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 مجلة الجامعة األسمرية                                  

 والحديث( القديم في المالكي المذهب خدمة في الليبيين العلماء جهود)( 2019) 2دد خاص ع

  

 األصولية والفقهية في المذهب المالكي جهود الشيخ فاتح زقالم
 لطاهر العياشي أبو نوارةا

 ليبيا ،ترهونة ،جامعة الزيتونة ،ية التربيةكل ،قسم الدراسات اإلسالمية
 

Email: taheraunowara@gmail.com 

 الملخص

 بسم اهلل، والصالة والسالم على خير خلق اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله.....
تناولتتت الدراستتة زبتتراز جمتتود علتتم متتن يعتتالم ليبيتتا ،تته اللشتته المتتالكه، وهتتو ال تتي  ،تتات  

 زقالم، حيث جاءت ،ه تمميد وثالثة مطالب وخاتمة:
جموده ،ه يصتو  المتبهب، وتحتدثت ،يته عتن جمتود ال تي  ،ته يصتو   المطلب األول:

 بما(.المبهب من خال  كتابه )األصو  الته ا تمر انلراد زمام دار المجرة 
والحصيلة المستلادة من هبا المطلب ين المبهب المالكه لم ينلرد بأخب بعض األصتو  
دون غيرها؛ لكنه ربما توسع ،يما يكثر من المباهب األخرى؛ ولمبا السبب يضتا  ال تي  ،تات  

 للظة )ا تمر( ،ه عنوان كتابه.
تابتات ال تي  : جموده ،ته يصتو  اللشته، وستلطته ،يته الضتوء عمتا ميتز كالمطلب الثاني

،ات  زقالم عن غيره ممن يل  ،ه يصو  اللشه، حيث ربتط ،يمتا بتين المباحتث األصتولية وبتين 
 اللروع اللشمية باألمثلة والتطبيق.

: جمتتتوده ،تتته بعتتتض المستتتال  اللشميتتتة المالكيتتتة، وبينتتتت ،يتتته عتتتددا  متتتن المطلبببب الثالببب 
ا  وّجتته زليتته، يو حادثتتة حتتدثت المستتال  التتته تناولمتتا ال تتي  بالدراستتة والبحتتث، وبلتت  بستتبب ستت  

 يمامه، يو ،ع  يو ملموم خاطئ قام بتصحيحه.
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وكان سبب دراسة هبا الموضوع هو زبراز جمد علتم متن يعتالم ليبيتا ،ته اللشته المتالكه، 
سماماته وكتاباته الته قدمما خدمة لمبا المبهب خاصة، وللمسلمين عامة.   وا 

خدمت المتنمج التتاريخه عنتد الحتديث عتن وقد اتبعت ،ه هبه الدراسة مناهج عدة، ،است
ال تتي  ،تتات  زقتتالم، والمتتنمج الوصتتله عنتتد الحتتديث عتتن جمتتوده ،تته خدمتتة المتتبهب، ثتتم اتبعتتت 
ستتتتماماته العلميتتتتة، التتتتته تناولتمتتتتا  المتتتتنمج االستتتتتشراله ،تتتته استتتتتخرال النصتتتتوم وآراء ال تتتتي  وا 

 بالدراسة ،ه هبا البحث متبعا  المنمج التحليله ،ه بل .     
 الختام توصلت زلى بعض النتالج:و،ه 

 . ال ي  ،ات  زقالم له جمود كبيرة ،ه خدمة المبهب المالكه يصوال  و،روعا 
  تتميز كتابات ال ي  ،ه يصو  اللشه بالربط بين المباحث األصولية واللروع اللشمية

 المالكية، وجعلما يمثلة تطبيشية.
 

 المبهب المالكه، األصولية، اللشمية، ،ات  زقالم. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة

الحمتتد هلل رب العتتالمين، والصتتالة والستتالم علتتى ي تتر  األنبيتتاء والمرستتلين، 
سيد األولين واآلخرين، محمد النبه الكريم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، 

 والتابعين لمم بإحساٍن زلى يوم الدين.
علتتتتتى اإلعتتتتتالن التتتتتب  ن تتتتترته الجامعتتتتتة األستتتتتمرية وبعتتتتتد ... ،شتتتتتد اطلعتتتتتت 

اإلستتالمية النعشتتاد متت تمر اإلمتتام مالتت  التتدوله الثتتانه )جمتتود العلمتتاء الليبيتتين ،تته 
خدمتتة المتتبهب المتتالكه ،تته الشتتديم والحتتديث(، ،استتتخرت اهلل وعزمتتت األمتتر علتتى 
بتتتراز جمتتتوده ،تتته المتتتبهب المتتتالكه، والتتتب  كتتتان  اختيتتتار عتتتالم متتتن علمتتتاء ليبيتتتا وا 

 نوان )جمود ال ي  ،ات  زقالم األصولية واللشمية ،ه المبهب المالكه(.بع
 أهداف البح 

 اإلسمام ،ه زبراز  خصية علمية ليبية مالكية. .1
 بيان جمود عالم من علماء ليبيا ،ه خدمة المبهب المالكه يصوال  و،روعا . .2
جراء للت ينظار البحاث زلى الشيمة العلمية الته كتبما ال ي  ،ات  زقالم، و  .3 ا 

 الدراسات العلمية حولما.
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 خطة البح 

 اقتضت خطة البحث ين تكون ،ه مشدمة وتمميد وثالثة مطالب وخاتمة.
 التمميد: تناولت ،يه سيرة ال ي  ،ات  زقالم، وبكر م للاته العلمية.

 المطلب األو : جموده ،ه يصو  المبهب.
 المطلب الثانه: جموده ،ه يصو  اللشه.

 جموده ،ه بعض المسال  اللشمية المالكية.المطلب الثالث: 
 خاتمة: بكرت ،يما بعض النتالج والتوصيات الته يراها.ال

           
 التمهيد

بمتتا ين البحتتث يتعلتتق ب خصتتية علميتتة ليبيتتة مالكيتتة، كتتان لزامتتا  ين يعتترل 
 .(1)ةبعض ال هء على بكر سيرته وم للاته العلمي

 سيرته الذاتية:
لتد ،ته طترابلغ الفترب ،ته يتوم هو ،تات  محمتد  م، 07/07/1938زقتالم، وه

حلظ الشرآن ومجموعة من المتون، منما متن اآلجرومية، ،ه سن مبكرة ،ه جامع 
)بتتاقه( بمنطشتتة ابتتن عا تتور ،تته مدينتتة طتترابلغ، وتحصتت  علتتى ال تتمادة الثانويتتة 

م، 1964متتتن معمتتتد يحمتتتد با تتتا التتتدينه، وكتتتان ترتيبتتته الثالتتتث علتتتى د،عتتتته ستتتنة 
م بجامعتة محمتد بتن 1968  على  مادة الليسانغ من كلية ال ريعة سنة وتحص

عله السنوسه الكالنة بمدينة البيضاء، زحدى متدن المنطشتة ال ترقية بليبيتا، وكتان 
ترتيبتته األو  علتتى د،عتتتته بتشتتدير جيتتد جتتتدا ، ثتتم درغ الستتنة التمميديتتتة ،تته مدينتتتة 

استتية يوقلتتت الدراستتة الجفبتوب للحصتتو  علتتى درجتتة الماجستتتير؛ لكتتن ألستتباب سي
العليا بالجامعة ،لم يتمكن هو وزمتال ه متن زتمتام تعلممتم بمتا، ثتم يو،تد ال تي  عتن 

                                                           
 مصتتتتتدر الترجمتتتتتة كانتتتتتت عتتتتتن طريتتتتتق لشتتتتتاء مبا تتتتتر متتتتتع ال تتتتتي  ،تتتتته ييتتتتتام متلرقتتتتتة، ولظتتتتترو  صتتتتتحية لل تتتتتي   (1
ه 1441/محتترم/24لعصتتر كتتان بعضتتما عتتن طريتتق المتتات  ،تته يتتوم الثالثتتاء بعتتد صتتالة ا -بتتار  اهلل ،تته عمتتره-

 م. 24/09/2019الموا،ق 



 
 
 
 الطاهر العياشي أبو نوارة

 

 (2019) 2خاص  عدد

225 

طريتتق الجامعتتة اإلستتالمية بالبيضتتاء زلتتى كليتتة ال تتريعة والشتتانون بتتاألزهر ال تتري  
للحصتتو  علتتى درجتتة الماجستتتير، وكانتتت طريشتتة الدراستتة ،تته هتتبه المرحلتتة عبتتارة 

عتداد بحتث، ،تدرغ ال تي  هتبه المتواد ويعتّد بحثتا  عن دراسة مجموعة من ال مواد وا 
بعنتتتتتوان: )قتتتتتو  الصتتتتتتحابه، ملمومتتتتته وحجيتتتتتتته(، وتحصتتتتت  ال تتتتتتي  علتتتتتى درجتتتتتتة 

م بتشدير جيد جدا  وكان ترتيبه األو  على 1973الماجستير ،ه يصو  اللشه سنة 
 د،عته.

م ،ه يصتو  اللشته علتى يطروحتته 1979ثم نا  ال ي  درجة الدكتوراه سنة 
وسومة بت)األصو  الته ا تمر انلراد زمام دار المجرة بما(، متن جامعتة األزهتر الم

بتشدير ممتاز مع مرتبة ال ر  األولى، وقتد تتولى اإل ترا  علتى يطروحتته العتالم 
األصوله د. عبد الفنه عبتد الختالق، غيتر ينته لتم يستتكم  معته اإل ترا ؛ لو،اتته 

ستيد صتتال  عتتوض نجتتار، صتتاحب رحمته اهلل، ويتتتم اإل تترا  علتتى يطروحتتته د. ال
 كتاب )يثر العر  ،ه الت ريع اإلسالمه(.

