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 الكيالمكتب المذهب ثاني  الكبرىمدونة ال  

املروية عن املبوبة جمموعة من األسئلة الفقهية وأجوبتها  املدونة ُتطلُق على

 ت:تقي الرمحان بن القاسم العُ  بواسطة تلميذه عبدبن أنس مالك اإلمام 

عن ابن القاسم  روايةابلـ على الشكل احلايل ـ تلك األجوبة  نُ دو   هـ ومُ 190

وذلك هـ 240: سحنون تبد السالم بن سعيد التنوخي امللقبعتلميذه:  هو

فإنه ملا تفقه  إىل املشرق تهرحل أسد بن الفرات اليت عاد هبا من مدونةبعد 

 بن أنس، وملا فرغ من مساع ااإلمام مالك صد  فقهـ 172عام ابلقريوان رحل 

أن يزيده قال له: حسبك  هكان كلما طلب منو  مالكا   استزاد  اإلماماملوطأ، 

  .1 ما للناس

فرأى أسد أمرا يطول عليه وخاف من طول ُمقامه أن يفوته ما رغب فيه من 

ل والرواية عنهم فرحل إىل العراق، وطلب من مالك أن يوصيه عندما ل قاء الرجا

هم  مبفارقة جملسه، فقال له: أوصيك بتقوى هللا العظيم، والقرآن، ومناصحة 

. مث رحل إىل حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة ابلعراق، والزمه، 2هذه األمة
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 –وأخذ عنه كتبه، وتعلم فقه العراقيني الذي امتاز بكثرة التفريع واالفرتاض 

يف حني أن الفقه املالكي يقتصر  –أي: تقدير املسائل املتصورة واإلجابة عنها 

 على النوازل الواقعة، وال يفيت يف املتوقعة.

مسائل حممد بن احلسن من كتبه، وقدم هبا املدينة ليسأل عنها  ُجل   ن قلو     

ىل مصر، ليسأل عنها اه قد تويف فرتك املدينة إفألف مذهبه، إىلمالكا ، ويردها 

، وحسن التخريج على ، وصدق الرواية عنهتهمز تالمذته الذين عرفوا بطول مال

جابته على كان يقصر إىل ابن وهب، فلم جيد عنده مطلبه، إذ  أصوله، فلجأ إ

عليه ، ومل يرو عن مالك الفتاوى يف كل ما اشتملت ما كان مرواي  عن مالك

رواية كتب العراقيني، ألنه مل يفتح ابب الفرض والتقدير، فما كانت تسعفه 

ىل أشهب. ومل يكن أشهب ابلفقيه الذي يراتح ، ولذلك تركه إابن وهب فقط

 .ء مالك، وختطئته لهراأسد إىل إجاابته، لكثره خمالفته آل

الرمحن بن  ىل عبدعند هذين الصاحبني، اجته إوملا مل جيد أسد طلبته   
بنص قول مالك  فيه ها أجابممستني كتااب ،  ولزم جملسه ود و ن  عنهُ القاسم، 
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مما مسع منه أو بلغه أو قاسه على قوله وأصله فحملت عنه ابلقريوان وكانت 
 3 "و"كتب أسد"، و"مسائل ابن القاسم تسمى بـ "األسدية"،

   

 وكانت إجابات ابن القاسم على أربعة أنواع:  

 .استيقنها، فهذا يذكر روايتهالك و ما علم فيه رواية عن م: ـ أحدها

ما ترجح عنده فيه رواية، وهذا يقول فيها: أخال أو أظن أو أحسب، : ـ وثانيها

 .وليس ذلك النوع قدرا  قليال  

فيه عن مالك قوال  ابليقني، وال الرجحان، ولكن حيفظ ماال حيفظ : ـ وثالثها

 .له مثيال ، فيحكم فيه مبثل ما حكم به مالك يف املثل

ماال حيفظ فيه عن مالك رواية، وال يعرف مماثال  له يف فقه مالك، : ورابعها ـ

 .فكان جييب فيه ابجتهاده الشخصي على األصول املالكية

ومن جمموع هذه األجوبة تكونت األسدية، فسافر هبا أسد إىل القريوان بعد   

أن ترك نسخة منها مبصر، وانتشرت عنه، وكتبها الناس، وحصلت له هبا يف 
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ليه ما اشتملت عليه من أخال القريوان رائسة. ولكن بعض الناس أنكر ع

