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 [ ٩٠: األنعام]{  مف خف جفحف مغ جغ  مع} 
 

،  يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله < :  ـ  ‘   ـ قال رسول اهلل  
 >. وتأويل الجاهلين ،  وانتحال المبطلين ،  ينفون عنه تحريف الغالين 

 (  5٩/ 1)   ابن عبد البر في التمهيد 
 

فكل قوم ينبغي لهم امتثال طريق سلفهم فيما سبق إليهم من  <  
وإن كان غيره مباًحا  ، البر وسلوُك منهاجهم فيما احتملوا عليه من ، الخير 

 (. 1٠/ 1)   التمهيد   ــالحافظ ابن عبد البر القرطبي   >  مرغوبا فيه 
 

يجب على الشباب أن يتتبعوا ويسألوا عن التاريخ ويراجعوه سواء  <   
أكان التاريخ القريب أم المتوسط أم البعيد حتى يعلموا ماذا مر بهذا الوطن  

ألنني أومن بأن من ال يعرف ماضيه  .. وكيف عاصرته األجيال التي مضت 
أما إذا عرف المرء ماضيه فال بد أن يعرف  .. فهو حتما ال يعرف حاضره 

 >. حاضره ويعرف ما يجب عليه أن يحسبه من حساب المستقبل 
 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

 
 



 

 

 
دْ  ى جـــَ لــَ د  عــَ كــم جـــَ  ِوْرٍث لــِ

 

تــوا   ــْ ل ــِ لــْم ن الــعــِ اَرهْ بـــِ تــخـــَ  الفــْ
 

 الشيخ المر بن مقرن المري
 

 
وا بـــاـلـمكـــارمِ وارتـــدوا  ـحلـب  ـقوم  ـت

 

ــل الســــــماـحو من زـماٍن أولِ    فضـــ
 

 كشـــــفوا عن الحقب المبين وأ بتوا
 

 بـــاـلـعـلم رـكَن ـحـقـيقـــٍو ـلم تـُـجهـــلِ  
 

ترجعوا ما فا  في زمٍن مضـى  واـس
 

ألِ   ال الشــــــم ه رـي ــايـل  تحكي فضـــ
 

 وســـــمـت بهم نيـاتهم بين الور 
 

 فســـــموا وكـانوا في العالِء بمن لِ  
 

 وغـــد  ـبراـاـين اـلـمعـــارِف ـبـيـنـهم
 

ــحًو لعين المعتل  ــمِو واضـ  يكالشـ
 

    ( 1) الشيخ محمد بن أحمد الخ رجي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .قالها في مدل أال اإلمارا   ( 1) 
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 [ الكتاببعض املصطلحات املحلية الواردة في  ] 

 

العادا  <  قال العالمو الوزير محمد بن أحمد الخ رجي في كتابه 
 : موضحا بعض االصطالحا  الجاريو في لهجتنا المحليو >  والتقاليد 
 . الشيخ يُطلُق على حاكم اإلمارة والقبيلو وعلى العالم < 

 .الشيوخ لفظ  يطلق على الُحكام
 .المشايخ لفظ  يُطلق على العلماء

ع يُطلق على من ينتسب إلى طلبو العلم سواء بلغ درجتهم أو لم   المطوب
ع : فيقال ، كما أنه يُطلق على المتدين ، يبلغ  وقد يُطلق العامو لفظ  . فالن مطوب

ع على العالم ألنه متدين طايع هلل تعالى   . ( 1)> المطوب
 

  
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 138اإلمارا ، ص الخ رجي، محمد بن أحمد، العادا  والتقاليد في دولو   ( 1) 
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والصالة والسالم على معدن الِعْلمِ المفرد ،  الحمد هلل الذي علبم بالقلم
سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاارين وأصحابه الغر  ، الَعلَم 

 أما بعد  ،  بإحساٍن إلى يوم الدين الميامين ومن تبعهم  
  لعدد من  كانت مهدا ، فإن اذه المنطقو من ساحل الخليِج العربيب 

فقد أشار بعض المؤرخين أن منطقو شرق الج يرة العربيو كانت  ،  لحضارا  ا 
 .( 1)سابقو في صياغو الفكر اإلنساني والبناء الحضاري 
ابو للعالم القديم إلى   يُعرف أالها ،  الهند والصين ولم ت ل اذه البالد بوب

،  يفد إليها أال التجارا  منذ القدم ،  ( 2)بسعو األفق وتقبل اآلخر واتساع النظر 
فموقعها بين  ال و من أكبر أسواق ، ( 3)ويقصداا من تعذر  عليه المكاسب 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظر: الخليفو والحمر، الشيخ عبداهلل بن خالد ال وعبدالملك يوسف، البحرين عبر التاريخ،   ( 1) 

الحمادي، محمد بن  ، 35رايو، مايكل، اآل ار في الخليج العربي، ص ، 156، 154ص 
 . 18عبداهلل، العمارة الدينيو في الج يرة العربيو، ص 

لذي سيأني ذكره: لو أال عمان أتيت ما سبوك وما  ا  ‘ ويدل على ذلك حديث النبي  ( 2) 
 ضربوك.. وخبر بني عبدالقيو الذين وصفهم بأنهم خير أال المشرق. 