 :أهم شيوخه
تلشى ال ي  العلم على جماعة من يكتابر العلمتاء ،ته بلتده ليبيتا، متنمم علتى 
ستتتبي  المثتتتا  ال الحصتتتر: ال تتتي  عمتتتر الجنتتتزور ، وال تتتي  عبتتتد الستتتالم خليتتت ، 

، وال تتي  علتته الفريتتانه، رحممتتم اهلل يجمعتتين، وكتتان وال تتي  الممتتد  يبتتو  تتعالة
 بل  قب  ين يلتحق باألزهر ال ري . 

 الوظائف التي شغلها الشيخ:
م، 1970م زلتتى ستتنة 1968التتدينه متتن ستتنة  عمتت  معلمتتا  بمعمتتد الجفبتتوب

وعم  مدرسا  بمعمد البعوث بمدينة البيضتاء لبضتعة ي تمر، ومدرستا  بالشستم العتام 
بطتترابلغ، ومعيتتدا  بكليتتة اللفتتة العربيتتة والدراستتات اإلستتالمية بالجامعتتة الليبيتتة متتن 

م، وعمتتت  محاضتتترا  مستتتاعدا  بكليتتتة اللفتتتة العربيتتتة 1973م زلتتتى ستتتنة 1971ستتتنة 
م، وعمت  1979م زلى ستنة 1973راسات اإلسالمية بمدينة البيضاء من سنة والد

م زلتى ين 1979يستابا  ،ه كلية التربيتة بجامعتة طترابلغ )اللتات  ستابشا ( منتب عتام 
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تشاعتتد عتتن العمتت ، كمتتا انتتتدب للتتتدريغ بكليتتة التتدعوة اإلستتالمية وظتت  يعمتت  بمتتا 
زلتتتى ين يحيتتت  زلتتتى التشاعتتتد،  م1987يستتتتابا  متعاونتتتا  بشستتتم الدراستتتات العليتتتا منتتتب 

ويعير للعم  بالجامعة اإلستالمية )يلستا ( بتالنيجر، ودّرغ يصتو  اللشته والشواعتد 
اللشمية وآداب البحث والمناظرة لطلبة الدراسات العليا بكلية اآلداب، وي تر  علتى 

 عدد من رسال  الماجستير والدكتوراه.

 المهام التي ُكّلف بها:
لعربية والدراسات اإلسالمية بكلية التربية جامعة تولى رلاسة قسم اللفة ا

 م.1997-م1995م، ثم كهّل  برلاسته مرة يخرى سنة 1992طرابلغ سنة 

 نشاطات الشيخ بعد التقاعد:
تلرغ ال ي  بعد تشاعده لتدريغ طلبة العلم ،ه جامع العروسه بمنطشة حته 

، ومتتن  تتدة األنتتدلغ، ثتتم لظتترو  خاصتتة انتشتت  ال تتي  زلتتى بيتتته لتتتدريغ طالبتته
اهتمامه بالعلم وطالبه جمتز مكانتا  خاصتا  للتتدريغ ،ته بيتته، ودّرغ علومتا  وكتبتا  

 عدة، منما:
 اللشه المالكه ويدلته، للحبيب بن طاهر. .1
 يصو  األحكام، من تأليله. .2
 الشواعد اللشمية، مبكرة من جمعه. .3
 المنطق،  رح السلم. .4
 الموجز ،ه يصو  اللشه، تأليله. .5
 وصو  زلى يساسيات علم األصو ، من نظمه.منظومة سلينة ال .6
 حا ية اإلمام البيجور  على جوهرة التوحيد. .7
  رح اآلجرومية. .8

وغيرهتتا متتن الكتتتب والعلتتوم، وكتتان هلل اللضتت  والمنتتة ين كنتتت يحتتد طتتالب 
 ال ي  ،درست عليه جميع هبه الكتب.

 



 
 
 
 الطاهر العياشي أبو نوارة

 

 (2019) 2خاص  عدد

227 

 مؤلفاته العلمية:
عديدة ،ه المتبهب المتالكه قدم ال ي  ،ات  للمكتبة اإلسالمية والعربية كتبا   .1

 وعلوم العربية، منما:
 األصو  الته ا تمر انلراد زمام دار المجرة بما )يطروحة دكتوراه(. .2
قتتو  الصتتحابه، ملمومتته، حجيتتته )بحتتث مشتتدم الستتتكما  متطلبتتات مرحلتتة  .3

 الماجستير(.
 يصو  األحكام. )مجلد لطلبة الدراسات العليا(. .4
 ،ه يربعة يجزاء لطلبة الليسانغ(.الموجز ،ه يصو  األحكام. )اختصره  .5
 يصو  اللشه، لطلبة ثانوية العلوم ال رعية.  .6
 منظومة سلينة الوصو  زلى يساسيات علم األصو . .7
 العشيدة اإلسالمية لطلبة ثانوية العلوم ال رعية. .8
 تحلة ال بان ،ه زبدة عشالد اإليمان، ومعما توسالت بأسماء سور الشرآن. .9

 نيابة قضاء رمضان عنه. صيام الستة من  وا ، وحكم .10
 خالصة يدب البحث والمناظرة. .11
 بستان الممتعات من منتشى المنوعات، )يربعة يجزاء(. .12

 ثناء العلماء عليه:
يثنى الكثير من العلماء على جمود ال ي  ،تات  وعلمته، ولعت  يوضت  مثتا  

،تته تشريظتته علتتى رستتالة )صتتيام ستتتة  (1)علتتى بلتت  كلمتتة ال تتي  عبتتد الستتالم خليتت 
ييتتام متتن  تتوا ، وحكتتم نيابتتة قضتتاء رمضتتان عنتته( التتته يثنتتى ،يمتتا علتتى ال تتي ، 
والته رييت ين ينش  جزءا  ممما  منما، يبين مكانة ال ي  ،تات ؛ ولكتون ال تي  عبتد 
السالم خلي  متن يكتابر علمتاء ليبيتا ومتن الم تاي  التبين درغ علتيمم ال تي  ،تات  

وتنا ،ه ختام هتبه الكلمتة المتواضتعة ين "... وال يل زقالم، ،شد قا  بعد كالم تشدم:

                                                           
لتد ،ته طترابلغ  (1 م، درغ علتى ال تي  الممتد  المن تير  1923عبد السالم محمد خليت ، علتم متن علمتاء ليبيتا، وه

وال تتي  علتته الفريتتانه، وتحصتت  علتتى ال تتمادة العالميتتة ،تته اللفتتة العربيتتة متتن جامعتتة الزيتونتتة بتتتونغ، تتتو،ه ،تته 
 (.426: ، وال ري ، د.ت، م194: نظر:  البه، د.ت، مم. )ي2004طرابلغ سنة 
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نلشه األضواء على م ل  هبه الرسالة، وهو ،ته واقتع األمتر غنته عتن التعريت ، 
رغتتم زهتتده ،تته ال تتمرة، وعتتدم حرصتته علتتى المتتدح والتشتتريظ، والصتتيت البعيتتد، زنتته 
األخ الكريم والتلميب الو،ه البار األستاب الدكتور ،تات  محمتد بتن زقتالم، المعترو  

اثتتته ودراستتتاته ب تتتدة التحتتتر ، ودقتتتة األداء، وغتتتزارة العطتتتاء، وحصتتتا،ة اآلراء، بأبح
وبعده عن الزهو والرياء واالدعاء، ال يحل  باألضتواء، وال يطترب لعبتارات الثنتاء، 
ويتحلتتى بلضتتيلة التواضتتع والو،تتاء، كثيتتر الصتتمت، جتتم الحيتتاء، يصتتدر عتتن علتتم، 

، وال يبتتد  رييتتا  يو يصتتدر ويشتتو  عتتن درايتتة، ويلتتته عتتن ثشتتة، ويتحتتدث عتتن يشتتين
حكما  زال عن قناعة وتبصتر ورويتة، ويتميتز بمواهتب ،طريتة غيتر مألو،تة، يفتبيما 
اجتمتتتاد مستتتتمر، ال يمتتتدي وال يستتتتشر، ورغبتتتة ،تتته تحصتتتي  ال تنطلتتتئ لمتتتا جتتتبوة، 
وع تق للمعر،تتة، ال يعتر  الستتلوى، وكتان منتتب نطشته ببستتم اهلل الترحمن التترحيم ،تته 

الكريم ووضع قدميه علتى يو  درجتات الستلم الدراسته تلتوح بداية رحلته مع الشرآن 
،ه ي،ق حياته م  ترات واعتدة ظلتت تواكتب مستيرته العلميتة الرالتدة التته استتمرت 
زهتتاء نصتت  جيتت  متتن التتزمن وكتتان عبتتر هتتبا الجستتر الطويتت  متتن األيتتام واألعتتوام 

لمتتبا  متصتتلة الحلشتتات، حا،تتة بالعالمتتات المب تترة، واالنتصتتارات العلميتتة المتت زرة،
ال ي  الزقالمه الموهوب حتى كانت خاتمة المطا  زحرازه من الجامعة األزهريتة 
العريشة على  مادة الدكتوراه بتشدير ممتاز مع مرتبة ال تر  األولتى، وكانتت هتبه 
األطروحتتة آيتتة متتن آيتتات التلتتوق والعبشريتتة، وتجستتيدا  لنجاحتتات بتتاهرة مطتتردة، ال 

