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 )المالكً والحنفً(  المذهـبٌةالثنـائٌة _ 1

 المالكً المذهب_ 1_1
 ٌعد حٌث م(788هــ/172االدرٌسً) الدولة عهد إلى الجزائر فً المالكً المذهب وجود تارٌخ ٌرجع      

       مذهب باتباع أحق نحن قال: أنه روي وقد الجزائر. إلى المالكً المذهب أدخل من األول ادرٌس مؤسسها

 الموطأ"" كتابه وقراءة "مالك "االمام
 كامل فً انتشر ثم افرٌقٌا. إلى الموطأ بكتاب جاء من أول م(799هــ/183)توفً التونسً زٌاد بن علً وكان

 "سحنون "محمدو م(،828هـ/213 )توفً الفرات" بن "أسد منهم العلماء من مجموعة أٌدي على الربً المغرب
 الجزائر. علماء عنهما أخذ ممن وغٌرهما م(،854هـ/240)توفً
 هذا. ٌومنا الى وقتال ذلك منذ المالكً المذهب استمر وقد

 العثمانٌٌن أن   رغم المالكٌة. المدرسة انتشار فً تأثٌر الجزائر إلى العثمانٌٌن لدخول ٌكم لم هبأن   االشارة وتجدر

 الحنفً. المذهب نٌتبعو
 

 الجزائر فً المالكٌة أعالم رهأش_1_1_1
 

 العثمانً: العهد فً ومكانة شهرة المالكٌٌن  العلماء أكثر من      
     المالكٌة، فقهاء كبار من العباس، أبو البونً التمٌمً ساسً بن محمد بن قاسم بن أحمد هو ـونـً:الب أحمد أ_

 العلماء من معاصرٌه بٌن عالٌة مكانة له وكانت م(.1653هــ/1063 سنة )عنابة( ببونة ولد بالحدٌث، عالم

 ."نًالقسنطٌ الراشدي القادر عبد" العالم ٌدٌه على تتلمذ والحكام.
 للمدرسة جدٌد نفس اعطاء فً االجتهاد باب وفتح العقل تحرٌر على المتفتحة بقلٌته البونً" "أحمد الشٌخ ساهم لقد

 ألمه جدته به طالبت وعندما عمٌقة، ألفة أباه وألف أمه، توفٌت طفل حادثة عن مثاال نسوق ذلك ولتوضٌح المالكٌة.

 بأنه ذلك على وأضاف الحالة. هذه فً بالطفل أحق األب بأن   خالشٌ فأجاب وبكى، أبى الشرعٌة. الحاضنة وهً

 استدل كما خلٌل"، مامإل"ا على لقوله استدل وقد لها. حق الحضانة أن   المشهور كان وإن أصال حق لجدة لٌس

 القائل: بقول السابقٌن من أخذه الذي رأٌه "البونً" وبرر بالعقل،
 التقدمـا لألوائـل رىـوٌ        *          شٌئا المعاصر ٌرى ال لمن قل
 قدٌما الجدٌد هذا وسٌبقى        *           جـدٌـدا كـــان القـدٌـم ذاك نإ

 أن   على ٌدل كله وهذا شٌئا، آلخر األول ترك ما بفكرة والتشبث االعتقاد رفض "البونً" بأن   صرٌح تعبٌر وهنا

 المالكٌة. المدرسة فً حٌة ماتزال والتجدٌد قلٌةعال والحرٌة االجتهاد روح
 العلماء. ألهم مرجعا كان الذي السبع" "لغز أهمها كتابا أربعٌن من أكثر البونً" "أحمد لفأ



 السنة األولى علوم اجتماعٌة//   المجموعة األولى//  المقٌاس: تارٌخ الجزائر الثقافً.//  د. شوشان زهرة 

- 2 - 
 

 قسنطٌنة، من أصله الفكون، الكرٌم عبد بن محمد بن الكرٌم عبد هو الفكون: الكرٌم عبد ب_

 م(1663هـ/1073توفً)
 فقه فً األخضري مختصر على "شرح منها مؤلفات عدة وله والتقلٌد. الجمود ونبذ باالجتهاد العالم عرف وقد

 مالك".... مذهب على العبادات
 

 العلمٌة حٌاته واش سوف، وادي ضاحٌة قار ببلدة القماري أحمد بن خلٌفة الشٌخ ولد القماري: أحمد بن خلٌفة ت_

  ناجً. سٌدي وخنقة عقبة وسٌدي بسكرة وبٌن رأسه مسقط بٌن متنقال
 .السن فً طاعنا أصبح عندما تألٌفه من فرغ وقد خلٌل" الشٌخ مختصر نظم فً الكلٌلا "جواهر كتبه من
 

 الجزائر بمدٌنة ولد ،الجزائري النجار الزواوي مٌمون بن محمد هللا عبد أبو هو الجزائري: مٌمون بن محمد ث_

      وصف حتى واألدب ائضوالفر الفقه فً برع واسعة، ثقافة له كانت شٌوخها، عن العلم وأخذ بها ودرس