ب، وتركت ، وحسبوا ذلك مثارا  للشك، وقالوا جئتنا أبخال وأظن وأحسوأظن

 !ما عليه السلفاآلاثر و 

فقال: أما علمتم أن قول السلف هو رأي هلم، وأثر ملن بعدهم ولقد كنت   

؟ فيقول: بين فيها، فأقول له: هو قول مالكأسأل ابن القاسم عن املسألة فيجي

 .كذا أخال وأرى، وكان ورعا  يكره أن يهجم على اجلواب

  سبب تأليف المدونة:

ابن القاسم من أسد، فأىب عليه، فتلطف حىت وصلت  طلب سحنون مسائل

عما كان يشك فيه، واستدرك  هوأجاب ،ابألسدية إىل ابن القاسم  مث ارحتل  إليه

أشياء كثرية، ألنه كان أمالها على أسد من حفظه. قال ابن احلارث: رحل 

سحنون إىل ابن القاسم وقد تفقه يف علم مالك. فكاشف ابن القاسم عن 

وأسقط من كتب أسد ما كان  4ب مكاشفة فقيه يفهم، فهذهبا هذه الكت

 ظنا  
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، كتب ابن القاسم وهذهباوبعدما تلقى سحنون تلك الكتب على ابن القاسم   

ىل أسد أن )عارض كتبك بكتب سحنون، فإين رجعت عن أشياء مما رويتها إ

 عين(.

وملا وصل ذلك الكتاب إىل أسد غضب، وروي أبنه هم  أبن يراجع كتبه   

ل، وتوكيدا  لرواية العلم، ولكن بعض قعلى كتب سحنون استيثاقا  من الن

أصحابه رده عنه، وأاثروا فيه حدته فقالوا: "تصلح كتبك من كتبه، وأنت 

وشاع ذلك األمر بني الناس، فأقبلوا على   .!! " فرجع عما هم  بهعتها قبلهمس

 .كتب سحنون، وهجروا كتب أسد

 

 ـ تصرف سحنون في المدونة:

ا من خالف كبار أصحاب هبيف املدونة ، فهذهبا وبوهبا، وأحلق نظر سحنون  

روايته من موطأ ابن  مالك ما اختار ذكره. وذي ل أبواهبا ابحلديث واآلاثر من

 .5منها مفرقة، بقيت على أصل اختالهلا يف السماعال كتبا  وهب وغريه، إ
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فسميت ـ تويف ومل يهذهبا ـ  اصل اختالطها يف السماععلى وبقيت منها بقيٌة 

  6 ابملختلطة

 مكانة المدونة: 
: ابألم  ويُعَّب ُ عنهاإليه عند  املالكية ـ بعد املوطأ ـ  املدونة هي أهمُّ كتاب مرجوع  

واملعمول مبحتواُه اآلن يف  املختصرات الفقهية املالكيةلكوهنا أصال  جلميع 

اإلفتاء والقضاء خمتصرها اخلامُس وهو خمتصر خليل الذي اختصر به جامع 

ر من ابن األمهات البن احلاجب الذي اختصرُه من هتذيب الَّبادعي املخت   ص 

ر رحاه املالكي تدو فالفقه  ـالشهري ُملخص املدونة ابختصارهـ أيب زيد القريواين 

اليوم على خمتصر خليل الذي هو العصرُة اخلامسُة النقيُة لزيت هذه الشجرة 

وفيها ـ قال سحنون: "عليكم ابملدونة، فإهنا كالم رجل صاحل  املباركةالفقهية 

 وروايته".
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أفرغ الرجال فيها عقوهلم، وشرحوها وبينوها، فما اعتكف أحد على  ألهنا 