يحد غير الواحد األحد، وهه متن يثمتن ويهتم ي وبما ،كر غير ،كره، وال عون من 
المراجع العصترية ،ته هتبا اللترع متن يصتو  اللشته التب  انلترد بته زمتام دار المجترة 

 رحمه اهلل ورضه عنه.
وهب اهلل ابننا العزيز العالم اللاض  ال ي  الدكتور محمد ،ات  زقالم المزيد 

راء المكتبتتتتة العربيتتتتة متتتتن التبصتتتتر واإللمتتتتام، وبتتتتب  الجديتتتتد متتتتن الجمتتتتد البنتتتتاء إلثتتتت
: ، م2009اإلسالمية بثمار عشله الخصيب، زنه هو السميع المجيب." )زقالم، 

73). 
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 طلب األول: جهوده في أصول المذهبالم
ستتتتأجيب ،تتتته هتتتتبا المطلتتتتب عتتتتن ستتتت ا  وهتتتتو )هتتتت  هنتتتتا  يصتتتتو  خاصتتتتة 
بالمدرستتتة المالكيتتتة، لتتتم تأختتتب بمتتتا المتتتدارغ اللشميتتتة األختتترى ( متتتن ختتتال  كتتتتاب 

 )األصو  الته ا تمر انلراد زمام دار المجرة بما(، لل ي  ،ات  زقالم.
قب  اإلجابة عن هبا الست ا  يللتت انتبتاه الشتارى زلتى النصتوم التته ستاقما 

( من ثنايا بعض 104-103: ، م1996ات  ،ه كتابه )ينظر: زقالم، ي  ،ال 
الكتتتتب التتتته ت تتتير صتتتراحة يو التزامتتتا  زلتتتى ين المدرستتتة المالكيتتتة انلتتتردت بتتتبعض 
األصتتتو  دون غيرهتتتا "عتتتن مالتتت  ،شتتتط دون غيتتتره، االنعشتتتاد بالمدينتتتة؛ ي  انعشتتتاد 

ه، 1326د ال تكور، اإلجماع باتلاق يه  المدينة ،شط دون سالر البالد" )ابن عب
2/232.) 

ومتتبهب مالتت  مبنتته علتتى ستتد التتبرالع وهتتبا ختتام بمتتبهب مالتت " )اللتتواه، "
 (.210: ت، م.د

 األصو  الته ا تمر انلراد المبهب المالكه بما خمسة، هه:
 . عم  يه  المدينة.1
 . المصال  المرسلة.2
 .. سد البرالع3
 . مراعاة العر .4
 . مراعاة الخال .5

 (107: ، م1996زقالم، )ينظر: 

 أواًل: عمل أهل المدينة
، 1996قّسم ال ي  ،ات  عم  يه  المدينة زلى ثالثة يقسام )ينظر: زقالم، 

 :(140: م

متتا لتتم يهعلتتم ين غيتترهم ختتاللمم ،يتته، ،يكتتون كتتالمجمع عليتته متتن األمتتة كلمتتا،  .1
 وهبا ال نزاع بين العلماء ،ه األخب به.

 اختال،مم ،يه، وهبا الشسم ،يه تلصي . ما خاللمم ،يه غيرهم، ولم يهعلم .2
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 ما ،يه خال  بين يه  المدينة ينلسمم، وهبا ليغ حجة باالتلاق. .3
،إمتا  -وهو ما ختاللمم ،يته غيترهم ولتم يهعلتم اختتال،مم ،يته -يما الشسم الثانه

ين يكون طريشته النشت  والحكايتة، كصتلة الصتالة وعتدد الركعتات والستجدات. وهتبا 
ة األربعتتتتة زال بعتتتتض يصتتتتحاب ال تتتتا،عه، قتتتتا  الشاضتتتته الشستتتتم حجتتتتة عنتتتتد األلمتتتت

 (.1/49ت، ."وقد خاللمم بعض ال ا،عية..." )اليحصبه، د :(1)عياض
متتا ين يكتتون طريشتته االجتمتتاد واالستتتدال ، وربمتتا هتتبا التتب  انلتترد المالكيتتة  وا 

 باالحتجال به.
ين اإلمام مالكا  كان  (3)والشرا،ه (2)ورج  ال ي  ،ات  ما رجحه ابن الحاجب

، 1996يتترى االحتجتتال بعمتت  يهتت  المدينتتة النشلتته واالجتمتتاد . )ينظتتر: زقتتالم: 
  .(145: م

 ثانيًا: المصالح المرسلة
هبا األص  يعد من األصو  الته ا تمر انلراد المبهب المالكه بما، نتّم 

زلفتتا ه، وهتتو ،شتتا : "الشستتم الثالتتث: متتا ال يهعلتتم اعتبتتاره وال  (4)علتتى بلتت  ال تتوكانه
التتتب  ال ي تتتمد لتتته يصتتت  معتتتين متتتن يصتتتو  ال تتتريعة باالعتبتتتار، وهتتتو المستتتمى: 

، 1999بالمصتتال  المرستتلة، وقتتتد ا تتتمر انلتتتراد المالكيتتة بتتتالشو  بتته" )ال تتتوكانه، 
2/134.) 

بعتتتد دراستتتة استتتتشرالية قتتتام بمتتتا ال تتتي  ،تتتات  تبتتتين ين كتتت  المتتتباهب يأختتتبون 
بنتتتاء األحكتتتام، وين مالكتتتا  لتتتم ينلتتترد بمتتتا بالمصتتتال  المرستتتلة، ويعولتتتون عليمتتتا ،تتته 

                                                           
مام يه  الحتديث، متن مصتنلاته: التنبيمتات المستتنبطة  (1 يبو اللض  عياض بن موسى اليحصبه، عالم المفرب وا 

 (.1/205، 2003هت. )ينظر: مخلو ،  544،ه  رح م كالت المدونة والمختلطة، تو،ه سنة 
هتتتت. )ينظتتتر: 646يبتتتو عمتتتر جمتتتا  التتتدين عثمتتتان، المعتتترو  بتتتابن الحاجتتتب، اللشيتتته األصتتتوله، المتتتتو،ى ستتتنة  (2

 (.2/24، 2003مخلو ، 
 تتماب التتدين يبتتو العبتتاغ يحمتتد بتتن زدريتتغ الشرا،تته، اإلمتتام العتتالم، متتن علمتتاء المالكيتتة، متتن م للاتتته: اللتتروق،  (3

 (.  1/236هت. )ينظر: ابن ،رحون، د.ت،  684تو،ه سنة 
يبو عبد اهلل محمد بن عله بن محمد ال وكانه، من كبار علماء اليمن، من م للاته: زر اد اللحتو ، تتو،ه ستنة  (4

 (.5/17، 2002هت. )ينظر: الزركله، 1250
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، 1996وحتتتده، وليستتتت متتتن خصتتتالم مبهبتتته كمتتتا ا تتتتمر عنتتته )ينظتتتر: زقتتتالم، 
 (.230: م

قتتتا  الشرا،تتته: "يحكتتتى ين المصتتتلحة المرستتتلة متتتن خصتتتالم متتتبهب مالتتت ، 
ولتتيغ كتتبل ، بتت  المتتباهب كلمتتا م تتتركة ،يمتتا، ،تتإنمم يعلشتتون ويلرقتتون ،تته صتتور 

لبون ينلستتمم بأصتت  ي تتمد لتتبل  اللتتارق باالعتبتتار، بتت  النشتتوض وغيرهتتا، وال يطتتا
يعتمتتتدون علتتتى مجتتترد المناستتتبة، وهتتتبا هتتتو عتتتين المصتتتلحة المرستتتلة." )الشرا،تتته، 

1995 ،9/4095.) 

 ثالثًا: سد الذرائع
،شا : "ك  عم  ظاهر الجواز يتوص  به زلى  (1)عّر،ما ابن العربه
 (.2/331، 1972محظور" )ابن العربه، 

 العم  ي د  زلى محظور قطعا  ،مو ممنوع عند ك  األلمة.،إن كان هبا 
لكن اإل كا  ما زبا كان هبا العم  ي د  زلى اللساد كثيرا  ال غالبا  وال نادرا ، 

 وهو الب  ا تمر انلراد المالكية به.
قا  الشرطبه: "التمست  بستد التبرالع وحمايتمتا، وهتو متبهب مالت  ويصتحابه 

 .(2/57، 1964)الشرطبه، ..." 
بعد دراسة استشرالية قام بما ال تي  ،تات  تبتين ين اإلمتام مالكتا  رحمته اهلل لتم 
ينلتتترد وحتتتده بأصتتت  ستتتد التتتبرالع، بتتت   تتتاركه ،يتتته اإلمتتتام يحمتتتد رحمتتته اهلل، زال ين 

 (.331: ، م1996اإلمام مالكا  توسع ،يه يكثر من غيره )زقالم، 
 رابعًا: مراعاة الخالف

،شتتتا : "زعمتتتا  دليتتت  ،تتته الزم مدلولتتته التتتب  يعمتتت  ،تتته  (1)عّر،تتته ابتتتن عر،تتتة
 (.177ه، م1350نشيضه دلي  آخر." )الرصاع، 

