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 تمهيد

إن تقنين الشريعة اإلسالمية من الموضوعات التي تفرض نفسها في الوقت الحاضر، ولقد        
آن األوان  لبحثها ودراسةةةةة ا  ما يتعها مها من أيا هسةةةةاسةةةةها وادوافا ومدن ا سةةةةتفاد  منها 
واسةةةةةةةتعراض التتارم التي مرت مها الدوي اإلسةةةةةةةالمية ، وما قام م   معه العهما  من اهود في 

ذلك   وتؤاد الحوادث التي تقوم في العالم ، والترائم التي تقع في المتتمعات العرمية سةةةةةةةةةةةةةةةبية  
واإلسةالمية ، والقاةايا التي تر ر مها ساأات القاا  ، عهو واوم الراوإ إلو هأمام الشريعة 
اإلسةةةةالمية ، ألنها نمام محمم ، وقواعد تراعي أااة اإلنسةةةةان ، وتتفا مع فلرت  ، ولي  ذلك 

 عهو شريعة وضعها اله  تعالو  الا المون والبشر الذي يعيش في  .مغريب 

والواقع الذي يتب التسةهيم م  هن الدولة الحديثة المعارر  ، إذا رببت في تلبيا الشريعة        
اإلسةةةةالمية ، لم يعد منممانها إسةةةةناد همر تنميم المتتمع لقرا  الفقهية المتناار  في  الم ةةةةنفات 

لقاعد  االمثير  ، هو ترك األمر لهقاةةةةةةةا   محيا يتتهد ا  منهم في ا تيار الحمم الشةةةةةةةرعي هو 
الفقهيةةة من فةةذم الم ةةةةةةةةةةةةةةةنفةةات التي تر ر متبةةاين ا،را  واللالفةةات الفقهيةةة  ، األمر الةةذي  يوقع 

                                                           
 - التامعات الهيبية وهستاذ متعاون مع المستشار مالمحممة العهيا. 
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التاارم وا  تالف في التلبيا أتو ولو أددنا الرااح هو المشهور من المذفب اي يتقيد م  
 االقاضةةةةةي ، لذلك يتب وضةةةةةع التنميمات التي تتيح توأيد األأمام وإيتاد المسةةةةةاوا  ، وتلام

ا اتهاد القاةةةةائي مين المحاام  وتنفيذ األأمام م ةةةةور  موأد  ، فال منام عندئذ من الهتو  
إلو إرةةةدار التشةةةريعات التي تنمم سةةةير المتتمع وتاةةةبا عالقات األفراد والدولة في آن واأد ، 

 عهو هن يتم ا تيار األأمام والقواعد من الشريعة اإلسالمية . 

بحا الذي يعتبر هوي محاولة ل ةةيابة الفق  المالمي في شةةةم  ولدراسةةة فذا المتام موضةةةوإ ال
  -قواعد قانونية ، نقسم الدراسة إلو المباأا التالية : 

 المبحا األوي : مقدمة في تقنين القواعد الفقهية .

 المبحا الثاني : مؤلف المتام ، أيات  وآاارم العهمية .

  فقهيةالمبحا الثالا : منهج المؤلف في ريابة القواعد ال

 المبحا الرامع : هار المتام في الساأة العهمية العرمية 

  الرة البحا .

 الم ادر والمرااع .
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عرف اإلمام المقري القاعد  فقاي " نعني مالقاعد  ا  اهي فو ه ص من األرةةوي وسةةائر       
والقواعد امع  (1)العقهية العامة ، وهعم من العقود وامهة الاةةةةةةةةةواما الفقهية اللارةةةةةةةةةةة "المعاني 

والقواعد (2)قاعد  ، والقاعد  في الهغة : هرةةةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةةةي  الذي يقوم عهي  أسةةةةةةةةةةةيا  اان هو معنويا  
الفقهية في تهك الاةةةةةةةةةةواما المهية التي توضةةةةةةةةةةح المنهج الذي سةةةةةةةةةةار عهي  الفقها  في اسةةةةةةةةةةتقرا  

ئية وتحديد العهة التامعة في ا  فئة منها ، مستنتتين قاعد  اهية عامة تلبا عهو  المسائ  التر 
، فالقاعد  همر اهي ينلبا عهو ارئيات (3)ا  التريئات المندراة تحتها ، متامع وأد  المناط

تةد   في موضةةةةةةةةةةةةةةةوع  ، ومن  يعرف أمم تهك الترئيات  والقواعد الفقهية تلتهف عن القواعد 
ا اان األرةةةةةةةةةةةوليون يتعامهون مع األدلة التف ةةةةةةةةةةةيهية ، فنن الفقها  يتعامهون مع األرةةةةةةةةةةةولية ، " فنذ

الترئيات الفرعية  فأولئك ي وبون األدلة اإلامالية هو القواعد األرولية وفؤ   ي وبون القواعد 
ويقوي اإلمام القرافي : واالفما هي القواعد األرةةةةةةولية والفقهية من هرةةةةةةوي الشةةةةةةريعة  (4)الفقهية "
مية ،بير هن هروي الفق  لي  في  إ  قواعد األأمام الناشئة عن هلفا  الهغة العرمية ، وما اإلسةال

يعرض لهةا من النسةةةةةةةةةةةةةةة  والترايح ونحوم ، ااألمر لهواوم والنهي لهتحريم ، هما القواعد الفقهية 
 ، فهي قواعد اهية فقهية اهيهة ، اثير  العدد عميمة المدد ، مشةةتمهة عهو هسةةرار الشةةرإ وأمم 

                                                           

 55/1فة ( م  957اتام قواعد الفق  لقاضي التماعة همي عبد اله  محمد من هأمد المقري ، ) ت  -1 
دراسة وتحقيا األستاذ محمد من محمد الوردامي رسالة لني  الداتورام في الدراسات اإلسالمية العهيا ، دار الحديا 

 م 1791فة  1011الحسنية العام 
مقدمة األستاذ الداتور ال ادق عبد الرأمن الغرياني لمتام إيااح المسالك إلو قواعد اإلمام مالك م  -2 

 . م 1771، نشر اهية الدعو  اإلسالمية ملرامه   51
، ط المغرم  957مباأا في المذفب المالمي في المغرم  ،لهمرأوم األستاذ الداتور عمر التيدي   م  -3 

 . م  1775،  1، ط / 
 . 957مباأا في المذفب المالمي في المغرم ، الم در الساما ،م  -4 
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لم  قاعد  من الفروإ في الشةةةةةةريعة ما   يح ةةةةةةو ، ولم يذار منها شةةةةةةي  في هرةةةةةةوي الفق  وإن 
 .(1)  إلي  فنالك عهو سبي  اإلاماياتفقت اإلشار 

 لم تعرف القواعد الفقهية اعهم مستق  إ  في هوا ر القرن الثالا الهتري وهوائ  القرن الرامع ،  
عهو يةد الفقية  الحنفي همي هةةافر الةةدمةاو فهو هوي من ه ر  رةةةةةةةةةةةةةةةيةةابةةة متمةةامهةة لبعه القواعةةد 

ولمن القواعةةةد في أةةةد ذاتهةةةا مواود  في اتةةةب الفقةةة   (2)الفقهيةةةة في مةةةا يعرف إلو أةةةد ا،ن 
الملتهفة ، ومالأمة في اتامات من سةةةةبق  ، هما ههورفا في شةةةةم  مسةةةةتق  فنن  يحمي مرأهة 

عهم الفق  ، وقد وضةةةةةةةع العهما  معد ذلك العديد من الم ةةةةةةةنفات في فذا النوإ متقدمة ومتلور  ل
 ومن ضمن ذلك فقها  المدرسة المالمية .  (3)من التأليف وهبنوا مها الممتبة اإلسالمية 

تشةةةةةةةةةةةةير الم ةةةةةةةةةةةةادر إلو هن هقدم ما ورةةةةةةةةةةةة  إلينا من قواعد الفق  المالمي اتام محمد من       
فةةةةةةةةةةةةةةةة ( سةةمام هرةةوي الفتيا ، وضةةع في  قواعد اهية اامعة  511الحارث من هسةةد اللشةةني ) ت 

ولمن هشةةةةةةةةةةهر اتب القواعد في الفق  المالمي ، فو اتام هنوار  (4)لمثير من الفروإ والترئيات 
فة( وقد اشتهر ماسم اتام الفروق  190البروق في هنوا  الفروق ألأمد من إدري  القرافي ) ت 

 ، أيا 

،  فقهية وذار في   مسمائة وامان وهرمعين قاعد  فقهية     لهفروق مين القواعد ال 
وقد هعتني الفقها  مهذا المتام الذي يعتبر م ةةةةةةةةةةةةةةدرا  مهما  في الفق  اإلسةةةةةةةةةةةةةةالمي عهو ملتهف 

فةةةةة(  105مدارس  ، فوضع عهي  الشي  قاسم من عبد اله  األن اري المعروف مامن الشاط ) ت 
 ق ، وهعاد ترتيب  وا ت ةةةةةارم همو عبد اله  محمد منأاشةةةةةية معنوان إدرار الشةةةةةروق عهو هنوار الفرو 

فةة( وعمه  فذا يعين الباأا في الراوإ إلو القواعد الفقهية مسهولة  919إمرافيم البقوري ) ت 
                                                           

 . 5اتام الفروق لإلمام القرافي ،  التر  األوي ، م  -1 
 . 50مقدمة اتام إيااح المسالك ، الم در الساما ، م  -2 
لمؤلفة اعد اذار األستاذ الداتور ال ادق عبد الرأمن الغرياني في الم در الساما متموعة من اتب القو  -3 

واذلك األستاذ الداتور عمر التيدي في اتام  محاضرات في تاري   01-55في فق  المذافب األرمعة م 
 . 19-59المذفب المالمي في الغرم اإلسالمي م 

 . 59مقدمة اتام إيااح المسالك ، الم در الساما م  -4 
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ويسةةةةةةةر ، إذ رتب  عهو هموام الفق  المعروفة والمعارف األ رن ، واقت ةةةةةةةر في  عهو مائتين وتسةةةةةةةع 
اما وضع عهي  الشي  محمد من عهي الشي  أسين   (1) وهرمعين قاعد  ، وقد هبع المتام مؤ را  

 فة( أاشية معنوان تهذيب الفروق والقواعد السنية . 1519مفتي المالمية في ممة ) ت 

 عبةةةد الهةةة  محمةةةد من محمةةةد المقري يةةةأتي معةةةد اتةةةام الفروق اتةةةام القواعةةةد الفقهيةةةة ألمي     
هو المتام اسم المهيات ، فهو فةةةةةةةةةةةةةة( وقد اشتم  عهو هلف ومائتي قاعد  ، ويلها ع 995ت)

من هاثر اتةب القواعد دقة واسةةةةةةةةةةةةةةةتيعاما  وتنميما  ، وقواعدم من نوإ القواعد التي تتمع هرةةةةةةةةةةةةةةةوي 
بير هن معه الباأثين يقوي عن  : إن    يلهو من التمرار والتدا     (2)همهات مسائ  اللالف 

وعهو الربم من هن المقري   يتوسةةةةع في تفريعات  عهو القواعد فنن عدد القواعد التي امعها في  
 . (3)اتام  ينذر هن تتتمع في اتب ه رن وعهي  اعتمد الونشريسي فيما معد 

لقواعد منها:" اتام أدود من عرفة " ألمي عبد فناك مؤلفات ه رن تد   ضةةةةةةةةةةمن اتب ا     
فةةةةةةةةةة(  وقد قام مشرأ  تهميذ  915اله  محمد من الشي  محمد من عرفة الوربمي التونسي ) ت 

 فةةةة ( وقد هبع 970األن اري التونسي المشهور مالرراإ ) ت الشي  الفقي  همو عبد اله  محمد
 .  (4)اله  من عرفة مؤ را  تحت هسم : شرح أدود اإلمام األابر همي عبد 

فة( اتام المنهج المنتلب في  719ام وضع همو الحسن عهو الرقاق التتيبي الفاسي )ت     
ميتا  من محر الرار ، وقام موضةةةةةةةةةع شةةةةةةةةةرح  191قواعد المذفب ، وفو منمومة فقهية تتمون من 

هأمد من عهي اما قام مشةةةةةةرأها العالمة همو العباو   (5)عهيها ل ةةةةةةعومة فهم المثير من همياتها  
محمد ميار  الفاسي وقد استدرك عهي الرقاق همو عبد اله    (6)فة (  775المنتور الفاسي ) ت 

                                                           