 األدٌب. بالقاضً
 الفتوى فً المالكٌة المدرسة حضور دعم من مكن بكداش" "محمد الحاكم وبٌن بٌنه قائما كان الذي التقارب ولعل

نه مما القضاء منصب تولٌه فً هذا وتجسد والقضاء،    والنقاشات العلم مجالس فً والمشاركة الحضور من مك 

 والحنفٌة. المالكٌة المدرستٌن بٌن الوقت ذلك فً الجزائر علماء كبار بٌن تجري كانت التً
 البكداشٌة". الدولة فً المرضٌة بـ"التحفة  عنونه الحاكم عن مفٌدا كتابا وكتب

 
 قدوة سرةأ   الراشدي، عبدالقادر  مثل: موقةمر شخصٌات عدة عرف المالكً المذهب أن   األخٌر فً نشٌر      

   والفقهاء. العلماء فحول من وغٌرهم  ومحمد.... عالل ة، أحمد ، سعٌد  أبنائها فً ممث لة
  

 فًـلحنا ذهبـالم_ 2_1
                    أبدا ٌعنً ال هذا أن   إال العثمانٌٌن، أٌام واسع بشكل الجزائر فً الحنفً المذهب انتشار من بالرغم     

 عدة قرون إلى ٌعود ذلك تارٌخ إن   بل الجزائر، إلى الحنفً المذهب إدخال فً السبق لهم كان من هم العثمانٌٌن بأن

              الخالفة ممثلً اٌدي على وتونس الجزائر شرق فً ٌنتشر المذهب بدأ حٌث االسالمٌة، الخالفة بداٌة إلى

           هو نشره على وعمل الحنفً المذهب أظهر من أول كانو م،800هــ/184 سنة من بداٌة األغلب بنً والة

 الفارسً". فروخ بن عمر بن هللا عبد محمد "أبو
  الخامس. القرن حدود إلى اإلباضً والمذهب المالكً المذهب جانب إلى وجوده استمر لقد

 
 الجزائر فً حنفٌةال أعالم رهأش_1_2_1
 
            وأسرة العنابً" "ابن أسرة أسرتً: من هم العثمانً: العهد فً ومكانة شهرة الحنفٌٌن العلماء أكثر من

 علً": "ابن
 سكن األحناف، المفتٌن قائمة فً عد الشرٌعة، بعلوم المعرفة واسع عالما كان العنابً: محمد بن حسٌن _أ

 الحنفً. الفتً على العثمانٌون ٌطلقه الذي اللقب وهو االسالم. بشٌخ لقب مرات، أربع فٌها الفتوى وولى الجزائر
 

            عنابة، إلى ةنسب بالعنابً المشهور الجزائري حسٌن بن محمد بن محمود بن محمد هو العنابً: بن ب_محمد

                  والسٌاسً االجتماعً االصالح ودعاة المجددٌن أوائل من ،م1775هـ/1189 سنة الجزائر بمدٌنة ولد

  والفقه. بالعلم لها مشهود أسرته كانت وقد الحنفٌة، فقهاء كبار من أخذ القاضً الحنفً الفقٌه .االسالمً العالم فً

 م.1850هـ/1267 سنة توفً المحمود" "السعً كتبه أهم
 تارزي باش وكذلك العنابً مصطفى العنابً، حسٌن بن محمد مثل: الحنفٌة فً مكانة ٌقلون ال وفقهاء عماء وٌوجد

 ٌلً: ما علً" "بن أسرة فً ونجد وغٌرهم...
 

 رفٌناالع العلماء من وهو ،لجةالع ٌوسف بن رمضان بن المهدي محمد بن علً بن محمد هو  علً: بن محمد ت_

 ."األنهر مجمع" كتبه أهم م.1716هـ/1128 سنة توفً .الحنفً بالفقه
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              المشهور العلجة ٌوسف بن رمضان بن المهدي محمد بن علً بن محمد بن محمد هو :االبن علً ابن ث_

            .ٌاتاآل أوٌلوت التفسٌر مهارة إلى اضافة النبوي الحدٌث ورواٌة الغزٌر بالحفظ ٌتصف كان ،علً بابن

 سنة. عشرٌن لمدة بها وعمل .م1150 سنة الفتوى وظٌفة تولى
 .... وغٌره المازونً محمد بن الحسٌن مثل آخرٌن علماء الحنفً المذهب عرف

 
 غرداٌة فً انتشر الذي اإلباضً المذهب :وهً أال الجزائر فً خرآ ًفقه ذهبم وجود الى االشارة تجدر            

 "الثمٌنً العزٌز عبد " اعالمه أهمو هذا. ٌومنا الى الزال والذي الجزائري الجنوب فً مٌزاب وبنً
 
 .الجزائر فً رسمٌا المعتمد هو  المالكً المذهب بأن   ننوهو
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .المحورنواصل فً الدرس القادم فً نفس  :مـالحـظة