  من تعذر  عليه < : ‘ انظر روايا  حديث شرحبيل بن السمط الكندي، قال رسول اهلل  ( 3) 
  / 3٠6/ 7للطبراني ) المعجم الكبير وأشار بيده إلى عمان...  ، المكاسب فعليه بهذا الوجه> 

ام ) ( 33٠/ 1(. معجم الصحابو البن قانع ) 7214ل   = (، 2٩7/ل 12٩/ 1الفوايد لتمب
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التي كانت > دبا < و ، سوق المشقَّر بهَجر وسوق صحار وسوق دبا ، العرب 
 :  قال ابن حبيب في المحببر ،  ( 1)قصبو عمان قبل صحار 

يأتيها تجار السند والهند . واي إحد  فرضتي العرب ( دبا )  سوق < 
   ( 2)> والصين وأال المشرق والمغرب 

ــ  نسبو إلى تؤام من قر  واحو العين   ــ كما عرفت المنطقو باللؤلؤ الُتؤاِميب  
قلعو  في العهد العبباسي    ــ >  الوصل <   ــ   وبنيت في دبي ،  الذي يتغنى به الشعراء 

وُشيبد  بها أكبر قالع ساحل الخليج ، وكان بجواراا سوق  ون ل للمسافرين 
في حدود القرن العاشر الهجري/السادس عشر  > قلعو الظفرة <  العربي تقريبا 
 . ( 3)الميالدي 

ومن ، وفي تاريخنا القريب لم ن ل نسمع من كبار السن من أالنا 
والمدرس بالمسجد الحرام الشيخ أحمد بن  ،  اإلمارا  مشايخنا كشيخنا عالم  

وحضارة معنويبو  ،  اإلمام الشيخ محمد نور بن سيف المهيري عن ماٍض مجيد 
بما يروونه لنا من أخبار أال اذه البالد وحكامها وعلمايها وصلحايها  ،  َمِشيدة 

 ، من قَيٍم عليا وُمُثٍل أخالقيو ُجلبى ، وما تدل عليه اذه األخبار والقصص 
وفي  ، تجلبت في طبيعو العقد االجتماعي الذي يعيشه أبناء اذا الوطن 

ــ  (. وعمان كما ال يخفى اسم يطلق  ٩8/ 1موضح أواام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي )  =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على ج ء كبير من شرق الج يرة العربيو، يقع بعضه في دولو اإلمارا  العربيو المتحدة، وفي  

 لو.أ المبحث الجغرافي من الكتاب م يد تحقيق حول اذه المس 
 . 424اـ، ص 1415الحازمي، أبو بكر محمد بن موسى، األماكن، الرياض: دار اليمامو،   ( 1) 
 . 263 : دار اآلفاق الجديدة، ص و الهاشمي، محمد بن حبيب بن أميو، المحبر، بير  ( 2) 
 . 2٩أحمد الكندري المرر، ص القالع واألبراج في منطقو الظفرة، علي   ( 3) 
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كالشيخ زايد بن سلطان  ، شخصيبا  أُسست وبُنيت على اذه القيم والمعاني 
 .طيبب اهلل  رااما   ــ آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم  

وأايُب روعو  ، أحسن منظرا وجماال ، وبناء القيم واألخالق واألفكار 
وإن كان البناء الثاني حسنا وجميال إذا أُسو ، من البناء المادي ، وجالال 

َو بُْنَيانَُه َعلَى َتْقَو  . على قاعدة متينو من البناء األول  ِمَن اللَّهِ   وَمْن أَسَّ
 .ال شك في ذلك  َوِرْضَواٍن َخْير  

 (1) أولئك قوم  إن بنوا أحســـنوا الُبنا 
 

واوإن عاادوا أوفوا وإن عقدوا     شدب
 

ا  اُء فيهم َجَ ْوا بـه ت النَّْعمـَ اـن  وإْن ـك
 

وا   رواــا وال كــدب  وإن أنعموا ال كــدب
 

َجى د   َمغـاويُر أبطـال  َمطـاعيُم في اـل
 

دب   جـــَ ى اـل نـَ م وبـَ ُم آبـــانـا هـُ ى ـل نـَ  بـَ
 

وبأيديهم وضعت  ، فقد أسو أولئك الرجال اذا البناء الحضاري 
 :  سليبم الفالسي قواعده كما قال األديب أحمد بن سلطان بن  

ــاتهم ــا حي ــاٍل أوقفوا ــدي رج ــأي  ب
 

 لنيل العال فاستتقفوافا الد و لالاا ا  
 

دوا  ك العظيم ومـه دوا المـل  اُم وطـب
 

ا   ســواحل اذا الثغر واســتعبدوا البرب
 

 قـضوا ومـضوا فاـستوعبوا كل ـصالحٍ 
 

ا حصـــــرا  ث رام ال نســـــتطيع لـه  ـم
 

ــرايح رحمو ــقى اهلل ااتيك الضـ  سـ
 

ا وأعظمهم أجراوجـازااُم    حســــــن
 

والتي تشمل إمارتي أبوظبي ودبي في دولو  ، إال أن تاريخ اذه المنطقو 
ــ  يقال: بنى يبني بناء في العمران، وبنا يبنُو ُبًنا، في الشرف والمجد، انظر في ذلك خبر   ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( واألبيات للحطيئة  299ــ  298/ 3األصمعي وحّماد بن سلمة في الخصائص البن جنّي ) 
 في ديوانه.  
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، لم ي ل الكثير منه مجهوال بسبب عدم التو يق ، اإلمارا  العربيو المتحدة
 .ووفاة الكبار من الرواة والنقلو ،  وضياع الكثير من الو ايق والكتب 

الخليج في النصف األول من وكان لألزما  االقتصاديو التي أصابت 
القرن العشرين دور كبير في القطيعو بين األجيال السابقو لهذه األزمو وبين  

وقد زاد  اذه القطيعو بالطفرة االقتصاديو وظهور ، األجيال التي تليها 
حتى ، وانصراف الناس زمنا عن ماضيهم وعن األخذ عن كبارام ، البترول 