 . فة ، المغرم 1011فاض  عمر من عباد  العام هبعت  وزار  األوقاف والشؤون اإلسالمية متحقيا األستاذ ال -1 
 .. 911مباأا في المذفب المالمي في المغرم، الم در الساما ، م  -2 
 59مقدمة اتام إيااح المسالك ، الم در الساما ، م  -3 
 م1779هبعت  وزار  األوقاف والشؤون اإلسالمية في المغرم مدون تحقيا العام  -4 
 911مباأا في المذفب المالمي في المغرم ، الم در الساما م  -5 
هبع شرح المنتور لقواعد الرقاق في منغازي مهيبيا معناية المرأوم الشي  همي القاسم التواتي ، مقدمة اتام  -6 

 59إيااح المسالك لهداتور ال ادق عبد الرأمن الغرياني ، م 
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فةةةةةةةةةةةةةة( فنمم تممي  المنهج وشرأ  ، ام  م  المنهج المنتلب لهرقاق ، واعه  في  1179) ت
 مالمسةةةةةةةةةةائ  التي لم يذارفا ، واا  معدفا الشةةةةةةةةةةي  محمد األمين من هأمد زيدان التمني ، فقا

مشةةةةةةةرح المنهج والتممي  في اتام معنوان : " المنهج إلو المنهج إلو هرةةةةةةةوي المذفب المبرمج 
  (1)   " وتم تحقيق  ونشرم مؤ را  "مع شرح التممي

يهي ذلك اتام إيااح المسالك إلو قواعد اإلمام مالك ، تأليف هأمد من يحيو الونشريسي     
اعد  فقهية ، واان فذا المتام موضوإ دراسة فةةةةةة( وقد وضع في  مائة وامان عشر  ق 710) ت

مدار الحديا الحسنية في المغرم  وهبعت  معد ذلك وزار  األوقاف والشؤون اإلسالمية ، امةةةةةةةةةةةا 
هن  قد درو وأقا في ليبيا هياةا  من قب  األسةتاذ الداتور ال ادق عبد الرأمن الغرياني  ونشرت   

 . م1771اهية الدعو  اإلسالمية ملرامه  العام 

ما ذارت  من اتب عهو سةةةبي  المثاي ولي  الح ةةةر ، ولي  ما ذار فو ا  مؤلفات فقها       
المةالميةة في القواعةد الفقهية م  فناك مؤلفات ه رن  وااتفيت فنا مالمشةةةةةةةةةةةةةةةهور منها ، لهتدلي  
عهو فةذم المرأهةة السةةةةةةةةةةةةةةةامقةة عهو التقنين   ومعد فذا العرض يحا لنا التسةةةةةةةةةةةةةةةا ي : ف  القواعد 

 ية التي رابها فقها  اإلسالم تماا  القواعد القانونية الحديثة ؟الفقه

لإلاامة عهو السةةةةةةةةةةؤاي الملروح ننق  آرا  األسةةةةةةةةةةاتذ  الذين محثوا فذا األمر أتو ن ةةةةةةةةةة  إلو    
اوام ااف منذن اله  ، يقوي محقا اتام إياةةةةةةةةاح المسةةةةةةةةالك لهونشةةةةةةةةريسةةةةةةةةي في مقدمت  : إن 

سائ  الفقي  ليستفيد من معرفة هأمام عدد ابير من المالقاعد  الفقهية في قانون فقهي ي ةوب  
المتشةةةامهة مد   من هن يراع إلو هموام الفق  المتعدد  ، ومسةةةائه  المتفرقة ، فهي قاعد  تاةةةبا 
ارئيات ومسةةةائ  فرعية تقرر أممها الشةةةرعي سةةةهفا  ، هما القواعد األرةةةولية ، فهي قوانين ترشةةةد 

ومن فنا نفهم هن رةةيابة  (2)باط األأمام من المتام والسةةنةالعالم مأرةةوي الفق  إلو ايفية اسةةتن

                                                           

الرأمن من محمد من زيدان ، هبع دار المتام الم ري ودار  نشر متحقيا أفيد المؤلف الحسين من عبد -1 
وقد ذار المحقا هن اللبعة التي تمت في دولة قلر نشرت ماسم بير المؤلف وفيها  1010المتام الهبناني سنة 

 معه التغييرات ومنها المقدمة
 غرياني ، وقد نشر المتام اما سهففو األستاذ الداتور ال ادق عبد الرأمن ال -2 
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القاعد  في أد ذات  ممثامة القانون ولمن القاعد  الفقهية تلتهف عن القاعد  القانونية ، فتعريف 
فذم األ ير  يلتهف عن األولو  فالقواعد القانونية في قواعد عامة ومترد  تنمم سةةةةةير المتتمع 

، فهي عهو ذلةةةك تنمم أيةةا  النةةاو وعالقةةةاتهم وفيهةةةا النص عهو وتفرض عهو ملةةةالفهةةا الترا  
العقام لم  من  الفها فهي إذا تتعها مفع  سةةهبي هو إيتامي ي ةةدر عن األفراد هو األشةةةلام 
ا عتبارية ، عهو عم  القواعد الفقهية التي تبين معرفة هأمام عدد ابير من المسائ  المتشامهة 

و اثير   وعهو ذلك يمون التعريف الذي نقهنام   يسةةاعد عه  ، فهي همر اهي يندر  في  ارئيات
 التقريب مين قواعد الفق  وقواعد القانون

( : هن تأليف  950ويذار محقا اتام المسةائ  الفقهية  من قداح الهواري التونسي ) ت     
الفروإ الفقهية التي تسةةةمو مالمسةةةائ  ومالمهيات تأتي في عبار  دقيقة موار  ، وما اان منها في 

 فالمعامالت يمون هشب  مف وي القانون ، وفذا ما يحمهنا عهو القوي : إن فذا النوإ من التألي
لقاةةةةةا  ا الفقهي لهقدامو قد مهد لمرأهة التقنين الذي انتشةةةةةر هسةةةةةهوم  في ع ةةةةةرنا ، تيسةةةةةيرا  عهو

مهةةذا القوي مةةدهنةةا نقترم من معرفةةة القواعةةد الفقهيةةة ، فهيسةةةةةةةةةةةةةةةت اةة    (1)والمحةةامين والمتةةداعين
وقد  ، القواعةد الفقهيةة تمةااة  القواعةد القةانونيةة ، مة  نوإ منهةا فو الةذي يلةاما القواعةد القةانونية

أةةةددم المحقا المةةةذاور في نلةةةاق المعةةةامالت ، ويق ةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةذلةةةك القواعةةةد الفقهيةةةة التي تنمم 
وبالبا  ما تمون في األأواي الشةةةةل ةةةةية والمعامالت والميراث وما إليها ،  العالقات مين الناو ،

ي    يولمن  اعتبر هن ريابة القواعد الفقهية  مرأهة تمهيدية لمرأهة التقنين الحالية ، وفو الذ
إلي  البحا  ،  ذلك هن تقنين القواعد الفقهية مرأهة متقدمة ل يابة األأمام الشرعية في شم  
مواد قانونية تسه  عهو القاضي تلبيا تهك األأمام مسهولة ويسر وتوأد التلبيا مين المحاام 

يحات تراووأد  تفسةةةةةةةةةير القانون ألن ا تيار القاعد  الشةةةةةةةةةرعية عاد  ما يمون  من مين ا،را  وال
التي تمير مها الفق  اإلسةةةةةةالمي ألن  بني مثرو  فقهية سةةةةةةببها ااتهاد العهما  عهو ملتهف العهود 

 السامقة .

                                                           

 1779فة  1015فو األستاذ الداتور محمد همو األافان ، وقد نشر المتام متون  سنة  -1 
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نشير في فذا المتاي إلو التهود السامقة في تقنين قواعد الفق  اإلسالمي وفقا   اتهاد     
المدرسة الحنفية، والتي من هشهرفا متهة األأمام العدلية ال ادر  عن الدولة العثمانية، والتهود 

ون  تالفردية التي راأبتها هما في الفق  المالمي، فيبدو هن المحاولة األولو لهتقنين تمت في 
عن هريا لتنة  ارة مرئاسة المستشرق سانتيالنا وعاوية متموعة من العهما  شمهت متاري  

م، لوضع متهة ا لترامات والعقود التونسية، وقد ردرت تهك المتهة متاري  1/7/1971
م، واا ت موادفا منبثقة من القانون المدني الفرنسي وهأمام الشريعة اإلسالمية 15/19/1711

اإلمام مالك ومذفب اإلمام همي أنيفة في معه األأيان، اما هنها لم تتامن عهو مذفب 
 . (1)ن ورا  تتعها ماألأواي الشل ية هو نمام المهمية العقارية

فناك محاولة ه رن تقتاي اإلشار  إليها وفي  ئحة متهة األأمام الشرعية مستمد  
من هروي المذفبين الحنفي والمالمي، وتام قسمين: هأمام األأواي الشل ية، وهأمام 

 9019المسائ  العقارية، وفي م ابة في شم  مواد قانونية، ا  مذفب عهو أد ، وتام 
ة اإلراد  )د.ت(، وفي من تأليف الشي  محمد العرير اعيا، ماد ، وتم هبعها في تون  مملبع

 .  (2) م1791تولو اإلفتا  ووزار  العدي في تون ، ت 

م ،منها 1715هما في المغرم، فعندما فرضت الحماية عهي ، ردرت في  عد  تشريعات سنة    
دنية ،وفي   المههير ا لترامات والعقود، وههير مشان التحفيظ العقةةاري وههير مشأن المسلر 

ردر المهير المحدد لهتشريع الملبا عهو العقارات المحفمة، وقد اشتم  عهو  1715سنة
تنميم الحقوق العينية العقارية ومن ضمن ذلك الحقوق العينية العرفية اإلسالمية والحب ، وفي 

ميم متنوقد تامن قانون المسلر  المدنية المغرمي معه المواد اللارة  (3)نمم إسالمية ررفة
ولمن نص عهو تلبيقها عهو الفرنسيين، وعهو اميع  095إلو  570األأواي الشل ية، وفي: 

من يحمهون انسية هانبية ما دامت مقتايات فذم المواد مالئمة ألأوالهم الشل ية و  تلالف 

                                                           

 .115مهمية األراضي في ليبيا ، د / محمد عبد التواد محمد ، م  -1 
 .59، م  9تراام المؤلفين التونسيين ، لمحمد محفو  ،  المتهد  -2 
 .51مغرمي ، د / امعة محمود الرريقي ، م تحقيا المهمية في نمام التستي  العقاري الهيبي ال -3 
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ب فا تفاقيات الدمهوماسية، هما مالنسبة لهمغارمة المسهمين فقد استمرت المحاام الشرعية في مذ
 . (1)اإلمام مالك عهيهم

-59-505بير هن المشرإ المغرمي هردر فيما معد مدونة األأواي الشل ية مالمهير رقم     
م، وفي تقنين ألأمةةام الشةةةةةةةةةةةةةةةريعةةة اإلسةةةةةةةةةةةةةةةالميةةة في متةةاي األأواي 97/11/1759، متةةاري  1

تها ئالشةةةةةةةةل ةةةةةةةةية، وتشةةةةةةةةتم  عهو سةةةةةةةةتة اتب، وفي: الروا ، انحالي ميثاق الروا ، الو د  ونتا
وهأمام فذم المدونة م ةةةدرفا الشةةةريعة اإلسةةةالمية   (2)واألفهية والنيامة الشةةةرعية الورةةةية، الميراث

وفقا  لمذفب اإلمام مالك، اما ه ذ المشةةةةرإ المغرمي في فذم المدونة هياةةةةا  من فق  اإلمام همي 
، وفذم 917 ،911أنيفة فيما يتعها مالورةية الواابة المن وم عهيها في البام الثامن المواد 

اما هن  قنن قواعد وهأمام الميراث وت فية التراة فيما عدا المناسلات   (3)من محاسةن التشريع
إلو الرااح هو المشهور  عهو هن: " ا  ما لم يشمه  فذا القانون يراع في  979ونص في ف   

 .هو مما ارن م  العم  من مذفب اإلمام مالك 

 

                                                           

 .91د / هأمد اللمهيشي التر  األوي م  –التعهيا عهو قانون األأواي الشل ية ، ه  -1 
فة موافا 1599 امادن األولو15متاري   9550، عدد لتريد  الرسمية لهممهمة المغرميةنشرت ما -2 
 011م، ون ت الماد   9110/فبراير/ 5 ردرت معد ذلك المدونة التديد  لألسر  في م ؛1/19/1759

عهو هن يراع فيما لم يرد مشأن  نص في فذم المدونة إلو المذفب المالمي وا اتهاد الذي يراعو في  تحقيا 
 .قيم اإلسالم في العدي والمساوا  والمعاشر  مالمعروف

