبياري، والقرافي، والشاطبي، والفهري، وغيرهم.

وبد استقرأ الباحث هذا الشرع ليبرز دور علماء ليبيا في علم األصيوأل وميا لهيم فييه مين 
كونيوا عاليية عليى غييرهم ينقليون عليومهم ميين غيير أن تكيون لهيم إضييافة أو إسيهاما؛  وأنهيم ليم ي

نقيد أو بييان كمييا بيد يضين بعييل مين يطيالك كتيي  المعاصيرين، وليم يرفييك رأسيا بميا دون المالكييية 
من الكت  تأليفا وشرحا  فابتضى ذلك تقسيم البحث إليى مقدمية اشيتمل؛ عليى البسيملة والصيالة 

 :الهدف منها وخطة البحث، ومبحثينو والحمدلة وبيان سب  الكتابة 
 األوأل: ترجمة مختصرة للشيل حلولو وبيان مصادر  المالكية التي اعتمد عليها. 
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 .حلولو األصولية في الضياء الالمكالثاني: ترجيحا؛ 
في ضيائه نقيأل أبيواأل العلمياء فيي المسيألة  هذا وبد ضهر للباحث أن ال ال  على حلولو

ذا رجييا ف نييه لييم ينييتهر منهجييا واحييدا فييي ترجيحاتييه  التييي يتناولهييا بالبحييث دون تييرجيا بينهييا، وان
 .-تعالى– األصولية وسوف يأتي بيان ذلك مفصال إن شاء اهلل

 

 الضياء الالمك، المذه  المالكي، حلولو، ترجيحا؛ أصولية.الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة

 الحمد هلل، والصالة والسالم على محمد خير األنام.
أمييييا بعييييد: فقييييد بييييرز فييييي القطيييير الليبييييي أئميييية أجييييالء فييييي مختلييييف العلييييوم 
والعصور، ومن هؤالء الشيل ُحُلوُلو الزليطني، وبيد اشيت أل باألصيوأل شيارحا ألهيم 

كميا شيرع جميك  المتون األصولية عند المالكية كاإلشارة للباجي، والتنقيا للقرافيي،
الجوامك للسبكي بثالثية شيروع: كبيير، وصي ير سيما  البيدر الطيالك فيي حيأل ألفياض 
جمك الجوامك، ومتوسط سما  الضياء الالمك، وبد اعتمد فيه على ثلية مين علمياء 
المالكية الكبار ممن برعوا فيي عليم األصيوأل، وحيررو  كيابن القصيار، والبيابالني، 

، والقرافيييييي، والشييييياطبي، والرهيييييوني، والفهيييييري، وعبيييييدالوها  الب يييييدادي، واألبيييييياري
 وغيرهم.

وبد استقرأ الباحث هذا الشرع ليبرز دور علماء ليبيا في علم األصوأل، وما 
لهم فيه من إسهاما؛  وأنهم لم يكونوا عالة على غيرهم ينقلون عليومهم مين غيير 
أن تكيييون لهيييم إضيييافة، أو نقيييد، أو بييييان كميييا بيييد يضييين بعيييل مييين يطيييالك كتييي  

عاصرين، ولم يرفك رأسا بما دون المالكية من الكت  تأليفا وشرحا، ولكي يلف؛ الم
األنضييار إلييى هييذا السييفر العضيييم لكييون مؤلفييه مميين جمييك بييين األصييوأل، والفييرو ، 
وبد تناوله بل ة سيهلة ال تعقييد فيهيا، فقربيه إليى متنياوأل الجمييك، وبيد بصيد؛ إليى 

سيييائله  فابتضيييى ذليييك تقسييييم بييييان منهجيييه فيييي ترجيحاتيييه األصيييولية، ال حصييير م
سب  الكتابة، والهدف منها، وخطة البحيث،  اشتمل؛ على بيانالبحث إلى مقدمة 

 ومبحثين:
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األوأل: ترجمية مختصيرة للشييل حلوليو وبييان مصيادر  المالكيية التيي اعتميد  
 .عليها

 .الثاني: منهر الشيل حلولو في ترجيحاته األصولية في الضياء الالمك
المصيادر والمراجيك، وبيد اعتميد؛ فييه عليى الجيزء اليذي ثم خاتمة، وفهرس 

حققيه اليدكتور عبيدالكريم النمليية، ورسيالتين علميتيين حققتيا فييي جامعية المليك خالييد 
بالمملكة العربية السعودية، يأتي الكالم عنهما في مؤلفيا؛ الشييل حلوليو، وأعتيذر 

 م.عن عدم الترجمة لألعالم الواردة في البحث  لكثرتهم وضيق المقا
           

صادره المالكية التي المبحث األول: ترجمة مختصرة للشيخ حلولو وبيان م

 اعتمد عليها

 أوال: ترجمة مختصرة للشيخ ُحُلوُلو
 :اسمه ونسبه وكنيته ولقبه

 )اليزليتنييي  هييو أحمييد بيين عبييد الييرحمن بيين موسييى بيين عبييد الحييق الزليطنييي
نسيبة  -بفتا القاف والراء-شربي طرابلس ال ر ، ثم القروي  نسبة إلى بلدة زليتن

إلييييى القيييييروان، الم ربييييي نسييييبة إلييييى الم يييير  اإلسييييالمي، المييييالكي أبييييو العبيييياس، 
، وتحيرف عنيد بعضيهم إليى  1)المعروف بييي)حلولو  بضيم الحياء المهملية، والالميين

الييواما   ، وبيياأل فييي المنهييأل العييذ : )) عييرف بحلييو  2))جلولييو  بييالجيم المعجميية
، وجيييياء عنييييد بعضييييهم ))أحمييييد بيييين خلييييف بيييين حلولييييو القييييروي  3)وكأنييييه تصييييحيف

 . 4)الم ربي المالكي نزيأل تونس  
 

                                                           
، ونييأل 30-29، وتوشيا الديباج وحليية االبتهياج لبيدر اليدين القرافيي:  2/260 الضوء الالمك للسخاوي: ضر:ين  1

 . 82-81، وأعالم ليبيا للزاوي: 128-127 االبتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي:

 .1/136نضر: هدية العارفين للب دادي: ي  2
 .175نضر: المنهأل العذ  ألحمد بك األنصاري: ي  3
 .1/215عجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: م  4
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 :مولده ونشأته العلمية
ببليدة ززلييطنز بيالقر  مين زطيرابلس ال ير ز  -رحميه اهلل-ولد الشيل حلوليو 

عليهيييا تييياريل والدتيييه بالتحدييييد،  ؛طلعييياالتيييي بيييالقطر الليبيييي، وليييم تبيييين المصيييادر 
هيي   اسيتنادا إليى ميا ذكير فيي الضيوء  815وهناك من اجتهد فقاأل: إنه ولد سينة )

 . 1)هيي ، وأن سنه ال تقصر عن ثمانين سنة 895الالمك من أنه كان حيا سنة )
وأما نشأته العلمية فالمصادر يي أيضا يي لم تبين مراحلها األولى، فاليذي دلي؛ 

نشأ فيي أسيرة علميية شيجعته عليى طلي  العليم، والنبيوك فييه مبكيرا، حييث عليه أنه 
شرع كتبا في غاية الصعوبة كمختصر خليأل، وجمك الجوامك ببيأل سين األربعيين، 
وببييأل رحلتييه، وأن هييذ  األسييرة  بسييب  مكانتهييا العلمييية كانيي؛ تحضييى بمكانيية جيييدة 

عنيييد العلمييياء عنيييد حكيييام الدولييية فيييي ذليييك الوبييي؛، فقيييد كيييان ألخييييه محميييد مكانييية 
 واألمييراء، بيياأل فييي تكميييأل الصييلحاء: ))ويكفيييه شييرفا أخييذ هييذا اإلمييام الجليييأل عليييه
]يعني أحمد زروق[، وأخو  أبوعبد الّله محمد أكبر منه في السين ذكير  الشييل ابين 
ناجي في معالم اإليمان ...باأل ابن ناجي: وكان عالما، صالحا، ناسيكا، ورعيا ذا 

ه من عند السلطان وغير ، ال يبخأل بجاهه، فكان كيأّل سم؛ حسن، نافعا لخلق اللّ 
مييين يعرفيييه يقصيييد  فيميييا يلييييق بيييه، وكيييان كالميييه مقبيييوال، وكيييان للّنييياس فييييه غايييية 
االعتقييياد، وكيييان السيييلطان أبيييو فيييارس الحفصيييي ييييأتي إلييييه بقصيييد زيارتيييه ويعطييييه 
 هالماأل الكثير، فيصرفه على الفقراء، والمساكين، وكذلك خواص السلطان يعتقدون

]كييذا  [ كلهييم. بيياأل: وحييدثني بعييل العييدوأل بيياأل: كييان الشيييل ابيين عرفيية إذا عييزم 
علييى أن يبطييأل الميعيياد يومييا، يبعييث لييه ليليية ذلييك اليييوم ميين يعلمييه بييذلك، حتييى ال 

 . 2)يتع   
 -كعييادة العلميياء فييي الييزمن األوأل- فييي مولييد  رحييأل وبعييد أن أكمييأل الدراسيية

لوبيي؛، وهيييي القيييروان  إذ كانييي؛ إلييى إحييدا حواضييير الدوليية الحفصيييية فييي ذليييك ا
عييامرة بييالعلم وأهلييه، فأخييذ عيين علمائهييا، فاسييتفاد وأفيياد، وبهييا ينسيي  بييالقروي، ثييم 

                                                           
، والضييياء الالمييك شييرع جمييك الجوامييك 1/147، واألعييالم لخييير الييدين الزركلييي: 2/260 نضيير: الضييوء الالمييك:ي  1

 : عبد الكريم النملة.قيق، تح40-1/39للشيل حلولو: 

 ريم النملة.: عبد الكقيق، تح1/41، وينضر: الضياء الالمك: 5/22 كميأل الّصلحاء للكناني:ت  2
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))وتلقييى العلييم عيين أكييابر شيييوخها فييي تلييك الفتييرة، والزم طائفيية  يمييم صييو  تييونس
ميينهم، كييالُبِرُزلوي، وغييير ، وبعييد أن أتييم دراسييته تقييدم علييى الخطييط الشييرعية، وعييين 

ينيية طييرابلس ال يير ، ومكييث فتييرة طويليية، ثييم عييزأل عيين القضيياء، وأثنيياء باضيييا بمد
توليه القضاء بييزطرابلس ال ر ز لقيه وبيرأ علييه بعيل طيال  العليم، ثيم رجيك إليى 
زتونسز، وأنعم عليه بتوليه مشيخة كبرا مدارسها في ذلك العصر، وهي المدرسة 

ليف بتييونس حتييى وافتييه المنسييوبة إلييى القائييد نبيييأل، وضييأل مشييت ال بالتييدريس، والتييأ
 . 1)المنية  
 شيوخه:

، كيان لهيم دورهيم فيي العلم عن عدة من العلماء األجيالءتلقى الشيل حلولو 
ن كانييي؛ المصيييادر التيييي ترجمييي؛ ليييه ليييم تيييذكر لنيييا شييييوخه فيييي بليييد   عصيييرهم، وان
نما ذكر؛ من أخذ عنهم بعد رحلته إلى تونس، ونيذكر مينهم  األصلي )زليطن ، وان

 المثاأل:على سبيأل 
باسيييم بييين عيسيييى بييين نييياجي أبيييو الفضيييأل، التنيييوخي القيروانيييي الشييييل العيييالم  .1

الفقيييه الحييافض الزاهييد الييور  القاضييي، أخييذ بييالقيروان عيين الشييبيبي، وغييير ، 
وعيين ابيين عرفيية، وكثييير ميين أصييحابه كييأبي مهييدي ال برينييي، وعنييه الشيييل 

ان معييه حلولييو وغييير . ولييي القضيياء بمواضييك كباجيية، وجربيية، وبيييروان، وكيي
تفقييه عضيييم، وبيييام تييام علييى المدونيية واستحضييار للفييرو ، لييه شييرع الرسييالة 
حسين مفيييد، وشيرحان علييى المدونية، وشييرع عليى الجييال ، واختصير معييالم 
اإليمان في علماء القيروان، وغير ذليك، وتلليفيه معيوعأل عليهيا فيي الميذه . 