ر البعض المنطقو بصورة البال  د التي لم يكن بها شيء من الحضارة والعلم تصوب
وأن أال أبوظبي ودبي وساير اإلمارا  لم يتعدوا تعليم  ،  قبل اكتشاف البترول 

 . حقى أصبحت هذه األفكار أشبه بالدسلّدات ،  الكقاتيب لبعض العلفم األساسية 
وقد رد ذلك وزير األوقاف والشؤون الدينيو األسبق العالمو الشيخ  

 : أحمد الخ رجي في مذكراته فقال محمد بن  
وعلى رأسهم ، إن في اذا البلد علماء أجالء من شافعيو ومالكيو < 

وام بيت علٍم ور وه  ،  العالمو الجد الشيخ حسن  م سيدي الوالد الشيخ أحمد 
 . كابرًا عن كابر 

وفي الشارقو وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمو ورنوس الجبال علماء 
ولكن انقرض العلم لعدم قيام أبنايهم ، ن غيرام استغنت بهم شعوبهم ع

 .باقتفاء آ ار آبايهم 
حتى إذا انضو  تجارة ، والبالد زاخرة بمدارس العلم والكتاتيب 

،  ومكاسب الصيد ، بسبب ركود تجارة اللؤلؤ ، وقل الوارد والصادر ، البالد 
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التعلبم أد  كل اذا إلى نكسوٍ في ، وتبادل البضايع من الداخل إلى الخارج 
ووصد  أبواب المدارس إال َمن كان في رعايو مستمرٍة من أبويه  ، والتعليم 

 .( 1) > وقليل  من ام كذلك 
 عهدي بها حين ال غول  وال سـغب  

 

ارُ   ــمـــب حـيب ســـ ـل هـــا ـل ـب واـن ي ـج  وـف
 

ــا ــا ومنفقه ــب العلي ــال ــا ط ــادا  يرت
 

 (2) ســــاحاتها لبناة المجد مضــــمارُ  
 

تاريخه العلمي والتعمق في دراسته  م إن حاجو اذا الجيل إلى معرفو 
وأصل مجدام  ، ليعرف شبابنا جذور  قافتهم ، حاجو ماسو وضروريو 

لت الشخصيا  ، وحضارتهم  وليتعرفوا على المعاني والمفاايم التي شكب
وأصول ، وليروا امتداد القيم التي ينشؤون عليها ، القايدة لنهضو اذا الوطن
 .األخالق التي يسعون إليها

 ينَو ماضــــيهِ فليَو بحاضــــرٍ ومن  
 

ضب ـبنـــانـــًا أو ـيـقوم لـــه وـترُ    (3) ـيعـَ
 

   : ( 4)وكما قال شاعرنا مبارك بن حمد العقيلي 
 أقول وال أخشـــــى مالمــو جــااــلٍ 

 

 على قلـبه عن صـــــورة الحق ـحاـيلُ  
 

 على األصتل ُببنى الا   لالحك  تاب   
 

ــلُ    وال فرق إال حين يطرأ فــاصــــ
 

والتنقيب  ، البحث في تاريخنا العلمي خصوصا دعتنا اذه الحاجو إلى 
ــ   الخ رجي، محمد بن أحمد، مذكرا  غير منشورة.  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ذكر دبي قبل أزمو الغوص، ديوان   من قصيدة للشيخ محمد بن أحمد الخ رجي  ( 2) 
 .  7٩الخ رجي،  

 .  1٠7من قصيدة للشيخ محمد بن أحمد الخ رجي، ديوان الخ رجي، ص  ( 3) 
 . 123العقيلي، غايو المرام ألال الغرام، ص  ( 4) 
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ر قيام حضارٍة معنويوٍ بهذا الرقي والصفاء ، والتتبع لمظانبه ، عنه  ،  إذ ال يُتصوب
نقلت  ، ظهر  آ اراا وسر  روحها فيما نشااده من نهضو كبر  في وطننا 

 .اذه المنطقو إلى مصاف الدول المتقدمو 
رب ذلك دلن أن تكفن هذه   وعلميو   الحضارة مبنية على أسٍس دُنية ال ُبقصفَّ

ٍة وُمكنو ماديو ،  ال مجرد عادا  وأعراف وتقاليد بدويو ،  وفكريو   ...أو قوب
ال كان لهذه البالد منهج وفكر ، تسانال  وقد يثير ذلك عددا من ال 

وال انعكو أ ر ؟ وال شيبد  بها المدارس ؟ وال كان بها علماء ؟ علمي 
وال أ ر  في غيراا من البالد أو  ؟ وفكر أالها العلم على حضارة البالد 

 ؟ تأ ر  بها 
C  فكرة التأليف 

تدور بيننا  ــ في التاريخ العلمي للمنطقو  ــ    كانت فكرة الجمع والتأليف 
وقد بدأ بها األخ الباحث ناصر بن أحمد السركال فجمع أرشيفا  ،  منذ سنوا ٍ 

العلماء بالبدء بالتأليف في  م أشار علينا بعض ، واسعا حول اذه الفكرة 
فاستخرنا اهلل تعالى واستشرنا شيخنا العالمو الشيخ أحمد ، التاريخ العلمي 

ابن الشيخ محمد نور بن سيف المهيري في ذلك فاستحسن الفكرة وحثبنا  
 .فبدأنا مستعينين باهلل تعالى ،  عليها 
C  نطاق البحث 

اخترنا في اذا  ، لإلمارا  بعد أن اجتمع لدينا كم من التاريخ العلمي 
، المذاب المالكي بالتأليف وذلك في إمارتي أبوظبي ودبي الكتاب أن نُفرد 
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 : وذلك لعدة أسباب منها 
كون المذاب المالكي او المذاب الرسمي لدولو اإلمارا  العربيو  * 
 .المتحدة 