) من توفو ول  هو د امن وقد مات ذلك ا من قبه  هو مع  واب ألأفادم مما يهي :  911نص عهيها الف    -3 
 .في اها ترات  ورية مالمقدار والشروط ا،تية(
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فو األستاذ محمد  المعتمد من مذفب المالمية اتام مهلص األأمام الشرعية عهو  مؤلف    
م  اان والدم الشةةةةةةي  محمد من عامر  1979من محمد من عامر ، ولد في مدينة منغازي سةةةةةةنة 

ن عاما  ، اما د عهو هرمعيمن هاةامر عهمةائهةا ، فقةد تولو اإلفتةا  في تهةك المةدينة المبير  مد  تري
تولو  اللها القاا  مالواالة عد  مرات إضافة إلو اإلفتا  ، اشتهر مالعهم والفا  والوهنية ، ول  
عد  مواقف مشةةرفة هيام الحمم  اإليلالي لهيبيا ، فمانت سةةيرت  أميد  ، وما زاي الناو يذارون 

هيال  أةافمةا  لمتةةام الهة  عةارفةةا  مةأأمةةام لقةد اةةان رأمة  الهةة  عةالمةا  ا (1)لة  تهةك المواقف الوهنيةةة
الدين وقواعد الشةةريعة اإلسةةالمية ، وذا سةةير  أسةةنة في القاةةا  ، سةةافم في التدري  إلو اانب 
اإلفتا  والقاا  ، ونتد هأد تالميذم ، وفو المرأوم السيد عبد السالم همو فديمة شاعر منغازي 

 :  ا  ، فمدأ  مق يد  قاي في ملهعهايهنئ هستاذم في إأدن المرات التي تولو فيها القا

ُرُفْم َمْن َقَاو ِفي اْلَحاِي مِاْلَماِضيةالَعدُي َيْمَهُر ِفي اأَلْأةَماِم مِاْلَقاضِ   ي   َوَ يةْ

 .(2)َوالَنُص يَةْقِاي مِِ  الَقاِضي َوَ  َأرَُ      َفماَ َيُمون ِاالَ الَل َمْيِن مِالرَاضي  

ومذا يمون األسةةةةةةةةةةةةتاذ  (3)والذي لم يحظ مترامة وافية في السةةةةةةةةةةةةاما ذلمم فو والد المترام ل     
محمد من محمد من عامر قد ترمو في ميئة عهمية وهسةةر  رةةالحة ، فال مد ل  هن يسةةير عهو نهج 
والدم ، فةةةةةةةهو هستةةةةةةةاذم األوي دون شك  لذلك أرم عهو تعهيم  منذ ال غر ، فقام مند ال  في 

اتام اله  وه ذ عهوم الدين اإلسةةةةةةةالمي ، ام هد ه  المدارو المتاتيب والمدارو القرآنية لحفظ  

                                                           

ثانية دار الفرااني، هرامه  ، اللبعة ال 509هعالم ليبيا ، لهمرأوم األستاذ اللافر هأمد الراوي ، م  -1 
 .م1791

 95 مقدمة اتام مهلص األأمام الشرعية ، م -2 
م ، ام انتق  إلو منغازي ،  1959فة  1950ولد الشي  محمد من عامر األم في مدينة م راتة في شواي  -3 

م قدمت ل  ترامة مقدر ما توفر  1799/  11/9فة توافا  1501ذي الحتة  15وفيها توفي رأم  اله  متاري  
 1779 –، هرامه   919 -911لدي من معهومات في اتام " تراام ليبية " ، م 
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الترايةة آنةةذاك لةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة العهوم الحةديثةةة مع مالزمةةة والةةدم والتتهمةةذ عهية  ملهعةا  عهو آرائة  وفتةةاويةة  
 الفقهية مستفيدا  من ممتبت  العهميةة .

ك هعوان ي سهالتحا معد الدراسةةةةةةةة والتح ي  مالمحممةةةةةةةة الشرعيةةةةةةةة  مبنغازي  وتدر  ف         
القاا  أتو ور  إلو وهيفة رئي  اتام المحممة  وفي هعهو وهيفة إدارية دا   المحممةةةةةةة 
، و  يلفو ما لهذم الوهيفة من هفمية  ارةةةةة في ذلك العهد إذ يقع عهو من يتو فا مسةةةةؤولية 

هو ع إدار  المحممة وهعمالها وأفظ واائقها ، وتنفيذ األأمام ، وتنميم التهسةةات ، واإلشةةراف
مقيةة المتةام والعةامهين مها ، وم ةةةةةةةةةةةةةةةور  عامة ا  ما يتعها معم  المحممة من همور ولي  ذلك 
فحسب فو الدور المنوط ممتام المحممة آنةةةةةةةةةذاك، مةةةةةةةةة  يقومةةةةةةةةةون ممساعد  القاا  في إعداد 
الفرائه الشةةةةرعية وعقود الروا  وإشةةةةةهادات اللالق وتراية الشةةةةةهود وتحرير مقاو ت األفالي من 

 . (1)شرا  وبيرم ، ا  ذلك تحت إشراف القاضي الملتصميع و 

ااتسةةةب الشةةةي  محمد من محمد من عامر من تهك الوهيفة  بر  واسةةةعة في العم  القاةةةائي    
إلو اانب تح يه  العهمي ، وزاد في تموين  ا أتماك مالقاا  وشيوخ العهم الذين اانت تسند 
لهم الوهائف المسةةةةةاعد  لهقاضةةةةةةي ، هو الذين ينومون عن  في األقاليم المتاور  ، واان عهو رهو 

فهةذم اللبر  العمهيةة ،  –امةا سةةةةةةةةةةةةةةةهف   –والةدم الةةذي تولو القاةةةةةةةةةةةةةةةا  إلو اةةانةب اإلفتةةا  فؤ   
وا أتماك مأف  العهم اانت سةةةةةةةةببا  في معرفة النمام القاةةةةةةةةائي المعموي م  ، واسةةةةةةةةتمر األسةةةةةةةةتاذ 
محمد من محمد من عامر في تهك الوهيفة إلو هن هأي  والدم إلو التقاعد عن رئاسة المحممة 

اةة  فو ا، ر ا سةةتقالة من وهيفة رئي  اتام المحممة معد ذلك مثالث م ، فف 1719سةةنة 
 . (2)سنوات

لم يمن ل  من نشاط في تهك الفتر  سون عمه  الساما ، فهم تذار ل  الم ادر نشاها   
مهحوها  سون مساعد  والدم في تأسي  التمعية الليرية اإلسالميةة لحفظ البنات المسهمات ، 

فيما  –م ، ام اشةةةتغ  مالتتار  فتر  ق ةةةير  لم يتد فيها  1711سةةةنة  والتي هسةةةسةةةت في منغازي
                                                           

 .919تراام ليبية ، دراسة في أيا  وآاار معه الفقها  واألعالم من ليبيا قديما وأديثا  ، التر  األوي ، م  -1 
 .مهلص األأمام الشرعية ، لهشي  محمد محمد من عامر ،  مقدمة اللبعة الثانية -2 
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راأت  النفسةةةية وشةةةل ةةةيت  العهمية ، وامتعد فيها عن النشةةةاط العهمي أسةةةب ما اا  في  –يبدو 
م  أيا هشةةار في  1791فتوام المنمومة مشةةأن الهعان ، والتي نشةةرت في اريد  مريد مرقة سةةنة 

أينما اسةةتقاي من رئاسةةة   1791وتتبع األأمام منذ هوائ  سةةنة  هأد همياتها إلو إفمال  لهدروو
ومع ذلك اان ل  نشةاط رةحفي ، أيا اشةترك مع  (1)اتامة المحممة الشةرعية وتعاهو التتار 

 1791المرأوم عمر فلري المحيشي في تحرير اريد  الوهن التي مدهت في ال دور منذ سنة 
دم الوهنةةةي الذي اشتهةةةر م   ويسافم في  دمة مالوفو مذلك مده يتتبع  لوات والدم في العمةةة  

ائمة في زالت قالتي تعاني من ا أتالي اإليلالي البغيه ، ربم هن أراة المقاومة الشةةةةةةةةةةةةةعبية ما 
 ، إ  هن  فيما يبدو ا تار سالح المهمة .ناها ليبياملتهف م

دم في القيام م ، وقد سةةةاع 1795د   األسةةةتاذ محمد من عامر في سةةةهك المحاما  سةةةنة      
مهذم الوهيفة العهوم التي درسةةةها ، وا أتماك المباشةةةر مالقاةةةا  واللبر  التي ااتسةةةبها من عمه  
السةةةةاما في المحممة ، وإلمام  مقواعد األأمام الشةةةةرعية والنمام القاةةةةائي المعموي م  ، لذلك 

التي    ازعاتا تار التانب الشةةةةرعي ليقوم مالدفاإ في قاةةةةايا األأواي الشةةةةل ةةةةةية ، فهذم المن
يلهو منها ع ر و  م ر ، ومعد فتر  واير  مده يشترك في الدفاإ عن القاايةةةةةةةةةةةةةةا المدنيةةةةةةةةةةةةةةة إلو 
اةةةةةةانب القاايا الشرعية ، وقد استمر في مهنة المحاما  يوار  عمه  متد وااتهاد إلةةةةةةةو أيةةةةةةةن 

  وسةةةةرعة إهالعوفاتةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ، وتذار الم ةةةادر التي ترامت ل  هن  اان مبرزا  في فذا الميدان نتيتة 
 .(2)مديهت  مع ذاا  وقاد وشتاعة نادر 

نشاط ال لم يمن لألستاذ محمد من محمد من عامر دور اقافي فحسب ، م  سافم في  
نة منغازي تأسةيسها في مدي السةياسةي وا اتماعي ، فقد اشةترك في امعية عمر الملتار التي تم

تالي ليبيةا من قبة  مريلةةانيةا ، وقةةد م ، هي معةد انت ةةةةةةةةةةةةةةةار الحهفةا  عهو دوي المحور واأ 1705
قامت تهك التمعية مأعماي سةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةية واقافية ورياضةةةةةةةةةةةية ، وسةةةةةةةةةةةافمت مدور ابير في محارمة 
ا سةةةةةتعمار البريلاني والتلهص من هاار ا سةةةةةتعمار اإليلالي ، واان لها نشةةةةةاط مارز في محارمة 

                                                           

 .(9فامش رقم ) 195مهلص األأمام الشرعية ، اللبعة األولو ، م  -1 
 .مهلص األأمام الشرعية ، مقدمة اللبعة الثانية -2 
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تماعية ت سةةةةةياسةةةةةية وااتقسةةةةةيم ليبيا ونادت موأد  البالد ، وفي سةةةةةبي  ذلك نممت عد  تمافرا
م ، األمر الذي  1709ورياضةةية ، وهرةةدرت العديد من الدوريات ، منها اريد  الوهن في سةةنة 

اعههةا في موااهةة السةةةةةةةةةةةةةةةهلةات البريلانية في ذلك الوقت ، فوضةةةةةةةةةةةةةةةعت التمعية تحت مراقبتها 
 وتاييا اللناق عهيها .