                                                           
األندلستته اإل تتبيله الحتتا،ظ الم تتمور؛  يبتتو بكتتر محمتتد بتتن عبتتد اهلل بتتن يحمتتد، المعتترو  بتتابن العربتته، المعتتا،ر  (1

هتت. 453ختام علماء األندلغ وآخر يلمتما وحلاظما، من م للاته: عارضة األحوب  ،ه  رح الترمتب ، تتو،ه ستنة 
 (.1/199، 2003)ينظر: مخلو ، 
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هبا األص  يعد يصال  من يصو  المدرسة المالكية، وتوسعوا ،يه يكثتر متن 
: "زن مالكتتا  (2)حتتتى يكتتاد يكتتون متتن خصتتالم متتبهبمم، قتتا  الون ريستته ،مغيتتره

اويمم ومستتاللمم مراعتتاة الختتال  ويبنتتون ويصتتحابه رحممتتم اهلل يجتتر  كثيتترا  ،تته ،تتت
، 1981عليما ،روعا  حجة ويعل  به   يوخ المبهب ال ارحون لته" )الون ريسته، 

1/357.) 
ومن المالكية من لم يعتده يصتال  مستتشال ، بت  هتو داخت  تحتت االستحستان، 

: "زال ين متن يصت  متبهب اإلمتام مالت  مراعتاة (3)ونوع من ينواعته، قتا  ابتن ر تد
 (.3/419، 1988وهو استحسان..." )ابن ر د،  الخال 

وقتتا  ييضتتا : "ومتتن االستحستتان مراعتتاة الختتال ، وهتتو يصتت  ،تته المتتبهب." 
 (.4/157، 1988)ابن ر د، 

: "زن من جملتة ينتواع االستحستان مراعتاة ختال  العلمتاء، (4)وقا  ال اطبه
م، 2008وهتتتو يصتتت  ،تتته متتتبهب مالتتت ، يبنتتته عليتتته مستتتال  كثيتتترة." )ال تتتاطبه، 

3/56.) 
لكن المالكية لم ينلردوا وحتدهم باعتبتار هتبا األصت ، بت  يختب بته ال تا،عية، 
ولم يبكروا هبا األص  ضمن يصولمم الته اعتمتدوا عليمتا ،ته استتنباط األحكتام، 

: ، م1996زال ينمم كثيرا  ما يعللون ،ه كتبمم بمراعاة الخال  )ينظتر: زقتالم، 
178.) 

يضا  عن زمامنتا ال تا،عه ينته كتان يراعته : "وكبل  رو  ي(1)قا  الشسطالنه
الختتتال ، ونتتتّم عليتتته ،تتته مستتتال ، وبتتته قتتتا  يصتتتحابه، حيتتتث ال تلتتتوت بتتته ستتتنة 

 (. 1/143ه، 1323عندهم." )الشسطالنه، 
                                                                                                                                           

ه، يبتو عبتتد اهلل محمتد بتتن ال تي  صتتال  بتن عر،تتة التورغمه، عمتتدة يهت  التحشيتتق، متن م للاتتته: المختصتر اللشمتت (1
 (.1/463، 2000هت. )ينظر: التنبكته، 803تو،ه سنة 

يحمتتتد بتتتن يحيتتتى بتتتن محمتتتد الون ريستتته، العتتتالم حامتتت  لتتتواء المتتتبهب علتتتى ريغ المالتتتة التاستتتعة، متتتن م للاتتتته:  (2
 (.1/135، 2000هت. )ينظر: التنبكته، 914المعيار المعرب، تو،ه سنة 

هتت. )ينظتر: ابتن 520محمد بن يحمد بن ر د الشرطبه، اإلمام العالم، من م للاته البيان والتحصتي ، تتو،ه ستنة  (3
 (.2/248،رحون، د.ت، 

هتت. )ينظتتر: 790يبتو زستحاق زبتراهيم بتن موستى ال تاطبه، العالمتة المحشتق، متن م للاتته الموا،شتات، تتو،ه ستنة  (4
 (.1/48، 2000التنبكته، 
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 مسًا: مراعاة العرفخا
جممتتور النتتاغ ويللتتوه متتن  : "هتتو متتا اعتتتادهزكتته التتدين  تتعبانعّر،تته ال تتي  

،عت   تتاع بيتتنمم يو للتتظ تعتتار،وا زطالقتته علتتى معنتتى ختتام بحيتتث ال يتبتتادر عنتتد 
 .(191: ت، م.) عبان، د سماعه غيره."

بعد دراسة استشرالية قام بما ال تي  ،تات  تبتين ين مبتدي األختب بتالعر  متلتق 
: ، م1996الكيتتتة وغيتتترهم )ينظتتتر: زقتتتالم، عليتتته بتتتين األلمتتتة، ال ،تتترق بتتتين الم

439.) 
قتتتا  الشرا،تتته: "يمتتتا العتتتر  ،م تتتتر  بتتتين المتتتباهب، ومتتتن استتتتشريها وجتتتدهم 

 (.448: ، م1973رحون ببل  ،يما." )الشرا،ه، يص
زال ين المالكية جعلوا العر  يصال  مستشال ، قا  الشرا،ه: "يهنشت  عتن متبهبنا 

 :بالعوالدويشصد ، (448: ، م1973اعتبار العوالد." )الشرا،ه، ين من خواصه 
 مراعاة العر .

           
 طلب الثاني: جهوده في أصول الفقهالم

متا يميتتز كتابتتات ال تتي  ،تتات  زقتتالم ،تته يصتتو  اللشتته ينتته حتتين يتحتتدث عتتن 
بعتتض المباحتتث األصتتولية يجعتت  تطبيشاتمتتا علتتى اللتتروع اللشميتتة المالكيتتة، وبلتت  

 لسببين:
ألنتته متتالكه المتتبهب، ولتته رصتتيد كبيتتر متتن اللتتروع اللشميتتة  السبببب األول:

 المالكية الته تصل  ين تكون يمثلة تطبيشية لبعض المباحث األصولية.
ألن ال تتي  يلّتت  وكتتتب ،تته يصتتو  اللشتته تستتميال  وتلخيصتتا   السبببب الثبباني:

لطالبه ،ه ليبيا ،ه مرحلته الليستانغ والماجستتير، وطلبتة العلتم ،ته ليبيتا يغلتبمم 
 ،ه اللروع اللشمية على مبهب السادة المالكية.

                                                                                                                                           
 تتتماب التتتدين يحمتتتد الشستتتطالنه، متتتن علمتتتاء الحتتتديث، متتتن م للاتتتته: زر تتتاد الستتتار  علتتتى صتتتحي  يبتتتو العبتتتاغ  (1

 (.1/232، 2002هت. )ينظر: الزركله، 933البخار ، تو،ه سنة 
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قا  ال ي  ،ات  ،ه مشدمة كتابه )يصو  األحكام(: "،مبه خالصة متن علتم 
يصو  اللشه، قمت بتلخيصما لطالب الدراسات العليا ب عبة الدراسات الشرآنية ،ه 

 (.7: ، م2015قسم اللفة العربية."  )زقالم، 
،تته كتتاب ال تي  )يصتو  األحكتام( سأقتصتتر ونظترا  لكثترة األمثلتة التطبيشيتة 

 على بكر مثالين ،شط:
عنتتدما تحتتدث ال تتي  ،تتات  عتتن متعلتتق متتن متعلشتتات الحكتتم  المثببال األول:

التكليلتته وهتتو المنتتدوب تعتترض لمستتألة "هتت  يجتتب المنتتدوب بال تتروع ،يتته " يجتتاب 
ال تتي  عتتن هتتبا الستت ا  ويورد يقتتوا  العلمتتاء ،تته هتتبه المستتألة بالخصتتوم ،شتتا : 

اختلتتت  العلمتتتاء ،تتته بلتتت  ،شتتتا  األحنتتتا : نعتتتم، يجتتتب بال تتتروع ،يتتته، وال يجتتتوز "
قطعتتتته، ويجتتتتب علتتتتى المكلتتتت  الشضتتتتاء بإ،ستتتتاده، ... وقتتتتا  الجممتتتتور: ال يجتتتتب 
المنتتدوب بال تتروع ،يتته، ومتتن  تترع ،يتته ويبطلتته ال يجتتب عليتته قضتتا ه ...، وبهتتب 

عادتته علتى متن علماء المالكية زلى ين المندوب ال يجب بال روع ،يه، وال تجتب ز
  ارح خلي ، يشو :  (1)قطعه عمدا  بال عبر زال ،ه سبع مسال  نظمما الحطاب

 داء تلزمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا باالبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبأنم   .... ق  واستمع مسالال  قد حكموا 
 رة لنا كبا اعتكا،ناتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوعم   ....  ا تتتا وصومنتتتتتتتتتتتتتا وحجنتتتتتتتصالتن
 (2)بشطع عامد الشضا،يلزم     ام المشتد  ....تتتتتتتتتتا مع التمتتتتتتتتتتتطوا،ن

 (.2/90، 1992)ينظر: الحطاب، 
زال ينتتته ،تتته حتتتا  االلتمتتتام ين الظتتتاهر عتتتدم لتتتزوم زعادتتتته، ،التتتدخو  خلتتت  

مشتتتتد  االنتشتتتا ، لكنتتته زبا قطتتتع ال اإلمتتام لالقتتتتداء بتتته يلتتتزم بال تتتروع، وال يجتتوز لل
 (.74-73: ، م2015يلزمه اإلعادة مع اإلمام." )زقالم، 