، وحدة المدرسو العلميو التي ينتمي إليها أال أبوظبي ودبي * 
 .وبالمذاب المالكي ،  وارتباطها بشكل أساسي بمدرسو األحساء والحجاز

 .روابط النسب والحلف التي تربط أال ااتين اإلمارتين*  
 

 

C   الدراسات السابقة واملصادر 

 الدراسات السابقة  :  أوال *  
ما كتب حول التاريخ   أغلب قمنا في اذا الكتاب بدراسو واستقراء 

من مؤلفا  كان ألصحابها قدم  ،  العلمي واالجتماعي في اإلمارا  والمنطقو 
،  كمؤلفا  وكتابا  الدكتور فالح حنظل ،  السبق في الجمع وتو يق الروايا  

،  عبداهلل بن علي الطابور  والدكتور ، والمستشار إبراايم محمد بو ملحو 
واألستاذ ، السفير السابق بالل ربيبع البدور وسعادة ، والدكتور عارف الشيخ 
والباحث حسين ، والباحث علي بن أحمد الكندي ، عبد اهلل عبد الرحمن 

 . وغيرام من أال الشأن ،  والباحث عبداهلل بن محمد المهيري ،  البادي 
والشيخ ، ومن أال الخليج كاألستاذ بشار الحادي من البحرين 

 .اإلله المال من األحساء وغيرام عبد  . اإلله العرفج ود  عبد  . د 
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كما استقرأنا البحوث األكاديميو كدراسو األستاذة فتحيو بنت الشيخ  
ودراسو األستاذة نورة الفالحي  ،  عبدالجواد الكمالي حول التعليم في اإلمارا  

وبعض الكتب  ،  واستعنا في بعض التواريخ بالمصادر البريطانيو .  حول القضاء 
 . األجنبيو 

 المصادر األخرى:  ثانيا *  
فقد أضفنا ، باإلضافو لما استقرأنا من الكتب والدراسا  التي سبقت 
افدنااا من  ، عليها مئا  المصادر التي لم يستعن بها في الدراسا  السابقو 

ومئا  الروايا  الشفهيو فيما ي يد ، آالف الو ايق التي لم يطلع عليها قبلُ 
،  أن تجمع لدينا مادة علميو فريدة وقد نتج عن اذا كله ، ( 1)على مئو راوٍ 

 :  فمن اذه المصادر،  كشفت اللثام عن الوجه الحقيقي لتاريخ البالد العلمي 
 : المصادر المطبوعة ــ  

وقد جردنا منها ما ألفه علماء البالد من كتب وفتاو  ودواوين مطبوعو 
القضاء ككتب الشيخ الفقيه قاضي دبي عبدالرحمن بن حافظ ومؤسو دايرة 

بأبوظبي الشيخ أحمد بن عبدالع ي  آل الشيخ مبارك وكتب الشيخ محمد بن 
 .أحمد الخ رجي

كما رجعنا إلى مؤلفا  لعلماء من خارج البالد كالرحلو الكمشكيو 
 .للشيخ صالح الكمشكي الصحاري وغيراا 

 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي فيما يتعلق بمشروع الحياة العلميو ككل.  ( 1) 



 مقدمة
 

 

17 

 : المصادر المخطوطة ــ  
المخطوطا  التي تخص كان من فضل اهلل علينا أن وقفنا على عدد من  

فمن مؤلفاتهم ،  علماء البالد التي لم يسبق أن اعتمد عليها في دراسا  سابقو 
 :  المخطوطو 
المحفوظو بنادي ،  مخطوطا  اللجنو العليا التراث والتاريخ بأبوظبي  *

 . وقد وقفنا فيها على ما سيقف عليه القارئ الكريم في الكتاب ،  تراث اإلمارا  
المملوكو والموقوفو على العلماء وعلى المدرسو األحمديو  الكتب  *

 .بمرك  جمعو الماجد وغيره 
 .إجازا  الشيخ محمد نور بن سيف المهيري *
واو كتاب جليل  ،  إتحاف البشر في بعض حوادث القرن الرابع عشر  *

 .في ج يين للعالمو القاضي الفقيه عبداهلل ابن الشيخ محمد صالح الخ رجي 
الذي ذكر فيه نبذا ،  الشيخ مطر بن عبيد كالسلوك في الحياة مؤلفا    *

 .من تاريخ التعليم بدبي
 .وتقع في ج يين،  مذكرا  الشيخ محمد بن أحمد الخ رجي  *
 .ديوان المدايح والشال  للشيخ عبدالرحيم المريد  *
 .ديوان لمؤلف مجهول فيه بعض أشعار علماء البالد  *
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C  الوثائق واملراسالت  : 

اذا الكتاب على كم  من الو ايق انتقينا منها ما يناسب البحث  اعتمد 
 : فمن اذه الو ايق ،  وما زال الكثير منها تحت البحث والدراسو 

وقد قمنا بفهرستها فهرسو ، و ايق دايرة األراضي واألمالك بدبي  *
 .فقهيو واستعنا ببعضها في اذا الكتاب واي تجاوز األلف و يقو 

 .األرشيف الوطني بأبوظبيبعض و ايق   *
 .و ايق مرك  الو ايق التاريخيو ببلديو دبي *
 .بعض الو ايق الخاصو باألسر العلميو  *
 .و ايق زودنا بها بعض الباحثين كالباحث حسين البادي  *

 

