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احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل سيدنا حممد النبي األمني, وعىل آله 
 .وأصحابه أمجعني, وعىل من تبعهم بإحسانٍ إىل يوم الدين, أما بعد

ى من هذه الورقة هو تيسري سبل دراسة الفقه املالكي وتدريسه; ليكون فإن الغرض املتوخَّ 
لراغب فيه عىل بصرية من أمره, وبيِّنةٍ من هذا الفقه الذي يشكل ركيزة الفقه املستعد لذلك وا

اإلسالمي, ويعترب عموده الفقري باعتباره فقهاً جامعاً بني املنقول واملعقول, ومزاوجاً بني الرأي 
 .الرشيد واألثر السديد

بال حفظ, وال رتح اجلمع بني طريقتي احلفظ والفهم; إذ ال فهم قامل يف املنهج يَ وعِ وقد رُ 
َ (فائدة من حمفوظ غري مفهوم, ففي احلديث  بَّ  اهللاُنَرضَّ رُ هُ فَ غَ بَلِّ تَّى يُ ظَهُ حَ فِ يثًا فَحَ دِ نَّا حَ عَ مِ مِ أً سَ رَ امْ

يهٍ  قِ هٍ لَيْسَ بِفَ لِ فِقْ امِ بَّ حَ رُ نْهُ وَ هُ مِ قَ وَ أَفْ نْ هُ هٍ إِىلَ مَ لِ فِقْ امِ العلم من كل  حيمل هذا: (, وفيه أيضاً )حَ
لَفٍ عدوله, ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني يشري ) حيمل(, ولفظ )خَ
ويف القرآن الكريم , إىل احلفظ, وباقي ألفاظ احلديث تشري بوضوح إىل أمهية الفهم ورضورته

 :, واألحاديث يف هذا املعنى كثرية, وقد قيل)ففهمناها سليامن(

 فعلمك يف الكتب ال ينفع    إذا مل تكن حافظاً واعياً 
 وعلمك يف البيت مستودع    وحترض باجلهل يف جملس

 يكن دهره القهقر يرجع    هكذا عمرهومن يكن يف 

 .االنتقال من األسهل إىل السهل: كام روعي يف هذا املنهج ثانياً 

 .اربط املسائل بأدلتها, ورد الفروع إىل أصوهلا وقواعده: وروعي فيه ثالثاً 

د هذه الطريقة يمكن ختريج مجلة من محلة الفقه العاملني به, واملنافحني عنه, وإنه باعتام
 .والعارفني بأرساره, والقادرين عىل التعامل اإلجيايب مع قضاياه ومصادره وموارده
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من  إن الفقه املالكي هو الطبعة األخرية لفقه أهل املدينة, وقد سامه بذلك االسم مجاعةٌ 
ه )الرد عىل أهل املدينة(العلامء, منهم اإلمام حممد بن احلسن الشيباين يف كتابه املمتع  , وإنام كان ردُّ

 .يف هذا الكتاب عىل اإلمام مالك وتالمذته

لَم حافظ املرشق واملغرب أبو عمر بن عبد الرب يف كتابه  الكايف يف فقه (ومنهم اإلمام العَ
 ).أهل املدينة املالكي

, بدأ مع ربيعة بن عبد  وعىل هذا األساس فقد بدأ تدريس هذا الفقه منذ زمنٍ سحيقٍ
الرمحن شيخ مالك, حيث كان رمحه اهللا صاحب مسائل وأصول, وقد عرف يف كتب الطبقات 

; الستعامله القواعد واألصول يف التدريس واإلفتاء, وكان من الذين دافعوا عن )ربيعة الرأي(بـ
, واعتباره الصورة النهائية للسنة النبوية الرشيفة, وقال يف ذلك مقالته حجية عمل أهل املدينة

 ).رواية ألف عن ألف, أحبُّ إلينا من رواية واحدٍ عن واحد: (الشهرية

كام بدأ تدريس هذا الفقه عىل يد رجلٍ آخر, هو اإلمام حممد بن شهاب الزهري, وقد كان 
رة, بل يف  . العامل اإلسالمي كلهرأس مدرسة احلديث يف املدينة املنوّ

ج مالك رمحه اهللا بجلَّة علامء املدينة, ويف مقدمتهم ربيعة الرأي يف املسائل, وابن وقد خترَّ 
جملس : له جملسان شهاب يف اآلثار, فكان مالك إماماً يف املذهبني, ورأساً يف الطريقني, وقد كان