                                                           
محمد بن محمد الرعينه، العالم المحشق، من م للاته: مواهب الجلي  ،ه  رح مختصر خلي ، تو،ه سنة  (1

 (.1/389، 2003هت. )ينظر: مخلو ، 954
رب سال  يسأ  ويشو : لمتابا المالكيتة اختتاروا هتبه العبتادات المندوبتة دون غيرهتا، متا الضتابط ،ته بلت   يجتاب  (2

ال ي  زروق مبينا  هبا الضابط بشوله: "ويص  المبهب ين ك  عبادة توّق  يولما على آخرهتا يجتب زتماممتا، يصتله 
ا  والطتتوا ، بختتال  الوضتتوء والشتتراءة والتتبكر ونحوهتتا." الحتتج ،يجتتب زتمامتته، والعمتترة والصتتالة والصتتوم واالعتكتت

 (.2/90، 1996)الحطاب، 
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عندما تحدث ال ي  عن نوع الدلي  زبا كتان المنطتوق حكمتا   المثال الثاني:
 تعرض لمسألة، ه  األمر بال هء يشتضه ،عله اإلجزاء يو ال 

يجتتاب ال تتي  عتتن هتتبا الستت ا  ومثّتت  لتته بلتترع ،شمتته متتالكه، ،شتتا : "اختلتت  
األصتتتوليون ،تتته بلتتت ، ،متتتنمم متتتن قتتتا : زن المكلتتت  زبا ،عتتت  متتتا يهمتتتر بتتته انشطتتتع 
التكليتت  عنتته، ويجتتزيه متتا ،عتت ، ومتتنمم متتن قتتا : ال ينشطتتع التكليتت  عنتته، وانبنتتى 

عليتته وقتتت الصتتالة  علتتى خال،متتم ،تتروع منمتتا ين متتن لتتم يجتتد متتاء  وال ترابتتا  ودختت 
، ،تإبا صتلى ،مت  يشضته (2)وي تمب (1)،إنه مأمور بإقامتمتا، علتى قتو  ابتن الشاستم

تلتتت  الصتتتالة زبا وجتتتد متتتاء  يو صتتتعيدا  يو ال يشضتتتيما، قتتتا  ابتتتن الشاستتتم: يشضتتتيما 
وجوبتتا ، وقتتا  ي تتمب: ال يشضتتيما؛ ألن المكلتت  لمتتا يمتتر بتتأداء الصتتالة علتتى تلتت  
الحالة ،إنه زبا امتث  انشطع عنه التكلي ؛ ألن األمتر يشتضته اإلجتزاء، ويلتزم متن 

 (.202: ، م2015" )زقالم، اإلجزاء سشوط الشضاء.
           
 في بعض المسائل الفقهية المالكيةالمطلب الثال : جهوده 

درغ ال تتتتي  ،تتتتات  زقتتتتالم مجموعتتتتة متتتتن المستتتتال  اللشميتتتتة داختتتت  المتتتتبهب 
المتتالكه، ونظتترا  لالختصتتار سأقتصتتر علتتى بكتتر مستتألتين ،شتتط: )لالطتتالع علتتى 

 (.116، 103، 1/71، 2010مزيد المسال  ينظر: زقالم، 
 صيام ستة ييام من  وا ، وحكم نيابة قضاء رمضان عنه. المسألة األولى:

: "من صام رمضان األص  ،ه صيام ستة ييام من  وا : حديث النبه 
 (.2/822ثم يتبعه ستا  من  وا  كان كصيام الدهر." )الش ير ، د ت، 

متتتام حكتتتم صتتتيام ستتتتة ييتتتام متتتن  تتتوا : اختلتتت  العلمتتتاء ،تتته بلتتت ، بهتتتب اإل
ال تتتا،عه واإلمتتتام يحمتتتد زلتتتى استتتتحباب صتتتومما عمتتتال  بالحتتتديث التتتب  ستتتبق بكتتتره 

 (.6/379ت، .)ينظر: النوو ، د
                                                           

هتت. )ينظتر: ابتتن 191عبتد الترحمن بتن الشاستتم العتشته، اإلمتام الم تمور، صتتحب مالكتا  ع ترين ستنة، تتتو،ه ستنة  (1
 (.1/465، 2003،رحون، 

لرلاستتة بمصتتر بعتتد ابتتن الشاستتم، تتتو،ه ي تتمب بتتن عبتتد العزيتتز بتتن داود الشيستته، متتن تالميتتب مالتت ، انتمتتت زليتته ا (2
 (.3/262. )ينظر: اليحصبه، د.ت، 204سنة 
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وبهتتب اإلمتتام يبتتو حنيلتتة واإلمتتام مالتت  زلتتى كراهتتة صتتيام هتتبه األيتتام، خو،تتا  
 (.6/379ت، .من اعتشاد وجوبما )ينظر: النوو ، د

،تته هتتبه المستتألة زلتتى  وقتتد حتتاو  علمتتاء المتتبهب توجيتته ري  اإلمتتام مالتت  
 عدة توجيمات، منما:

كراهتتتة صتتتيام ستتتتة ييتتتام متتتن  تتتوا  منوطتتتة بإظمتتتار صتتتومما، يمتتتا لتتتو صتتتامما  .1
المكل  ،ه خاصة نلسه ،تال كراهتة، قتا  ابتن ر تد: "يمتا الرجت  ،ته خاصتة نلسته 

 (.1/243، 1988،ال يكره له صيامما" )ابن ر د، 
حتد باتمتا، بت  كتره كيليتة صتتيامما، لتم يكتره اإلمتام مالت  صتوم هتبه األيتتام ،ته  .2

وبلتت  زبا كانتتت متصتتلة برمضتتان، وتنتلتته الكراهتتة زبا لتتم تكتتن متصتتلة برمضتتان، 
، 2003: "وكرهمتتا مالتت  متصتتلة برمضتتان" )الشلصتته، (1)قتتا  ابتتن را تتد الشلصتته

1/54.) 
، 2009وهتتتبا التوجيتتته متتتا  زليتتته وييتتتده ال تتتي  ،تتتات  زقتتتالم )ينظتتتر: زقتتتالم، 

 (.32: م
كره اإلمام مال  صيام ستة ييام من  وا ؛ ألن الحديث لتم يصت  عنتده، وهتو  .3

 (.1/309، 2004ما استظمره ابن ر د )ينظر: ابن ر د، 
وسبب عدم صحة الحتديث عنتد اإلمتام مالت  عتدم قبتو  يحتد رواة الحتديث، 

 . (2)وهو عمر بن ثابت
عتمد عليته، : "ويظن عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن ي(3)قا  ابن عبد البر

وقتد تتر  مالتت  االحتجتال بتبعض متتا رواه عتن بعتض  تتيوخه؛ زبا لتم يثتق بحلظتته 
 .(2/380، 2000ابن عبد البر، ) ببعض ما رواه."

                                                           
محمد بن عبد اهلل بن را د الشلصه، اإلمام العالمة، من م للاته: المبهب ،ه ضبط قواعد المبهب، تو،ه  (1

 (.1/267 ،2003مخلو ، هت. )ينظر: 736سنة 
لد ع (2  (.10/32، 2001لحنله، ا)ينظر: . لى عمد النبه عمر بن ثابت األنصار ، من ثشات التابعين، وه
يبو عمر يوس  بن عبد اهلل الشرطبه،  ي  علماء األندلغ، من م للاته: التمميد لما ،ه الموطأ من المعانه  (3

 (.7/127 ت،.ينظر: اليحصبه، دواألسانيد. )
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كتتره اإلمتتام مالتت  صتتيام ستتتة ييتتام متتن  تتوا ؛ ألن الحتتديث لتتم يبلفتته، قتتا  ابتتن  .4
 (.1/309، 2004ر د: "لعله لم يبلفه الحديث" )ابن ر د، 

ضتتتتعله ال تتتتي  ،تتتتات  زقتتتتالم، وقتتتتا : "وهتتتتو توجيتتتته ،تتتته رييتتتته  وهتتتتبا التوجيتتتته
ضتتتعي ؛ ألنتتته حتتتديث متتتدنه، ال يظتتتن مالكتتتا  يجملتتته، يو يخلتتتى عليتتته." )زقتتتالم، 

 (.28، م2010
كره اإلمام مال  صيام ستة من  وا  ألن الحديث ختال  عمت  يهت  المدينتة،  .5

المتتتواتر،  وعمتت  يهتت  المدينتتة عنتتده مشتتدم علتتى خبتتر اآلحتتاد؛ ألنتته بمنزلتتة الخبتتر
وي تتار اإلمتتام مالتت  زلتتى بلتت  ،تته موطلتته، ،شتتا : "زنتته لتتم يتتر  يحتتدا  متتن يهتت  العلتتم 
ن يهتت  العلتتم يكرهتتون  واللشتته يصتتومما، ولتتم يبلفنتته بلتت  عتتن يحتتد متتن الستتل ، وا 

 (.3/447، 2004بل ." )ابن ينغ، 
كتتره اإلمتتام مالتت  صتتيام ستتتة ييتتام متتن  تتوا  ستتدا  للبريعتتة؛ لتتلال يعتشتتد العامتتة  .6

وجوبتته، واعتشتتاد ،عتتٍ  لتتم يوجبتته ال تتارع حتترامي، ،متتا يتت د  زليتته يجتتب ستتد هه، وي تتار 
ن يهتت  العلتتم يكرهتتون بلتت  ويختتا،ون  اإلمتتام مالتت  زلتتى بلتت  ،تته موطلتته قتتالال : "وا 

 (.447، 2004ن ينغ، بدعته، وين يلحق برمضان ما ليغ منه." )اب
قا  يبو عمر: "كان مال  متحلظا  كثير االحتياط ،ه الدين، والصيام عمت  

، 2003بتتر، ،لتتم يتتره متتن بلتت  خو،تتا  متتن علتتى الجملتتة كمتتا يوضتتحه." )الزرقتتانه، 
2/301.) 