 . 2)هييي 839هيييي، وبيأل:  837توفي بالقيروان سنة 
قاسيييم بييين أحميييد بييين محميييد المعتيييأل أبيييو الفضيييأل البليييوي القيروانيييي ثيييم أبيييو ال .2

بضييم البيياء الموحييدة التحتانييية ، وسييكون الييراء  -التونسييي الشييهير بييالبرزلي 
                                                           

مييية، : سييالم ابيين تركييي دأل سييعيدة، رسييالة علقيييق، تح88الضييياء الالمييك شييرع جمييك الجوامك)القسييم الدراسييي :   1
 .30-29، وتوشيا الديباج: 2/260وينضر: الضوء الالمك: 

 ، وتييراجم 1/352، وشييجرة النييور الزكييية فييي تييراجم المالكييية لمحمييد ابيين مخلييوف: 364نضيير: نيييأل االبتهيياج: ي  2
 .14-5/8المؤلفين التونسيين لمحمد محفوض: 
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اإلميييييام المشيييييهور نزييييييأل تيييييونس، شييييييل  -المهملييييية، وضيييييم اليييييزاي المعجمييييية
اإلسييالم، صييياح  اليييديوان المشيييهور فيييي الفقييه والنيييوازأل مييين كتييي  الميييذه  

إماًمييا عالميية بارًعييا حافًضييا  -رحمييه اللعييه-د فيييه مييا شيياء، كييان األجليية أجييا
للفقه، بحاثًا نضاًرا مستحضًرا للفقه، أخذ عين جماعية، مينهم:  ابين ميرزوق، 
وأبو الحسن البطروني، وابن عرفة، وبد الزمه ميا ينييف عليى ثالثيين سينة، 
، وغييييرهم كثيييير، وممييين أخيييذ عنيييه الشييييل أبيييو القاسيييم ابييين نييياجي، والثعيييالبي

والرصا ، والشيل حلولو، ومحمد بن أحمد عضوم القيرواني، وغيرهم. تولى 
اإلماميية والخطابيية بجييامك الزيتونيية والفتيييا بييه بعييد صييالة الجمعيية. لييه ديييوان 
كبييييير فييييي الفقييييه جمييييك فييييأوعى، ولييييه الحيييياوي فييييي النييييوازأل اختصيييير  حلولييييو 

أو  هيييي 841سييينة  -رحميييه اهلل-ي والونشريسيييي، وغيرهميييا. تيييوفي والبوسيييعيد
 . 1)سنين 103هي، وعمر   844هي أو سنة  843سنة 

عمر بن محمد بين عبيد اللعيه أبيو حفيص البياجي التونسيي عيرف بالقوِلشياني.  .3
أصييله ميين باجيية تييونس ال باجيية األنييدلس، باضييي الجماعيية بتييونس، الفقيييه 

مين أكيابر  -رحميه اللعيه-العالم اإلميام العالمية المحقيق، نخبية الزميان، كيان 
س ومحققيهم وحفاضهم األجالء، أخذ عن جماعة كوالد  أبي عبد علماء تون

اللعييه، والقاضييي أبييي مهييدي ال برينييي، واإلمييام محمييد بيين مييرزوق وغييييرهم، 
ولييييي بضيييياء الجماعيييية بتييييونس، وأبييييرأ الفقييييه واألصييييلين والمنطييييق والمعيييياني 
والبيييان والعربييية وحييّدث بالبخيياري عيين ابيين مييرزوق، وشييرع الطوالييك شييرًحا 

أل فيها إلى اإللهيا؛ فيي أكثير مين مجليد، وأخيذ عنيه خليق: مينهم حسًنا وص
براهيم األخضري، والشيل حلولو، ودخرون، له شرع  ولد  محمد بن عمر، وان
عضيم على ابن الحاج  في غاية الحسن واالستيفاء والجمك، ودبائق الفهيم 

 . 2)هيي على الصحيا 848في مباحث العلم. توفي سنة 
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باسيييم بييين سيييعيد بييين محميييد أبيييو الفضيييأل الُعِقبييياني التلمسييياني، اإلميييام شييييل  .4
اإلسالم، ومفتي األنام العالمة الحافض القدوة العارف المجتهيد المعمير، أخيذ 
عييين واليييد  أبيييي عثميييان، وأبيييي الجيييود، وغيرهميييا، وعنيييه جماعييية مييينهم: أبيييو 

وحصأل العلوم القاسم العقباني، وحلولو، وغيرهم،  البركا؛ النالي، وولد  أبو
حتى وصأل درجة االجتهاد، وله اختيارا؛ خارجة عن المذه ، نيوز  فيهيا، 
ولي القضاء بتلمسان في صي ر ، وعكيف عليى تعلييم العليوم، وعليى تيدريس 
المعييييدوم منهييييا والمعلييييوم، لييييه تعليييييق علييييى ابيييين الحاجيييي  الفرعييييي، وأرجييييوزة 

نف فييي ]أجوبيية[ تتعلييق بالصييوفية فييي اجتميياعهم علييى الييذكر وغييير ، ومصيي
أصييوأل الييدين، وتفسييير لسييورتي األنعييام والفييتا، وشييرع للبرهانييية فييي أصييوأل 
الدين، والبن الحاج  األصلي، وللحوفي في الفرائل، وللجمأل في المنطق 

 . 1)هيييي 854للخونجي وللبردة. وتوفي في ذي القعدة عام 
 طلبته:

لبيث العليم ونشير  أببيأل إلييه الطيال  ينهليون  لما تكامل؛ أهلية الشيل حلوليو
ميين معينييه، وخاصيية بعييد رحلتييه إلييى القيييروان، وتييونس وتلقيييه عيين أجليية العلميياء 
فيهما، ثم توليه القضاء بطرابلس ال ر ، ومن أبرز من تلقى عنه العليم بطيرابلس 

 وغيرها:
بنيون مضيمومة -أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى أبيو العبياس البرنسيي  .1

الفاسيييي الشيييهير بيييزروق،  -اليييراء السييياكنة، نسيييبة إليييى عييير  بيييالم ر بعيييد 
ليييه رحلييية إلييى الحييير، وبيييالد  اإلمييام العيييالم الفقيييه المحيييدث الصيييوفي الزاهييد،

المشييرق أخييذ فيهييا علومييا جميية، أخييذ عيين أئميية ميين أهييأل المشييرق والم يير  
مييينهم: علييييي السييييطي، وعبييييد اللعيييه الفخييييار، وعبييييدالرحمن الثعييييالبي، والشيييييل 

، وغييييرهم كثيييير، وأخيييذ عنيييه جماعييية مييين األئمييية كالشيييمس اللقييياني، حلوليييو
والحطا ، وغيرهم، وأما تلليفه فكثيرة يمييأل إليى االختصيار ميك التحريير وال 
يخلو شيء منها عن فوائد غزييرة وتحقيقيا؛ مفييدة سييما فيي التصيوف، فقيد 
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انفيييرد بمعرفتيييه وجيييودة التيييأليف فييييه، فمنهيييا شيييرحان عليييى الرسيييالة، وشييييرع 
ر خليييأل، وشييرع الوغليسييية، وشييرع القرطبييية، ونيييف وعشييرون شييرًحا مختصيي

 . 1)هيييي 899على الحكم العطائية، وغيرها كثير، توفي بمصراتة سنة 
ي .2 الصنهاجي الحبسيي الفاسيي الميالكي نزييأل  أحمد بن حاتم بن محمد السعطو

القيياهرة، ويعييرف بييين المصييريين بحيياتم، ولييد بفيياس ونشييأ بهييا فحفييض القييردن، 
والرسيالة، واألجرومييية، وألفيية ابيين مالييك، وغيرهيا، وأخييذ عين جماعيية ميينهم: 
يحييييى العقبييياني، ومحميييد بييين الجيييال ، وبيييرأ بطيييرابلس ال ييير  عليييى أحميييد 

ا ك براهيم الناجي وأخذ عنه الفقه، والفرائل، حلولو في دخرين بهذ ، وغيره
وحضر عند أبي عبد اهلل التريكيي، وتحيوأل إليى القياهرة سينة ثيالث وسيبعين 
فأخذ بها عن البرهيان األنصياري فيي الرسيالة، واتصيأل بياألمراء فيهيا فكاني؛ 
له عندهم حضوة ومكانة، وحر عيدة ميرا؛، وأخيذ عين علمائهيا كالسينهوري، 

بليييال ثييم بمكيية فييي الفقييه وغييير ، ولييه استحضييار فييي الفقييه، وغييير ، وأبييرأ بهييا 
تقييان  وبعييل مشيياركة واستحضييار لكثييير ميين أحييواأل بعييل أئميية الم اربيية وان

 . 2)هيييي 899فيما يبديه، وتميز في الط ، وكان حيا سنة 
 -ببيليييية–محمييييد بيييين بختييييي بيييين محمييييد بيييين يوسييييف بيييين موسييييى الستوسييييي  .3

بييييراهيم  التلمسيييياني األصييييأل التونسييييي المييييالكي. أخييييذ عيييين أحمييييد النخلييييي، وان
األخضيييييري، ومحميييييد القلشييييياني، وأحميييييد حلوليييييو، ومحميييييد الرصيييييا ، وعييييين 
األحمييدين السييالوي والمنسييتيري، وأحمييد الهييواري، وجمييك القييراءا؛ السييبك ثييم 
ضم إليها براءة يعقو  على إبراهيم زعبو ، وأحمد بن الحاجة، ومحمد بن 

ة فأبييام بهييا مييدة ولقيييه العجمييي، وحيير سيينة سيي؛ وسييتين، ورجييك إلييى القيياهر 
البقييياعي، وبييياأل: إنيييه مييين أهيييأل الفضيييأل التيييام، والتفييينن، واليييذكاء، والتصيييور 

 . 3)الحسن
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محمييد بيين علييي بيين أحمييد أبييو عبييد اهلل اللييواتي الم ربييي التونسييي المييالكي.  .4
أخذ عن محمد بن العربي، وابن عقبة، وفي أصوأل الفقه عن أحمد حلولو، 

ر  السلطان في شيهادة دييوان البحير، وفيي وعن محمد اللباد في دخرين. وبر 
شيهادة الشييمك، ومعناهييا تحكيير بيعييه، وفييي كتابيية السير عنييد خليفتييه بتييونس 
لتييوالي مدحييه لييه، وحيير فييي سيينة سييبك وسييبعين مييك القلشيياني شيييخه، ودخييأل 
مصيير فيهييا، ثييم وصييأل مكيية ميين البحيير فييي أوائييأل جمييادا الثانييية سيينة أربييك 

وأببيأل عليى التصيوف والسيلوك، ميديم وتسعين، وبد تبرم مين كيأل ميا سيلف، 
 . 1)هيي 899للتالوة والعبادة، تارك للرعونا؛ ،كان حيا سنة 

الحسيييييين األندلسييييييي البسييييييطي الشييييييهير  علييييييي بيييييين محمييييييد بيييييين محمييييييد أبييييييو .5
بالَقَلصيادي، المييالكي، أخييذ عين شيييو، الم يير ، والمشيرق كييأبي إسييحاق بيين 

عقا ، وابن زاغو، فتوع، وابن مرزوق الحفيد، وأبي الفضأل العقباني، وابن 
وأحمد القلشاني، وحلولو، والحافض ابن حجير، وأبيي القاسيم النيويري، واليزين 
طاهر، والجالأل المحلي، وجماعة ذكرهم في رحلته المشهورة التي بين فيها 
تطوافه في البالد ورحالته، وعنه جلة منهم: الشيل السنوسي، وأبو عبد اهلل 

ييرهم، وبير  فيي الفيرائل والحسيا . الجاللي، وأحمد بين عليي بين داود، وغ
وصيييينف فيهميييييا عيييييدة كتيييي  منهيييييا: زالتبصيييييرة فييييي ال بيييييارز و زالقيييييانون فيييييي 
الحسيييييا ز، وشيييييرحه، و زكشيييييف الجلبيييييا  فيييييي الحسيييييا ز، و زالكلييييييا؛ فيييييي 

ز، وشييرحها، ولييه عييدة كتيي  فييي فنييون مختلفيية، بيياأل البقيياعي: لقيتييه الفييرائل
 . 2)هييي 891ا؛ سنة سنة اثنتين وخمسين، وأجاز لي رواية مصنفاته. م

 :وثناء العلماء عليه مكانته العلمية
تبوأ الشييل حلوليو مكانية علميية سيامية بعيد أن أخيذ العليم عين أكيابر علمياء 
عصر ، مك ما تميز به من النبوك والتفوق، وعليو الهمية فيي تحصييأل العليم  إذ ليم 

اليذي كيان حلقية وصيأل بيين المشيرق، - ما حصله مين العليم فيي بليد موليد يكتف ب
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والم ييير  اإلسيييالمي، فليييم تيييزأل الحركييية العلميييية بائمييية بيييه ت يييذيها روافيييد الحجييياج 
يابييا فيفيييدون، ويسييتفيدون والرحاليية الييذين  يمييرون بهييا ذهابييا وان
حتييى رحييأل إلييى  - 1)

حواضر الدولة الحفصية كالقيروان، وتونس يأخيذ مين علمائهيا، ويفييد طالبهيا فيي 
والعلوم، ونضرة فاحصة لكتابه الضيياء تبيين لنيا سيعة اطالعيه، ووفيرة شتى الفنون 

ما تجمك عند  من المصادر األصولية، والفقهية، والل وية، وخاصة كت  المالكية 
، وال أدأل عليييى هيييذا االتسيييا  واالطيييال  عليييى مصيييادر الفقيييه  2)فيييي الفقيييه وأصيييوله

ئمييية الحيييافضين الميييالكي وأصيييوله مييين وصيييف السيييخاوي ليييه بقوليييه: ))وهيييو أحيييد األ
ووصفه أحمد بابا التنبكتي بالبحث والتحرير فقاأل: ))بلي؛: ليه   3)لفرو  المذه   

شرحان على المختصر كبير في ستة أسفار، وبف؛ على أجزاء منه، حسن مفيد، 
فيه أبحاث وتحرير، يعتني بنقأل التوضيا، وابن عبد السالم، وابن عرفة، ويبحيث 

رع دخيير مختصيير فييي سييفرين، ولييه أيًضييا شييرحان معهييم، وينقييأل الفقييه المتييين، وشيي
، ووصيفه ابين  4)على أصوأل السبكي، وبف؛ على الص ير في سفر حسن مفييد  

ميييام العميييدة المحقيييق المؤليييف الفقييييه  مخليييوف باإلميييام العميييدة المحقيييق فقييياأل: ))اإلو
، وبيياأل عنييه الكنيياني: ))هييذا  5)األصيولي أحييد األعييالم الحييافضين لفييرو  الميذه   

، وبياأل  6)جليأل المقدار، عالي المنار، مصيي  فيي نقليه للفقيه فيميا يختيار  الشيل 
عنه المراغي: ))الفقيه المالكي األصولي المحقق... وكاني؛ ليه شيهرة فيي التيأليف 

، وممييا يييدأل علييى المكانيية التييي تبوأهييا الشيييل حلولييو مييا  7)والتييدريس، والقضيياء  
طييرابلس مييدة طويليية، ثييم عييزأل أسييند إليييه ميين المناصيي  العلمييية فقييد تييولى بضيياء 