تالمذته, فجمعوا بني متحيص  تبعه يف ذلكللتحديث والرواية, وجملس للمسائل والفتيا, وقد 
احلال يف املدرسة املالكية املغربية, والتقعيد والتأصيل,  الروايات, والتدقيق يف املنقوالت, كام هو

 .واالجتهاد والتعليل, كام هو احلال يف املدرسة املالكية العراقية

وقد استمر شيوخ املذهب وأئمته خيتارون املقررات الدراسية عىل وفق املنهجني 
, إىل منتصف القرن الرابع, حيث بدأت معامل وحدة املنهج الدرايس ترتسم  السابقني, إفراداً ومجعاً

هـ رمحه اهللا تعاىل, فقد  386املتوىف سنة  يف القريوان مع شيخ املذهب أيب حممد عبد اهللا بن أيب زيد,
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النافعة للمتعلمني, باكورة املقررات الدراسية اجلامعة للمسائل الفقهية ) الرسالة(كان كتابه 
  :واملؤلفة ابتداءاً للدارجني يف العلم املبتدئني, فقد قال رمحه اهللا يف فاحتتها

فإنك سألتني أن أكتب لك مجلة خمترصة, من واجب أمور الديانة, مما تنطق به األلسنة, (
من مؤكدها, : وتعتقده القلوب, وتعمله اجلوارح, وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن

وافلها, ورغائبها, ويشء من اآلداب منها, ومجل من أصول الفقه وفنونه, عىل مذهب اإلمام ون
فسري مالك بن أنس, رمحه اهللا تعاىل وطريقته, مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من ت

, ملا رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان, كام تعلمهم حروف القرآن, الراسخني, وبيان املتفقهني
 . لوهبم من فهم دين اهللا ورشائعه; ما ترجى هلم بركته, وحتمد هلم عاقبتهليسبق إىل ق

 ).فأجبتك إىل ذلك; ملا رجوته لنفيس ولك من ثواب من علم دين اهللا أو دعا إليه

 .وقد استقر هذا املنهج يف املدرسة املالكية إىل اليوم

بتغاء احلفاظ عىل ومن أجل استمرار تالقح أجيال العلامء, واللحارض باملايض  اً ربطو
وحدة املدرسة املالكية وختريج علامء أكفاء, يعيدون للفقه نضارته, وللدرس العلمي حالوته, 
نقرتح هذا الربنامج الدرايس للفقه املالكي, متوخني فيه االنتقال من األسهل إىل السهل, ومن 

هني عىل أعظم الطرق يف الوجيز إىل البسيط, واجلمع بني املسائل واألصول, واألدلة والفروع, منب
, مقسمني ذلك عىل ثالثة مراحل ابتدائية, ومتوسطة, وهنائية, واهللا اهلادي إىل سواء : التدريس نفعاً

 .السبيل
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 :املسائل: أوالً 

 :الكتب املقرتحة
مد عبد الواحد بن عارش , للعالمة أيب حم)املرشد املعني, عىل الرضوري من علوم الدين(

 :, وحيسن تقسيمه تدريساً عىل ثالثة أقسام1)هـ1040: ت(األنصاري الفايس 

 .الطهارة وما تعلق هبا قبالً وبعداً : القسم األول
, وسننها كذلك, ونفلها: الصلوات: القسم الثاين  .فرضها مطلقاً
 .الزكاة والصوم واحلج: القسم الثالث

 : رشوحه املقرتحة

, وهو نافع اهللا املؤقت باملسجد األعظم اليوسفي بمراكش حممد بن عبد, املتني احلبل −1
, وال له به صلة  .ملن مل يسبق له أن سمع بالفقه أصالً

 ., للعالمة حممد بن أمحد ميارة, وهو مناسب جداً للمبتدئنيالدر الثمني واملورد املعني −2

                                                 
, بني فيها من أحكام الدين الرضوري الذي ال يسع أحداً جهل 317 وحيتوي هذا املتن عىل  1 ه, فبدأ بمقدمة كلية يف العقيدة عىل مذهب إمام أهل بيتاً