و،تتته الحشيشتتتة متتتا تختتتّو  منتتته اإلمتتتام مالتتت  قتتتد وقتتتع باللعتتت ، وهتتتبا متتتا نتتتراه 
ة النتتتتاغ تستتتتمه صتتتتيام ستتتتتة ييتتتتام متتتتن  تتتتوا  ونستتتتمعه ،تتتته واقعنتتتتا الليبتتتته، ،عامتتتت

"ال تتتياعات"، كتتتأن رمضتتتان ال "يتستتتشد" وال "يت تتتيع" زال بصتتتيامما،  بتتتت"السشادات" يو
: "والتتتب  خ تتته منتتته مالتتت  قتتتد وقتتتع بتتتالعجم، (1)قتتتا  الحتتتا،ظ يبتتتو محمتتتد المنتتتبر 

،صتتتاروا يتركتتتون المستتتحرين علتتتى عتتتادتمم والنتتتواقيغ و تتتعالر رمضتتتان زلتتتى آختتتر 
 (.7/67، 1968،حينلٍب يظمرون  عالر العيد." )العظيم يباد ، الستة ييام، 

                                                           
)ينظر: هت. 656زكه الدين يبو محمد عبد العظيم،  ي  اإلسالم، من م للاته: الترغيب والترهيب، تو،ه سنة  (1

 (.4/826، 2003البهبه، 



 
 
 

 الم األصولية والفقهية في المذهب المالكيزقفاتح جهود الشيخ 

 

 مجلة الجامعة األسمرية
238 

هتت  يجتتوز ت تتري  النيتتة بتتين صتتيام ستتتة ييتتام متتن  تتوا  وقضتتاء ديتتن متتن 
 رمضان يو غيره 

بحث ال ي  ،ات  زقالم حتو  هتبه المستألة، وقتا : "،أختبت يبحتث عتن هتبا 
معتمتدة، ،ته الحكم ،ترة طويلة ،لم يجده مصرحا  به ،ه ي  كتاب من كتب اللشه ال

 (. 41: ، م2009ي  مبهب من المباهب." )زقالم، 
ودلي  من جّوز ت ري  النية بين صيام ستة ييام من  وا  وقضاء دين من 
رمضان يو غيره هو الشياغ على ت ري  النية بين صوم عر،ة يو صوم عا توراء 
وقضتتاء ديتتن متتن رمضتتان، والشيتتاغ علتتى ت تتري  النيتتة بتتين غستت  الجنابتتة وغستت  

 (.41: ، م2009الجمعة )ينظر: زقالم،  يوم
ينه ال يجوز الت تري  بتين صتيام ستتة ييتام متن زلى بهب ال ي  ،ات  زقالم 

 وا  وقضاء رمضان يو غيره؛ ألن دلي  من جّوز بل  هو الشياغ، وهبا الشيتاغ 
 غير صحي ؛ لألسباب اآلتية:

ممتا ين قياغ صيام ستة ييام من  وا  على تحيتة المستجد بجتامع العلتة بين .1
كال  منممتا عبتادة مندوبتة، انتتشض هتبا الشيتاغ بستالر النوا،ت ، متثال : صتالة 
الضحى، عبادة مستحبة، لكن لم يش  يحتد متن العلمتاء بتأن صتالة الضتحى 
ت دى بشضاء ،ريضة، ،لته هتبه الصتورة تخلت  حكتم الشيتاغ، ومتتى تخلت  

ال  حكتتم الشيتتاغ ،تته صتتورة متتن الصتتور متتع وجتتود العلتتة كتتان الشيتتاغ ،استتدا  
 (.47-46: ، م2009يص  االحتجال به )ينظر: زقالم، 

قياغ صيام ستة ييام من  وا  على يوم عر،ة يو يوم عا وراء قياغ غير  .2
صحي ؛ ألنه قياغ مع وجود اللارق بين المشتيغ )اللترع( وصتيام ستتة ييتام 
من  وا ، والمشيغ عليه )األص ( وهو صيام يوم عر،ة يو عا توراء؛ ألن 
ن كتان عبتادة مندوبتة لكنته عبتاد ة المشيغ وهو صتيام ستتة ييتام متن  توا  وا 

ن كتتان  مستتتشلة متترادة بتتباتما، والمشتتيغ عليتته وهتتو يتتوم عر،تتة يو عا تتوراء وا 
، 2009عبتتادة مندوبتتة لكنتته عبتتادة بات ستتبب متترادة لفيرهتتا )ينظتتر: زقتتالم، 

 (.47: م
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قيتتاغ صتتوم ستتتتة ييتتام متتن  تتتوا  علتتى صتتوم عر،تتتة يو تحيتتة المستتجد هتتتو  .3
 قيتتتاغ علتتتى التتترخم، والشيتتتاغ علتتتى التتترخم ال يجتتتوز عنتتتد يكثتتتر العلمتتتاء

 (.51: ، م2009)ينظر: زقالم، 
ت ري  النية بين يوم عر،تة يو يتوم عا توراء وقضتاء رمضتان يو غيتره حكتم  .4

: "،تتردد (1)مختلت  ،يته بتين العلمتاء، وهتو يصت  مشتيغ عليته، قتا  الزرقتانه
،تته حصتتو  ثتتواب يتتوم عا تتوراء مطلشتتا ، زيتتادة علتتى  (2) بعتتض  تتيوخ )عتتج(

 (. 2/355، 2002، سشوط اللرض، وعدمه مطلشا ." )الزرقانه
با كتتان األصتت  المشتتيغ عليتته وهتتو ت تتري  النيتتة بتتين صتتيام يتتوم عر،تتة يو  .5 وا 

يتتتوم عا تتتوراء وبتتتين قضتتتاء رمضتتتان مختلتتت  ،يتتته ،تتتال يشتتتاغ عليتتته )ينظتتتر: 
 (.51: ، م2009زقالم، 

صتتتتوم ستتتتتة ييتتتتام متتتتن  تتتتوا  بعتتتتد رمضتتتتان هتتتتو بمنزلتتتتة الستتتتنن الراتبتتتتة بعتتتتد  .6
بلريضة ،ال يجتوز تأديتة صتوم هتبه  الصالة، ،كما ال يجوز تأدية سنة راتبة

 (.56: ، م2009األيام بصوم واجب )ينظر: زقالم، 
ت ري  النية بين صيام يوم عر،ة يو عا وراء بشضاء رمضان يو غيره حكم  .7

ثبتتت بالشيتتاغ، وال يجتتوز الشيتتتاغ علتتى حكتتم ثبتتتت بالشيتتاغ )ينظتتر: زقتتتالم، 
 (.62: ، م2009

  المستتتتجد يو بحضتتتتور الجماعتتتتة هتتتت  استتتتتعما  الستتتتوا  داختتتت المسببببألة الثانيببببة:
 (. 2/86، 2010م روع  )ينظر: زقالم، 

يو –ين ي تق علتى يمتته  : "لتوالاألص  ،ه استعما  السوا  حديث النبته 
، 2/4ه، 1323ألمرتمم بالسوا  مع ك  صالة" )ينظر: البختار ،  –على الناغ

يمتتته  وروايتة مستتلم: "لتوال ين ي تتق علتتى المت منين ..."، و،تته حتتديث زهيتر: "علتتى
 (.1/220ت، .ألمرتمم بالسوا  عند ك  صالة"، الش ير ، د

                                                           
يبو محمد عبد الباقه بن يوس  الزرقانه، عالم جلي ، من م للاته:  رح على مختصر خلي ، تو،ه سنة  (1

 (.1/441، 2003هت. )ينظر: مخلو ، 1099
ختصار اسم ال ي  عله األجمور ، وهو عله بن محمد بن عبد الرحمن األجمور ، ،شيه مالكه، من رمز ال (2

 (.5/13، 2002هت. )ينظر: الزركله، 1066علماء الحديث، من م للاته:  رح رسالة ابن يبه زيد، تو،ه سنة 
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و،تتته روايتتتة يختتترى: "لتتتتوال ين ي تتتق علتتتى يمتتتته ألمتتتترتمم بالستتتوا  متتتع كتتتت  
، و،ه الموطأ: "لوال ين ي ق على يمتته 1/73ت، .وضوء" )ينظر: ابن خزيمة، د

 .2/89، 2004ألمرهم بالسوا  مع ك  وضوء" ابن ينغ، 
اتلتتتق العلمتتتاء علتتتى استتتتحباب استتتتعما  الستتتوا  ،تتته الجملتتتة، لكتتتن الستتتادة 
المالكيتتتة كرهتتتوا االستتتتيا  ،تتته المستتتجد وعتتتدوه متتتن ختتتوارم المتتتروءة زبا كتتتان يمتتتام 
الناغ، قا  الزرقانه: "وال يلعلته بو المتروءة بحضترة النتاغ، وال ،ته المستجد؛ لمتا 

هبنا كراهتتة االستتتيا  ،تته ،يتته متتن زلشتتاء متتا يستتتشبر، اللاكمتتانه ب تترح العمتتدة: متتب
المستتتجد خ تتتية ين يختتترل متتتن ،يتتته دم ونحتتتوه متتتا ينتتتزه المستتتجد عنتتته." )الزرقتتتانه، 

2002 ،1/130.) 
واستد  المالكية على كراهة استعما  السوا  بحضرة النتاغ بحتديث الستيدة 

ت، .كتتتان زبا دختتت  بيتتتته بتتتدي بالستتتوا  )ينظتتتر: الش تتتير ، د عال تتتة ين النبتتته 
1/220.) 