عنها، وأسند؛ إليه مشيخة كبرا المدارس العلمية في تيونس، وهيي مدرسية القائيد 
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 .2/260الضوء الالمك:   3
 .127نيأل االبتهاج بتطريز الديباج:   4
 .373/ 1شجرة النور الزكية في طبقا؛ المالكية:   5
 .21/ 5تكميأل الصلحاء:   6
 .3/44 لعبد اهلل مصطفى المراغي:الفتا المبين في طبقا؛ األصوليين   7



 
 
 

 الجوامع جمع شرح الالمع الضياء كتابه في األصولية حلولو الشيخ ترجيحات

 

 مجلة الجامعة األسمرية
162 

نبيأل، ذكر ذلك السخاوي فقاأل: ))وبد ولي بضاء طيرابلس سينين، ثيم عيزأل عنهيا، 
ورجك إلى تونس فأنعم عليه بمشيخة مدارس أعضمها المنسوبة للقائد نبيأل عوضا 

 . 1)عن إبراهيم األخضري  
 :مؤلفاته

ابتييدأ الشيييل حلولييو فييي التييأليف فييي وبيي؛ مبكيير، فقييد ذكيير؛ المصييادر التييي 
ترجميي؛ لييه أنييه أجيياز تلميييذ  القلصييادي بشييرحه الضييياء الالمييك فييي سيين األربعييين 

يي، وبيد وصيفه تلمييذ   2)هيييي854تقريبا، حيث ذكير هيو بنفسيه أنيه فيرك منيه فيي سينة
جازتييه لييه شييرحه الضييياء بييالمؤلف القلصييادي فييي الخطييا  الييذي طليي  منييه فيييه إ

هييي 854المدرس المصينف  مميا ييدأل عليى ممارسيته للتيأليف والتصينيف ببيأل سينة 
، وكيان بيد شيرع ببليه مختصير خلييأل  بيأل ليه شيرع  3)فيها هذ  اإلجيازة رخ؛أُ التي 

كبييير وموسييك علييى جمييك الجوامييك نفسييه ببييأل الضييياء الالمييك، فقييد أحيياأل عليييه فييي 
، وال يبعييد أن يكييون ميين يتصييدا  4)الضييياء الالمييكأكثيير ميين موضييك ميين شييرحه 

لشييييرع هييييذين الكتييييابين بييييد مييييارس التييييأليف ببييييأل ذلييييك  إذ صييييعوبتهما علييييى غييييير 
المتضيييلك ال تخفيييى عليييى مييين طالعهميييا ومارسيييهما، وبعيييد الضيييياء الالميييك بيييثالث 
سنوا؛ تقريبيا انتهيى مين شيرحه )التوضييا شيرع التنقييا  حييث ذكير أنيه فيرك منيه 

 وفيما يلي سرد لمؤلفاته:هيي،  857سنة 
رع عقييييدة الرسيييالة البييين أبيييي زييييد القيروانيييي، وهيييذا الشيييرع ذكرتيييه بعيييل شييي .1

 ؛اطلعييييالمصييييادر التييييي ترجميييي؛ لييييه كالسييييخاوي، ولكنييييه يعييييد مفقييييودا فيمييييا 
 . 5)عليه
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لبدر الطالك في حأل ألفاض جمك الجوامك، وهيو الشيرع الصي ير، وعنيد عبيد ا .2
ه صياح  اليدليأل إليى المتيون العلميية، الكريم النملة هو الشرع الكبيير، وتبعي

إال أن أغليي  المتييرجمين لييه يعدونييه الشييرع الصيي ير، وأنييه ممييزوج بييالمتن، 
وتوجييييد منييييه نسييييخة خطييييية بالخزانيييية الحسيييينية الملكييييية بالربيييياط تحيييي؛ ربييييم 

(5347 (1 . 
التوضيييا فييي شييرع التنقيييا، وهييو شييرع علييى تنقيييا الفصييوأل فييي اختصييار  .3

ي، وبييد بييين الشيييل حلولييو مقصييد  ميين هييذا المحصييوأل لشييها  الييدين القرافيي
الشرع فقاأل: ))ف ن الباعث لي على شرع تنقييا الفصيوأل فيي عليم األصيوأل 
للشيل اإلمام أبي العباس أحميد بين إدرييس الصينهاجي المشيهور بيالقرافي ييييي 
رحمييه اهلل تعييالى ورضييي عنييه يييي هييو: مييا رأيتييه ميين تشيياغأل المريييدين لقييراءة 

غيير ، لميا اشيتمأل علييه مين واضيا العبيارة، وبيين علم أصيوأل الفقيه بيه دون 
الداللييية واإلشيييارة، ميييك ميييا فييييه مييين فائيييدة العيييزو فيييي بعيييل المسيييائأل ألهيييأل 
المذه ، ولكنه مك ذلك فيه بعل عبارا؛ غير محررة، ومسائأل عن ميورد 
التحقيييييييق باصييييييرة، فأحببيييييي؛ تكميييييييأل فوائييييييد ، ورد شييييييوارد ، وتبيييييييين بعييييييل 

هييي عليى 1328، وبد طبك بتونس سينة  2)  مقاصد ، ليكمأل لهم االنتفا  به
هامش شيرع تنقييا الفصيوأل، وحقيق فيي رسيالتين فيي كليية الشيريعة بجامعية 
أم القييرا بالمملكيية العربييية السييعودية، األولييى: بتحقيييق بلقاسييم ذاكيير محمييد 

هييي، والثانيية: بتحقيييق غيازي بين مرشييد 1425 الزبييدي لنييأل الماجسيتير سيينة
 . 3)هيي 1425سنة العتيبي لنيأل الدكتورا  

لضياء الالمك في شرع جمك الجوامك، وهو شرع على كتا  جمك الجوامك ا .4
للسبكي اعتنى فييه الشييل حلوليو ببييان ألفاضيه، وتوضييا حيدود ، وتفصييأل 
مسييييائله، ونسييييبتها إلييييى أصييييحابها سييييواء أشييييار إليييييهم السييييبكي أم أغفلهييييم، 
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، أو اضيطرا  مين وتحرير محأل النزا ، وتتميم النابص، والتنبييه عليى وهيم
المؤلييف أو الشييراع، وبييد اعتنييى الشيييل حلولييو بنقييأل وتقرييير أبييواأل المالكييية، 
واعتماد اجتهاداتهم في المسيائأل األصيولية، ونقيأل فيرو  الميذه  لبييان بنياء 
الفرو  على األصوأل، فقد أكثر النقأل عن أبي بكر األبهري، والقاضي عبيد 

ابن القصار، وأبي الفرج الميالكي، الوها ، والقاضي البابالني، واألبياري، و 
والبييييياجي، والميييييازري، وابييييين الحاجييييي ، والقرافيييييي، والرهيييييوني، والتلمسييييياني، 
والشيياطبي، وابيين عرفيية، والمقييري، وغيييرهم، وبييد زعييم صيياح  كتييا  العميير 

، وبيييد طبيييك الكتيييا   1)أن الضيييياء الالميييك هيييو الشيييرع الصييي ير مييين شيييرحيه
نشير  مركيز ابين العطيار للتيراث كامال بتحقيق نادي فيرج دروييش العطيار، و 

هييي إال أن الباحث لم يمكنه االطال  عليه، وحققه الدكتور عبد  1425سنة 
الكيييييريم النملييييية فيييييي جيييييزأين مييييين بدايييييية الكتيييييا  حتيييييى نهايييييية بيييييا  الكنايييييية 
والتعريل، ونشرته مكتبة الرشد، وحقق في رسائأل علمية في جامعة المليك 

ألولييى: ميين أوأل حييروف المعيياني حتييى خالييد بالمملكيية العربييية السييعودية، ا
نهايييية بيييا  النسيييل، بتحقييييق سيييالم بييين عبيييد اهلل بييين تركيييي دأل سيييعيدة لنييييأل 
الماجسييييتير، والثانييييية: ميييين أوأل كتييييا  السيييينة حتييييى نهاييييية أركييييان القييييياس، 
بتحقيق فهد بن محمد بين عبيد اهلل الزهيرة القحطياني لنييأل الماجسيتير إال أن 

هيا، والثالثية: مين أوأل بيا  مسيالك العلية الباحث لم يتمكن مين االطيال  علي
إليييى نهايييية كتيييا  االجتهييياد، بتحقييييق سيييعيد بييين سيييعد بييين سيييعيد دأل حمييياد 

 الشهراني لنيأل الماجستير.
لشيييرع الكبيييير عليييى جميييك الجواميييك للسيييبكي، وهيييو شيييرع توسيييك فييييه الشييييل ا .5

حلولييو فييي نقييأل األبييواأل ، وشييرع المسييائأل األصييولية، توسييعا خييرج بييه عيين 
وهيييو شيييرع وبييييان جميييك الجواميييك  مميييا دعيييا حلوليييو إليييى  غرضيييه األصيييلي،

اختصيييار  فيييي الضيييياء الالميييك، وبيييد أحييياأل علييييه فيييي الضيييياء فقييياأل: ))وبيييد 
بسييطنا القييوأل فييي الشييرع الكبييير فييي بيييان التعليييأل فييي المراتيي  المتقدميية ميين 
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، وهو في حكيم المفقيود، وزعيم  1)كالم إما الحرمين، واألبياري فلينضر فيه  
ملة أنه اطلك على نسيخة منيه، وأنهيا عنيد ، وسيما  البيدر الطيالك الدكتور الن

 . 2)في حأل ألفاض جمك الجوامك
شييييرع اإلشييييارا؛ للبيييياجي، وهييييو شييييرع لكتييييا  اإلشييييارة فييييي معرفيييية األصييييوأل  .6

والوجييازة فييي معنييى الييدليأل للبيياجي، وبييد ذكيير  كييأل ميين تييرجم للشيييل حلولييو 
 . 3)المفقودكالسخاوي، والتنبكتي، وابن مخلوف، ولكنه في حكم 

البيان والتكميأل في شيرع مختصير خلييأل، وهيو الشيرع الكبيير، وصيفه أحميد  .7
بابا فقياأل: ))ليه شيرحان عليى المختصير كبيير فيي سيتة أسيفار، وبفي؛ عليى 
أجزاء منه، حسن مفييد، فييه أبحياث، وتحريير، يعتنيي بنقيأل التوضييا، وابين 

، وهييو ميين  4)عبدالسييالم، وابيين عرفيية، ويبحييث معهييم، وينقييأل الفقييه المتييين  
، توجد منه نسيل خطيية بيدار الكتي  الوطنيية  5)الكت  المعتمدة في المذه 

 ، 12348 ، )12347نسخة في أربعية أجيزاء ربيم )-بتونس تح؛ أربام: أ
نسيييخة - .ج13643 ، )13642جيييزدن ربيييم )- . 12350 ، )12349)

 . 6) 5359ثالثة ربم )
يقييك فييي سييفرين، الشييرع الصيي ير علييى مختصيير خليييأل، وهييو شييرع صيي ير  .8

ذكر القرافي أنه متداوأل في مصير، وهيو مين الكتي  المعتميدة فيي الميذه ، 
 . 7) 280وتوجد منه نسخة خطية في خزانة ابن يوسف بمراكش تح؛ ربم)

مختصر نوازأل البرزلي، وهو اختصار لكتا  شيخه البرزلي )جامك مسيائأل  .9
يل حلولييو فييي األحكييام لمييا نييزأل ميين القضييايا بييالمفتين والحكييام ، ونييص الشيي
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مقدمتييه المختصييرة علييى أنييه انتخيي  هييذ  الفتيياوا ميين كتييا  شيييخه البرزلييي 
السيييابق اليييذكر، مختصيييرا إياهيييا، وبيييد ذييييأل بعضيييها بتعقيبيييا؛، وتحقيقييييا؛، 
والكتييا  كأصييله تضييمن معضييم أبييوا  الفقييه مييك مقدميية تتعلييق بمسييائأل فييي 

ئأل فقهييييية الفتييييوا، واالسييييتفتاء، واالجتهيييياد والتقليييييد، ثييييم خييييتم الكتييييا  بمسييييا
لنيييييييأل الييييييدكتورا  أحمييييييد محمييييييد الخليفييييييي -، وبييييييد حقييييييق الكتييييييا   1)متفربيييييية
من أوأل العبادا؛ إلى نهاية األحواأل الشخصية، ونشرته دار  -م1987سنة

م، ))وطبييك مييا يتعلييق باإلجييارة علييى 2002المييدار اإلسييالمي ببيييرو؛ سيينة 
أيضيا ييي كليية تعليم القردن بتحقيق الدكتورة وسيلة بلعيد بين حميدة، ونشيرته ييي 

م، ضيمن 1993هييي/1403الدعوة اإلسالمية بطرابلس، الطبعة األولى سينة 
  نفييس العنييوان السييابق زالمسييائأل المختصييرة 6) السلسييلة التراثييية تحيي؛ ربييم

مين كتيا  البرزلييز، وال ييزاأل البيابي مين أجيزاء الكتيا  مخطوطيا، وليه عييدة 
 . 2)نسل خطية بتونس، والقاهرة، وطرابلس ال ر   

  :اتهوف
فتياء، وتأليفيا، وتوجيهيا،  بعد مسيرة من العطاء، واإلفادة تدريسيا، وبضياء، وان
توفي الشيل حلولو عن سين تجياوز الثميانين سينة، وبيد اختليف المترجميون ليه فيي 

، وميينهم ميين حيياوأل  3)تيياريل وفاتييه، فميينهم ميين أغفلهييا تمامييا، ولييم يتعييرل لييذكرها
، ومينهم مين جيزم بهيا، وهيؤالء اختلفيوا  4)تحديدها تقريبيا  بناء عليى بعيل القيرائن