C  الرحالت خارج اإلمارات 

 ــاألحساء  ــ لم نكتف بذلك بل شددنا الرحال إلى أزار الخليج 
بالمملكو العربيو السعوديو ون لنا على علمايها من آل المال وآل الشيخ مبارك 

أبوظبي  ــ وقمنا بتصوير عدد من الو ايق والمراسال  التي تخص اإلمارتين 
وقمنا بترتيبها زمنيا واي فيما يتعلق باإلمارا  عشرا  الو ايق   ــ  ودبي 

العصفور بعدد من الو ايق كما زودنا المؤرخ الباحث عبدالع ي   .  والمراسال 
وبمقابال  قديمو أجرااا مع علماء البالد كالشيخ المر بن مقرن والشيخ أحمد 

 .بن ظبوي والشيخ عمر بن عبيد الماجد 
عاصمتها مسقط حيث قمنا ب يارة ب   فن لنا ،  وكذلك األمر في سلطنو عمان 
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الواليا  كمسندم وعددا من ، إدارة الو ايق القوميو ووزارة التراث والثقافو 
وصحار والشرقيو وبها مكتبو اإلمام نور الدين السالمي لتتبع الرواة 

 .وقد وقفنا على عدد ال بأس به منها ،  والمخطوطا  
حيث أفادنا المؤرخ الباحث بشار الحادي  ،  ومن بعداا مملكو البحرين 

 . بعدد من الو ايق التي يتناولها البحث 
جنوب  ــ تخص المنطقو في فارس  ولصعوبو الوصول إلى الو ايق التي 

أمدنا بعض علماء فارس بنصيب جيد من الو ايق وكذلك األمر في  ــ  إيران 
 . وقد قمت ب يارة المدرسو الكماليو بها واإلفادة من و ايقها   ج يرة القسم 

 

C  املقابالت التلفزيونية والتسجيالت 

علماء البالد  تتبعنا المقابال  التلف يونيو والتسجيال  التي أجريت مع 
، كمقابال  الشيخ عمر بن عبيد الماجد والشيخ محمد بن يوسف الشيباني 

وتسجيال  الشيخ مطر بن عبيد الماجد ،  والشيخ محمد بن أحمد الخ رجي 
 .والشيخ عبدالرحيم المريد وغيراا 

 

C  املصادر الشفهية والروايات 

بأسرة أو مدينو سلكنا في منهج تو يق الروايا  أن ننقل كل ما يتعلق 
فتعاون معنا أبناء األسر العلميو في  ،  من أبناءاا ومن له تعلق بها قدر اإلمكان 

وحاولنا زيادة عدد  ، اإلمارا  واألحساء والحجاز وفارس والج يرة وعمان 
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الرواة في كل روايو وخصوصا روايا  من ليو لهم عنايو بالعلم من كبار  
وممن اعتمدنا عليه ، وجد من الو ايق  وأن ندعمها بما ، السن ل يادة تو يقها 

ابو سعيد بن خميو السويدي   في المرويا  الشفهيو في اإلمارا  الباحث النسب
واألستاذ عبداهلل بن محمد بن أحمد بن يعروف المنصوري واو ممن يروي 
عن والده المرحوم الشيخ محمد بن يعروف روايو واسعو ودقيقو فيما يتعلق 

وي في الكتاب بعض المرويا  التي تظافر عليها عدد  وقد نر ،  بتاريخ أبوظبي 
كبير من الرواة فصار  من باب المتواتر بحيث ال تحتاج إلى ذكر راٍو معين  

 .وقد نبهنا على ذلك في مواضعه
 :  فممن روينا عنه فيما يتعلق بعلماء دبي وآل شبيب خصوصا 

أحمد ابن العالمو الشيخ و ، المرحوم الشيخ مطر بن عبيد المهيري 
الشيخ المحدث إبراايم ابن الشيخ  و ، الشيخ محمد نور بن سيف المهيري 

أبناء و ، أبناء الشيخ مطر بن عبيد المهيري و ، محمد نور بن سيف المهيري 
أبناء أحمد ابن الشيخ راشد بن شبيب  و ، الشيخ عمر بن عبيد المهيري 

 .معالي الوالد جمعو الماجد و ،  المهيري 
 : فيما يخص آل الشيخ مقرن وممن روينا عنه  

أبناء الشيخ مقرن بن محمد و ، سعادة الشيخ سلطان بن بطي بن مقرن 
 .السيد سلطان بن محمد الحبتورو ،  الكندي 

مبارك   لرلُنا عودا من أخبار أبفظبي لعلداءها عن مشاُخ أس ة آل الشيخ 
وأبناء الشيخ محمد بن أحمد بن يعروف والسادة الهواشم ومعالي السيد أحمد 

 .بن خليفو السويدي ممثل رييو الدولو حفظه اهلل



 مقدمة
 

 

21 

 رواة م عضدنا اذه المرويا  وزدنا بعض التفاصيل من أخبار كبار ال 
وكما قال ابن  ، وعرضنا كل ذلك للنقد والبحث ، حسب الطاقو واإلمكان 

ومبتدع  ، إن كل مبتدٍئ لشيٍء لم ُيسبق إليه ) : وايل كتاب النهايو األ ير في أ 
  ، ( 1)( وصغيرا ثم يكبر ، فإنه يكون قليال ثم يكثر، ألمر لم ُيتقدم فيه عليه 

ما زلنا في طور  ، وعلى كل  فإن اذا الكتاب ليو إال مقدمو لمشاريع أكبر 
 .وتحقيق نصوصها ،  جمع مادتها وتو يق رواياتها 

 . سلكهم سلفنا الصالح وجعلنا ممن يسير على طريقهم وم رحم اهلل  
 وضـــــعوا القواعـد للعلوم وغيرام