عيتتاض عنتتد  تترح هتتبا الحتتديث "زبا دختت  بيتتته بتتدي بالستتوا ":  قتتا  الشاضتته
"معناه تكراره لبل ، ومثابرته عليه، وينته كتان ال يشتصتر ،يته ،ته نمتاره وليلته علتى 
المتترة الواحتتدة، بتتت  علتتى المتترار المتكتتتررة، كمتتا جتتاء ،تتته الحتتديث اآلختتر، وختتتّم 

، وال يهحتّب عملته ببل  دخوله بيته؛ ألنه مما ال يلعله بو المروءات بحضرة الناغ
 (.2/60، 1998،ه المسجد وال ،ه مجالغ الجماعات." )اليحصبه، 

"ورد ال تتتي  تشتتته التتتدين بتتتن دقيتتتق العيتتتد هتتتبا المعنتتتى لحتتتديث يبتتته موستتتى 
وهتتو يستتتا  وطتتر  الستتوا   األ تتعر  رضتته اهلل عنتته، قتتا : يتيتتت رستتو  اهلل 

ر: البختتتتار ، علتتتتى لستتتتانه، يشتتتتو : اع اع، والستتتتوا  ،تتتته ،يتتتته، كأنتتتته يتمتتتتوع )ينظتتتت
 (.1/58ه، 1422

وقتتا : زن بعضتتمم تتترجم علتتى هتتبا الحتتديث باستتتيا  اإلمتتام بحضتترة رعيتتته، 
ورّجتت  هتتبا المعنتتى، وين الستتوا  متتن بتتاب العبتتادات والشهتترب ،تتال يطلتتب زخلتتا ه." 

 (.3/145، 2009، وينظر: ابن دقيق العيد، 1/383م، 1992)الحطاب، 
أمور عتتتتدة )ينظتتتتر: زقتتتتالم، عشّتتتتب ال تتتتي  ،تتتتات  زقتتتتالم علتتتتى هتتتتبا التتتتنم بتتتت

2010 ،2/90:) 
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وهو يستا ،  األمر األو : دخ  سيدنا يبو موسى األ عر  على النبه 
 بدي باالستيا  قب  دخو  يبه موسى األ عر . والنبه 

، األمتتتر الثتتتانه: ستتتيدنا يبتتتو موستتتى األ تتتعر  دختتت  بملتتترده علتتتى النبتتته 
 . (1)والمنمه عنه االستيا  ،ه حضرة جماعة

لتتيغ كفيتتره يست تتلى بلضتتالته، ،تتال يستتتشبر بلتت   األمتتر الثالتتث: النبتته 
منتته، وال تتشتتزز منتته النلتتوغ، وقتتد كتتان الصتتحابة يتستتابشون ،تته جمعمتتا، بختتال  

 غيره.
يجتب ين يظمتر لألمتة؛ ألنته ت تريع وتعلتيم لمتم، ،تال  األمر الرابع: ،علته 

 يجوز زخلا ه.
العبتتادات، ،تتإن هتتبا ال يتتد  األمتتر الختتامغ: كتتون الستتوا  متتن بتتاب الشتترب و 

علتتتتى جتتتتواز ،علتتتته بحضتتتترة النتتتتاغ، يال تتتتترى ين االستتتتتبراء واجتتتتب، ونتتتتت  اإلبتتتتط 
 مندوب، ومع بل  ينبفه زخلا ه.

واستتتتتهد  ييضتتتتا  علتتتتى استتتتتحباب الستتتتوا  عنتتتتد الصتتتتالة وبحضتتتتور الجماعتتتتة 
متع  ستوا بالألمترتمم  –يو على الناغ  –بحديث النبه: "لوال ين ي ق على يمته 

 ".ك  صالة
ظتتاهر الحتتديث يتتد  علتتى استتتحباب الستتوا  عنتتد الصتتالة، وال  تت  ين بلتت  

 يكون بحضور الجماعة.
عشتتب ال تتتي  ،تتتات  زقتتتالم علتتى بلتتت  بشولتتته: "لتتتيغ المتتراد منتتته ظتتتاهره التتتب  
يتبادر زلى البهن، وهو ألمرتمم بالسوا  عند الشيام لك  صالة، يو مع الشيام لكت  

ال لجتاز لنتتا ين صتالة، ،متبا الظتتاهر وهتو مصتتاحبة الستو  ا  للصتتالة غيتر متتراد، وا 
 حم جم يل ىل مل خل ّٰٱنتوضتتتأ عنتتتد الشيتتتام زلتتتى الصتتتالة؛ لشولتتته تعتتتالى: 

 ين           ىن      من   خن    حن   جن   يم   ىم     مم  خم

؛ ألن ظاهرهتا مصتاحبة الوضتوء للشيتام زلتى الصتالة؛ [6 :سورة المالدة] ِّجه
                                                           

لكن هنا  رواية يخرى تبين ين يبا موسى األ عر  كان معه رجالن آخران؛ ،عن يبه موسى األ عر  قا :  (1
 ومعه  رجالن من  األ عريين، يحدهما  عن يمينه واآلخر عن يسار ، ورسو  اهلل  "يقبلت  زلى النبه 

 (. 9/15ه، 1422يستا  ... ". )ينظر: البخار ، 
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ألن "قمتتتم" ،عتتت  متتتاٍض متتتع ،اعلتتته؛ ي : زبا انتميتتتتم متتتن الشيتتتام زلتتتى الصتتتالة ...، 
نما المراد: زبا يردتم الشيام زلى الصالة ...، ويكون المتراد متن الحتديث )ألمترتمم  وا 

متا، ،عنتد اإلرادة بالسوا  عند ك  صالة(: يو مع اإلرادة لك  صالة، وقبت  الشيتام ل
للصتتالة يهستتّن الستتوا ، وال يلتتزم متتن اإلرادة مصتتاحبته للشيتتام زلتتى الصتتالة" )ينظتتر، 

ٱ(. 92، 2/90، 2010زقالم، 

هتبه المستألة بتّين الحكتم التب  يرجحته ويميت   بعد ين درغ ال تي  ،تات  زقتالم
زليته، ،شتتا : "االستتتيا  بالمستتجد مكتروه خ تتية تلويثتته بمتتا يستتشبر، ،تتإن لوثتته بفيتتر 
ن خرل منه دم يثناء االستيا  ولوث به المسجد ،شد ،ع  محرما ، ويمتا  الدم كره، وا 

علتتى ، ومجتتاٍ  للتتبوق، ويترتتتب (1)االستتتيا  بحضتترة النتتاغ ،تتبل  منتتاٍ  للمتتروءة
 االستيا  بالمسجد وبحضور الجماعة ملاسدة ومخاللات عدة، منما:

 . تشزز النلوغ من بل .1
 . عدم التمضمض بعد السوا .2
م، 2010. عتتتتتتدم تنظيتتتتتت  الستتتتتتوا  بعتتتتتتد االستتتتتتتعما ." )ينظتتتتتتر: زقتتتتتتالم، 3

2/89.) 
           

 الخاتمة

وآلتتتته محمتتتتد بتتتتن عبتتتتد اهلل، الحمتتتتد هلل، والصتتتتالة والستتتتالم علتتتتى رستتتتو  اهلل، 
وصحبه ومن وااله، وبعد ... ،أبكر يهم النتالج الته توصلت زليما بعد كتابة هبا 

 البحث، وهه:
ال تتتتي  ،تتتتات  زقتتتتالم لتتتته جمتتتتود كبيتتتترة ،تتتته خدمتتتتة المتتتتبهب المتتتتالكه يصتتتتوال   .1

 و،روعا ، وخير دلي  على بل  م للاته وتدريسه.

                                                           
هبا األمر، وقا : "المروءات مراعاتما بحسب الزمان والبالد، وما كان منما بخال   لم يرتِض ابن دقيق العيد (1

 ال رع ،ال عبرة به، والمروءة ما وا،ق ال رع، وما زاد عليه ،من باب الرعونات الته يش  معما يرباب الدنيا، ،أمر
 (.51، 3/50م، 2009المروءة يجر  على هبا الشانون.". )ابن دقيق العيد، 
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،ه يصو  اللشه ينه ربط ،يما بين المباحث  تمتاز كتابات ال ي  ،ات  زقالم .2
 األصولية واللروع اللشمية المالكية، بأن جعلما يمثلة تطبيشية.

 كما يوصه الباحث الشراء والبحاث بتوصيات منما:
تبين له من خال  هبا البحث ينه ليغ هنا  دراسة علمية يكاديميتة لل تي   .1

يطروحتتتة جامعيتتتة ،تتتات  وم للاتتتته، وهتتتو موضتتتوع خصتتتب لعنتتتوان رستتتالة يو 
 )ماجستير يو دكتوراه(.

يوصتته طلبتتة العلتتم ين يعتنتتوا بتتنهظهم ال تتي ، وبلتت  بتتإجراء الدراستتات حولمتتا  .2
  رحا  وتعليشا .