بياأل فريييق ، و  5)ه841فييزعم بعضيهم: أنيه تيوفي سينة فيي السينة التيي تيوفي فيهيا، 
، وجيزم بعضيهم بأنيه تيوفي  7)ه896 ، وبييأل: سينة 6)ه875دخر: إنه توفي سنة 
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، وجيزم بعضيهم  2)، وأما بلد وفاته فقد سك؛ عنه بعل المتيرجمين 1)هي898 سنة
 ، واهلل أعلم. 3)تونسبأنه توفي في 

 ثانيا: مصادر الشيخ حلولو المالكية التي اعتمد عليها

بعييد تتبييك واسييتقراء شييرع الشيييل حلولييو الضييياء الالمييك شييرع جمييك الجوامييك 
تبييين أنييه اعتمييد فييي شييرحه علييى مصييادر عديييدة فييي مختلييف الفنييون والمييذاه ، 

د  المصيييادر وخاصييية فيييي الميييذهبين الشيييافعي والميييالكي  ولعيييأل السيييب  فيييي اعتميييا
الشييافعية أن الكتييا  الييذي يشييرحه هييو كتييا  شييافعي اعتمييد فييي مادتييه علييى ميين 
تقدمييه مييين علمييياء الشييافعية، وبيييد بيييام الشيييافعية بشييرحه وبيانيييه كالزركشيييي، ووليييي 
الدين العرابي، وجالأل الدين المحلي، إال أن اعتمياد الشييل حلوليو عليى المصيادر 

تكميين أهمييية هييذا الشييرع فييي أن الشيييل حلولييو المالكييية ييييي فقهييا وأصييوال ييييي أكثيير، و 
اعتمد فيه على مصادر مالكية هي في حكيم المفقيود ، وبعضيها ال زاأل مخطوطيا 
ينتضر مين يخرجيه إليى النيور، والمطبيو  منهيا بعيل طبعاتيه بديمية بيد نفيد؛ مين 
األسواق، لوال النشر اإللكترونيي لعيد؛ فيي المخطوطيا؛، أو هيي طبعيا؛ خاصية 

، والقليييأل منهييا هييو المتييوفر فييي أيييدي أهييأل االختصيياص وطييال  محييدودة التوزيييك
العلم، وفيما يلي سرد ألسماء المؤلفا؛ المالكية التي اعتمد عليها حلولو مك بييان 
مييا تييوفر عنهييا ميين معلومييا؛ ميين حيييث الوجييود وعدمييه، وهييأل هييي مخطوطيية أم 

 مطبوعة، وغير ذلك.
  )ط ، وبيد نقيأل ه 179لمدونة الكبيرا لماليك بين أنيس الميدني )المتيوفى: ا .1

 . 4)عنه في عدة مواضك

                                                           
، وتيييراجم الميييؤلفين التونسييييين: 147/ 1، واألعيييالم: 1/810، وكتيييا  العمييير: 5/22: كمييييأل الصيييلحاءينضييير: ت  1
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، ومعجييييم 165/ 2 :تييييراجم المييييؤلفين التونسيييييينو ، 1/810، وكتييييا  العميييير: 5/22 كميييييأل الصييييلحاء:ينضيييير: ت  3

يضاع المكنون وهدية العارفين:   .363المؤلفا؛ األصولية المالكية المبثوثة في كشف الضنون وان
 دأل سعيدة.تحقيق: ، 85 : القسم التحقيقي) الضياء الالمكو  تا: النملة، ،1/192ينضر: الضياء الالمك:   4
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مقدمة في أصوأل فقه اإلميام ماليك للقاضيي أبيي الحسين عليي بين عمير بين  .2
 .  1) ، )ط  ولم يكثر النقأل منهاه 397)؛ القصار الب دادي المالكي

بيابالني التقري  واإلرشاد )الص ير  للقاضي أبي بكير محميد بين الطيي ، ال .3
)ط ، وبييد ابتييبس منييه حلولييو فييي أكثيير ميين   ،ه 403المييالكي )المتييوفى: 

 . 2)موضك
 )؛ الملخييص فييي أصييوأل الفقييه للقاضييي عبييد الوهييا  بيين نصيير الب ييدادي .4

 ، ويعييييد هييييذا الكتييييا  مفقييييودا ا ن، وبييييد أفيييياد منييييه فييييي أكثيييير ميييين ه 422
 . 3)موضك

 ، ويعييد هييذا ه 422 )؛ اإلفييادة للقاضييي عبييد الوهييا  بيين نصيير الب ييدادي .5
 . 4)الكتا  مفقودا ا ن

اإلشييارة فييي معرفيية األصييوأل والوجييازة فييي معنييى الييدليأل ألبييي الوليييد سييليمان  .6
)ط  ، وبييد   ه 474لسييي المييالكي )المتييوفى: سيينة بيين خلييف البيياجي األند

 .  5)ابتبس منه في عدة مواضك
إحكييام الفصييوأل فييي أحكييام األصييوأل ألبييي الوليييد سييليمان بيين خلييف البيياجي  .7

هييييي )ط ، وبييييد اسييييتفاد منييييه فييييي  474األندلسييييي المييييالكي )المتييييوفى: سيييينة 
 . 6)مواضك كثيرة

المنهاج في ترتي  الحجاج ألبي الوليد سيليمان بين خليف البياجي األندلسيي  .8
هييييي )ط ، وبييييد اسييييتفاد منييييه فييييي أكثيييير ميييين  474المييييالكي )المتييييوفى: سيييينة 

 . 7)موضك

                                                           
 : دأل سعيدة.قيق، تح237نضر: الضياء الالمك: ي  1
 : دأل سعيدة.قيق، تح713، 593، 273الضياء الالمك: ينضر:   2
 : دأل سعيدة.قيق، تح333، 256، 246، 184ينضر: الضياء الالمك:   3
 : النملة.قيق، تح1/161نضر: الضياء الالمك: ي  4
 : دأل سعيدة.قيق، تح645، 453، 227، 185ينضر: الضياء الالمك:   5
 .: دأل سعيدةقيق، تح658 ،185والضياء الالمك:  ،1/300،316 : النملة:قيقالضياء الالمك تح ينضر:  6
 : دأل سعيدة.قيق، تح771، 551، والضياء الالمك: 1/282 : النملة:قيقينضر: الضياء الالمك تح  7
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هيي )ط ، وبيد أفياد  474المنتقى شرع الموطأ ألبي الوليد الباجي )المتوفى:  .9
 . 1)ضعينمنه في مو 

البيان والتحصيأل والشرع والتوجيه والتعليأل لمسيائأل المسيتخرجة ألبيي الولييد  .10
هيييي )ط ،أفاد منيييه فيييي  520محميييد بييين أحميييد بييين رشيييد القرطبيييي )المتيييوفى: 

 . 2)موضك واحد
المقيييييدما؛ الممهيييييدا؛ ألبيييييي الولييييييد محميييييد بييييين أحميييييد بييييين رشيييييد القرطبيييييي  .11

 . 3)مواضكهي )ط ، وبد استفاد منه في عدة 520)المتوفى: 
هييي ،  536 التعليقة على المدونة ألبي عبد اهلل محميد بين عليي الميازري)؛ .12

 . 4)وتعد هذ  التعليقة من المصادر المفقودة
يمييييي المييييازري المييييالكي  .13 شييييرع التلقييييين ألبييييي عبييييد اهلل محمييييد بيييين علييييي التعمو

 . 5)هي )ط ، وابتبس منه في عدة مواضك 536)المتوفى: 
يميي الميازري الميالكي المعلم بفوائد مسلم ألب .14 ي عبيد اهلل محميد بين عليي التعمو

 .  6)هي )ط  536)المتوفى: 
إيضيييياع المحصييييوأل ميييين برهييييان األصييييوأل ألبييييي عبييييد اهلل محمييييد بيييين علييييي  .15

 . 7)هي )ط ، وبد أكثر من االبتباس منه 536المازري )
المحرر الوجيز في تفسير الكتا  العزيز ألبيي محميد عبيد الحيق بين غالي   .16

 . 8)هي )ط  542ألندلسي المحاربي )المتوفى: ابن عطية ا

                                                           
 .317، 1/293 : النملة:قيقنضر: الضياء الالمك تحي  1
 .: دأل سعيدةقيق، تح512ينضر: الضياء الالمك:   2
 : دأل سعيدة.قيق، تح301، الضياء الالمك: 370، 194، 1/146 : النملة:قيقالالمك تحينضر: الضياء   3
 .: دأل سعيدةقيق، تح316الضياء الالمك: ، و 1/163: النملة: قيقينضر: الضياء الالمك تح  4
 .: دأل سعيدةقيق، تح557، 515الضياء الالمك: ينضر:   5
 : دأل سعيدة.قيق، تح62ينضر: الضياء الالمك:   6
 : دأل سعيدة.قيق، تح645، 511ينضر: الضياء الالمك:   7
 : دأل سعيدة.قيق، تح141ينضر: الضياء الالمك:   8
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المحصوأل في أصوأل الفقه للقاضي محمد بن عبد اهلل أبي بكر بين العربيي  .17
 . 1)هي )ط ، وبد استفاد منه عدة مرا؛ 543المالكي )المتوفى: 

التنبيهييا؛ المسييتنبطة علييى الكتيي  المدونيية والمختلطيية للقاضييي عيييال بيين  .18
 . 2)هي )ط  544)؛ موسى اليحصبي السبتي

 إكماأل المعلم بفوائد مسلم للقاضي أبى الفضأل عيال بن موسى اليحصبى .19
 . 3)ه )ط ، وبد استفاد منه في عدة مواضك 544)؛ 

الشييفا بتعريييف حقييوق المصييطفى ألبييي الفضييأل القاضييي عيييال بيين  -19 .20
 )ط ، وبييييييد أفيييييياد منييييييه فييييييي ثالثيييييية ه 544موسييييييى اليحصييييييبي )المتييييييوفى: 

 . 4)مواضك
ن فيييي شيييرع البرهيييان فيييي أصيييوأل الفقيييه لعليييي بييين إسيييماعيأل التحقييييق والبييييا .21

هي )ط ، ويعد هيذا الكتيا  مين أهيم المصيادر التيي  616األبياري )المتوفى 
 .  5)اعتمد عليها الشيل حلولو، فقد أكثر النقأل منه، والعزو إليه

إحكييام األحكييام شييرع عمييدة األحكييام لتقييي الييدين محمييد بيين علييي ابيين دبيييق  .22
 . 6) )ط ، وابتبس منه في أكثر من موضكه 625) العيد المتوفى سنة

شييرع المعييالم فييي أصييوأل الفقييه لعبييد اهلل بيين محمييد علييي شييرف الييدين أبييي  .23
هي )ط ، وهو من أبرز الكت  التي  644محمد الفهري المصري )المتوفى: 

                                                           
: دأل قييييييقتح ،719-71، 658، 537 والضيييييياء الالميييييك: ،1/370: النملييييية: قييييييقالضيييييياء الالميييييك تح ينضييييير:  1

 سعيدة.
 : دأل سعيدة.قيق، تح797الضياء الالمك:   2
 : دأل سعيدة.قيق، تح728-727، 742، 512ينضر: الضياء الالمك:   3
 .293، 166، 1/119: النملة: قيقينضر: الضياء الالمك تح  4
: قيييق، تح167 والضييياء الالمييك:  155 ،141 ،135، 131، 1/116: النمليية: قيييقينضيير: الضييياء الالمييك تح  5

 دأل سعيدة.
 ، دأل سعيدة.354 ،322 :لضياء الالمكينضر: ا  6
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اعتمد عليها حلولو فيي هيذا الشيرع، فرجيك إلييه فيي جيأل مسيائأل الكتيا  فيي 
 . 1)مواضك يصع  حصرها

تهى الوصوأل واألمأل في علمي األصوأل والجدأل لجماأل الدين أبي عمرو من .24
 ، ونقيأل منيه الشييل حلوليو كثييرا مين هيي )ط 646) عثمان بن عمر المالكي

 . 2)عدة مواضك
مختصيير منتهييى السييؤأل واألمييأل فييي علمييي األصييوأل والجدأل)مختصيير ابيين  .25

الحاجيي  األصييلي  لجميياأل الييدين أبييي عمييرو عثمييان بيين عميير المييالكي)؛ 
هيييييي )ط ، ويعيييد هيييذا الكتيييا  مييين أهيييم المصيييادر التيييي اعتميييد عليهيييا  646

 . 3)الشيل حلولو، فقد أكثر النقأل منه، والعزو إليه
 646أمالي ابن الحاجي  ألبيي عميرو عثميان بين عمير الميالكي )المتيوفى:  .26

 . 4)هي )ط 
الكافييية فييي علييم النحييو لجميياأل الييدين أبييي عمييرو عثمييان بيين عميير المييالكي  .27

 . 5)هي )ط  646)توفي: 
تسهيأل الفوائيد وتكمييأل المقاصيد لجمياأل اليدين أبيي عبيد اهلل محميد بين ماليك  .28

 . 6)هيي )ط  672 )؛ الطائي الجياني المالكي ثم الشافعي
شرع الكافية الشافية لجماأل الدين أبي عبد اهلل محميد بين عبيد اهلل بين ماليك  .29

أفيياد منهييا فييي  هييييي )ط ، وبييد 672 الطييائي الجييياني المييالكي ثييم الشييافعي)؛
 . 1)عدة مواضك

                                                           
، 305، 288، 214، 183، 175، 162،165، 1/151: النمليييييية : قييييييقمييييييثال: الضيييييياء الالمييييييك تح ينضييييير:  1

 ، دأل سعيدة.164 والضياء الالمك: ،362، 345، 334، 318، 311، 310
، 174 :الضيييياء الالميييك، و 377، 369، 334، 306، 170، 1/166: النملييية: قييييقينضييير: الضيييياء الالميييك تح  2