 1751/ 11/  99نغازي المؤرخ يدي عهو ذلك ما اا  في تقرير المعتمد البريلاني في م      
الذي هعد   ي ا  عن فذم التمعية إلو هنها " قامت مهمة ونشاط منشر ا نتقادات والدعايات 
المتمشةةةةةةةية مع هفدافها ماعتبارفا مؤسةةةةةةةسةةةةةةةة وهنية متلرفة اانت عهو الدوام منافاةةةةةةةة لهسةةةةةةةياسةةةةةةةة 

م إرفاق فذا  ةةةةةةةةةةوم ، وقد تالبريلانية عهو وا  العموم ولإلدار  البريلانية في مرقة عهو وا  الل
ذلك  (1)التقرير ممشف يتامن هسما  هعاا  التمعية ومنهم األستاذ محمد من محمد من عامر

متم  نشاه  الذي استلهص مما توفر لدن الم ادر ، هما في ما يتعها ممؤلفات  ، فقد ذارت 
ذفب المالمية من مهسرت  في مقدمة اللبعة الثالثة لمتام  مهلص األأمام الشرعية عهو المعتمد 

، هن  هلف اتاما  في تاري  مرقة لم يلبع معد ، ول  سةةةهسةةةهة من المقا ت اان ينشةةةرفا في الترائد 
أوي معه األعالم ، امةا تواد ل  اتامات ه رن تتعها مالمرافعات والمذارات التي اان يمتبها 

 في القاايا التي ينوم عن هرحامها في الدفاإ عنهم همةام المحاام  

عه الفتاون واألمحاث الفقهية رةةابها نثرا  وشةةعرا  هلمح إلو معاةةها في اتام  المذاور ، واا  وم
هياةةةا  في  ذلك التقديم هن  توفي والقهم في يدم أيا اان يمتب موضةةةوعا   ارةةةا  عن المحاام 

وعمرم يقةةةارم الثةةةالثةةةة  95/9/1711فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الموافا  1591رميع األوي عةةةام  19وذلةةةك يوم 
   اله  وبفر ل  وهسمن  فسيح انات  .رأم (2)والستين

إن هفم هار عهمي ترا  األستاذ محمد من عامر المحامي الشرعي  ممدينة منغازي ، فو   
التترمة اتام " مهلص األأمام الشةةةةةةةةةةرعية عهو المعتمد من مذفب المالمية " فهو رةةةةةةةةةةاأب 

دري ماشةةةةةةةا، الذي هلف  قاألولو في تقنين الفق  المالمي ، واا  تأليف  عهو برار مرشةةةةةةةد الحيران 
                                                           

 .991واائا امعية عمر الملتار ، لمحمد مشير المغيرمي ، م  -1 
 .955تراام ليبية ، الم در الساما ، التر  األوي ، م  -2 
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( ماد   م ةةةةةةابة في الشةةةةةةم  القانوني الحديا ، ياةةةةةةم المتام  هرمعة  799وفو يتمون من ) 
 : في الحقوق العائهية واألأواي الشةةةةةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةية : في القاةةةةةةةةةةةا  ومتعهقات  ، والثانيهقسةةةةةةةةةةةام ، األوي

و مسةةةةةةةةةةين  ة: في المعامالت والتبرعات ، والرامع : في المواريا ، وهلحا مالمتام سةةةةةةةةةةتوالثالا
نموذاا يسةةةةةةاعد القاةةةةةةا  والمحامين وهقالم اتام المحاام والمحاةةةةةةرين عهو القيام مأعمالهم ، 

 .(1)م1759، وتم هبع  مم ر في العام   19/9/1759انتهو من تأليف  متاري  

مةةده األسةةةةةةةةةةةةةةةتةةاذ محمةةد من عةةامر في امع مةةاد  المتةةام مع مةةدايةةة عمهةة  في مهنةةة المحةةامةةا      
الشرعية في مدينة منغازي ، واستغرق ذلك تسع سنوات ، اان  اللها يسلر في مذارات  ارة 
األأمام الشرعية والقواعد الفقهية والنمم المعموي مها في المحاام ، إضافة إلو اللبر  الممتسبة 

ه  السةةةةةةةةةاما في المحممة ، واان يتحرن مادت  أسةةةةةةةةةب ا سةةةةةةةةةتلاعة ويتأاد من رةةةةةةةةةحة من عم
م ةةادرم ومرااع  التي اعتمدفا ، ومعد إنتاز المتام قام معرضةة  عهو هاثر من هسةةتاذ وفقي  من 
قاةةا  وشةةيوخ في مدن : درنة ومنغازي وهرامه  والقافر  فاههعوا عهو عمه  وهشةةادوا م  ، وزودوم 

 ، فقام ماستيفائها ، وعندما عرم عهو هبع  استأذن السهلات العهيا في هرامه ممالأماتهم عهي  
فقةامةت متشةةةةةةةةةةةةةةةمية  لتنة عهمية لهذا الغرض ، تألفت من قاض هرامه  الغرم آنذاك  (2)الغرم 

الشةي  محمود   مور يص ، ومفتو هرامه  وشةي  المدرسة اإلسالمية العهيا ، الشي  محمد همو 
ومعد مرااعة الهتنة   (4)ة الشرعية العهيا سامقةةةةةةةةةةا  األستاذ إمرافيم ماايروعاو المحمم (3)األسعاد

                                                           

 .مهلص األأمام الشرعية ، اللبعة األولو ، مقدمة اللبعة الثالثة -1 
 .الوقت السهلات اإليلالية الحاامةلم يحددفا المؤلف وفي في ذلك  -2 
الشةةةةةةةةي  محمد همو األسةةةةةةةةعاد العالم ، هأد عهما  ليبيا ، تلر  من األزفر ، تولو اإلفتا  في ليبيا هانا  العهد  -3 

اإليلالي ، لم هاد ل  ترامة مسةةةةةتقهة ، فتاون العالمة الشةةةةةي  محمد من محمد من مقي  المبير ، مفتي هرامه  
 .5م ( امع وتحقيا د / امعة محمود الرريقي ، م 1171فة / 1111الغرم ) ت 

فةةةةةةةةةةةة ، واان والدم مفتيها أفظ القرآن  1959فو األستاذ إمرافيم من م لفو مااير ، ولد في هرامه  سنة  -4 
المريم في سةةةةةةن مبمر  ، وتتهمذ عهو عهما  هرامه  ، درو الفق  المالمي والحنفي والحديا والتفسةةةةةةير والهغة ، 

د  وهائف منها عاةةةةةو محممة ا سةةةةةتئناف الشةةةةةرعية العهيا ام رئي  لهمحممة ا تهامية ، ومفتيا  وبيرفا شةةةةةغ  ع
، ام عاد إلو هرامه  ، ل  مؤلفات  1719لهديار الهيبية ، عندما اأت  اللهيان هرامه  فاار إلو الشةةةةةةةةام سةةةةةةةةنة 
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مالموافقة عهي  ، ومما اا  في ديبااة القرار  17/7/1759لهمتام هردرت قرارفا المةةةؤرخ في 
: وقد هههعنا عهو اتام األديب الفاضةةةةةةةة  الشةةةةةةةةي  محمد امن العالمة المرأوم األسةةةةةةةةتاذ التهي  

مفتو وقاضي و ية منغازي سامقا  فألفينام امع في  األقواي ال حيحة من الشي  محمد من عامر 
 .(1) الم ادر المواوق مها من المتب المشهور  التي في عمد  المرااعين ....

وعرفانا من المؤلف لمن سةةةةةةةةاعدم في تأليف المتام ،  تم  متقديم وااب الشةةةةةةةةمر وا عتذار   
ك  المتام وت حيح  وإ راا  وترتيب  ، وذي  ذل لم  من سافم مع  في اهدم وساعدم في هبع

اه  متقاريظ معه العهما  والفقها  والشةعرا  المعارةرين لهمؤلف ، وفي سنة أميد  اان التي  
األوي من المؤلفين يحررةةةةةةةةةون عهيها ، منها اهمة منثور  ل ةةةةةةةةةاأب الفاةةةةةةةةةيهة مفتو ليبيا وشةةةةةةةةةي  

ة حمد همو األسعاد ، وه رن ل اأب الفايهالمدرسة اإلسالمية العهيا ملرامه  األستاذ الشي  م
شةةةةةةةةواي  9األسةةةةةةةةتاذ الشةةةةةةةةي  عبد الرزاق اللافر البشةةةةةةةةتي قاضةةةةةةةةي مدينة تااورا  آنذاك محرر  في 

م ، وتقريظ شعري من االاين ميتا  لألديب الفاض  شاعر  11/19/1759فةةةةةةةةةة الموافا  1551
 وفي   أممة مهيغة أوي المذافب اإلسالمية وفي قول  : (2)ليبيا هأمد رفيا المهدوي 

 ِ  ِإلَو اإِلْسةةاَلمِ ةةةةةةةةةةةةُفْم َاالُنُتوِم ِإَذا اقْةَتَدْيَت ِمَمْذَفِب          فَةَقْد اْفَتْدَت مِ 

 مِ اةةةةةٌع          ِلأَلْرةِ  لَْيَسْت َمْوِضعا  ِلِل ةةةةةةةُا  الَمذاَِفِب ِفي الْحقِيقِة رَااِ 

 امِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلِهنَاِو فَةْهَو َتَلالُةٌف ِلِوئَةة  ةةٌة         ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَواْ ْاِتهاَُد ِإذاَ َتَلاَلَف َرْأمَ 

                                                           

ودليةة    99ليبيةةا م م ، هعالم  1705فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ،  1519رميع ا، ر  11في الفقةة  واألدم والهغةةة ، توفي في 
 .19المؤلفين العرم الهيبيين م 

م لمتام مهلص األأمام الشةةةةةةةةرعية عهو المعتمد من  1759نشةةةةةةةةر القرار في رةةةةةةةةدر اللبعة األولو سةةةةةةةةنة  -1 
 .مذفب المالمية ، ملبعة عيسو الحهبي وشراام

، واانت مداية م  1979فةةةةةةةةةةةةةة  1519ولد الشاعر هأمد رفيا المهدوي في مهد  فساهو متب  نفوسة سنة  -2 
تعهيم  في ليبيا ام في اإلسةةةةةةةةةمندرية وترايا معد ذلك عاد إلو وهن  ، ل  مواقف وهنية رةةةةةةةةةادقة ضةةةةةةةةةد ا سةةةةةةةةةتعمار 

 .91م ، هعالم ليبيا م  1711اإليلالي ول  ديوان شعر، توفي رأم  اله  في منغازي سنة 
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وفو من هعيان مدينة  (1)وتقريظ شةةةةةةةعري آ ر لألسةةةةةةةتاذ األديب الشةةةةةةةاعر هأمد الفقي  أسةةةةةةةن   
ن ميتةا  ، وفية  إشةةةةةةةةةةةةةةةاد  مةالمؤلف واتام  ، وفي  معه هرامه  الغرم ، يتمون من واأةد وعشةةةةةةةةةةةةةةةري
 األميات التي اا ت االِحمم ، وفي قول  : 

  ِ َع ِفي َتْحِسينِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةاَرا  ِلْعهِمَك َواسْ ه  َواْنُشْر ِإَذا َأقَقَت َمْحَثَك ِفي الَوَرن     

 ي َذا الرَماِن الذَاَر فَةْوَق َاِبيِن ِ ةةةةةةةدا        فِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَواْعمةَْ  ِإَذاَ ُرْمَت اْلِبَقاَ  ُمَلةه

  ِ ةةةةةةةةةةةُي َ ةاِلٌد        َما َداَم ِفي الدنْياَ َومْعَد ُسُمونِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ فَالْمةَرُ  مِاأْلَعَماِي أة

األ ير اان لألستاذ  فةةةةةةةةة والتقريظ الشعري 1551شعبان سنة  5أرر في هرامه  الغرم متاري  
ممون من امانية هميات   (2)الشةةةةاعر الشةةةةي  موسةةةةو هأمد البرع ةةةةي المحامي الشةةةةرعي مبنغازي 

 هشاد فيها مالمؤلف واتام  ، وراغ في شعرم هفم الم ادر ، التي اعتمد عهيها المؤلف ، فقاي :         

 ةِمِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوُشراَُح ِإْسَحةاَق َوُتْحَفةُة َعار  ة قَانُوَن الُترِي ُمَحَمِد    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ اَلرَ 

 َذا اَلقْيرواني َوالِمَناني ِإَماُمناَ     َأِفيَد اْمُن ُرْشِد فَيَهُسوُف امْةُن َعالةِمَ ةةةةةةةةةةةةاَ 

 مِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةْد َأوَن     ِاَتاُم الُمحةَاِمي قُةدَوٌ  لِهَمَحااِةةةةةَوتَبِ رُ  الُحَماِم لِهُم  قَ 

 ةمِ ةةةةةةةةةةةةةةِة      ِمَمْذِفُبنةاَ َعْن َهْشَهِب َوامْةَن قَاسِ ةةَعَهيَك مِِ  ِإْن ُرمَت ُأْمَم َقايِ 

  

                                                           

شةةيو ها عهوم الشةةريعة والهغة  فةةةةةةةةةةةةةةةةة ه ذ عهو1957ولد األسةةتاذ هأمد الفقي  أسةةن في مدينة هرامه  سةةنة -1 
العرمية ، ام التحا مالمدارو التراية ، اما درو الهغة الفرنسةةةةية ، وسةةةةافر إلو فرنسةةةةا اما قام معد  رأالت ، تولو 

 .191 -119فة ، هعالم ليبيا ، م 1510عد  وهائف ، توفي سنة 
معد هن تعهم القرا   والمتامة  فةةةةةةةةةة في منغازي، ام1999ولد الشي  موسو من هأمد البرع ي في شواي سنة  -2 

ب وقره الفق  عهو شيوخ مهدم ، تولو وهيفة إمام محهة وإمام و لي. التحا ممعهد التغبوم فحفظ القرآن المريم
 190م ، مهلص األأمام ، اللبعة األولو ، م 1715، اما تولو المحاما  الشرعية سنة 
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م مفمر  امين المؤلف برضةةةةةةةةةةة  من التأليف في  لبة المتام فقاي : إن  هراد هن يمون المت    
لهعهما  تذارفم ما مر من تفارةةةةةةةةةي  األأمام ، ومرنامتا  لهلهبة والمتعهمين يقرم لهم المسةةةةةةةةةائ  
ويرببهم في تتبع هأمامها ودليال  لهقاةةةةةا  ونوامهم والمحامين والمواقين ، يتممنون مواسةةةةةلت  في 