 

ا ُتســـــمعُ   ــاـي ايج من قضـــ  أـخذ النـت
ــوا لنا  ــلف الذين مض ــل للس  فالفض

 

ــعُ   ــبـ ــتـ ــتـ ــم يـ ــاراـ ــٍر آ ـ  (2) وآلخـ
 

ومن  ، وفي الختام أشكر كل من ساام في نجال اذا العمل المتواضع 
الشيخ أحمد بن الشيخ محمد  . د. موالنا ا شجعني على إتمامه وعلى رأسهم 

، ومن راجع النسخو األصليو وزودني بالمالحظا  ، نور بن سيف المهيري 
وال أنسى شكر فضيلو الحبيب علي بن عبدالرحمن الجفري رييو مجلو  

 .العمل عليهتشجيع  لرعايو الكتاب و ،  إدارة مؤسسو طابو 
 حرره 

ير ي  مهي
ل
ي نب دبعاهلل نب رقص ا

 
 اثن

مؤسسو طابو أبوظبي، المقطع،  
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اـ. 13٠6( المطبعو الخيريو، القاارة،  4/ 1) ابن األ ير، النهايو في غريب الحديث واأل ر،   ( 1) 
من قصيدة للشيخ محمد بن أحمد الخ رجي في مدل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ديوان   ( 2) 

 .  146الخ رجي، ص 
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C  ملحة تاريخية 

االستيطان   ت منطقو ساحل الخليج العربي من أقدم األراضي التي عرف 
وأن  ،  وير  بعض الباحثين أنها كانت مأاولو منذ خمسين ألف سنو ،  البشري 
وقد تعاقب ، ( 1)المدون لهذه المنطقو يبدأ من نحو سبعو آالف سنو التاريخ 

ح بعض العلماء أن شرق  ، على اذه المنطقو عشرا  من الهجرا   ويرجب
الج يرة العربيو وجنوبها الشرقي كان الموطن األول للجنو السامي  

طسم   ا كما سكنت المنطقو قبيلت ، ( 2)واآلشوريين ؛ والكلدانيين ؛ كاآلراميين 
 . ( 3)وكذلك النبط ،  من العرب البايدة   ا إلى إرم وام   ان تنتسب   لتان لت وجديو ا 

وقد شهد  المنطقو موجا  من الهجرا  المتتابعو من غرب الج يرة 
على وجه  في القرون الخمسو السابقو لظهور اإلسالم  وجنوبها  العربيو 

فمن تهامو والحجاز ن حت قبايل ربيعو كبني عبدالقيو الذين  ، الخصوص 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 63السير أرنولد  ويلسون، تاريخ الخليج، ص  ( 1) 
اله اني، بدريو عبداهلل،  ( وللم يد انظر:  23/ 1المال، عبدالرحمن بن عثمان، تاريخ اجر، )  ( 2) 

 . 271ــ    268تاريخ شرقي الج يرة العربيو،  
، وانظر أيضا: المال، عبدالرحمن بن عثمان،  1٩س. ب. مايل ، الخليج بلدانه وقبايله، ص  ( 3) 

خليل، محمد محمود، تاريخ الخليج وشرق الج يرة العربيو    (، و 27،  26/ 1تاريخ اجر، ) 
 . 52حكم الدويال  العربيو، ص   المسمى إقليم بالد البحرين في ظل 
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 .( 1)استوطنوا إقليم البحرين وساحل الخليج 
في األراضي التي تشملها دولو اإلمارا    ( 2) ومن منازل بني عبدالقيو

،  ( 4)والرمل واي رمال الظفرة وبينونو ، ( 3) طريف ، العربيو المتحدة 
ج يرة أم النار   ير  بعض الباحثين أنها و ،  النار وذو  ،  ( 6) والَرْدم ،  ( 5)والم يرعو 

 .( 8)وتؤام ،  ( 7)المالصقو لج يرة أبوظبي 
  300)  بين ، سو مأرب  لبعو انهيار لفي جنفب ال زُ ة الع بية 

ذكر  ، ( ٩)قبايل اليمن إ ر ذلك في ج يرة العرب وتشعب  (، م .ق 57٠ ت ت 
صاروا بها انتشروا اليعقوبي أن بني عامر من األزد انطلقوا إلى عمان فلما 

 .( 1٠)بالبحرين واَجر 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 82ــ    81/ 1البكري، معجم ما استعجم )  ( 1) 
للم يد حول مساكن عبدالقيو ينظر كتاب حصن الظفرة ــ تاريخ أمراء بني ياس األوايل،   ( 2) 

 عبداهلل بن محمد المهيري، فقد بحث ذلك بحثا موسعا. 
 العبدي في شعره. ( واي التي ذكراا المثقب  8٩1/ 3معجم ما استعجم، )  ( 3) 
ب،  ( 163ــ  162/ 1العوتبي، سلمو بن مسلم، األنساب، )  ( 4)  وانظر: شرل ديوان ابن المقرب

د، شذور تاريخيبو، ص ( و 11٠/ 1)   . 217ينظر: المهيري، عبد اهلل بن محمب
 (. 123/ 5الحموي، ياقو ، معجم البلدان، )  ( 5) 
المهيري، عبداهلل بن محمد، شذور  ( وانظر: 4٠/ 3الحموي، ياقو ، معجم البلدان، )  ( 6) 

 . 7٩ــ    78تاريخيو،  
 . 6٠، ص 2عبيد، أحمد محمد، األصول التاريخيو ألسماء المواضع في دولو اإلمارا ، ط  ( 7) 
 (. 63العوتبي، األنساب، )  ( 8) 
( و س. ب. مايل ، الخليج وبلدانه  33/ 1المال، عبدالرحمن بن عثمان، تاريخ اجر، )  ( ٩) 