ب جامع السنة واجلامعة أيب احلسن األشعري سامها أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد, ثم استغرق النظم العبادات وما يتعلق هبا, وختم ببا
بذلك قد احتو هذا املتن املنظوم عىل مهامت اإلسالم  يف التزكية واآلداب واألخالق املحمدية سامه مبادئ التصوف وهوادي التعرف, ويكون

هب حفظاً واإليامن واإلحسان, وجدير بالذكر أن هذا املتن قد اشتهر يف املذهب, وكتب اهللا تعاىل له القبول إلخالص مؤلفه, وقد اعتني به يف املذ
, ويمتاز رشحه هذا بإجياز واختصار يوضح معاين األبي  .ات ومرامي اجلملودراسة ورشحاً وتقريراً
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 :األدلة: ثانياً 

لألستاذ احممد بن حممد العريب ) ني عن أدلة املرشد املعنياملب(يكتفى يف هذه املرحلة بكتاب 
ي يظن أهنا ترشح هذه املنظومة باالستدالل هلا, وهي يف تالعمراوي, مع احلذر من بعض الكتب ال

 .احلقيقة تستدل عليها

 : األصول: ثالثاً 

مته, منظو املرشد املعنيصاحب يكتفى يف هذه املرحلة باملقدمة األصولية التي افتتح هبا 
للعالمة الواليت, وهو رشح ملنظومة لطيفة يف ) إيصال السالك يف أصول مذهب مالك(وبكتاب 

 .أصول املذهب, نظمها العالمة ابن أيب كف رمحه اهللا
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 املسائل: أوالً 

 :الكتب املقرتحة

, )هـ386تويف ( رمحه اهللا القريواين بن أيب زيدا أيب حممد عبد اهللا لإلمام الفقهية رسالةال
, ويستعان , واالستعانة برشح الشيخ زروق, فهو مفيد جداً  أيضاً  برشح أيب احلسن املنويف مقرراً

 .برشح غريب الرسالة البن محامة املغراوي

 :وتقسم عىل أربعة أقسام
كتاب الطهارة إىل كتاب احلج, مع إدخال الغاية ابتداءا : العبادات: األول

 .وانتهاءاً 
 .ضاحي والعقيقة واجلهاد واأليامن والنذور والذكاةاأل: الثاين
 .كتاب النكاح ولواحقه: الثالث
 .البيوع وما شاكلها: الرابع

 :األدلة: ثانياً 

 .لإلمام مالك رمحه اهللا )املوطأ( −1
 .لألستاذ احلبيب بن طاهر )وأدلته املالكي الفقه( −2
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 األصول: ثالثاً 

ي لإل )تقريب الوصول إىل علم األصول( −1 زَ د بن أمحد بن جُ مَّ اسم حمُ ام أيب القَ تويف (مَ
 .اً يف هذه املرحلة, وهو نافعٌ جدَّ )هـ741

عبد اهللا حممد بن أمحد لإلمام أيب , )مفتاح الوصول إىل بناء الفروع عىل األصول( −2
اين  احلسني سَ يف التِّلِمْ عىل علم  , لالستعانة به عىل مترين الطالب)هـ  771 تويف(الشهري بالرشَّ

 .اخلالف ورشوط االستدالل وصحة األدلة
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 املسائل: أوالً 

 :الكتب املقرتحة

 .)هـ776تويف ( الشيخ اإلمام خليل بن إسحاق اجلندي خمترص −1
بن حممد أمحد  أيب الربكات للشيخ اإلمام )الرشح الكبري ملخترص سيدي خليل( −2
 .عد عروس, فال عطر ب)هـ1201تويف ( الدردير

 :ويستعان بـ
 ينيّ عَ أيب عبد اهللا حممد بن حممد الرُّ  للعالمة) يف رشح خمترص خليلمواهب اجلليل ( −3
 .)هـ954تويف ( اباحلطَّ ب الشهري

 .)هـ1299توىف(حممد بن أمحد عليش  ,)منح اجلليل رشح خمترص خليل( −4
 ةحممد عرف ة سيديللعالم ,)حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري لإلمام الدردير( −5
 .كل الصيد يف جوف الفرا: كام قيل )هـ 1320تويف ( الدسوقي

 :األدلة: ثانياً 

 بن عبد الرب يوسف لإلمام أيب عمر )اجلامع ملذاهب علامء األمصار االستذكار( −1
 .مقرراً  )هـ463تويف (القرطبي األندليس 
 :ويستعان بـ