نموذاا   مونوقت ق ةير من الح وي عهو ما يحتااون إلي  وما يهرمهم من المسائ  ، وه يرا  لي
واتام المحاام يسةةه  عهيهم العم  هانا  هدا  وهائفهم ، اما مين ما يشةةتم   (1)لنوام القاةةا  

عهي  المتام ، فو نبذ  من األأمام الشةةةةةةرعية عن المعتمد من رةةةةةةحيح هقواي عهما  المالمية ، 
الوقت  ييقرم لهملهع عهي  ما هشةةةةةتم  من المسةةةةةائ  الشةةةةةرعية والمعامالت القاةةةةةائية ، مشةةةةةيرا  ف

نفسة  إلو هن  مذي ق ارن اهدم في تنسيق  وترتيب  عهو اللرق الحديثة مهترما  في  ا قت ار بير 
 .(2)المل   مبتعدا  عن ا  تلوي  مم  ، متحريا  إتباإ هسه  العبارات

ذار المؤلف في مةدايةة المتةام المرااع التي اعتمةد عهيهةا مةا ت ةةةةةةةةةةةةةةةار ، وقةاي : إنة  تحرن      
م ادر والمرااع التي اقتب  منها ، وفي المتب المعتمد  والمتداولة في مذفب أسب اهدم ال

المالمية ، مراعيا  ما اعتمدم هرةةةةةةةةةةةةةحام الحواشةةةةةةةةةةةةةي والشةةةةةةةةةةةةةراح والمتون ، واان ا تيارم لألأمام 
واعتمادم لهقواعد من ةةبا  عهو شةةراح ملت ةةر الشةةي   هي  ومتموإ األمير وشةةراأ  ، وتحفة امن 

امن همي زيد القيرواني ، ومداية المتتهد  من رشد الحفيد  وقوانين امن  عارم وشراأها ورسالةةةةةةةةةةة
 . (3)ا امن سهمون ومعه فناوي المالميةاري ، وتب ر  امن فرأون مع واائ

المذفب  قواعد وإشةةةةةةةةةةةةةةةارتة  إلو معه المتب في الفق  الحنفي   تدي عهو هن  اعتمد عهو     
ير  ا ستهدا  م  ولهتدلي  عهو قواعد الفق  الحنفي المغاالحنفي في ريابة مواد المتام ، وإنما 

                                                           

 .مهلص األأمام الشرعية ، اللبعة الثالثة ، م م -1 
يق ةةةةد منائب القاضةةةةي قاةةةةا  األقاليم ، فمهمة القاضةةةةي   تلها إ  عهو قاةةةةا  الحواضةةةةر هما قاةةةةا  المدن  -2 

ال ةغير  واألقاليم التامعة لهحواضر فيلها عهيهم لفظ النائب ، هي نائب القاضي ، انمر اتامنا التوايا العقاري في 
 .م 1795، هبع هرامه  155الشريعة اإلسالمية م 

 .5ألأمام الشرعية ، من  لبة المتام  م مهلص ا -3 
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في همحةااةة  وفتةةاويةة  التي ذارفةةا في فةامش المتةام ، هو إشةةةةةةةةةةةةةةةارتة  إلو توافا المةةذفبين في معه 
األأمام وفناك هاثر من م ةةدر في الفق  الحنفي اسةةتعان م  لنف  الغرض ، منها اتام متمع 

ة امن عامدين ، وشةةةةرح المنر ، وقد وضةةةةع في نهاية األنهر شةةةةرح مهتقو األمحر ، وأاشةةةةية العالم
المتام اشفا  ممرااع  ، ومن  يتاح هن هبهب م ادرم من الفق  المالمي المتداولة آنذاك واهها 
مما هبع مع هوا ر القرن الثالا عشةةةةةر ومداية القرن الرامع عشةةةةةر الهتري ، اما اسةةةةةتعان المؤلف 

شرح معيار لهشي  عبد السالم العالم اللرامهسي ، و هياا  مبعه المللوهات منها اتام تذيي  ال
العالمة سةيدي محمد البناتي عهو  مية الرقاق ، وشةرح العهميات الفاسةية لهعالمة همي قاسم امن 

 .(1)سعيد ، وشرح الشريف العهمي

ذلك فيما يتعها ممروف تأليف المتام وهبع  والغرض المستهدف من   وم ادرم ومرااع        
المنهج المتبع في تقسةيم همحاا  وموادم ، فقد مدهم مللبة لهمتام ام قسم  إلو هرمعة  ، هما عن

 هقسام عهو النحو التالي : 

 القسم األول : في القضاء الشرعي ومتعلقاته ، ويضم سبعة أبواب : 

البام األوي: في القاةةةةةا  وفي  عد  ف ةةةةةوي   ةةةةة ةةةةةها لهقاةةةةةا  والقاةةةةةا  ومتعهقات  والتحميم ، 
 واإلعذار ، ودفع الدعون والتعتير ، والحوز ، واتام القاضي إلو القاضي .وا،ااي، 

في المحاامات ، وفي  عد  ف ةةةةةةةوي ،   ةةةةةةةة ةةةةةةةةها لهعرف والعاد   وتممهة فيما الباب الثاني : 
يراعي في  همد السنة ، والمسائ  التي   يهرم فيها ا لترام إلسقاط الحا قب  واوم  ، وفيما يتب 

 ضي ، وقواعد عامة ، و اتمة في هروي المحاامات . هن يتنب  ل  القا

: في ال هح ، يام ف هين ، األوي : فيما يتوز في  ال هح وما   يتوز ، والثاني  الباب الثالث
 في هأمام ال هح . 

                                                           

يق ةد اتام النوازي ، تأليف الشةي  عيسةو من عهو الحسةني العهمي ، من عهما  القرن الحادي عشةر، وقد  -1 
فةة / 1015هبعت  وزار  األوقاف في المغرم ، متحقيا المته  العهمي مفاو ، في االاة  متهدات ، نشر سنة 

 .م 1795
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في الشةةهاد  وهأمامها ، وياةةم عد  ف ةةوي   ةة ةةها ألأمام الشةةهاد  ، وتراية  : الباب الرابع
الشةةةةةهود ، ومراتب الشةةةةةهاد  ، وشةةةةةهاد  السةةةةةماإ ، وشةةةةةهاد  النق  ، وتعارض البينتين ، ومسةةةةةائ  

 متنوعة من هأمام الشهاد  ، والمواضع التي ترد فيها الشهاد  .

 : في اإلقرار وهأمام  .  الباب الخامس

 : في اليمين وهأمام  ، وتممهة في يمين القاا  . سالباب الساد

: في األمور لها ارتباط مالقاةا  ، ويام هرمعة ف وي ، األوي في الفتون والمفتو  الباب الساابع
، والثةاني في اسةةةةةةةةةةةةةةةتئنةاف األأمةام ، والثةالةا في هأمةام التوايا     ) المقاو ت ( ام تعهيمات 

مام الواالة في الدعاوي ، المحاما  ، ام وااب المحامي عامة لهمواقين والف   الرامع : في هأ
 . 

 القسم الثاني : في الحقوق العائلية واألحوال الشخصية ، ويضم مجموعة أبواب :

، وياةم عد  ف ةوي   ة ةها لألراان وشةرائلها ، وشروط  : في النماح ومتعهقات  الباب األول
عقةد النمةةاح ، ونمةاح التفويه ، وهأمةةام متنوعةة  وهأمةةام تلص الولي وذات الوليين والمفةةا   
وال ةةداق وإشةةهار النماح   وأمم الشةةروط المقترنة مالعقد ، واابات الرو  ، الف ةة  الرامع فيما 

للام  في المحرمات ، المحرمات من النسةةةةةةةةةةةةةةب يمون في  الليار ألأد الرواين ، الف ةةةةةةةةةةةةةة  ا
والم ةةةةافر  ، المحرمات من الرضةةةةاإ ، المحرمات من اهة التمع ، مانع البت  مانع الشةةةةرك ، 
الف ةةةةة  السةةةةةادو في األنمحة الفاسةةةةةد  ، نماح معتد  الغير   نماح المحه  ، نماح الشةةةةةغار ، 

و معمر  ،  اتمة فيما يتوز نماح المتعة ، نماح المريه ، نماح السةةةةةةةةةةةةةةر  نماح المحرم محج ه
لرابب النماح قب  العقد وما يندم في  وما يمرم ،  لبة عقد نماح الرفرا  رضةةةةةةةةةةةةةةةي اله  عنها ، 

  لبة تقاي وقت العقد . 

 في اللالق وتوامع  ويام عد  ف وي : الف   األوي في هراان اللالق وهلفاه  الباب الثاني : 
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ام  ، هقسةةةةةةام اللالق ، هأمام اللهع  الف ةةةةةة  الثاني : وهأمام  ، هراان  ، هلفا  اللالق وهأم
في النشوز ودواعي الشقاق ومعا الحممين ، النشوز ، الشقاق مين الرواين ، معا الحممين ، 

 تذيي  في متممات النماح وتوامعها ، التنازإ في هر  النماح ، التنازإ في ال داق .

ار ، أسةةةن معاشةةةر  الرواين هأمام الرضةةةاإ ، ]الف ةةة  الثالا  : في تنازإ الرواين في همتعة الد
 وما يترتب عهيها ، مسائ  في الرضاإ .

]الف ة  الرامع  : في العد  و ا سةتبرا  ، هأمام العد  ، ا ستبرا  ، الف   اللام  في هأمام 
 المفقود .

،   : في اإليال  والمهار والهعان ، وياةةم عد  ف ةةوي ، الف ةة  األوي : في اإليال الباب الثالث
الف ةة  الثاني في المهار ، الهعان ، رةةور  يمين الرو  في الهعان ، رةةور  يمين الرواة في الهعان 
،  اتمة في هسةةةةةةةةةةةةةةةبام نفي الحم  هو الولد مغير لعان ، سةةةةةةةةةةةةةةةؤاي واوام ) في الهعان ( نمما  ، 

 هأمام ما يثبت م  النسب  هق و همد الحم  .

 ويام ف هين ومتموعة مباأا . : في الح انة وهأمام النفقة ، الباب الرابع

: في الحاةةةانة ، مراتب الحاةةانة ، مباأا متعهقات هأمام الحاةةةانة ، مسةةةافة  الفصااا األول
البريد ، ما يثبت م  سةةفر النقهة وا نقلاإ ، مراقبة الولي لهمحاةةةون ، لروم المحرمية في أاةةةانة 

 األنثو

اات الشةةةرإ ، ال ةةةنف األوي الرو : في النفقات ، هرةةةناف من تتب لهم النفقة م الفصااا الثاني
 ال نف الثاني الملهقات هالقا  راعيا  ، ال نف الثالا نفقة األمنا  القاررين واألموين الفقيرين .

: في هأمام الحتر والرشةةد ،وياةةم ف ةةهين ، األوي في هأمام الحتر وهسةةبام    الباب الخامس
 هفعاي المحتورين .  الثاني في هأمام الرشد والترشيد وما ينفد وما   ينفد من
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 القسم الثالث : في المعامالت والتبرعات 

: في البيوإ ويام االاة ف وي ، األوي في هأمام البيع ، والثاني في هنواإ البيوإ ،  الباب األول
 الثالا في ميع الثنيا . 

 : في هأمام اإلااز  والمرا  .الباب الثاني 

 : في هأمام الرفن . الباب الثالث

: في المرارعة والمغارسةةةةةةةة والمسةةةةةةةاقا  ، الف ةةةةةةة  األوي في هأمام المرارعة الف ةةةةةةة   رابعالباب ال
 الثاني في هأمام المغارسة الف   الثالا في هأمام المساقا  .

: في الواالة ، البام السةةةةةةةةادو : في الهبة وهأمامها ، الف ةةةةةةةة  األوي في هنواإ  الباب الخامس
   الثالا فيما يهرم من الهبة وما   يهرم . الهبة ، الف   الثاني في العمري ، الف 

: في المفالة والقراض ، الف   األوي في هنواإ الشراة   الف   الثاني في هأمام  الباب السابع
 القراض هي الماارمة .