 . 2٠وقبايله، ص 
 (. 232/ 1اليعقوبي، التاريخ، )  ( 1٠) 
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حاليا  كما استوطن األزد المناطق الشماليو من اإلمارا  العربيو المتحدة  
وحتا التابعو إلمارة دبي في ، والفجيرة ونواحيها  >، رأس الخيمو <  كالصير 
 .( 1)يومنا اذا 

،  أن السكان عند دخول اإلسالم كانوا على قسمين أساسيين   والحاصل 
واألزد في ساير اإلمارا   ، الغربيو من اإلمارا  بنو عبدالقيو في المنطقو 

 .األخر  
وسنتناول في اذا الكتاب المنطقو الغربيو والوسطى )بينونو( في إمارة 

 .أبوظبي، وإمارة دبي، حيث ينتشر مذاب اإلمام مالك بن أنو  
 

 

C  دخول اإلسالم 

أسلم أال  (، م تقريبا 625)  في العام الخامو من الهجرة النبويو 
وأقاموا أول جمعو بعد   ، ( 2)البحرين ودخل بنو عبد القيو في اإلسالم طوعاً 

. ( 3)األحساء   ــ   مسجد جوا ى في البحرين ب   ‘ مسجد رسول اهلل  في    الجمعو 
و بتوا على اإلسالم حين  ، ـ  ‘  ـ وفد بنو عبدالقيو على رسول اهلل وقد 

 .مباشرة   ‘ بعد وفاته    ارتدب معظم أال الج يرة العربيبو 
ــ  ومساكن األزد في الصير وحتا وغيراا معروفو، انظر: الحموي، ياقو ، معجم البلدان،   ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2 /27٠.) 
  انظر تفسير الطببري، عند قوله تعالى )وله أسلم من في السموا  واألرض طوعا وكراا(،  ( 2) 

 . 7352أ ر رقم  
 (. 4371طرفه ِفي:    8٩2الَحِديث  ) مدن.  صحيح البخاري، باب الجمعو في القر  وال  ( 3) 
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عمرو   ـ  ‘  ـ أرسل رسول اهلل  و ،  وفي العام الذي يليه أسلم أال عمان 
إلى ملكيها جيفر وعبد ابني الجلند  في السنو السادسو  ـ   ـ بن العاص 

 .( 1)من الهجرة النبويو 
كان من أسباب مبادرة أال عمان لالستجابو    إسالم أال البحرين ولعل  

 .‘ لدعوة رسول اهلل 
 

 

C  (  2) ملحة من التاريخ السياس ي للمنطقة 

وغيرام  كان لسكان شرق الج يرة العربيو من بني عبدالقيو واألزد 
والجهاد في عهد الخلفاء  ، من القبايل العربيو إسهام كبير في نشر اإلسالم

تخلل ذلك  ولما بسطت الدولو األمويو نفوذاا على البحرين . (3)الراشدين
 .(4)واكذا األمر في عهد العباسيين، بعض الفتن على يد الخوارج والثوار

ما لبثت  و ، الهجري  م استقل بنو عبدالقيو في وسط القرن الثالث 
القرامطو في حدود   وتغلب عليهم ، سقطت بعد اختالف كلمتهم زعامتهم أن 

فسيطروا على جميع  (، م 8٩6اـ/ 283)  سنو مئتين و الث و مانين للهجرة 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2٠٠/ 1طبقا  ابن سعد )  ( 1) 
سنرك  الحديث حول التاريخ السياسي في المنطقو الغربيو من اإلمارا  والتي ارتبطت بإقليم   ( 2) 

 البحرين منذ القدم، حيث إن المذاب المالكي ينتشر في تلك البقعو. 
الحركا  الفكريو واتجاااتها في شرق الج يرة العربيو،  المال، عبدالرحمن بن عثمان، تاريخ   ( 3) 

 . 151ــ    15٠
 (. 514ــ    511/ 2المال، عبدالرحمن بن عثمان، تاريخ اجر، )  ( 4) 
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واستمروا في  ، ( 2)> صحار <  وامتدوا إلى عمان وقصبتها ، ( 1)مدن البحرين 
 .حتى منتصف القرن الخامو الهجري طغيانهم  

أسقطت إمارة العيونيين من بني عبدالقيو  ( م 1٠77اـ/ 47٠)   وفي عام 
واستتب لهم حكم    . ( 3) على يد األمير عبداهلل بن علي العيوني ،  حكم القرامطو 

 م أفل نجمهم    . ( 4) وكانت بينونو من مناطقهم ،  منطقو البحرين وساحل الخليج 
العقيليين  وجاء  من بعدام إمارا  بني عامر  ،  ( 5) ( م 1238اـ/ 636)   في عام 

ومن بعدام إمارة  ،  ( 6) > صحار <   الذين شمل حكمهم بالد البحرين ونجد وُعمان 
 . ( 7) آل جروان 
وامتد نفوذاا ،  ( 8) الجبور   ــ قامت سلطنو آل جبر  (  م 1417اـ/ 82٠)   وفي 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للم يد حول حركو القرامطو انظر: المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين، التنبيه واإلشراف،   ( 1) 

عثمان، تاريخ    المال، عبدالرحمن بن ،  215والمقري ي، اتعاظ الحنفاء، ص   357،  356ص 
 (.527/ 2اجر، ) 

 (. ٩5/ 6ابن األ ير، الكامل، )  ( 2) 
 (.57٩/ 2المصدر نفسه، )  ( 3) 
ب، )  ( 4)  د، قبيلو بني ياس    المهيري، عبداهلل (، وينظر:  1٠٠٠/ 2شرل ديوان ابن المقرب بن محمب