 ، دأل سعيدة. 795، 478، 236
، 216 دأل سييييعيدة: :قيييييقالضييييياء الالمييييك تح، و 277، 266، 1/185: النمليييية: قيييييقينضيييير: الضييييياء الالمييييك تح  3

236 ،415. 
 : دأل سعيدة.قيق، تح127 نضر: الضياء الالمك:ي  4
 : دأل سعيدة.قيق، تح114 ينضر: الضياء الالمك:  5
 : دأل سعيدة.قيق، تح140، 36 ينضر: الضياء الالمك:  6
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شرع تنقيا الفصوأل ألبي العباس أحمد بن إدريس المالكي الشهير بيالقرافي  .30
هيي )ط ، ويعييد هييذا الكتيا  ميين أهييم المصيادر التييي اعتمييد عليهييا  684 )؛

 . 2)الشيل حلولو، فقد أكثر النقأل منه، والعزو إليه
إدرييس القرافيي نفائس األصوأل في شرع المحصوأل لشها  الدين أحميد بين  .31

هيي )ط ، ويعييد هييذا الكتيا  ميين أهييم المصيادر التييي اعتمييد عليهييا  684)؛ 
 . 3)الشيل حلولو، فقد أكثر النقأل منه، والعزو إليه

 . 4)هي )ط  684الذخيرة ألبي العباس أحمد بن إدريس القرافي )؛  .32
الفييروق أو أنييوار البييروق فييي أنييواء الفييروق ألبييي العبيياس أحمييد بيين إدريييس  .33

 . 5)هي )ط ، وبد نقأل عنه في موضك واحد 684 )؛ فيالقرا
هييي )ط ، وبيد نقيأل  758 )؛ القواعد ألبي عبد اهلل محمد ابين أحميد المقّيري .34

 . 6)عنه في ثالثة مواضك
تحفييية المسيييؤوأل فيييي شيييرع مختصييير منتهيييى السيييوأل ألبيييي زكرييييا يحييييى بييين  .35

هيييي )ط ، ويعيييد هيييذا الكتيييا  مييين أهيييم المصيييادر  773)؛  موسيييى الرهيييوني
 . 7)التي اعتمد عليها الشيل حلولو، فقد أكثر النقأل منه، والعزو إليه

مختصييير العالمييية خلييييأل لضيييياء اليييدين خلييييأل بييين إسيييحاق الجنيييدي الميييالكي  .36
 . 8)هي )ط ، وأفاد منه في موضعين 776المصري )المتوفى: 

                                                                                                                                           
 : دأل سعيدة.قيق، تح125، 58 :الضياء الالمك، و 1/189: النملة: قيقالضياء الالمك تحينضر:   1
، 265، 244، 241، 221، 213، 187، 174، 151، 1/141: النمليييييية: قيييييييقينضيييييير: الضييييييياء الالمييييييك تح  2

 .دأل سعيدة :قيق، تح312، 13 :الضياء الالمك، و 268
، 222، 213، 199، 193، 188، 159، 152، 135، 1/126: النمليييييية: قيييييييقينضييييير: الضييييييياء الالمييييييك تح  3

 : دأل سعيدة.قيق، تح548، 429 :الضياء الالمك، و 297، 241
 : دأل سعيدة.قيق، تح78نضر: الضياء الالمك: ي  4
 .1/145: النملة: قيقينضر: الضياء الالمك تح  5
 .283، 253، 1/181: النملة: قيقينضر: الضياء الالمك تح  6
، 265،269، 259، ،  245، 236، 162،186، 137، 1/122: النملييييية: قييييييقالالميييييك تحينضييييير: الضيييييياء   7

 : دأل سعيدة.قيق، تح175 :الضياء الالمك، و 317، 305، 274
 .340، 1/202: النملة: قيقينضر: الضياء الالمك تح  8
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 خميييي ال رنييياطي الشيييهير بالشييياطبي )؛الموافقيييا؛ إلبيييراهيم بييين موسيييى الل .37
 . 1)هي )ط ، وبد اعتمد عليها الشيل كثيرا 790

مختصيير ابيين عرفيية فييي أصييوأل الفقييه ألبييي عبييد اهلل محمييد بيين محمييد ابيين  .38
 . 2)هييي )،  803 )؛ عرفة الورغمي

           
 المبحث الثاني: منهج الشيخ حلولو في ترجيحاته األصولية في الضياء الالمع

ال اليي  علييى الشيييل حلولييو فييي ضيييائه نقييأل أبييواأل العلميياء فييي المسييألة التييي 
ذا رجييا، أو ميياأل إلييى التييرجيا، ف نييه لييم  3)يتناولهييا بالبحييث دون تييرجيا بينهييا ، وان

 ينتهر منهجا واحدا في الداللة على الترجيا:
معتميدا فيي ذليك عليى فقد يعبر بما يفيد ترجيحه لذلل  القذولو ورده لمقابلذه ( 1
  .تحرر عند  من دليأل نقلي أو عقليما 

نمييا يسييتعمأل مييك  كقولييه: ))واختلييف أيضييا فييي التييابك الييذي ال يسييتعمأل منفييردا، وان
متبوعييه نحييو: حسيين بسيين .فقيييأل: مترادفييان، واألصييا خالفييه  ف نييه إذا بطييك عيين 

)هييأل : ))وبيياأل المحلييي:  ، وكقولييه فييي بيييان مييا تييدأل عليييه 4)متبوعييه ال دالليية لييه  
نها ال تكون للتصديق السلبي سهو سرا له مين بيوأل ابين هشيام: بوأل المصنف: إ

ال فهييييي لطليييي  التصييييديق أي: الحكييييم بييييالثبو؛ أو  إنهييييا ال تييييدخأل علييييى منفييييي، وان
نعيم أو  -مثال-االنتفاء كما باله السكاكي، وغير ، فيقاأل في جوا : هأل بام زيد؟ 

لييس سيؤاله  ال، واألبر  حمأل كالم المصنف على ضاهر ، والقائأل: هأل بام زييد؟،
عن النفي فقيط بخيالف بوليه: هيأل ليم يقيم زييد؟  ف نيه سيؤاأل عين التصيديق السيلبي 

، وكقولييييه فييييي بيييييان إفييييادة المجيييياز للعمييييوم: ))المجيييياز  5)فقييييط حقيقيييية ال مجييييازا  
                                                           

، 379، 376، 357، 325، 321، 307، 295، 251، 1/132: النمليييييية: قيييييييقينضييييير: الضييييييياء الالمييييييك تح  1
 : دأل سعيدة.قيق، تح333:الضياء الالمكو 
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كالحقيقية فييي أنييه بييد يكييون عامييا، نحييو: جيياءني األسييود الرميياة إال زيييدا، وهييذا هييو 
مييية الل يية التفصييييأل، وخييالف فييييه بعيييل الصييحيا  ف نيييه لييم ينقيييأل عيين أحيييد ميين أئ

الحنفية، وزعم أن المجاز ال يعم بصي ته  ألنه عليى خيالف األصيأل، مقتصيرا بيه 
، وكقوليه فيي بييان أن  1)على الضرورة، ورد بأنيه لييس بخياص لمحيأل الضيرورة.  

الخطيييا  الموجيييه لفيييرد معيييين ال يتعيييدا  ل يييير  إال بقرينييية: ))واألصيييا أن خطيييا  
ن ال يتعييدا ، وال يعييم جمييك األميية بصييي ته، وبيه بيياأل الجمهييور  الشيار  لواحييد معيي

للقطك بأن خطا  المفرد ال يتناوأل غير  ل ة، نعم بيد يعيم الحكيم بقيياس، أو نيص 
، وكقولييه فييي بيييان أن الصييحيا عييود الشييرط إلييى  2)يييدأل علييى مسيياواة الجميييك.  

علييى الكييأل، جميييك الجمييأل المتقدميية عليييه لفضييا: ))إذا تعقيي  جمييال فاألصييا عييود  
ن تيييأخر فيييي اللفيييض، فييي ذا  ووافيييق الحنفيييي عليييى ذليييك  ألن الشيييرط متقيييدم تقيييديرا، وان
تعييدد؛ الجمييأل تقييدم علييى جميعهييا، وذلييك يوجيي  رجوعييه إلييى كييأل مييا تقييدم عليييه، 
وحكى عنه اإلميام فيي المعيالم فيي االسيتثناء بمشييئة اهلل ييي تعيالى ييي أنيه يعيود عليى 

، وكقولييه فييي بيييان تخصيييص  3)الشييرط  الجميييك أيضييا، ورأا أن ذلييك ميين معنييى 
اللفييض العييام بالعييادة المسييتمرة بعييد نييزوأل اليينص ممييا يييدأل علييى إبييرار الشيير  لهييا: 

 هئ مئٱُّٱ تعيييييالى))وعنيييييدي أن ميييييا ورد عييييين ماليييييك مييييين تخصييييييص بوليييييه 
. بالشيريفة، وأنهيا ال يجي  عليهيا رضيا   ألن العيادة [233 البقرة:]سورة  َّجب

منيه، ومين اليذي ببليه، والمعتميد هيو اليذي ببليه، ذلك ليس من هذا القسم فقط  بأل 
وذلييك أن هييذ  العييادة كمييا ذكيير بعضييهم أن هييذ  هييي عييادة العيير  ببييأل اإلسييالم، 
واستمر األمر فيها بعد اإلسالم إلى زمن ماليك، ف برارهيا فيي زمين اليوحي يقتضيي 

بعد أن أورد كالم أبي مسلم في إنكار النسل وميا وجيه -، وكقوله  4)التخصيص  
ن كان راجعا لنفس التسمية   ألن القردن -كالمهبه  : ))وعندي أن بوله مردود، وان

                                                           
 .: دأل سعيدةقيق، تح 337الضياء الالمك:   1
 : دأل سعيدة.قيق، تح458الضياء الالمك:   2
 .546-545، وينضر: : دأل سعيدةقيق، تح563-562الضياء الالمك:   3
 .: دأل سعيدةقيق، تح617الضياء الالمك:   4



 
 
 

 اللوتي عثمان أبوبكر
 

  (2019) 2عدد خاص 
175 

أو معتمدا على أئمة الملهب المالكي وما حذرروه مذن ،  1)نطق بتسميته نسيخا  
كقولييييه معترضييييا علييييى ولييييي الييييدين العرابييييي فييييي بولييييه: ))والمييييراد أدلذذذذة المسذذذذألة 

فقياأل:   2)يتعلق بفعليه حكيم   بالمكلف: العابأل البالغ، ومن هنا يعلم أن الصبي ال
))وهذا الذي ذكر  هو خالف ما يضهر من مسائأل مذهبنا. وليو بياأل: ال يتعليق بيه 
تكليف الحتمأل أن يجري عليى رأي اإلميام القائيأل بيأن التكلييف إليزام ميا فييه كلفية، 
وال خفيييياء أن الصييييبي غييييير مخاطيييي  بييييذلك  لقصييييور هييييذ  العبييييارة علييييى المحييييرم 

ي في شيرع المحصيوأل بيأن الصيحيا: خطابيه بالمنيدوبا؛، والواج ، وصرع القراف
وليييه فيييي القواعيييد فيييي باعيييدة: الفيييرق بيييين أنكحييية الصيييبيان تنعقيييد، ويخيييير اليييولي، 
وطالبهم ال يلزم  أن عقد النكاع سب  إباحة الوطء وهيم أهيأل للخطيا  باإلباحية، 
ا والنييد ، والكراهيية دون الوجييو ، والتحييريم، والطييالق سييب  تحييريم الييوطء، وليسيي

فيي حقهيم، ولميا ذكير ابين رشيد القيوأل بأنيه لييس  سيبباأهال للخطا  به، فلم ينعقيد 
مندوبا إلى فعأل شيء، وأن وليه هو المخاطي  بتعليميه والميأجور عليى ذليك بياأل: 

، وكقوليه فيي  3)والصوا  عندي أنهما جميعا مندوبان إليى الفعيأل ميأجوران علييه  
ل ا ثيييار عليييى العقيييد الفاسيييد بييييان أن الصيييحيا فيييي الميييذه  الميييالكي ترتييي  بعييي

خالفيييا للشيييافعية: ))تنبييييه: مقتضيييى ميييا تقيييدم للمصييينف مييين أن ا ثيييار تنشيييأ عييين 
الصييحة أن العقييد الفاسييد ال تنشييأ عنييه دثييار هييذا هييو مييذهبهم ، وأمييا علييى أصييأل 

الملييك وتترتيي   [كييذا ولعييأل الصييوا  يفيييد شييبهةالفاسييد ينقييأل بشييبهة ]مييذهبنا فييالبيك 
]كيييذا ولعيييأل الصيييوا   ، والفيييو؛ لجواليييةلمبييييك بيييالقبله دثيييار منهيييا: ضيييمان اعليييي

،  4)ذليييك ، وسييييأتي ليييذلك مزييييد إن شييياء اهلل تعيييالى   لحوالييية[ األسيييواق إليييى غيييير
حيوأل داللية النهيي عليى  بعد أن  ذكر كالما كثييرا ألئمية ميذه  المالكيية- وكقوله
ذا ثب؛ أن المذه  أو الصحيا منه أن النهيي ييدأل عليى الفسياد فيي -الفساد : ))وان

المعامال؛ إما مطلقا أو مقيدا  فألن يدأل علييه فيي العبيادا؛ أحيرا وأوليى فيكيون 
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، وكقوليييه فيييي بييييان أن المخاَطييي  داخيييأل فيييي عميييوم اللفيييض:  1)ثالثيييا فيييي المسيييألة  
 -بفيتا الطياء-لمخاطي  ))باأل ولي الدين: وأما عكس هذ  المسألة، وهيو دخيوأل ا