زهده، وما عداها أحد إىل غريها، إال عرف ذلك يف ورعه و  املدونة ودراستها،

 7" ال عرف ذلك فيهإ

، فكان مما قرأه عليه مسائل رشد: "رحل سحنون إىل ابن القاسم وقال ابنـ 

املدونة واملختلطة، ودوهنا، فحصلت أصل علم املالكيني، وهي مقدمة على 

: "أنه ما بعد كتاب روىـ.. وي بعد موطأ مالك رمحه هللاـ غريها من الدواوين 

هللا كتاب أصح من موطأ مالك رمحه هللا، وال بعد املوطأ ديوان يف الفقه أفيد 

  8... من املدونة. واملدونة هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو

 ي يف كتابه )املذهبمهذا وقد تعرض الباحث حممد املختار حممد املا  

 :املالكي( للمدونة من ثالث زوااي

 ـ األولى: من حيث الترتيب : فقال:

                                                           

قرآناً ، وال أحاديث صحيحة، فكيف تستنبط األحكام منها ؟ فقد أجاب الشيخ عليش إن قيل: إن المدونة ليست  7

بأنها كالم مجتهدين، عالمين بقواعد الشريعة والعربية مبينين لألحكام الشرعية، فمدلول كالمهم حجة على من 
 قلدهم منطوقاً كان أو مفهوماً، صريحاً كان أو إشارة .

 ادة .سير أعالم المحدثين بتصرف وزي 8
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يف تدوينها  –رمحه هللا  –يذكر املؤلفون الذين تكلموا عن جهود سحنون   

أنه رتب بعضها، وتويف قبل أن يرتب بقيتها، فكان ما رتبه يسمى ابملدونة، 

منها مما مل يرتب، ، ولكنهم ال يبينون ما رتب 9وما مل يرتبه يسمى املختلطة

 .10 ولذلك رمبا جتدهم أحياان  يسموهنا املختلطة تغليبا  جلانب االختالط

 والواقع أن املدونة املوجودة اآلن يف متناول الناس مرتبة كما يلي:  

بدءا  بكتاب الطهارة، فالصالة، فالصوم، فالزكاة، فبدأت مبسائل العبادات،   

والنذور، فاحلج، فاجلهاد، فأحكام األطعمة، وما يدخل فيها، فاألميان، 

فأحكام الطالق، فالنكاح، فمسائل العتق، فأحكام املواريث، مث ثنت بعد 

ذلك أبحكام املعامالت كالبيوع وما يلحق هبا، واجلعل، واإلجارة، مث ثلثت 

، بعد أن حتدثت ادات، مث ختمت ابحلدود واجلناايتألقضية والشهمبسائل ا

ولكنها ميكن أن تدخل حتت  عن بعض األبواب اليت تتعلق ابملعامالت،
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، ألهنا من أعماله، كأحكام املداين والتفليس، والشفعة، وواثئق القضاء

 .الديون، كالرهن واحلوالة وحنو ذلك

واب هو السمة الغالبة، وإن حدث واملالحظ فيها أن الرتتيب داخل األب  

تيب الذي قام به سحنون اختالط يف بعض املباحث أحياان ، ولعل هذا هو الرت 

 .رمحه هللا

ل هذا هو االختالط وأما الرتتيب بني األبواب فإن املنطقية تنقصه كثريا ، ولع  

 الذي يذكرون

فإنك جتده مثال يذكر الصوم قبل الزكاة، مع أن العلماء درجوا على العكس،   

إذ الزكاة قرينة الصالة يف األوامر، وإن كان هذا ميكن االعتذار عنه أبن 

املطالبني ابلصوم أكثر من املطالبني ابلزكاة يف الغالب، إذ الصوم يطالب به 

ال القادرون ماليا  يطالب هبا إ الكل املكلفني القادرين بدنيا ، بينما الزكاة 

. ومن مث  قدم املؤلف الصوم يةوالقدرة البدنية يف الناس أكثر من القدرة املال

 على الزكاة.
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كما أنك جتده أيضا يبدأ مبباحث الطالق قبل مباحث النكاح، مع أن    