: في المفالة والحوالة والقرض ، الف   األوي في المفالة الف   الثاني في الحوالة الباب الثامن 
لا في القرض هي السةةةةةةهف ،  اتمة في مسةةةةةةائ  وهأمام تتعها مالتتار  ، هأمام ، الف ةةةةةة  الثا

 الدفع والقبه ، هأمام الفه  والمفه  هأمام اإلمرا  .

 : في الغ ب والتعدي وهأمامهما .  الباب التاسع

 : في هأمام الشفعة . الباب العاشر

 ة ، هأمام الغبن .: في القسمة وهأمامها ، قسمة المنافع ،  اتم الباب الحادي عشر

 : في هأمام ا ستحقاق . الباب الثاني عشر

 : في هأمام الوقف ويسمو الحب  . الباب الثالث عشر
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 : في هأمام الورية ، الورية من يب امن ، الورية محتر همنائ  الق ر .  الباب الرابع عشر

 القسم الرابع : في المواريث 

فيما يتعها مالتراة من الحقوق وهسبام اإلرث وموانع   الحقوق المتعهقة مالتراة ، الباب األول : 
 هسبام الميراث وموانع  . 

في الوراة ملريا الفرض وهرةةةةةةةةةةةةةةةنافهم ، ال ةةةةةةةةةةةةةةةنف األوي : من يرث من الرااي ،  الباب الثاني : 
مع ، لر ال ةنف الثاني : من يرث من النسةا  ، الفروض وهرحامها  هرحام الن ف ، هرحام ا

 هرحام الثمن ، هرحام الثهثين  هرحام الثها ، هرحام السدو . 

البام الثالا : في الواراين ملريا التع ةةةيب ، العارةةةب منفسةةة  ، العارةةةب مغيرم ، العارةةةب مع 
 الغير .

 البام الرامع : في الحتب ، أتب النق ان ، أتب الحرمان .

لمسةةةةةةةةةةةةةةةألة ثهة وتلبيقات ، ا، العوي وعهي  همالبةام اللةام  : في همور عموميةة تتعها مةالمواريا 
، ميراث التةد مع األ و  ، المسةةةةةةةةةةةةةةةألةة المعروفةة مةاألادرية ، ميراث الحم  ، ميراث المشةةةةةةةةةةةةةةةتراةة

المفقود وعهي  همثهة وتلبيقات ، ميراث اللنثو المشةةةةةةم  وعهي  همثهة وتلبيقات ، ميراث الغرقو 
 ةرائه والمناسةةةةةةةةةلات ، الحسةةةةةةةةةام وهمثهوهشةةةةةةةةةبافهم  اتمة في ميان ايفية األرةةةةةةةةةوي العهمية لهف

 .وتلبيقات عمهية اامعة مالتداوي

ومن  الي تهك األقسةةةةام واألموام والف ةةةةوي والفقرات المذاور  رةةةةاغ األأمام الشةةةةةرعية هو     
القواعد الفقهية في شةةةةةةةةةةةةةم  مواد قانونية ، وقد مها عدد المواد التي وضةةةةةةةةةةةةةع لها هرقاما عهو نحو 

اد  ، هي مما يشةةم  موسةةوعة قانونية ، وقد رما ا  ماد  ، وهأيانا  م 799التشةةريعات الحالية ،
متموعة  مواد  مالم ةةةةادر والمرااع التي اعتمد عهيها منشةةةةارات دالة في الهامش ، اما نق  في 
فوامش المتام هياا متموعة من األمحاث التي قام مها  الي مراولت  لعم  المحاما  ، ومعه 
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سةةةةةائ  التي هاام عهيها نثرا هو شةةةةةعرا . وهلحا ممتام  عد  نماذ ، الفتاون التي هرةةةةةدرفا ، والم
 وعددفا ستة و مسون نموذاا ، وتام االاة هنواإ :

 :  نمةاذ  العقود التي ارت عةاد  الفقها  المواقين عهو إدرااها ضةةةةةةةةةةةةةةةمن مؤلفاتهمالنوع األول 
د الشةةةةةةةراات رةةةةةةةية وعقو ليسةةةةةةةتعين مها المتام العدوي في عمههم ، ومثالها عقود البيع الرفن والو 

والقراض والماةةةارمة والهبة والمقاسةةةمة والورةةةية وعقود التحبي   واإلقرار وعقود النماح واللالق 
 وما إليها من رهح و هع وفرقة .

نماذ   ارةةةةةة مالتنميم القاةةةةةائي وهرةةةةةوي المحاامات ،مث  تنميم التهسةةةةةات ،  النوع الثاني :
وايفية سماإ الشهود ومحار الحممين ، واعتماد ونمام العم  مالمحاام ، وإأاةار الشهود ، 
 قرارفما من القاضي ، ونموذ  إعالن الحتر .

: نماذ  من المسةةةةةةةائ  التي سةةةةةةةئ  عنها ، ومعه الفتاون التي هرةةةةةةةدرفا ، واذلك النوع الثالث 
نماذ  من مرافعات  في معه القاايا التي ماشرفا ل  فيها مباأا ايد  ، وضمن ذلك فتون في 

 م. 1755فعت إلي مفتي هرامه  آنذاك مشأن اإلقرار والورية لوارت ، وقعت سنة مسألة ر 
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اأت  اتام مهلص األأمام الشرعية عهو المعتمد من مذفب المالمية ممانة مرموقة في    
لة في تقنين ي القاا  لي  ماعتبارم هوي محاو الساأة العهمية مهيبيا ، فأربح معد ردورم م درا لراا

القواعد الفقهية لهمذفب المالمي ، م  ألن  بلو نق ا اان يعاني من  القاا  واتام العدي 
والمحامون وبيرفم من رااي القانون، فمن المعروف هن المشرإ الهيبي لم ياع قانونا  ارا 

 ية تام هأمام الروا  واللالق والوقف م ، واألأواي الشل1790ماألأواي الشل ية إ  في سنة 
والورية والميراث ، اما لم يقنن هأمام المعامالت ، واان يعتمد النمم التي قررتها دولة إيلاليا في 
إارا ات المحاام والقاايا المدنية ، فمان القاضي يتتهد في البحا عن الحمم الشرعي هو 

فب و المشهور من األقواي هو المعتمد في المذالقاعد  القانونية في عد  اتب فقهية أتو يقع عه
من األأمام وهأيانا يقع في الللأ إذا قام متلبيا رهي شاذ هو قوي بير مشهور ، فيمون أمم  
عرضة لإللغا  في مرأهة ا ستئناف ، وتهك همور يحاوي القاضي هن يتتنبها ألن األأمام القاائية 

 ت در ماسم  وتبّين مدن عهم  وااتهادم . 

وم دور فذا المتام هربح األمر سهال همام القاا  وبيرفم ، إذ مين لهم الشي  محمد من      
عامر القوي المعتمد في المذفب ، مع ذار الدلي  مالنص هو ا اتهاد ، ويحي  القارئ إلو الم ادر 
ح بالتي اعتمد عهيها لمن هراد المريد من ا هالإ ، وفو ما ههمأنت إلي  نفوو القاا  ، فأر

المتام رفيقهم هانا  عمههم ، ودلي  إعتامهم م  قيام هاامر القاا  في تهك ا،ونة متقريظ المتام 
لعهمهم مالفوائد المتنا  من  ، واللدمة التهيهة التي قدمها لهعدالة ، ولي  القاا  فقا فم 

وم التي  المستفيدون من المتام ، م  المحامون هياا إذا هن مرافعاتهم هربحت تستند إلو الن
استقرهفا المؤلف من اتب الفق  الملتهفة ، ومين القوي المعتمد منها ، وتهك  دمة ابير  لهمدافعين 

 عن الحا في ساأة القاا  .

هدر  المؤلف في فذا المتام ، إلو اانب ريابة هأمام الفق  المالمي في شم  مواد قانونية    
وذلك لهتدلي  عهو األأمام التي اعتمدفا   ، مسائ  ومباأا وهأمام قاائية في فوامش المتام

في ن وم المواد ، وفذا ما يدي عهو هن استلالر  لهرهي المعتمد اان مبنيا عهو اهالإ فقهي 



 

 الجامعة الأسمرية الإسلامية

993 

ومناقشة عهمية ، وقد تنوعت المسائ  والمباأا فشمهت الرضاإ ، وها  المفقود ،والهعان ، 
الت ، اما اشتم  المتام عهو متموعة والحاانة والوقف ، والشفعة ، وهأمام الغبن في المعام

من الفتاون وعرض لبعه القاايا التي وقعت هانا  مراولة المؤلف لمهنة المحاما  ، وقد هدراها 
في انايا مؤلف  ، ومم  هقسام المتام ، والغرض من ذلك فو ا ستناد إلو السواما القاائية وا،را  

ما تعرف مالنوازي ، وقد تم امع معاها في  الشرعية ، فهي من م ادر األأمام وقد اانت قدي
اتب ابير  لتمون همام القاا  والمفتين لالهالإ عهيها وا ستد ي مها في األأمام والفتون  

 .(1)وإيرادفا من قب  المؤلف لتعرير الرهي هو الحمم الشرعي الذي اعتمدم في ريابة مواد المتام

إن اتاما فمذا شان  ،   يممن هن يم  ممنأن عن تناوي الباأثين المتل  ين في الفق      
اإلسالمي عموما والمذفب المالمي   ورا ، لهذا اتب ل  ا نتشار في ملتهف هراا  الوهن 
العرمي ، فقد قام منمم  هأد عهما  الساقية الحمرا  من المغرم األق و ، اما قام متحقيق  وتلريج 

أاديث  هأد القاا  في دولة اإلمارات العرمية المتحد  ، وفي التمهورية السودانية قام هأد قاا  ه
المحممة العهيا متذيي  المتام م يابة األأمام الترائية في شم  مواد قانونية اعتمادا عهو 

مية هاألأمام الشرعية في المذفب المالمي ، وفذم األعماي تدي عهو هفمية المتام وممانت  الع
، فهو  ذلك لما تسارإ العهما  في نمم  وتحقيق  والتذيي  عهي  من مشارق الوهن العرمي وبرم  

 وانوم  ، وفيما يهي ميان تهك األعماي العهمية المتعهقة مالمتام .

  

                                                           

لمريد من ا هالإ عهو ما يتاةةةةةةةةةمن  اتام مهلص األأمام الشةةةةةةةةةرعية عهو المعتمد من مذفب المالمية ،  -1 
، دار المةةدار اإلسةةةةةةةةةةةةةةةالمي ، اللبعةةة األولو ، هرامه  ليبيةا ،  911 – 957يرااع اتةامنةةا " تراام ليبيةةة " ، م 

 .م 9115
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 أوال : نظم الكتاب 

 من ذي القعد  سنة 91ما ر  الحتيج المغرمي في مرسو هرامه  يوم األرمعا  توقفت      
م( ونري معه الحتيج لريار  المدينة ومن مينهم العالم التهي  والقاضي الفاض  1757فة ) 1559

قام مريار  معالم المدينة منها اهية هأمد ماشا ، ومقر المحممة  أيا (1)الشي  ما  العينين من العتيا
ن محمد محمد مالشرعية العهيا ، والتقو عددا من عهمائها اان من مينهم المحامي الشرعي الشي  

من عامر مؤلف اتام مهلص األأمام الشرعية عهو المعتمد من مذفب المالمية ، فأفدن نسلة 
من اتام  لهشي  ما  العينين ، الذي اان منشغال آنذاك موضع نمم في الفق  المالمي ، فمفر مهذا 

ألأمام ألن  ا المتام فقاي عن  في رأهت     : " واتام  فذا يدي عهو برار  عهم  وهوي يدم في
هتو في  مما تم  الحااة إلي  من المسائ  واألأمام في عبار  سههة وه ذ من األقواي هرحها ، 
ومن العبارات هوضحها ، ا تار ما فو األوفا محسب الرمان والممان ، وراعو األمانة في النق  

ب المعتمد من مذفلذلك قام منمم  في هلفية ههها عهيها " مهلص األأمام الشرعية عهو  (2)"
 المالمية " .