في العموما؛، فقاأل شيخنا اإلسنوي: ال يحضرني لألصوليين فيها كالم، وال يبعد 
تخريجهييا علييى المسييألة السييابقة، ونحييو  للقرافييي، بيياأل: يشييبه المسييألة السييابقة بييوأل 
الميرأة لوليهيا: زوجنيي ممين شيئ؛، أو بيوأل الرجيأل لوكيليه: بيك سيلعتي ممين رأيي؛، 

علييه كيالم األصيوليين ى المسألة السابقة نضر، واليذي ييدأل وعندي في إجرائها عل
داخيييأل فيييي العميييوم  إعمييياال لمقتضيييى اللفيييض، وصيييرع بيييه  -بيييالفتا–أن المخاطييي  

نميييا خيييرج بيييالعرف، وبييياأل أهيييأل  الم ربيييي فيييي مسيييألة الوكييييأل عليييى البييييك، بييياأل: وان
أن ، وكقوليه فيي بييان  2)المذه  في المرأة: له أن يزوجهيا مين نفسيه إذا أعلمهيا  

الصحيا أن المخصِّص هو اليدليأل اليداأل عليى إرادة الميتكلم: ))ذهي  اإلميام، وبيه 
صرع الرهوني، وغيير  أن المخصيص فيي الحقيقية هيو إرادة الميتكلم، ويطليق عليى 
الييدليأل الييداأل عليهييا مجييازا، وحكييى القاضييي عبييد الوهييا  فييي ذلييك بييولين، وبيياأل: 

ذا ثبي؛ هيذا فهيو بسيمان، كميا ذكير  الصحيا إنه حقيقة فيي اليدليأل اليداأل عليهيا، وان
 -عليييه الصييالة والسييالم-، وكقولييه: ))أمييا فعلييه  3)المصيينف: متصييأل ومنفصييأل  

، وكقوليه  4)فيخصص العموم عندنا، وعنيد الشيافعية، والحنفيية إال الكرخيي مينهم  
فييي بيييان أنييه ال يصييا إطييالق القييوأل فييي تييرجيا البيييان بالفعييأل أو القييوأل: ))وفييي 

ا: البيييان بالفعييأل، بيياأل المصيينف األصييا جييواز ، وهييو مييذه  البيييان مسييائأل: أحييده
الجمهييور، وبيييأل: ال يكييون الفعييأل مبينييا  ألن الفعييأل يطييوأل فيتييأخر بييه البيييان مييك 
إمكيييان تعجيليييه، وبييياأل الشييييل أبيييو إسيييحاق الشييياطبي: إذا حصيييأل البييييان بيييالقوأل، 
 والفعيييأل فهيييو ال ايييية، وكيييأل واحيييد عليييى انفيييراد  باصييير عييين ال ايييية مييين وجيييه، بيييالغ
أبصييييى ال اييييية ميييين وجييييه دخيييير، فالفعييييأل بييييالغ ميييين جهيييية بيييييان الكيفيييييا؛ المعينيييية 
المخصوصييية التيييي ال يبل هيييا البييييان القيييولي، وهيييو يقصييير عييين القيييولي مييين جهييية 
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أخرا، ف ن القيوأل فييه بييان العميوم والخصيوص فيي األحيواأل واألشيخاص بخيالف 
ذا ثب؛ هذا لم يصا إطالق ا لقوأل بالترجيا الفعأل  ألنه ليس له تعد عن محله، وان

]أي ولي الدين[: ولما كان المعتمد بوأل األشعري  ، وكقوله: ))باأل 1)بين البابين  
ن كان النقأل فيه عن اإلمام  في عدم تعليلها اختار المصنف األوأل، وهذا الكالم وان
صييحيحا، ففييي تنزيييأل نقييأل هييذا الخييالف عليييه نضيير، مييك أن الكييالم هنييا فييي تعليييأل 

لفقهيياء مجمعييون علييى تعليييأل األحكييام، وبييد بيياأل الشيييل ابيين األحكييام ال األفعيياأل، وا
عرفيييييية: لييييييم يحييييييك الفهييييييري، وا مييييييدي الخييييييالف إال فييييييي الفعييييييأل ال الحكييييييم، وهييييييو 

: -بعيييد ذكييير أبيييواأل العلمييياء فيييي جيييواز تقابيييأل األميييارتين-وكقوليييه  . 2)الصيييوا   
))وصحا المصنف القوأل باالمتنا ، وهو الجاري على الصحيا في أن المصي  

 . 3)ا؛ صرع به األبياري  واحد كم
 وقد يصرح بالترجيح من دون أن يبين الدليل اللي اعتمد عليه ( 2

كقوله: ))والمختار أنه إذا بليغ بيه اإلكيرا  حيدا ينتفيي االختييار معيه ليم يجيز 
، وكقوله: ))واختلف هأل سبق النضر في العلم المكتس  شرط من جهة  4)تكليفه  

شيرط مين جهية العيادة، وهيو ميذه  األسيتاذ أبيي العقأل، وهيو ميذه  القاضيي، أو 
، وكقوله: ))ولكن اختلف العلماء هأل يجيوز فيي العقيأل  5)إسحاق، وهو الصحيا  

خيييالف ذلييييك؟ فيييذه  ذاهبييييون إلييييى تجيييويز  وأن تقييييك الضيييروريا؛ نضريييييا؛ علييييى 
، وهييذا اليينهر اتبعييه فييي كثييير ميين  6)العمييوم، ومنييك دخييرون ذلييك، وهييو الصييحيا  

تعين فيرل الكفايية بالشيرو  ، ووبيو  المتيرادف مطلقيا، وابتضياء المسائأل كمسألة 
)من  الشرطية لإلناث  )لو  امتنا  ما بعدها ، واستفادة العموم من العقأل، وتناوأل

لفضا، وعدم التعدية في تقريير المعيين عليى فعيأل تقدميه نهيي عيام، ووبيو  المجميأل 
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ن ما لييس بضيروري في الكتا  والسنة، وكون ذكر الوصف دون الحكم إيماء، وأ
 .   1)ال يعرف إال بدليأل، ويستوي في ذلك النفي واإلثبا؛، والسمعيا؛ والعقليا؛

 وقد يرجح بعض اآلراء بتحفظ كقوله:( 3
))واألبيير  عنييدي أنييه ال يتعييين بالشييرو  إن كييان هنيياك ميين يقييوم بييه  ألن  

يأل عليى المقصود حصوأل الفعأل من غير نضر بالذا؛ إلى فاعله إال فيميا بيام اليدل
، وكقوليه:  2)وجو  إتمامه بالشرو  كصالة الجنيازة بخيالف تكفيين الميي؛ ودفنيه  

))فلو باأل: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان، فدخل؛ إحداهما، فقييأل: يطلقيان معيا، 
وبيأل: الداخلية فقيط، وبييأل: ال تطليق واحيدة منهميا  بنياء عليى أنيه عليى الجميك أو 

، وتحتمأل المسألة عندي وجها دخر، وهيو أن يقياأل: على البدأل، كذا ذكر  الرهوني
إن كونييه علييى الجمييك، أو علييى البييدأل فتسيياويا فييي االحتميياأل، فيرجييك فيييه إلييى نييية 
الحيييالف، فييي ن ليييم تكييين ليييه نيييية  فهيييأل يلزميييه الطيييالق فيهميييا احتياطيييا للفيييروج أو ال 

تيييأثير ليييه، أو  اليلزميييه؟ بنييياء عليييى أن حصيييوأل الشيييك فيييي الرافيييك فيييي العصيييمة، 
، وكقوليه:  3)اط في الداخلة  ألن حصوأل السب  الموج  للحرمية فيهيا أبيوا  يحت

))وأورد على نقأل االتفاق على إخيراج األكثير بميا تقيدم فيي التخصييص مين القيوأل 
بأنييه ال بيييد ميين بقييياء جميييك يقيير  مييين مييدلوأل العيييام. وأجيييا  الشييارع بحميييأل محيييأل 

ي الجيوا  أن يحميأل ]ميا[ إذا كيان البيابي غيير محصيور، واألبير  في االتفياق عليى
 .  4)ما في التخصيص على ما سوا الشرط  

 وقد يعبر بلفظ الظهور كقوله: ( 4
الفعأل المتجدد فيحكم عقبه بحكم فهيأل  ))باأل األبياري: ...إذا علم النبي 

يكون علمه ك عالمه؟ هذا فيه نضر، ولألصوليين فيه اضطرا ، والصحيا عندنا 
التعليأل إليه، وليس يتحقق فيه التعليأل بطعا  ألنه يحتمأل ذلك  استنادأنه ال يصا 

                                                           
، 451، 396-395، 381، والضيييييياء الالميييييك: : النمليييييةقييييييقتح ،2/197 ،1/326الضيييييياء الالميييييك: ينضييييير:   1

 : الشهراني.قيق، تح135،462: دأل سعيدة، والضياء الالمك: قيق، تح701، 602-603
 .النملة: قيق، تح1/327الضياء الالمك:   2
 : دأل سعيدة.قيق، تح557-556الضياء الالمك:   3
 .567، وينضر: : دأل سعيدةقيق، تح564الضياء الالمك:   4
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، والضياهر اليربط  ف نيه اتفابيياأن يكون ذلك حكما مبتدأ، ولكين جيرا ذكير الوابعية 
، وكقولييه وهييو يييتكلم عيين الشيياك هييأل هييو  1)أبعييد عيين اللييبس، وأبيير  إلييى الفهييم  

ر  أن يقياأل فييه: إنيه حاكم أم ال: ))والضاهر أنه إن نشأ عن تعارل األدلة فياألب
ن نشييأ لعييدم النضيير فهييو غييير حيياكم   حيياكم بييالتردد، وان
، وكقولييه: ))وبييد حكييى  2)

المقّييري الخييالف فييي الكفييارا؛ هييأل هييي ميين ببيييأل الزواجيير أو الجييوابر؟، والضيياهر 
من االستقراء أنها في بعل المواضك جابرة، وفي بعل المواضيك زاجيرة، ويتيردد 

 . 3)النضر في البعل  
د يلكر ما يدل لصحة رأي دون ما سواهو مما قد يشذير للذى ترجيحذه لذهو وق( 5

 وتصحيحه لياه كقوله:
))وتعبييير  بييالعلم هنييا يحتمييأل أن يريييد بييه المعنييى األعييم الييذي هييو حصييوأل  

 كميا فسير بيه الرهيوني المعنى في اليذهن الصيادق عليى الضين ال خصيوص العليم،
كالم ابن الحاج ، ويشهد له: ما ذكر  ولي الدين عن المصنف: أن الميراد بيالعلم 

 . 4)الصناعة كقولهم: )علم النحو  فيندرج الضن   -هنا–
وقد يلكر قذوال فذي المسذألة مذن دون أن ينسذبه ألحذد ثذ  يعقبذه بمذا يخالفذه ( 6

 من األقوال ناسبا لها ألصحابها أو من نقلها عنه  كقوله: 
يغ العموم النكرة في سياق النفي سواء باشر النفي النكرة، نحو: ال ))من ص

رجأل في الدار، أو لم يباشرها نحو: ما في الدار من رجأل. وحكى ولي الدين عن 
ا ميييدي أن النفيييي إذا ليييم يباشيييرها، نحيييو: لييييس فيييي اليييدار رجيييأل، فيييال تيييدأل عليييى 

واختيار اإلميام التقيديم،  ، وكقوله: ))تنبيه: يجوز تقديم الشيرط وتيأخير ، 5)العموم  
 . 6)واختار الفراء التأخير  

                                                           
 : الشهراني.قيق، تح140-139 لضياء الالمك:ا  1
 : النملة.قيق، تح1/281لضياء الالمك: ا  2
 : النملة.قيق، تح2/91 لضياء الالمك:ا  3
 : النملة.قيق، تح1/137لضياء الالمك: ا  4
 : النملة.قيق، تح386-2/385لضياء الالمك: ا  5
 : دأل سعيدة.قيق، تح564الضياء الالمك:   6
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وقد يومئ للذى التذرجيح عذن طريذر لكذر قذول ثذ  يردفذه بمذا يعارضذهو ويذرد ( 7
 دعواه من غير أن يبين ما يرد عليه مما يضعفه.