 .العقل يقتضي تقدمي النكاح، إذ ال طالق اال منه

اب املعامالت، مع أن العقل يقتضي أن تكون كما أنه قدم املواريث على أبو   

، آخر مباحث الكتاب، إذ أحكامها آخر ما يتعلق ابملرء من أحكام الدنيا

 .ىل غري ذلك من االختالط الذي يلحظه من يقرأ املدونةإ

 منهجه من حيث االستدالل:ـ ثانياً: 

لقد اهتم سحنون رمحه هللا ابالستدالل كثريا يف مدونته، ولكنه اتبع فيه طريقة  

خاصة، وهي أنه بعدما يذكر املسائل املتعلقة ابلباب يذيلها ابآلايت 

 . 11واألحاديث واآلاثر اليت تنبين عليها تلك املسائل

 ثالثاً : منهجه من حيث االستيعاب:

األسدية، وزاد عليها من آراء كبار  لقد استوعب سحنون يف مدونته مسائل  

وخلصها من األقوال والرواايت املظنونة املرجوع  أصحاب مالك ما اختار ذكره

 عنها عند ابن القاسم 
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واحتج ملسائلها ابآلاثر من روايته ملوطأ ابن وهب، وأضاف إليها الكثري من   

 املسائل املستنبطة يف النوازل الواقعة ـ وكان قاضيا ـ 

 ـ أهمية المدونة: 

إن خري من يتكلم عن أمهية املدونة هو ابن رشد، الذي تناوهلا بدراسات   

هي مقدمة على غريها من الدواوين بعد موطأ )... مستفيضة، إذ يقول عنها

مالك رمحه  12مالك رمحه هللا ويروى أنه ما بعد كتاب هللا أصح من موطأ

 د من املدونة.هللا، وال بعد املوطأ ديوان يف الفقه أفي

واملدونة هي عند أهل الفقه ككتاب سيبويه عند أهل النحو وموضعها من   

 .زئ عن غريها وال جيزئ غريها عنهاالفقه موضع أم القرآن من الصالة، جت

                                                           
 قال محمد المختار المامي:  12

وقيل: الصحيحان هذا هو أحد األقوال في أن الموطأ أصح كتاب بعد كتاب هللا تعالى، وقيل: يساويه في ذلك الصحيحان، 
هما المرتبة األولى بعد كتاب هللا والموطأ بعدهما مباشرة، وقيل: إن المرتبة بعد الصحيحين منازل والموطأ في المنزلة 

 الثانية بعدهما.
 /1، وأصول فقه مالك النقلية: 133 /1، وحجة هللا البالغة 5 /1، وعارضة األحوذي: 203 /18انظر سير أعالم النبالء: 

 رسالة دكتوراه . 267-269
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  :العبدوسي فيها شعرا، قائال وقد نظم اإلمام أبو عمران

  الغـراء يف الـديـن ةاملـدو ن ـف الناس يف كل  الدواوين***مثـلما أل  

 ونـــــاجعلين كسحنف سحنون    ايرب           ***   سحنون ألـفــهـا للطالبـيـن هلـا

 أصول المدونة:  

 األصول أو املراجع اليت ي رجع إليها فقُه املدونة ـ وهذا ابب مهمٌّ ـ  .1
سعيد بن : أـ فقه فقهاء املدينة السبعة وهمـ 1: ُمتعد دٌة ومنها

املسيب، وعروة بن الزبري، والقاسم بن حممد، وعبيد هللا بن عبد 
هللا بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، 

أمساءهم  وقد نظم أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشامو 
 املتوىف حممد بن يوسف بن اخلضر بن عبد هللا احلليب احلنفي

  فقال:  هـ 614

  فقسمته ضيزى عن احلق خارجه   ***  ال يقتدي أبئمة ن  م   أال كلُّ    
 أبوبكر سليماُن خارجه    سعيدٌ *       عروُة قاسٌم** عبيدهللاُ  فخذهم