 ., له أيضاً )نيدملا يف املوطأ من املعاين واألسا التمهيد( −2
 .)هـ422تويف ( البغداديبن نرص عبد الوهاب اإلمام أيب حممد للقايض  املعونة −3
 .له أيضاً  اإلرشاف −4
احلجاج يوسف بن دوناس بن  أيبمام , لإلهتذيب املسالك يف نرصة مذهب مالك −5

 .فندالويالسى املغريب يع
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 :األصول: ثالثاً 

أمحد  نلإلمام شهاب الدي يف اختصار املحصول من علم األصول رشح تنقيح الفصول −1
 .)هـ684تويف ( القرايف بن إدريس
 389(تويف  ارالقصَّ عيل بن أمحد األهبري البغدادي الشهري ب اإلمام أيب احلسن )مقدمة( −2

 .)هـ
اهللا بن احلاج إبراهيم  عبدلإلمام العالمة  )نرش البنود(برشح مؤلفه له  )مراقي السعود( −3

 ).لالستعانة( )هـ1233تويف ( العلوي الشنقيطي

 .ك أهم مصادر تكوين الفقيه عىل طريقة املالكية, عرب مراحل التكوين الثالثةتل

ولكن هذا الربنامج ال يمكن أن يؤيت الثمرة املرجوة منه, ويوصل إىل اهلدف املنشود من 
تسطريه إال باعتامد طريقة مثىل يف التدريس, وذلك ما نقرتحه عىل الراغبني يف عرشة نقاط, 

 :فإليكموها

 .ار املحفوظ عند بدء كل حصةاستظه −1
 .التذكري بعنارص الدرس املايض, وجعل ذلك مدخالً للدرس احلارض −2
 .رشح املفردات اللغوية املوجودة يف النص املراد تقريره −3
 .رشح املصطلحات الفقهية اجلديدة −4
 .إعطاء خالصة مركزة وواضحة ملسائل الدرس −5
 .ها العامة, وأصوهلا الكليةربط إمجايل للمسائل املقررة بأدلت −6
 .رسد النص املدروس من الرشح املعتمد يف الربنامج −7
تدوين الضوابط الفقهية املوجودة يف الباب, عىل لوح القسم أو يف دفاتر الطالب, إن  −8

 .مل يكن ثمة لوح يكتب عليه
 .تدوين القواعد الفقهية الناظمة للباب موضوع الدرس, مع غريه من األبواب −9

 .تدوين املستثنيات والنظائر −10
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 تاريخ هذه عىل هذا املنهاج درج أئمتنا العلامء, وهبذه الطريقة خترج أفواج الفقهاء, يف
 :األمة, فقد قال اإلمام ابن عرفة

 صورةِ  لِ شكِ ملُ  إيضاحٍ  وتقريرُ      نكتةٌ  رسِ الدَّ  ن يف جملسِ إذا مل يكُ 
 ةِ رَ ـكفِ  أبدته نتيجةُ  أو إشكالٍ     لٍ مقفَ  لُّ أو حَ  قلِ ـالنَّ  غريبِ  وعزوُ 

 ةِ ـلَّ خِ  أقبحُ  كُ فالرتَّ  نْ وال ترتكَ     واجتهدْ  لنفسكَ  فدع سعيه وانظرْ 

ري يف اإلمام املقَّ  وقد اشرتطوا يف التأليف رشوطاً هي بعينها رشوط يف التدريس, قال
 :)1/246(أزهار الرياض ما نصه 

ل, أو خطأ فيكمَّ  ناقصاً  فَ يشء مل يسبق إليه فيؤلف, أو يشء ألِّ : املقصود بالتأليف سبعة
 . جتمع, أو منثور فريتبق فيُ رتفخترص, أو مُ ل فيُ فيرشح, أو مطوَّ  لٌ كِ شْ و مُ فيصحح, أ

 :قد نظمها بعضهم فقالو

 لكل لبيب يف النصيحة خالص    ة ــسبع فَ ـأال فاعلمن أنَّ التألي
 و إبداع حرب مقدم غري ناكص    فرشح إلغالق وتصحيح خمطئ

 ناقصو تقصري تطويل وتتميم     رقـع مفــور ومجــو ترتيب منث

القانون يف (يف كتابه املمتع املفيد  ص العالمة اليويس رمحه اهللا ما سلف بقولهوقد خلَّ 
ومن متام األهلية أن حيسن صنعة ( :)وما بعدها 335ص( )أحكام العلم وأحكام العامل وأحكام املتعلم