وكأن ذلك إشارة إلى تبنيه لهذا الرأي األخير، فقد ذكر كالم القرافيي فيي أن 
العام في األشخاص مطلق في األزمنة، واألمكنة، واألحواأل فقاأل: ))ذه  القرافي 
وجماعة من المتأخرين إلى أن العام في األشخاص مطلق في األزمنة، واألحواأل، 

 ٱَّهئ مئُّٱفقولييه تعييالى:  والبقييا ، والمطلييق يكتفييى بالعمييأل بييه فييي صييورة،
تنيياوأل كييأل مشييرك  لكيين ال يعييم األحييواأل  حتييى يقتييأل فييي حيياأل  [5التوبيية: سييورة ]

الذمة، وال المكان حتى يدأل على المشركين في أرل الهند، وال الزمان حتيى ييدأل 
على القتأل اليوم، وأشيا  هيذا الكيالم القرافيي، وبيرر  فيي كتبيه، وأليزم علييه إشيكاأل، 

  القاعدة أنه ال يعمأل بعام في هذ  األزمنة، وباأل الشيل تقيي وهو أنه يلزم من هذ
الييدين ابيين دبيييق العيييد فييي شييرع العمييدة: أولييك بعييل أهييأل العصيير ومييا يقيير  منييه 
بييأن بييالوا: إن صيييغ العمييوم إذا ورد؛ علييى الييذوا؛ مييثال، أو علييى األفعيياأل كانيي؛ 

ثييم يقولييون:  عاميية فييي ذلييك مطلقيية فييي الزمييان، والمكييان، واألحييواأل، والمتعلقييا؛،
المطلييق يكفيييي فييي العميييأل بيييه صييورة واحيييدة، وأكثييروا منيييه، وصيييار ديييدنا لهيييم فيييي 
الجييداأل، وهييو باطييأل  بييأل الواجيي  أن مييا دأل علييى العمييوم فييي الييذوا؛ مييثال يكييون 
داال علييييى العمييييوم فييييي كييييأل ذا؛ تناولهييييا اللفييييض، وال يخييييرج عنهييييا ذا؛ إال بييييدليأل 

لف مقتضيى العميوم، نعيم المطليق يخصها فمن أخرج شيئا من تلك الذوا؛ فقد خيا
يكفي في العميأل بيه ميرة كميا بيالوا، ونحين ال نقيوأل بيالعموم فيي هيذ  المواضيك مين 
حيث اإلطيالق  بيأل مين حييث المحافضية عليى ميا تقتضييه صيي ة العميوم فيي كيأل 
ذا؛، ف ن كان المطليق ال يقتضيي العميأل بيه ميرة مخالفية لمقتضيى صيي ة العميوم 

ن كييان العمييأل بييه مييرة ممييا يخييالف مقتضييى كفييى فييي العمييأل بييه المييرة الو  احييدة، وان
صيييي ة العميييوم بلنيييا: بيييالعموم محافضييية عليييى مقتضيييى صيييي ته، ال مييين حييييث إن 
المطلييييق يعييييم، مثيييياأل ذلييييك: إذا بيييياأل: ميييين دخييييأل داري فأعطييييه درهمييييا، فمقتضييييى 
الصي ة العموم في كأل ذا؛ صدق عليهيا أنهيا دخلي؛، في ذا بياأل بائيأل: هيو مطليق 

في الذوا؛ الداخلة للدار في أوأل النهار فقيط  ألنيه مطليق،  في األزمان فاعمأل به
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وبد عمل؛ به مرة، وال يلزمنيي أن أعميأل بيه أخيرا  لعيدم عميوم المطليق، بلنيا ليه: 
لمييا دليي؛ الصييي ة علييى العمييوم فييي كييأل ذا؛ دخليي؛ الييدار، وميين جملتهييا الربييا  

 ة عليى الداخلة دخر النهار، ف ذا أخرج؛ تلك اليذوا؛ فقيد أخرجي؛ ميا دلي؛ الصيي
دخوله، وهي كأل ذا؛. والحاصأل من كالمه ما أشار إليه المصنف من أن عموم 
ن ليم ييدأل عليى عميوم ذليك  األشخاص يستلزم عموم األحواأل، واألزمنة، والبقيا  وان

، وكقولييه: ))الخييامس ميين المخصصييا؛ المتصييلة بييدأل الييبعل ميين  1)بالمطابقيية  
دأل عمييييييران: ]سيييييورة  َّهت مت خت حت  جت هب مب خب حبُّ: الكيييييأل، نحيييييو

، فييييييي)من اسييتطا   بييدأل ميين )النيياس ، وهييو بييدأل بعييل ميين كييأل، وذكيير  ابيين [97
الحاج  في المخصصا؛ المتصلة، وأنكر  عليه غير واحيد  ألن المبيدأل منيه فيي 
نيييييية المطيييييرع، فليييييم يتحقيييييق فييييييه معنيييييى اإلخيييييراج  وليييييذا ليييييم ييييييذكر  األكثييييير فيييييي 

 . 2)المخصصا؛  
 األكثر دون أن يصرح برأيه الشخصي وقد ينص على أن هلا الرأي قول( 8

بعد نقيأل تعرييف السيبكي أصيوأل الفقيه بأنيه: ]دالئيأل الفقيه اإلجماليية -كقوله 
: ))وذكييير المصييينف فيييي مييدلوأل لفيييض أصيييوأل الفقيييه بيييوال دخييير - 3)وبيييأل: معرفتهيييا[

، إال أن  4)وهو: أنه معرفة األدلة اإلجمالية ال نفس األدلة، وعليى األوأل األكثير  
الم األبييياري ))واختلييف المتكلمييون فييي مسييألة، وهييي: إذا أبمنييا الييدليأل فييي نقلييه لكيي

عليييى حيييدوث العيييالم فهيييأل الميييدلوأل حيييدوث العيييالم أو العليييم بحيييدوث العيييالم؟ بييياأل: 
ميييا يشيييير إليييى ترجيحيييه ليييرأي   5)والصيييحيا أن الميييدلوأل هيييو الحيييدث ال العليييم بيييه  

نقييأل بييوأل الفخيير فييي األكثيير  فكأنييه سييابه كييدليأل وشيياهد لمييا ذهبييوا إليييه، وبعييد أن 
المخييالف لألكثيير، ومييا احييتر بييه، ومييا أجييا  بييه األكثيير عيين حجتييه بيياأل  المعييالم

ال لورد علييه ميا عليم مين  الشيل حلولو: ))وما أحس  أن اإلمام يخالف في هذا وان
                                                           

 : دأل سعيدة.قيق، تح356-353الضياء الالمك:   1
 : دأل سعيدة.، تا574الضياء الالمك:   2

 : النملة، تا1/128الضياء الالمك:   3

 .: النملة، تا1/130الضياء الالمك:   4
 ، تا: النملة.1/131الضياء الالمك:   5
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اليييدين بالضيييرورة، ومسيييتند  النقيييأل كيييالعلم بأحكيييام المعييياد مييين البعيييث، والحسيييا ، 
.  1)ليم يجعيأل المصينف المسيألة خالفيية   -هلل أعليموا-ووجود الجنية والنيار  وليذا ي

بل؛: وفيي هيذا ميا ييدأل عليى ميليه إليى تيرجيا رأي األكثير، وهيذا الينهر اتبعيه فيي 
كثير من المسائأل كمسألة انقسام الحكم التكليفي إلى خمسة أبسام ب سيقاط خيالف 

مورا به، األولى، وتسمية الكالم في األزأل خطابا خالفا للقرافي، وكون المندو  مأ
وكييون الييدليأل القيياطك بييد يكييون نقليييا، وكييون اليينص عنييد األصييوليين هييو مييا أفيياد 
معنيييى ال يحتميييأل غيييير ، وأن المعيييّر  اليييذي هيييو غيييير عليييم لييييس فيييي القيييردن، وأن 
)علييى  إذا دخييأل عليهييا حييرف الجيير كانيي؛ اسييما، وكييون ألفيياض العمييوم حقيقيية فييي 

مييا ورد ميين العمومييا؛ علييى العمييوم، وكييون الجمييك المعييرف يقتضييي العمييوم، وأن 
 . 2)مما يقتضي تناوله ل ة يتناوله إال لدليأل  لسان الرسوأل 

 وقد ينص على أن هلا الرأي قول الجمهور دون أن يصرح برأيه الشخصي (9
كقولييه فيييي معيييرل بييييان معييياني )إذا : ))الثاليييث: ورودهيييا مجيييردة عييين االسيييتقباأل 
فينييدر مجيئهييا للماضييي كمييا جيياء؛ )إذ  للمسييتقبأل فييي بييوأل بعضييهم بيييأل: ومنييه 

، وأنكيير الجمهييور [92التوبيية: ]سييورة  َّحت جت هب مب خب حبُّٱبوليه تعييالى: 
للزمييييان ، وكقولييييه فييييي معييييرل بيييييان معيييياني )إذ : ))ورودهييييا  3)ورودهييييا لييييذلك  
صييححه المصيينف تبعييا  [4 الزلزليية:]سييورة  َّمل يك ىكُّٱ المسييتقبأل نحييو:

البيين مالييك، والجمهييور ال يثبتييون ذلييك، ويجعلييون ا ييية ميين بييا  تنزيييأل المسييتقبأل 
وهيو  -بفيتا الصياد-، وكقوليه: ))المخصيص  4)الواج  الوبو  منزلة ما بد وبيك  

وبيه بياأل -العام اليذي دخليه التخصييص اختليف فيي حجيتيه عليى ميذاه : أحيدها 
: أنه حجة مطلقا محتجين بأن عموما؛ القردن كلهيا -األكثر، وهو مذه  الفقهاء

 [11 الت يييابن:]سيييورة  ٍَّّ ٌّ  ٰى ٰرُّمخصوصييية إال ميييا بيييأل، نحيييو: 
                                                           

 ، تا: النملة.2/59لضياء الالمك: ا  1

، والضيييياء الالميييك: : النمليييةقييييقتح 274-273، 66-2/65، 304، 268 ،1/182الضيييياء الالميييك: ينضييير:   2
 .: دأل سعيدةقيق، تح442، 371، 358، 83

 : دأل سعيدة.قيق، تح41ينضر: الضياء الالمك:   3
 : دأل سعيدة.قيق، تح33الالمك: ينضر: الضياء   4
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ولييييو خييييرج العييييام  [،6]سييييورة هييييود:  َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملٱُّٱ
المخصوص عن أن يكون حجة، لخرج القردن عين كونيه حجية، ثيم إن الصيحابة، 
والتابعين من بعدهم لم يزالوا يستدلون بها مك ما هي عليه من تخصيص بعضيها 

، بل؛: في احتجاجه لقوأل األكثر من غيير إييراد ميا ييرد علييهم  1)من غير نكير  
سييلك سييار عليييه فييي عييدة مسييائأل منهييا: أن إشييارة إلييى ترجيحييه وميلييه لييه، وهييذا الم

)فيييي  ال تفييييد معنيييى االسيييتعالء خالفيييا للكيييوفيين، وأن األمييير حقيقييية فيييي الوجيييو  
فقييط، وأن تقييدم الوجييو  علييى النهييي المقتضييي للتحييريم ليييس بقرينيية صييارفة عيين 
التحريم، وأن خطا  الشار  مختص بيالموجودين حالية الخطيا  دون مين بعيدهم، 

عيدهم إنميا يكيون بيدليأل دخير مين نيص، أو إجميا ، أو بيياس، وثبو؛ الحكم لمن ب
وأما من مجرد الصي ة فال، وأن القوران بين الجملتين في اللفض ال يقتضي التسوية 

 . 2)في غير الحكم المذكور
 وقد ينص على أنه المشهور أو المعروف دون أن يصرح برأيه الشخصي ( 10

االطيييييييراد عبيييييييارة عييييييين الجميييييييك فمييييييين المشيييييييهور بوليييييييه: ))وجعيييييييأل القرافيييييييي 
، وكقوله: ))وأما الموضك الثاني: وهيو تخصيصيها لعميوم  3)...والمشهور األوأل  

ألفيييياضهم، فالمشييييهور التخصيييييص بهييييا، ولييييو كانيييي؛ فعلييييية، وكييييذلك تقييييييد مطلييييق 
ألفييياضهم بهيييا، نعيييم بييييد وبيييك البييين القاسيييم فييييي بعيييل المسيييائأل عيييدم التخصيييييص 

كأل لحميا حنيث بأكيأل لحيم السيمك، وميا حكيا  بالفعلية، منها مسألة من حلف أال يأ
القرافيي مين أن الفعليية ال تخصيص، وال تقيييد لييس بصيحيا، وبيد اعترضيه الشيييل 

 . 4)ابن عرفة بمسائأل في المذه   
أو أنيييه المعيييروف كقوليييه فيييي معيييرل بييييان معييياني )بيييأل : ))وبييياأل المقعيييري: 

عييرال عمييا ببلييه فييي الخبيير خالفييا لزفيير، وفييي اإلنشيياء  )بييأل  إثبييا؛ للمعطييوف، وان

                                                           
 : دأل سعيدة.قيق، تح488-487الضياء الالمك:   1
 : دأل سعيدة.قيقتح، 550-549 ،449، 232، 211-210 ،99-98ينضر: الضياء الالمك:   2
 النملة. :قيق، تح266-1/265الضياء الالمك:   3
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خالفا ألبي حنيفة، وضاهر  كان ذلك في اإلثبا؛، أو النفيي، والمعيروف مين كيالم 
 . 1)أئمة العربية ما تقدم  

 وقد ينص على أنه قول المحققين دون أن يصرح برأيه الشخصي ( 11
وهييو الييذي عليييه المحققييون، -كقولييه: ))وأمييا المطلييق ففيييه مييذاه : أحييدها: 

، وكقوليه:  2): أنه ال يقتضي تكرارا وال مرة  -  والمصنفوهو اختيار ابن الحاج
))ذهيي  المحققييون إلييى أن للعمييوم صييي ة تخصييه، وذهبيي؛ المرجئيية إلييى أنييه ليييس 

، وكقولييه: ))لمييا كانيي؛ القطعيييا؛ ال  3)للعمييوم صييي ة تخصييه فييي لسييان العيير   
تقبييأل طربهييا التقوييية كانيي؛ خارجيية ميين حييد التييرجيا، وهييذا علييى مييذه  المحققييين 

 . 4)القائلين بعدم تفاو؛ طرق العلم كالعلم نفسه، وهو اختيار األبياري  
           

 خاتمةال

بعه تأختم هذ  الوريقا؛ ببيان خالصة ترجمة الشيل حلولو، والمنهر الذي ا
، فييي ترجيحييه للمسييائأل األصييولية، وكيييف تنيياوأل هييذ  المسييائأل، وأهييم مييا تميييز بييه

ضهيير ميين خييالأل  التييي لتوصيييا؛ للمختصييين، وطييال  العلييموأذيييأل ذلييك بييبعل ا
البحيث أهميتهييا والحاجيية إلييى التنويييه بهييا، ولفي؛ األنضييار إليهييا وألخييص ذلييك فيمييا 

 يلي:
ميين علميياء ليبيييا الييذين ولييدوا ونشييأوا فيهييا، ثييم رحييأل فييي طليي   الشيييل حلولييو .1

العليم كعيادة العلمياء بيديما، ثيم عيياد إليهيا مجيددا لتيولي منصي  القضياء فييي 
طييرابلس، ثييم سييافر لتييولي مناصيي  أخييرا فييي بعييل حواضيير الدوليية التييي 

ليبيا في ذلك الوب؛، وهي الدولة الحفصية، فتيوفي هنياك، فهيو  تحكمكان؛ 

                                                           
 دأل سعيدة. :قيقتح ،59الضياء الالمك:   1
 دأل سعيدة. :قيق، تح236الضياء الالمك:   2
 دأل سعيدة. :قيق، تح358-357الضياء الالمك:   3
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ن ادعيييى بعيييل ليبيييي أصيييال  ومنشيييأ، مييين أسيييرة ليبيييية عريقييية فيييي العليييم، وان
 المؤلفين خالف ذلك نضرا لموطن وفاته.