يممن القوي إن النةاهم قةد هعةاد ترتيةب مةا اتبة  معةد أ ةةةةةةةةةةةةةةةولة  عهو المتام المذاور ، ورمما    
يمون ذلةك هانةا  رأهتة  لهحج قةد مةده في إعةداد األميةات األولو منهةا ، يةدلنةا عهو ذلةك مةا اا  

تقسةةةيم  نف  منهج المؤلف فيفي مقدمة األلفية أيا هشةةار إلو المتام ومؤلف  ، وإلو إتباع  ل
المتام إلو هرمعة هقسةةةةام  مع المحافمة عهو مسةةةةةمياتها وهموامها في بالب النمم الذي وضةةةةةع  ، 
وإن اان قد هضةاف وعدي وترك قواعد مال نمم ، إ  هن ذلك في اليسير عهو النحو الذي سنرام 

 ر  . ج مؤلف اتام األتف يال  ، ولمن النهج العام من مداية النمم إلو آ رم يسير وفا منه

                                                           

 ية السةةةةةةةمار  المعينية في ال ةةةةةةةحرا  ، تأليفل  ترامة وافية في اتام " في األدم والمقاومة " نماذ  من زاو  -1 
.ومالد شةةةنقيا  71األسةةةتاذ ما  العينين من ما  العينين ، منشةةةورات مرار البحا والتوارةةة  الثقافي ، الرماط ، ط 

 .م 1799المنار  والرماط ، لألستاذ  هي  النحوي نشر المنممة العرمية لهثقافة والعهوم تون  ط 
،  1ما  العينين من العتيا ، تحقيا األسةةةتاذ الداتور محمد المريف ، الرماط ، ط /  الرأهة المعينية  لهشةةةي  -2 

1779. 
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مين الناهم منهت  في مداية المنمومة واللريقة التي يسةةةةةهمها ، فبعد هن أمد اله  سةةةةةبحان        
وتعالو الذي ماو أمم  في اللها اميعا  و  راد لحمم  ، فهو الذي تفا  عهو الملهوقات 

مريم معا مالقرآن ال مالعلا  واع  األأمام والقاةا  عد   ، وال ةةال  عهو سةةيد المرسةةهين الذي
، وفي  ما يلص الناو في أياتهم وآ رتهم وعهو ال ةةةةةةحامة رضةةةةةةوان اله  عهيهم ، هشةةةةةةار إلو هن  
سةةةةةةةةيؤلف منمومة من محر الرار   تل  مالغرض المق ةةةةةةةةود ،   تلهو من هوي لمن  بير مم   

في األأواي  روموضةةةةةةوعها العالقات التي تقع مين اانين هي األأمام التي تنمم الرواما مين البشةةةةةة
الشةةةةةةةةةل ةةةةةةةةةية و المعامالت والتنايات والميراث وما إليها ، وذلك مأن األأمام التي سةةةةةةةةةيذارفا 
رةحيحة الم ةادر ألن  اعتمد في هاثرفا عهو مهلص األأمام الشةرعية لهشي  محمد من عامر 
 ن، مشةةةةةةةةةيرا  في الوقت نفسةةةةةةةةة  إلو هن  اسةةةةةةةةةتعان ممتام القوانين الفقهية  من اري فيما لم يرد م

  -هأمام في مهلص األأمام ، واسته  منمومت  مما يهي : 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 على نبينا محمد وعلى آله أكما صالة وتسليم

 وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوَ  َمةةَرد لِهةةِذي مِةِ  َقَاة َأْمدا  ِلَمْن ِفي اَلْلهِا ُأْمُم  َمَاي                    1]  
 ْديةةةةةةةةةةةةةَوالُحْمةم َفْاةٌ  والَقَاةا  َعة                  ُ  اَلعلَةاُ  َفْاة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُسْبَحانَة  ِمْنة   9] 
ُعةوِث مِالُفرقَةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَرهو َعهَ    5]  يَةةاِن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلِهنةةاِو ِفية ِن                 و الَمبةْ  ِ  َبايَةةُة التبةْ
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَولَةْم يَِميهُةوا َعن َسةوا  َشْرعِ                    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوَآلُِ  اأُلولَةو َرَوْوا ِمةن نَةْبعِة   0] 
َر ُملِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَومَةْعةُد فَاْسمَ    5]   ْن اللَةوِي ُمِمةةةْ  ةةةةةةةةةةةةةِمْن ِقَ ٍر َو َ مِ  ةْ                  ع َرْارا  َبيةْ
نَةْيةةةنِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِلَولَةة                   ي مَةْعِه َما يَةَقةُع مَةْيَن ااْةنَةْيةةنِ ةةةةةةةةةةةةةةةِ ف   1]    ِد الَعِتيةِا َمةةا اْلَعيةْ
 ةةْر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَهْاثَةُرَفةا ُمهةلةُص امْةن َعامِ  ُ  ال ِحيَحةُة الَم اَِدْر                  ةةةةةةةةةةةةةةةةةَهْأَماُمة   9] 
 َلل ُت ِمما لَْيَ  ِفي التْهةلِيِص َشْي   ِن اإِلَمام اْمن ُاَرْي                  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوِمن قَةَوانِية   9] 
 ةوُي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةفِةةي ُاههةاَ األَمْةَواُم فَالُفْ ة                  ةةةٌة َمْتُعةويُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهَْقَساُمةُ  هَْرمَع   7] 
ُثمةاَ نَممُت ِفية    11]  ةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلِةِذي الِحتةةةاَ َسميتُةة  مِالبُةْغيَ  ْنيةَْ  ِ  الغُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوَأيةْ
 اِم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُمْعتَةةَمةةداَ فِةي َمْذفةِب اإِلَمة اِم                       ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِممةا تَةَهْلةَص ِمةَن اأْلَأَمة   11]
  مةَ ْ ةةةةةةَوالَعةْوَن َواإلْ ةاَلَم قَةْو   وعَ  َد َوالتوِفيَا هَْرُاو الهَ  َاْ  ةةةةةةةةةَوالرشْ    19]
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إن فذم األلفية التي وضعها الشي  العالمة ما  العينين من العتيا والتي اان ا  اعتمادم في      
تأليفها عهو اتام الشةةةي  محمد من محمد من عامر ، انتشةةةرت مين الفقها  في انوم المغرم 

، واان لها رةةةةةةدن في  لبهم ومؤلفاتهم ولمنها لم تحقا هو تنشةةةةةةر ، وقد وفقني اله  وموريتانيا 
تعالو في الح ةوي عهو نسةلتين منها اانت لدن هسةر  المؤلف إأدافما ملا الناهم نفس   ، 
فقمت متحقيقها ودراستها مالمقارنة مع األر  الذي اعتمد عهي  الناهم وأافظ عهو اسم  ، فهو 
هضةةةاف اسةةةةم البغية إلو اسةةةم المتام فتا ت منمومت  تحت اسةةةةم " البغية من مهلص األأمام 

المعتمد من مذفب المالمية " وتتب اإلشار  إلو هن الناهم استدرك عهو المؤلف الشرعية عهو 
معه المسةةةةةةةةةةةائ  التي لم ترد في رةةةةةةةةةةةيابة المواد القانونية مث  األأمام التنائية وهأمام الرقيا ، 
واذلك ترك الناهم معه المواد في المتام فهم يقم منممها ، وقد مينت ذلك مشةةم  واضةةح في 

م  لأللفية والدراسةةةة التي هاريتها  لهمتام والنمم والمقارنة مينهما في منهج  التحقيا الذي قمت
فريد يقارن مين القواعد الفقهية المنمومة ممثهة في نمم الشةةةةةي  ما  العينين من العتيا والن ةةةةةوم 

 .(1)القانونية الحديثة فيما قام مها الشي  محمد من عامر في اتام مهلص األأمام الشرعية

يتة التي هممنني اللرو  مها معد تحقيا النمم ودراست  مع المتام األر  الذي اعتمد والنت     
عهية  النةاهم ، ومحاولة سةةةةةةةةةةةةةةةبر األبوار في الدوافع التي هدت إلو تأليفهما وإارا  المقارنة مينهما 
يتاةح هن اال من عم  المؤلف في المتام وعم  الناهم في األلفية  يستق  عن ا، ر ، فهم  

مع  اللام ومميرات  ، وهسهوم  المستق  ، واألبراض التي يلدمها ، والتي تتفا مع البيئة عم  ها
التي عاش فيها ، ربم تشةةام  المروف والموافر التي هأاهت مهما ، ومراأ  أياتهما اون األوي 
محاميا  شةةةةةرعيا  والثاني قاضةةةةةيا  شةةةةةرعيا  ، وهرادا من  الي عهمهما وتترمتهما  دمة مرفا القاةةةةةا  
والفق  اإلسةةةالمي، والمتتمع الذي عاشةةةا في   وربم فذا التماير مين التقنين والنمم إ  هن العالقة 
وايقة مينهما إذ اعتمد الناهم عهو األأمام الشةةةةةةةةرعية والقواعد الفقهية التي اسةةةةةةةةتله ةةةةةةةةها مؤلف 
ن االمتام ودل  عهيها مبيان م ةةةةادرم ومرااع  ، والناهم دون شةةةةك لم يمن ناقال  فحسةةةةب م  ا

                                                           

لمريد ا هالإ عهو النمم ودراسةةةةةةةةةةةةةةت  ، ينمر اتام الُبغية من مهلص األأمام الشةةةةةةةةةةةةةةرعية عهو المعتمد من  -1 
فة العام ، مته  الثقا مذفب المالمية لهشةةةةةةةي  ما  العينين من العتيا ،تحقيا د / امعة محمود الرريقي ، نشةةةةةةةر

 .م 9119منغازي ليبيا ، اللبعة األولو ، 
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عهو دراية من رةحة األأمام واتفاقها مع المذفب المالمي ، فاعتمدفا وهضاف إليها وه راها 
 مأسهوم  اللام ، ويبقو لهما الفا  في ا  ما قاما م  ، وارافما اله  ا   ير .

وقيام الشةةةةةةةةةةي  ما  العينين منمم المتام يدي عهو  افتمام عهما  المغرم األق ةةةةةةةةةةو ممتام      
الشرعية عهو المعتمد من مذفب المالمية  اما يدي عهو قيمة المتام العهمية مهلص األأمام 

وممانت  في الفق  المالمي ، وشةةةةةهاد  الشةةةةةي  ما  العينين في المتام التي ذارفا في رأهت   ير 
دلية  عهو ذلةك ،  وقيةامة  منمم  في هلفية ، عهو برار ما قام م  العهما  األوائ  من نمم القواعد 

و يسةةةةةةةةةةةةه  أفمها ، ولع  فيما قال  األسةةةةةةةةةةةةتاذ الداتور هأمد التوفيا ، وزير األوقاف أت الفقهية
والشةةةةؤون اإلسةةةةالمية في الممهمة المغرمية في تقديم  لهمتام  ير تعيير عن أا قاي : " ولع  
واضةةةةةةةةةةةع فذا الشةةةةةةةةةةةرح والتحقيا القاضةةةةةةةةةةةي الداتور امعة محمود الرريقي قد اقتنع من ممارسةةةةةةةةةةةت  

  ممارسةةةةةيها عهو ا تالف درااتهم هن مذي التهد في إ را  نمم امن لألأمام و برت  ممشةةةةةاا
العتيا   ينلوي عهو تبذير و  يعد تشةةةةةةبثا  مأسةةةةةةهوم عتيا ،فهنالك في نمرم أااة إلي  قائمة ، 

 .(1)آنية ومستقبهية ، م  إن  من التررين الذي يعلي ا متياز لقهة في التل ص "

  

                                                           

 . 9-9لشرعية ، الم در الساما ، م البغية من مهلص األأمام ا -1 
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 لعربي ثانيا : تحقيق الكتاب في المشرق ا

هرق سمعي هن اتام الشي  محمد من عامر تم تحقيق  في دولة اإلمارات العرمية المتحد  ،     
فأ ذت في البحا عن   ، فحانت الفررة هانا  أاوري  اتماعات ر سا  المحاام الدستورية 
 العرمية في ) همو هبي ( فسألت عن  وتعرفت عهو الذي قام م  ، فنذا م  يعم  قاضيا مدائر  القاا 

( وأ هت عهو نسلة من  ، فتبين لي هن العم  51) (1)الشرعي مدولة اإلمارات العرمية المتحد 
الذي قام م  نحو المتام لم يمن تحقيقا وإنما قدم لهمتام و ر  هأاديث  وعها عهي  ، لذلك 
نستعرض ما قام م  فذا العالم التهي  ، والتهد الذي مذل  في نشر المتام متددا في المشرق 

 العرمي .

عد ، فقد هما م -د الحمد والتوأيد وال ال  عهو الحبيب : قاي الشي  المذاور في مقدم  مع     
ههب مني معه من ُتسعدني موافقت  ، و  تسعني ملالفت  ممن أسب الورم مني شحما  وهن 
واقع اههي عهما  ، هن اههع عهو اتام        " مهلص األأمام الشرعية عهو المعتمد من 

هيبي ، رأم  اله  تعالو ، وذلك من ها  مذفب المالمية " لمؤلف  محمد محمد من عامر ال
 التأاد من ملامقة ما ورد في المتام لهمعتمد في مذفب مالك من هن  ، رأم  .