 وكلهم من أبناء الصحابةقال اإلمام السخاوي :  
 إال سليمان ، فأبوه يسار ال صحبة له13
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  املوطا برواية ابن وهبـ 2

  أسئلة القرويني للفقهاء السبعة اليت وجهها ابن ايب عمران التجييبـ 3

 ..أمسعة أصحاب مالك: أشهب ـ ابن القاسم ـ ابن وهبـ 4

  أسئلة القرويني لإلمام مالك أتليف: عبد هللا بن فروخـ 5

  األسدية )مدونة أسد بن الفرات(ـ 6

   يني ألشهب بن عبد العزيزصر كتاب املـ 7

 

  املدونةشروح  
فأفرغوا فيها جهدهم ابلشرح والتحليل اعتىن ابملدونة كثري من العلماء 

والتأصيل والزايدة واالختصار، ولعل  ما بقي من تراثهم يف هذا اجملال 
به للضياع هو األقلُّ حيُث إن الفقه املالكي الفرعي تعر ضت  كتُ 

ـــ وشروحها خاصة املدونة ــ  كانت لديهد من  رق واإلتالف وتوعُّ حلوا
 ملغرب العريب مناليت حكمت ايف عهد دولة املوحدين ابلقتل وغريه 

فكانوا يُؤتون ابإلبل املوقرة من الكتب فتحطُّ ه 668ــــ إىل ـــ 542 سنة
أمام الناس، ومل تزل تلك  سنتهم حىت يف ميدان عام أمحاهلا وحترُق 
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وقد  كانت دولة  14  وا ذلك الصنيع  الشنيع  أبطلجاء املرينيون ف
و  اليت انقلبوا عليها ـ املرابطني  ملتزمة  ابملذهب املالكي ـ ها وأرادوا حم 

 إفتاء  وقضاء  .
يف كتب الطبقات واحملال إليها  املذكورة وهذه مجلة من شروح املدونة

 : يف كتب الفقه املالكي

 هـ336 كتاب الشرح البن لُبابة الصغري .1

 من املدونة أليب عبيد اجلبرييالتوسط بني ابن القاسم ومالك  .2
  هـ 378

 هـ378 شرح املدونة البن اجلالب البصري .3

 هـ386 شرح املدونة أليب حممد بن الفرج القرطيب .4

 هـ 422 شرح املدونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي .5

 هـ430 تعليق على املدونة البن أيب الطيب العطار القريواين .6

 هـ450 القريواين التبصرة تعليق على املدونة البن حمرز .7

 هـ460 تعليق على نكت املدونة لعبد اخلالق السيوري االقريواين .8

 هـ466 هتذيب املطالب شرح املدونة البن هارون السهمي .9

  هـ 466 النكت والفروق ملسائل املدونة البن هارون السهمي .10

 هـ 478 شرحا املدونة عبد هللا بن امساعيل األشبيلي .11

  هـ485 ايغ املالكيبن الصالتعليق على املدونة  .12

 ه486 الكشف عن أسرار املدونة لعبداحلميد السوسي .13

 هـ485 تعليق على املدونة ابن خلف الطلمنكي .14

                                                           
 401انظر : المعجب  في تلخيص أخبار المغرب البن عذارى المراكشي ص :  14
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 هـ )ط(498 التبصرة تعليق على املدونة لعلي اللخمي املطيطي .15

 هـ536 تعليق على املدونة أليب عبد هللا املازري .16

 هـ541 طراز اجملالس شرح املدونة لسند بن عنان .17

  ط  هـ 544 التنبيهات املستنبطة لعياض .18

 هـ )ط(633 املدونة للرجراجيشرح مناهج التحصيل  .19

 يف غري مواضعها حملمد بن أيب العافية املكناسي املسائل الواقعة .20
 هـ684

 هـ685 تقييد على املدونة لعبد النور العمراين الفاسي .21

  شرح املدونة حلامت بن حممد الطرابلسي  .22
 ه،702 عمران املراكشي الزانيتشرح املدونة أليب  .23