لٍ لفنٍّ وال  حيسن هذه التدريس, وكيفية اإلمالء والتقرير, والتحرير والتنقري, فإنه رب حمصِّ
الصنعة, فيقع يف ختليط وتشتيت, فالواجب يف ذلك إذا جلس أن يصغي إىل القارئ, حتى إذا فرغ 
من القدر املحتاج إليه, رشع هو بعد ما مر من االستفتاح, فاشتغل بتقرير الكالم وتصويره, بعبارة 

 .تليق باحلارضين

قط األلفاظ املفردة, إحدامها أن يلت: وللناس يف ذلك عند الدرس والتصنيف صنعتان
, وحيرر فيها اللغوي والرشعي والعريف, واحلقيقة واملجاز, واملنفرد واملشرتك,  فيفرسها لفظاً لفظاً
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ونحو ذلك, واملفرد والتثنية, واجلمع املصحح واملكرس, واملرصوف واملمنوع, واملصحح واملعلل, 
 .التصديق بعد التصور ونحو ذلك, حتى إذا فرغ منها رجع إىل الرتاكيب, ففرسها وبني

 .أن خيلط الكل, ويرضهبا رضبة, ففي كل تركيب يبني مفرداته ونسبته: ثانيتهام

واألوىل أحظى بتحرير املفردات عىل ما ينبغي, ولكن ال ختلو من صعوبة عىل املبتدئ 
 .وهتويل عليه, فهي الئقة باملتوسط واملنتهي, والثانية أرفق

بهة, أو رأي باطل قرر ذلك كله, عىل ما صار إليه ثم إن كان يف الكالم بحثٌ أو ش
صاحبه, وال يمنعه بطالنه عنده من تقريره, كام هو شأن أهل الطيش واجلهل, ثم يقرر جواب 
ذلك أو الرد عليه إن كان يف الكالم, وإال أجاب من عنده إن أمكنه, وإن يرسَّ اهللا اجلواب عىل 

يحاً عنده, وال يستنكف عن قبوله لصدوره ممن لسان أحدٍ من احلارضين فليقبله إن كان صح
, وحق العامل أن )احلكمة ضالة املؤمن(دونه, فإن احلق خلق من خلق اهللا يظهره اهللا حيث شاء, و

ال يعتقد أن األمر مقصورٌ عليه, وال أنه يف غنية عن الزيادة, وكفاية عن الفائدة, هيهات, بل حقه 
 ).أن جيلس عىل نية أن يفيد ويستفيد

 :وقال يف صفة التأليف

شخص ذو ملكة تامة ودراية كافية, وال يستغنى عنه, وهو أعرف : واملصنفون فريقان(
بام يصنع, وشخص ذو ذكاء وفطنة, ويأخذ الكتب فيستخرج لباهبا, وحيسن رصفها وترتيبها, 

 به املبتدئ واملتوسط, وحق اجلميع حتري الصدق والتحقيق, واشتامل الوضع عىلوهذا ينتفع 
, واختصار ما كان  فائدة معتربة تستحصل, كاخرتاع ما كان مغفوالً عنه, ومجع ما كان مفرتقاً
, أو  , تتميامً أو تذييالً , وتكميل ما كان ناقصاً , وبسط ما كان مغلقاً مطوالً, وهتذيب ما كان حمشواً

, وعقد منثور ليحفظ, وحل معقود ليفهم, أو غري  , أو تعريفاً أو ترتيباً ذلك من الفوائد, تصحيحاً
 .)وإال فتسويد قرطاس, وتعديد وسواس
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وبعد أهيا السادة, فذلك ما جادت به القرحية الكليلة, وأفرغته سواداً يف هذه الصحائف 
, فذلك غاية املبتغى منه واملرجو من وجلَّ  املبيضة, فإن يكن قد صادف قبوالً عندكم بعد اهللا عزَّ 

 . وال يل قدم راسخ يف املعرفةتسطريه, وإال يكن ذلك فام أنا بمدعٍ علامً 

 .واهللا هيدي من يشاء إىل الرصاط املستقيم

رمضان  23وكتبه تسويداً بمدينة ليدن هبولندا, حممد العمراوي, ظهر يوم السبت 
 .م2007أكتوبر  6هـ, 1428

 