 -فتذارت عندما ههب مني ذلك قوي الشاعر : 

  هت الديار فسدت بير مسود      ومن الشقا  تفّردي مالسؤدد

 الرة  عهمية ابير  ألن  يحتوي عهوام هردف قائال : " اههعت عهو المتام فرهيت هن قيمت  ال
لبعه هأمام هاثر هموام المعامالت في الفق  المالمي ، ريغت مأسهوم سه  ومهغة أديثة 

محمم اهه  مالثقافة اإلسالمية عموما  –قريبة من هذواق هف  فذا الع ر الذي رار اثير منهم 
الغة وألن ، ربم هفميتها الب عاارا عن ا نتفاإ مالمؤلفات الفقهية القديمة –ومالفق    ورا 

راأب  هلف  في شم  مواد قانونية مرقمة عهو نما القوانين الحديثة ، األمر هذي قرم  من هفهام 

                                                           

فو فاةةةةةيهة الشةةةةي  محمد األمين من محمد ميب ، رئي  محممة ا سةةةةةتئناف مموريتانيا سةةةةامقا ، والقاضةةةةةي  -1 
 .حد أاليا موزار  العدي ماإلمارات العرمية المت
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هاثر المتعامهين مع األاهر  القاائية من ذوي الدراسات القانونية الذين لم يشفعوا معهوماتهم 
تهمم في الميرات التي رآفا الشي  محمد  (1)القانونية مما يمفي من اإللمام مالفق  اإلسالمي "

 ماألمين من ميب في اتام الشي  امن عامر ، ونستعرض التهود التي قام مها في تقديم المتا
 :والتعهيا عهي  وتلريج هأاديث 

أافظ مقدم المتام عهو منهج مؤلف األر  أيا تقيد مرقم موادم ونق  هياا مهحقات  -1
التي وردت في آ ر المتام واذلك التقرياات التي قام مها عهما  المتام وفي نماذ  العقود 

، المواد الثالث  019إلو  019هرامه  ، ولمن معه المواد سقلت من  ، وفي المواد من رقم 
األولو في هأمام اللهع ، والبقية في مداية الف   الثاني في النشوز ودواعي الشقاق مين الرواين 

ذلك فقاي لم هعثر عهو فذم المواد في اللبعة المتوفر  لدي آنذاك ومعا الحممين ، وسألت  عن 
 ، ولم هفهح في الح وي عهيها . 

أافظ عهو فوامش المتام اما وضعها مؤلف األر  ، وهضاف إليها تلريج األأاديا  – 9
التي ذارفا الشي  من عامر ، اما قام متعهيقات مفيد  عهو معه المواد ، وقد تمثهت تهك التهود 

فامشا هضافها عهو فوامش األر  ، وهبهبها تلريج األأاديا النبوية الشريفة التي  191ي ف
 ذارفا الشي  محمد من عامر .

هضاف فهرسا لألأاديا التي وردت في المتام ولم يرد ذلك في هر  المتام ، وعدد  – 5
 . 591- 519األأاديا واأد وامانون أديثا ، هدراها في آ ر المتام م 

ر عم  الشي  محمد األمين إضافة مهمة لهمتام وتتويتا لعم  الشي  محمد من عامر يعتب   
وإشاد  م  في مشرق الوهن العرمي ، ويدي عهو قيمة ما قام م  من  دمة تتام المذفب المالمي 

                                                           

مهلص األأمام الشةةةةةةرعية عهو المعتمد من مذفب المالمية ، قدم ل  وشةةةةةةرح هأاديث  وعها عهي  ، فاةةةةةةيهة  -1 
 .1 – 5الشي  محمد األمين من ميب  م 
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، و  برو في ذلك فهو هوي تقنين لقواعد وهأمام   ، وأبذا لو استمم  فذا التهد منضافة 
 . (1)ترد في المتام فيعيد هبع  من اديد مع التعهيا عهيهاالمواد التي لم 

 ثالثا : اإلضافة على الكتاب في السودان

 الي مشاراتي في ااتماإ اتحاد المحاام والمتال  الدستورية الذي عقد مممهمة البحرين      
 ، التقيت هأد هعاا  المحممة الدستورية في امهورية السودان ، وفو 9115في شهر مارو 

األستاذ المستشار هاوادم السرفي زيدان علية ، فأ برني هن  قام متأليف اتام معنوان " تممهة  
اتام مهلص األأمام الشرعية عهو المعتمد من مذفب المالمية " تقنين الفق   التنائي 

 9111اإلسالمي عهو المذفب المالمي ، من منشورات اللرهوم عارمة الثقافة العرمية لسنة 
 معد عودتي لهح وي عهو نسلة من  فهم هفهح في ذلك .وقد سعيت 

ه برني هياا األستاذ المذاور هن  قام متأليف فذم التممهة منا  عهو ههب من األستاذ محمد    
من أمد البادي رئي  محممة العين مدولة اإلمارات العرمية ويشغ  ا،ن واي  وزار  العدي مها ، 

معه المهتمين مالمتام ، فيحاولون استمماي اهد الشي   وفذا يدي عهو العناية التي يواليها
 محمد من عامر فيما قام م  من محاولة تقنين الفق  المالمي .

وإلو هن يممنني اله  من الح وي عهو نسلة من فذا العم  تتب اإلشار  إلو هن اتام    
ما اقت ر تعازير ، وإنمهلص األأمام في األر  لم يتناوي األأمام المتعهقة مالترائم االحدود وال

عهو النمام القاائي واألأواي الشل ية والمعامالت والمواريا ، لذلك قام ناهم المتام الشي  
ما  العينين من العتيا منضافتها في نمم  ، وهد هها ضمن القسم الرامع : في الدما  والحدود 

سم : األوي من فذا الق والمواريا ، واان في األر  متعهقا مالمواريا فقا ، وقد تامن البام
التنايات الموابة لهعقومة في : القت  والترح والرني والقذف وشرم اللمر والسرقة والبغي والحرامة 
والرد  والرندقة وسب اله  وسب األنبيا  والمالئمة وعم  السحر وترك ال ال  وال يام وقد اعتمد 

                                                           

م ، نسةةلة من اتام  9111مقامهتي ل  في ) همو هبي ( سةةنة  هفديت لهشةةي  محمد األمين من ميب  هانا  -1 
 .البغية من مهلص األأمام الشرعية ، وقد تامن المواد الناق ة من اتام 
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لك الشي  من عامر .وقد راغ ذومذلك فنن نمم  استمم  م  اهد  فيها عهو قوانين امن اري
 . 971إلو  999في األميات من رقم 

وعم  فايهة المستشار هاوادم السوداني يعتبر هياا تممهة لتهد الشي  محمد من عامر ،     
فقد ه برني هن  راغ األأمام التنائية في شم  مواد قانونية استنادا إلو الفق  المالمي ، وسأوار  

 من  إن شا  اله  تعالو .السعي لهح وي عهو نسلة 
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ي   منا الملاف أوي اتام الشي  محمد من عامر مهلص األأمام الشرعية عهو المعتمد    
  -من مذفب المالمية إلو النتائج التالية : 

يعتبر المتام هوي محاولة في تقنين الفق  المالمي ، فهم يسبق   في ذلك هأد ، ربم واود  – 1
 ة تمت في معه المناها .محاو ت ارئي

أمي اتام الشي  محمد من عامر معناية القاا  والمحامين وهف  القانون في ليبيا واعتمدوا   -9
 عهي  في أ  المثير من القاايا و ارة في متاي األأواي الشل ية .

 ناي المتام افتمام العهما  ورااي القاا  في المشرق العرمي ومغرم  وانوم  ، فنتد قيام – 5
هأد عهما  المغرم وقااتها يقوم منمم المتام في هلفية توازي نمم العارمية في القاا  ، اما 
هن هأد قاا  اإلمارات العرمية المتحد  قام متقديم المتام من اديد مع تلريج هأاديث  والتعهيا 

ن م عهي  ، يااف إلو ذلك ما قام م  هأد قاا  السودان من تممهت  ماألأمام التنائية م ابة
 الفق  المالمي .

هن اهد الشي  محمد من عامر يتب هن يناي أم  من الدراسة والبحا العهمي ، عهو هن  – 0
يام إلي  التهود التي قام مها القاا  من مشرق الوهن العرمي ومغرم  وانوم  ، ورمما يمون ذلك 

 في مؤتمر عهمي تقوم م  إأدن التامعات الهيبية .
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 . م1791 9طهرامه   هشي  اللافر هأمد الراوي ، نشر دار الفرااني لهعالم ليبيا :   - 1
هعالم من هرامه  : تأليف األستاذ عهو م لفو الم راتي ، اللبعة الرامعة ، دار التمافيرية  -9

 م . 1791ليبيا  لهنشر والتوزيع واإلعالن ، م راتة
هنوار البروق في هنوا  الفروق : المعروف ممتام الفروق ، لإلمام شهام الدين هأمد من  - 5

 إدري  ال نهااي المشهور مالقرافي ، عالم المتب ميروت ، مال تاري  .
إيااح المسالك إلو قواعد اإلمام همي عبد اله  مالك : ألأمد من يحيي الونشريسي  ) ت  - 0

( دراسة وتحقيا األستاذ الداتور ال ادق عبد الرأمن الغرياني ، نشر اهية الدعو  فة  710
 م . 1771اإلسالمية هرامه  ، 

البغية من مهلص األأمام الشرعية عهو المعتمد من مذفب المالمية  نمم الشي  ما   – 5
ر مته  م ( تحقيا د / امعة محمود الرريقي ، نش 1759فة / 1591العينين من العتيا ) ت 

 م . 9119  1الثقافة العام ، منغازي ، ليبيا ، ط /
مالد شنقيا المنار  والرماط : تأليف األستاذ اللهي  النحوي : نشر المنممة العرمية لهترمية   - 1

 م . 1799والثقافة والعهوم تون  
محمود  ةتحقيا المهمية في نمام التستي  العقاري الهيبي والمغرمي : تأليف الداتور امع  - 9

 .1775الرريقي ، نشر ممتبة هرامه  العهمية العالمية هبعة هولو 
تراام المؤلفين التونسيين ، لمحمد محفو  ، هبع دار الغرم اإلسالمي  ميروت لبنان ،    -9

 م .  1770اللبعة الثانية ، 
يثا  ، تأليف دتراام ليبية : دراسة في أيا  وآاار معه الفقها  واألعالم من ليبيا قديما  وأ - 7

 م . 1779الداتور امعة محمود الرريقي ، اللبعة األولو هرامه  
التعهيا عهو قانون األأواي الشل ية ، التر  األوي : الروا  واللالق األستاذ الداتور  - 11

 م المغرم . 1790فة  1010،  1هأمد اللمهيشي ، ممتبة المعارف ، ط 
 عينين من العتيا ، تحقيا د / محمد هريف نشر دار مرمي الرأهة المعينية ، لهشي  ما  ال – 11

 . 1رم  ، المغرم ، ط/
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في األدم والمقاومة : نماذ  من زاوية السمار  المعينية في ال حرا  تأليف األستاذ ما   -19
 .       1777العينين من ما  العينين ، منشورات مرار البحا والتوار  الثقافي ، اللبعة األولو ، 

واعد الفق  ، هو اتام القواعد ، لقاضي التماعة همي عبد اله  محمد من هأمد المقري ) ق -15
فة( تحقيا ودراسة الباأا محمد من محمد الوردامي ، رسالة اامعية مدار الحديا  959ت

 ، 1791الحسنية المغرم 
لو     و مباأا في المذفب المالمي مالمغرم : لألستاذ الداتور عمر التيدي  اللبعة األ -10

 ، الرماط . 1775
محاضرات في تاري  المذفب المالمي في الغرم اإلسالمي : لألستاذ الداتور عمر التيدي  -15

 . 1799، دار عما  ، الرماط 
المدونة المبرن : لإلمام مالك ، رواية اإلمام سحنون عن اإلمام امن قاسم ، دار الفمر  -11

 م . 1799فة  1519ميروت ، 
أمام الشرعية عهو المعتمد من مذفب المالمية ، لألستاذ محمد من محمد مهلص األ -19

م . اللبعة الثالثة  1759م ( هبع م ر ،  1711من عامر ، المحامي الشرعي في منغازي ) ت 
 ت . –م ، هبعة اإلمارات العرمية المتحد  ، د  1771: 
مد عبد ني : األستاذ الداتور محمهمية األراضي في ليبيا في العهود القديمة والعهد العثما -19

 م . 1790التواد محمد ، اامعة القافر  فرإ اللرهوم 
واائا امعية عمر الملتار : تأليف األستاذ محمد مشير المغيرمي ، هبع القافر  م ر ،  -17
 مؤسسة دار الهالي .  1775يناير 