 هـ741 شرح املدونة لعبد الرمحن بن عفان اجلزويل .24

 هـ743 شرح املدونة لعيسى بن حممد الزاووي .25

 ترتيب كتاب اللخمي على املدونة البن أيب عمران التميمي .26
 هـ745

 هـ749 تقييد على املدونة البن حيىي التسويل .27

 هـ750 التونسيشرح املدونة حملمد بن هارون الكناين  .28

 هـ776 تقييد على املدونة أليب عمران العبدوسي .29

 هـ776 سحاق اجلنديإخلليل بن  -غري كامل – شرح املدونة .30

 هـ819 حاشية على املدونة للوانوغي .31

 هـ 827 شرح املدونة خلليفة بن حممد األيب الوشتاين .32

 هـ830 تقييد على املدونة ملوسى بن عمران املكناسي .33
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 هـ830 شرح املدونة ألمحد بن حممد بن البسيلي .34

 هـ837 صيفي وشتوي البن انجي التنوخي – شرح املدونة .35

 هـ863 شرح املدونة أليب العباس القلشاين .36

تكملة حاشية الوانوغي على املدونة حملمد بن أيب القاسم  .37
 هـ866 املشذايل

 هـ887 يئشرح املدونة حملمد بن يوسف املسناوي البجا .38

 هــ919 عقيد البن غازي املكناسيتتقييد وحتقيق التكميل ال .39

 هـ1009 شرح املدونة البن عظوم القريواين .40

 هـ1041 شرح املدونة اليب العباس ابن املقري .41

 هـ1115 شرح املدونة حملمد بن عبد القادر التوايت .42

  يب يجتغريب املدونة لل .43
   

 
 نة:على املدو  ايداتالز 
 

ليس يف املدونة البن رشيق املستوعب لزايدات املبسوطة مما  .1
 هـ376 القريواين

   ) هـ386 النوادر والزايدات البن ايب زيد القريواين .2

 451 سائل املدونة واملختلطة البن يونس الصقلياجلامع مل .3

  
 
  :ملدونة اتصرات خم
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مي القفصي خخمتصر املدونة حلمديس بن ابراهيم بن أيب حمرز الل .1
 هـ299 املصري

 هـ319للفضل بن سلمة اجلهين خمتصر املدونة  .1
 هـ341خمتصر املدونة للطليطلي  .2
 هـ372التهذيب ملسائل املدونة للَّبادعي  .3
  هـ 386خمتصر املدونة البن أيب زيد القريواين  .4
 هـ399خمتصر املدونة البن أيب زمنني األلبريي  .5
 هـ402خمتصر املدونة البن شنظري األندلسي  .6
 هـ440امللخص يف اختصار املدونة أليب القاسم اللبيدي  .7
املقدمات املمهدات ملا اقتضه رسوم املدونة البن رشد اجلد  .8

   هـ520
 هــ520التذهيب على التهذيب إلبراهيم بن بشري  .9

 هـ581العوفية يف شرح التهديب إلمساعيل بن مكي العويف  .10
  هـــ 646جامع االمهات البن احلاجب  .11
 هـ699ذيب املدونة البن الدابغ القريواين تعليق على هت .12
 هـ699نظم الدرر يف اختصار املدونة للشارمساحي املالكي  .13
التقييد على هتذيب املدونة اليب احلسن الصغري الزرويلي  .14

 هـــ719
 هـ731خمتصر على شرح التهذيب أليب احلسن بن بري  .15
 هـ760شرح هتذيب املدونة حملمد بن هارون الكتاين  .16
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   سحاق إيل بن خمتصر خل .17
   ترتيب التهذيب لعبد هللا بن سعيد  .18
 هـ803حاشية على هتذيب املدونة لعيسى بن الوانوغي التوزري  .19
   جامع بني املختصرين قبله(هـ )805الدمريي الشامل لبهرام  .20
شرح على تعليقة أيب احلسن الصغري أليب القاسم التاغدري  .21