يوصه يعضاء هيلة التتدريغ المتخصصتين ،ته العلتوم ال ترعية ،ته التبالد  .3
اإلستتتتتالمية كا،تتتتتة بتتتتتأن يطلعتتتتتوا ويدّرستتتتتوا يطروحتتتتتة التتتتتدكتورة لل تتتتتي  ،تتتتتات ، 

األصو  التتتتته ا تتتتتمر انلتتتتراد زمتتتتام دار المجتتتترة بمتتتتا(، لطلبتتتتة الموستتتتومة بتتتتت)
 الدراسات العليا؛ ألنما من ينلع الم للات ،ه مجالما.

 المصادر والمراجع
(. يحكام الشرآن، ط الثالثة، تحشيق: عله محمد البجاو ، مكتبة عيسى 1972ابن العربه، يبو بكر )

 البابه الحلبه، الشاهرة، مصر.

(. الموطأ، ط األولى، حشيق: السيد محمد بن علو ، من ورات المجمع الثشا،ه 2004)ابن ينغ، مال  
 يبو ظبه، اإلمارات العربية المتحدة.

ابن خزيمة، يبو بكر محمد بن زسحاق )د.ت(. صحي  ابن خزيمة، تحشيق: محمد مصطلى األعظمه، 
 المكتب اإلسالمه، بيروت، لبنان.

.  رح اإللمام ألحاديث األحكام، ط الثانية، تحشيق: محمد مخلو  (2009ابن دقيق العيد، تشه الدين )
 العبد اهلل، دار النوادر، دم ق، سوريا.

(. المشدمات والمممدات، ط األولى، تحشيق: محمد حجه، 1988ابن ر د، يبو الوليد محمد بن يحمد )
 دار الفرب اإلسالمه، بيروت، لبنان.

(. البيان والتحصي  وال رح والتوجيه والتعلي  لمسال  1998ابن ر د، يبو الوليد محمد بن يحمد )
 المستخرجة، ط الثانية، تحشيق: محمد حجه، دار الفرب اإلسالمه، بيروت، لبنان.
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(. بداية المجتمد ونماية المشتصد، دار الحديث، الشاهرة، 2004ابن ر د، يبو الوليد محمد بن يحمد )
 مصر.

، ط األولى، تحشيق: سالم محمد عطا، االستبكار(. 2000اهلل ) ابن عبد البر، يبو عمر يوس  بن عبد
 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

 ه(. سلم الثبوت، المطبعة الحسينية، مصر.1326ابن عبد ال كور، محب اهلل )

ابن ،رحون، زبراهيم بن عله )د.ت(. الديبال المبهب ،ه معر،ة يعيان علماء المبهب، تحشيق: محمد 
 دار التراث للطباعة والن ر، الشاهرة، مصر. األحمد ،

ه(. صحي  البخار ، ط األولى، تحشيق: محمد زهير، دار طوق 1422البخار ، محمد بن زسماعي  )
 النجاة، بيروت، لبنان.

(. ني  االبتمال بتطريز الديبال، ط الثانية، تحشيق: عبد الحميد 2000التنبكته، يحمد بابا بن يحمد )
 لكتاب، طرابلغ، ليبيا.  المرامة، دار ا

(. مواهب الجلي  ،ه  رح مختصر خلي ، ط 1992الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن )
 بيروت، لبنان.الثالثة، دار اللكر، 

،ه يسماء الرجا ، ط األولى،  زكما  تمبيب الكما (. 2001الحنله، مفلطا  بن قليج بن عبد اهلل )
 تحشيق: يبه عبد اهلل عاد  بن محمد، اللاروق الحديثة للطباعة والن ر، الشاهرة، مصر.

(. تاري  اإلسالم وو،يات الم اهير واألعالم، ط األولى، 2003البهبه،  مغ الدين محمد بن عثمان )
 تحشيق: ب ار عواد معرو ، دار الفرب اإلسالمه، بيروت، لبنان.

 ه(.  رح حدود ابن عر،ة، ط األولى، المكتبة العلمية، تونغ. 1350الرصاع، محمد بن الشاسم )

(.  رح الزرقانه على مختصر خلي ، ط األولى، تحشيق: عبد 2002الزرقانه، محمد بن عبد الباقه )
 السالم محمد يمين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

(.  رح الزرقانه على الموطأ، ط األولى، تحشيق: طه عبد 2003الزرقانه، محمد بن عبد الباقه )
 الر و  سعد، مكتبة الثشا،ة الدينية، الشاهرة، مصر.

 (. األعالم، ط الخامسة ع رة، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان. 2002الزركله، خير الدين )

د الرحمن ال شير (. االعتصام، ط األولى، تحشيق: محمد عب2008ال اطبه، زبراهيم بن موسى )
 وآخرين، دار ابن الجوز ، الدمام، السعودية.

ال ري ، ناصر الدين محمد )د.ت(. الجواهر اإلكليلية ،ه يعيان علماء ليبيا من المالكية، من ورات 
 اللجنة ال عبية العامة للثشا،ة واإلعالن، طرابلغ، ليبيا.
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(. زر اد اللحو  زلى تحشيق الحق ،ه علم األصو ، ط األولى، 1999ال وكانه، محمد بن عله ) 
 تحشيق: يحمد عزو، دار الكتاب العربه، حلب، سوريا.

(. عون المعبود  رح سنن يبه داود، ط الثانية، تحشيق: 1968العظيم يباد ، محمد ي ر  بن يمير )
 ية، المدينة المنورة، السعودية.عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلل

(.  رح تنشي  اللصو ، ط األولى، تحشيق: طه عبد الر و  سعد، 1973الشرا،ه،  ماب الدين يحمد )
  ركة الطباعة اللنية المتحدة، الشاهرة، مصر.

(. نلالغ األصو  ،ه  رح المحصو ، ط األولى، تحشيق: عله 1995الشرا،ه،  ماب الدين يحمد )
 كتبة نزار مصطلى الباز، مكة المكرمة، السعودية.محمد معوض، م

(. الجامع ألحكام الشرآن، ط الثانية، تحشيق: يحمد 1964الشرطبه، يبو عبد اهلل محمد بن يحمد )
 البردونه، دار الكتب المصرية، الشاهرة، مصر.

طبعة ه(. زر اد السار  ل رح صحي  البخار ، ط السابعة، الم1323الشسطالنه، يحمد بن محمد )
 الكبرى األميرية، بوالق، مصر.

الش ير ، مسلم بن الحجال )د.ت(. صحي  مسلم، تحشيق: محمد ، اد عبد الباقه، دار زحياء التراث 
 العربه، بيروت، لبنان.

لباب اللباب ،ه بيان ما تضمنته يبواب الكتاب من  (.2003) الشلصه، محمد بن عبد اهلل بن را د
 ط األولى، واألسباب، األركان وال روط والموانع 

 اللوه، العربه عله )د.ت(. يصو  اللشه، مطبعة كريماديغ، تطوان، المفرب.

، ن ر محمد عله عثمان، اللت  المبين ،ه طبشات األصوليينه(. 1366المراغه، عبد اهلل مصطلى )
 ، مصر.طبعة ينصار السنة المحمديةم

 .بيروت، لبنانالنوو ، محيه الدين بن  ر  )د.ت(. المجموع، دار اللكر، 

(. المعيار المعرب والجامع المفرب عن ،تاوى يه  ي،ريشيا 1981الون ريسه، يحمد بن يحيى )
 واألندلغ والمفرب، ط األولى، تحشيق: محمد حجه، دار الفرب اإلسالمه، بيروت، لبنان.

(. زكما  المعلم بلوالد مسلم، ط األولى، تحشيق: يحيى زسماعي ، 1998اليحصبه، عياض بن موسى )
 دار الو،اء للطباعة والن ر، اإلسكندرية، مصر.

اليحصبه، عياض بن موسى )د.ت(. ترتيب المدار  وتشريب المسال ، ط األولى، تحشيق: عبد الشادر 
 الصحراو  وآخرين، مطبعة ،ضالة المحمدية، المفرب.

د.ت(. المختار من يسماء ويعالم طرابلغ الفرب، من ورات اللجنة ال عبية العامة  البه، سالم سالم )
 للثشا،ة واإلعالن، طرابلغ، ليبيا.
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(. األصو  الته ا تمر انلراد زمام دار المجرة بما، ط األولى، كلية الدعوة 1996زقالم، ،ات  )
 اإلسالمية، طرابلغ، ليبيا.

ن  وا  وحكم نيابة قضاء رمضان عنه، ط الثانية، مطبعة (. صيام ستة ييام م2009زقالم، ،ات  )
 اللسيلساء، طرابلغ، ليبيا.

(. بستان الممتعات من منتشى المنوعات، ط األولى، دار اللسيلساء للطباعة 2010زقالم، ،ات  )
 والن ر والتوزيع، طرابلغ، ليبيا.

طباعة والن ر والتوزيع، طرابلغ، (. يصو  األحكام، ط الثانية، دار اللسيلساء لل2015زقالم، ،ات  )
 ليبيا.

ط الرابعة، من ورات جامعة قاريونغ، بنفاز ،  ،يصو  اللشه اإلسالمه عبان، زكه الدين )د.ت(. 
 ليبيا.

دار الكتب ط األولى،  جرة النور الزكية ،ه طبشات المالكية،  (.2003) مخلو ، محمد بن محمد
 بيروت، لبنان.العلمية، 