تبوأ الشيل حلولو مكانة علمية سامية في مرحلية مبكيرة مين حياتيه، واشيتهر  .2
بحسن التأليف، وجودة التدريس، ووصيف بأنيه حيافض للميذه  باحيث ميدبق 

 محرر للمسائأل.
كيييان لهيييم  اليييذين، ة ميين العلمييياء األجيييالءتلقييى الشييييل حلوليييو العليييم عييين عيييد .3

 دورهم في عصرهم كابن ناجي، والبرزلي، والقلشاني، والعقباني.
لقيييى العليييم عييين الشييييل حلوليييو ثلييية مييين العلمييياء، نقليييوا علميييه إليييى ا فييياق، ت .4

 فاشتهر بهم وبمؤلفاته.
ابتيييدأ الشييييل حلوليييو فيييي التيييأليف فيييي وبييي؛ مبكييير، فحيييرر المسيييائأل، وأليييف  .5

ار؛ بهييا الركبيييان، ونييص العلميياء عليييى اعتمادهييا مصيييادر التييلليف التييي سييي
 للمذه  المالكي.

اعتميييد الشييييل حلوليييو فيييي شيييرحه عليييى مصيييادر عدييييدة فيييي مختليييف الفنيييون  .6
والميييذاه ، وخاصييية فيييي الميييذهبين الشيييافعي والميييالكي  ولعيييأل السيييب  فيييي 
اعتميييياد  المصييييادر الشييييافعية أن الكتييييا  الييييذي يشييييرحه كتييييا  شييييافعي بييييام 

ه وبيانيييه كالزركشيييي، ووليييي اليييدين العرابيييي، وجيييالأل اليييدين الشيييافعية بشيييرح
فقهيييييا -المحليييييي، إال أن اعتمييييياد الشييييييل حلوليييييو عليييييى المصيييييادر المالكيييييية 

اعتمييد فيييه  أكثيير، وتكميين أهمييية هييذا الشييرع فييي أن الشيييل حلولييو -وأصييوال
علييى مصييادر مالكييية بعضييها فييي حكييم المفقييود، وبعضييها ال زاأل مخطوطييا 
ينتضر من يخرجه إلى النور، والمطبو  منها بعل طبعاته بديمة بيد نفيد؛ 
ميييين األسييييواق، لييييوال النشيييير اإللكترونييييي لعييييد؛ فييييي المخطوطييييا؛، أو هييييي 
أل طبعييا؛ خاصيية محييدودة التوزيييك، والقليييأل منهييا هييو المتييوفر فييي أيييدي أهيي

 االختصاص وطال  العلم.
ال اليي  علييى الشيييل حلولييو فييي ضيييائه نقييأل أبييواأل العلميياء فييي المسييألة التييي  .7

ذا رجا، أو ماأل إلى الترجيا، ف نه ليم  يتناولها بالبحث دون ترجيا بينها، وان
ينييتهر منهجييا واحييدا فييي الدالليية علييى التييرجيا، فقييد يعبيير بمييا يفيييد ترجيحييه 



 
 
 

 الجوامع جمع شرح الالمع الضياء كتابه في األصولية حلولو الشيخ ترجيحات

 

 مجلة الجامعة األسمرية
186 

مييدا فييي ذلييك علييى مييا تحييرر عنييد  ميين دليييأل لييذلك القييوأل، ورد  لمقابلييه معت
نقلييي، أو عقلييي، أو معتمييدا علييى أئميية المييذه  المييالكي، ومييا حييررو  ميين 
أدليية المسييألة، وبييد يصييرع بييالترجيا ميين دون أن يبييين الييدليأل الييذي اعتمييد 
عليه، وبد ييرجا بعيل ا راء بصيي ة فيهيا بعيل اليتحفض، وبيد يعبير بلفيض 

رأي دون ما سيوا  مميا بيد يفهيم أو يشيير الضهور، وبد يذكر ما يدأل لصحة 
إلييى ترجيحييه لييه، وتصييحيحه إيييا ، وبييد يييذكر بييوال فييي المسييألة ميين دون أن 
ينسييبه ألحييد ثييم يعقبييه بمييا يخالفييه ميين األبييواأل ناسييبا لهييا ألصييحابها أو ميين 
نقلها، وبد يومئ إلى الترجيا عين طرييق ذكير بيوأل ثيم يردفيه بميا يعارضيه، 

ن مييا يييرد عليييه ممييا يضييعفه، وكييأن ذلييك إشييارة ويييرد دعييوا  ميين غييير أن يبييي
إلى تبنيه لهذا الرأي األخير، وبد ينص على أن هذا الرأي بيوأل األكثير، أو 
بوأل الجمهور، أو أنه المشهور، أو أنه بوأل المحققين دون أن يصيرع برأييه 

 الشخصي.
بييييالترجيا بيييين األبييييواأل، وبييييان رأيييييه  اهتمييييام حلوليييولعيييأل السيييب  فييييي عيييدم  .8

جك إلى أنه إنما بصد شرع وبيان كتا  جمك الجوامك لطالبه، الشخصي ير 
 وتوضيا ما است لق منه عليهم.

يعتبييير كتيييا  الضيييياء الالميييك مرجعيييا مهميييا بالنسيييبة للبييياحثين فيييي الميييذه   .9
الميييالكي، وغييييرهم، حييييث أود  فييييه نقيييوال عييين علمييياء المالكيييية المتقيييدمين، 

 والمتأخرين يصع  أن توجد في غير .
، فلييو بييام ر  ميين الشييراع كييولي الييدين العرابيييرع ميين تعقيي  غيييبييد أكثيير الشييا .10

بعييل الطيييال  بدراسييية تلييك التعقبيييا؛ إلضهيييار المقييدرة النقديييية عنيييد علمييياء 
المالكيييية، وإلضهيييار ميييا عنيييد المصييينف مييين االطيييال ، والنقيييد، ودبييية النضييير، 

 ولطافة الرد، واألد  مك المخالف.
أو مخطوطية، فيوصيي اعتمد الشيارع عليى مصيادر هيي فيي حكيم المفقيود،  .11

خراج الموجود منها إليى  الباحث المختصين، وطال  العلم بالبحث عنها، وان
 المطابك ليستفاد منها.
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ميير بنييا الخييالف حييوأل شييرع المؤلييف المسييمى)البدر الطييالك فييي حييأل ألفيياض  .12
جميييك الجواميييك ، فليييو بيييام بعيييل طيييال  العليييم بتحقيقيييه  لكيييان فيييي ذليييك ميييا 

 و الص ير.يقطك الخالف حوأل كونه الكبير أ
يأمأل الباحث من إدارة الجامعة األسمرية رعاية مشرو  لتحقيق وطبيك كتي   .13

الشييييل المخطوطييية، وال سييييما وهيييو ابييين هيييذ  المدينييية العريقييية، وهيييي كتييي  
 وصف؛ بأنها معتمدة في المذه  المالكي كشرحيه على مختصر خليأل.

 .اروالحمد هلل والصالة والسالم على خير األنام، ودله وصحبه األخي .14

 المصادر والمراجع

 أصوأل الفقه تاريخه ورجاله، دار المريل للنشر، الريال، السعودية. . 1981)شعبان محمد إسماعيأل، 

كلية  رسالة ماجستير،الضياء الالمك شرع جمك الجوامك لحلولو،  . 2011دأل سعيدة، سالم بن عبداهلل )
 الشريعة وأصوأل الدين، جامعة الملك خالد، السعودية.

مكتبييية الفرجييياني،  ،المنهيييأل العيييذ  فيييي تييياريل طيييرابلس ال ييير  . 2012األنصييياري، أحميييد بيييك النائييي  )
 طرابلس، ليبيا.

مطبعية وكالية  ،هدية العارفين أسيماء الميؤلفين ودثيار المصينفين . 1951الب دادي، إسماعيأل بن محمد )
 .المعارف الجليلة، استانبوأل، تركيا

: عبييد الحميييد عبييد اهلل قيييقتح، ط األولييى، االبتهيياج بتطريييز الييديباج نيييأل . 1989التنبكتييي، أحمييد بابييا )
 الهرامة، كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا. 

عجيم المؤلفيا؛ األصيولية المالكيية المبثوثية فيي كشيف الضنيون  . م2003الدوسري، ترحي  بين ربيعيان )
يضياع المكنيون وهديية العيارفين، مجلية الجامعية اإلسيالمية بال  ،120مدينية المنيورة، العيدد وان

 ه.35/1423السنة 

 .دار المدار اإلسالمي، بيرو؛، لبنان، ط الثالثة، أعالم ليبيا . 2004الزاوي، أحمد الطاهر )

رسييالة ماجسييتير،  التوضيييا فييي شييرع التنقيييا للشيييل حلولييو،ه .  1425)بلقاسييم ذاكيير محمييد الزبيييدي، 
 .كلية الشريعة، جامعة أم القرا، السعودية

دار العلم للماليين، بييرو؛،  ، ط الخامسة عشرة، األعالم باموس تراجم . 2002الزركلي، خير الدين )
 لبنان.



 
 
 

 الجوامع جمع شرح الالمع الضياء كتابه في األصولية حلولو الشيخ ترجيحات

 

 مجلة الجامعة األسمرية
188 

: أحميييد قييييقتح ط األوليييى، المسيييائأل المختصيييرة مييين كتيييا  البرزليييي، . 2002الزليطنيييي، عبيييدالرحمن )
 .الخليفي، دار المدار اإلسالمي، بيرو؛، لبنان

، دار الجيييأل، بيييرو؛، ، ط األولييىضييوء الالمييك ألهييأل القييرن التاسييكال . 1992السييخاوي، شييمس الييدين )
 .لبنان

التحفيية اللطيفيية فييي تيياريل المدينيية  . 1993) شييمس الييدين أبييو الخييير محمييد بيين عبييد الييرحمنالسييخاوي، 
 .الكت  العلمية، بيرو؛، لبنانط األولى، دار  الشريفة،

: فيلييي  حتييي، قيييقأعيييان األعيييان، تح نضييم العقيييان فيييالسيييوطي، عبييدالرحمن بيين أبييي بكيير )د.؛ . 
 المكتبة العلمية، بيرو؛، لبنان.

كليية رسيالة ماجسيتير، الضيياء الالميك شيرع جميك الجواميك لحلوليو،  . 2010الشهراني، سعيد بن سيعد )
 .الشريعة وأصوأل الدين، جامعة الملك خالد، السعودية

: علييي عميير، مكتبيية قيييقتح، ط األولييى، جتوشيييا الييديباج وحلييية االبتهييا . 2004القرافييي، بييدر الييدين )
 .الثقافة الدينية، القاهرة، مصر

، عييالم اإليمييان فييي أولييياء القيييروانتكميييأل الّصييلحاء واألعيييان لم ه . 1426) محّمييد بيين صييالا، الكنيياني
: عبد المجيد خيالي، قيقتحط األولى، طبك ذيال بالجزء الخامس من معالم اإليمان للدباك، 

 .ية، بيرو؛، لبناندار الكت  العلم

 : محميد عليي عثميان،قييقتح ،الفتا المبين في طبقا؛ األصيوليين . 1947المراغي، عبداهلل مصطفى )
 ر.مص ،طبعة أنصار السنة المحمديةم

دار الصيميعي للنشير ط األوليى،  ،اليدليأل إليى المتيون العلميية . 2000بن باسم، عبدالعزيز بن ابراهيم )
 .ةوالتوزيك، الريال، السعودي

: محمييد قيييقتح، ط األولييى، كتييا  العميير فييي المصيينفا؛ والمييؤلفين التونسيييين . 1990حسييني، حسيين )
 .بشير البكوش، دار ال ر  اإلسالمي، بيرو؛، لبنان و العروسي

الضييياء الالمييك شييرع جمييك الجوامييك فييي  . 1999) الزليطييي موسييى بيين الييرحمن عبييد بيين أحمييد ،حلولييو
 .عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الريال، السعودية :قيقتح، ط الثانية، أصوأل الفقه

دار البحيييوث للدراسيييا؛  ، ط األوليييى،اصيييطالع الميييذه  عنيييد المالكيييية . 2000عليييي، محميييد إبيييراهيم )
حياء التراث، دبي، اإلمارا؛ العربية المتحدة  .اإلسالمية وان

 .بيرو؛، لبنان   اإلسالمي،دار ال ر ط الثانية، تراجم المؤلفين التونسيين،  . 1994محفوض، محمد )

: عبيد قييقتح، ط األوليى، شيجرة النيور الزكيية فيي طبقيا؛ المالكيية . 2003مخليوف، محميد بين محميد )
 .المجيد خيالي، دار الكت  العلمية، بيرو؛، لبنان



 
 
 

 اللوتي عثمان أبوبكر
 

  (2019) 2عدد خاص 
189 

نزهيييية األنضييييار فييييي عجائيييي  التييييواريل  . 1988مقييييديش، محمييييود  الييييزواري، علييييي  محفييييوض، محمييييد )
 دار ال ر  االسالمي، بيرو؛، لبنان.، ط األولى واألخبار،

 ميييل الفهيييرس الشيييامأل للتيييراث العربيييي الشيييامأل المخطيييوط الفقيييه وأصيييوله،  . 2004مؤسسييية دأل البيييي؛ )
 .األردن ،عّمان )مؤسسة دأل البي؛ ،