 هـ832
 هــ837التنوخي شرح هتذيب الَّبادعي البن انجي  .22
 هــ842روضة األديب شرح التهذيب البن مرزوق التلمساين  .23
 هـ 895حاشية على هتذيب املدونة حملمد بن علي الغرايين .24
 هــ973خمتصر املدونة لعبد الوهاب الشعراين  .25

 طبعات المدونة: 

يف وسيلة اخلط اليدوي   طيلة  ألف وأربعة  ار نحصتداوُل املدونة ونشُرها م ظل  
ق ب  من اتريخبعد  ُمضي    ومل تظهر مطبوعة  إالوعشرين عاما ..   الطباعة ح 

 :تلك اليت صدرت  عنالعربية وكانت أوىل طبعاهتا 

احلاج حممد أفندي الساسي  على نفقةهـ  1323 مكتبة السعادة مبصر عامـ 1
يف ستة عشر جزءا ، أصدرهتا مكتبة السعادة يف مثان  جُمز أة   املغريب التونسي

وعن أمهية هذه الطبعة واألصول اليت رجعت  إليها نكتفي بكالم  جملدات
 العالمة الشيخ سليم البشرياملالكية شيخ  امنهاألزهر جلنة من كبار علماء 

وعبد الَّب  هـ1353 والشيخ حممد بن إبراهيم السمالوطي تهـ " 1335ت 
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حبمد هللا تعاىل قد    ":أمحد منه املالكي واثنان من أبناء الشيخ عليش قالوا 
اطلعنا على نسخة املدونة اليت استحضرها من املغرب األقصى، وطبع عليها 

بنفقته حضرة احلاج حممد أفندي الساسي املغريب التونسي، فإذا هي مظنة 
يف إجراء الطبع  -الركون الصحة والضبط، جديرٌة ابالعتماد عليها، و 

دون سواها؛ لقدم عهد كتابتها، وكثرة تداوهلا أبيدي  -والتصحيح إليها 
علماء املالكية املتقدمني، وملا على هوامشها من التقارير والفوائد لبعض 
أكابر املالكية، كالقاضي عياض، وابن رشد، وغريمها من األئمة األعالم 

غزال  خبط  مغريب واضح، كتبها عبد امللك املتقدمني، وهي مكتوبة يف ر ق   
 بن مسرة بن خلف اليحصيب يف أجزاء كثرية جدا ، واتريخ كتابتها سنة

  15 " هـ476

 دار صادر للطباعة والنشر، : ق ب ل مصورة  من  ذه الطبعةه  نشروقد أُعيد  ـ 2
 يف ست جملدات

واإلرشاد كما صورهتا وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  ـ3 
 جملدا 16 ابلسعودية ونشرهتا يف

املكتبة اخلريية ابلقاهرة سنة : ـ  طبعتها األوىل من  عام  بعد ـ  تهاطبع وقدـ 4
، للقاضي «املقدمات املمهدات»جملدات هبامشها كتاب  يف أربعهـ 1324

 .أيب الوليد ابن رشد رمحه هللا

                                                           
 انظر آخر المجلد الثامن من ط مكتبة السعادة  15
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 يف بريوت سنة – ابلتصوير –الطبعة تلك وقد أعادت دار الفكر نشر ـ 5

  هـ1398

عليها  يف طبعة  هـ 1415 داُر الكتب العلمية يف بريوت، سنة ان ش ر هتكما ـ 6
  جملدات،  يف ست  كمحقق   زكراي عمريات   اسمُ 

  يف تسع جملداتهـ، 1419 املكتبة العصرية يف صيدا بلبنان سنة نشرهتامث ـ 7

يف اثين عشر جملدا   : دولة اإلمارات العربية املتحدة  تهاطبعمث ـ 8
املستشار بتحقيق السيد علي ابن السيد عبد الرمحن اهلامشي هـ، 1422سنة

الشيخ زايد بن سلطان آل   ـ نفسهـ رئيس الوعلى نفقة بديوان رئيس الدولة 
 .هنيان رمحه هللا

  

 

 

 