 . 33في أرشيف صحيفو الغربيو، ص 
 (. 6٠4/ 2المال، عبدالرحمن بن عثمان، تاريخ اجر، )  ( 5) 
مجلة  الحميدان، عبداللطيف، إمارة العصفوريين ودوراا السياسي في شرق الج يرة العربيو،   ( 6) 

 . 14٠  ــ   6٩م، ص  1٩7٩،  15، ع 13، س كلية اآلداب في جامعة البصرة 
 (. 83/ 1ابن حجر، الدرر الكامنو، )  ( 7) 
البحرين في  خليل، محمد محمود، تاريخ الخليج وشرق الج يرة العربيو المسمى إقليم بالد   ( 8) 

 .437ظل حكم الدويال  العربيو، ص 
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إلى جميع سواحل الخليج العربي ونجد وأج اء كبيرة ، انطالقا من األحساء 
وكانت أرض الظفرة داخلو ضمن  ،  ( 1) فتراتهم في بعض  >  ارم  <   بل ،  من عمان 
واذا من أسباب الوحدة المذابيو بين دولو الجبور وإمارة بني  <  ( 2)أراضيهم 

وسرعان ما استعاد آل  (، م 1527/ اـ ٩33)   م سقطت دولتهم سنو >، ياس 
السنو    ــ (  م 1556/ اـ ٩63)  لكن حكمهم بها لم يستمر إلى عام ،  جبر دولتهم 

واستمر  المناوشا  بين  ، ( 3)التي استولى فيها العثمانيون على األحساء 
   ( 4) ( م 15٩1اـ/ ٩٩٩)   أمراء الجبور والعثمانيين إلى عام تقريبا 
 

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مع،   ( 1)  وء الالب خاوي، الضب  . 1٩٠/ 1السب
م  15٠5اـ/ ٩11كان ذلك في عهد السلطان سيف بن زامل أو أخيه أجود بن زامل )   ( 2) 

م بانت اع السلطو  1487اـ/ 8٩3تقريبا(، ففي عهد أجود سيطر الجبور على عمان الداخل عام  
بن الخطاب الخروصي، واذا يشير أن امتدادام في عمان الشمالي   من النباانو وتوليو عمر 

ــ الساحل أقدم من ذلك، وقد أورد البوكيرك في مذكراته أن الجبور كان لهم امتداد في  
األراضي الواقعو خلف ميناء صحار وخور فكان، انظر: سجال  أفونسو دلبوكيرك، ايئو  

ي شرل ديوان ابن المقرب أن بينونو كانت  (، وقد ذكر ف 86/ 1أبوظبي للسياحو والثقافو، ) 
من مراعي الفضل بن عبداهلل العيوني. للم يد انظر: حصن الظفرة ــ تاريخ أمراء بني ياس  

 األوايل، تأليف عبداهلل بن محمد المهيري. 
 (. 241/ 1الظااري، ابن عقيل، أنساب األسر الحاكمو في األحساء، )  ( 3) 
 (. 78/ 4الع اوي، عشاير العراق، )  ( 4) 
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C  سقوط سلطنة الجبور وبروز إمارة بني ياس 

اإلشارا  أن نقدر قيام إمارة بني ياس في فترة   بعض يمكننا من خالل  
 (،م 1527/ اـ٩33)  ضعف الدولو الجبريو أواخر حكمها إلى سقوطها عام 

ورود  القرن العاشر الهجري  إبان بني ياس في المنطقو  حضور ويدل على 
،  التي أرخت لتلك الحقبو  ( 2) والغربيو  ( 1)ذكرام في بعض المصادر المحليو 

 .( 3) في القرن الحادي عشر الهجري   ياس   م انتشر ذكر بني 
 

C  قبيلة بني ياس 

يُطلق اسم بني ياس على مجموعوٍ من القبايل البتي تسكن في رمال ليوا 
احليبو ، والظبفرة والختم  ،  وفي أبوظبي ودبي وما جاوراما من البلدان السب

ارقو والخان واللبيبو  ووجودام في  ،  ( 4)والبريمي ،  والمعيريض ،  وعجمان ،  كالشب
وسببه اجرا   من  ، غير أبوظبي ودبي والظبفرة والختم وليوا متأخر  نسبياً 

وير  الباحث النسابو عبداهلل بن محمد المهيري أنهم امتداد  . أبوظبي ودبي 
بني عبدالقيو من سكان اذه األرض إذ لم يثبت أنهم ن حوا منها وقد كان  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 27٠الريكي، حسن بن جمال، لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوااب، ص انظر:   ( 1) 
  86م، ص 1٩٩5ك افييه بيغان بيلكوك، اإلمارا  التباريخ األسطوري لساحل اللبؤلؤ، اواك   ( 2) 

وانظر: من محاضرا  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، جامعو الشارقو سنو    87.  ــ 
 ، وانظر كذلك:  2م، رابعا: القواسم والساحل العربي، ص 2٠٠3

 .17ص (  The Hula Arabs) وليم فلور، كتاب عرب الهولو،  
 . 21  ــ   1٩المهيري، عبداهلل بن محمد، قبيلو بني ياس في أرشيف صحيفو الغربيو  

 . 1٩7ــ    1٩6انظر: مفاايم جديدة في تدوين تاريخ اإلمارا  العربيو المتحدة، ص  ( 3) 
د بن سعيد،   ( 4)   . 13الفوايد، ص بن غباش، محمب
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 .( 1)سكان بينونو في عهد العيونيين منهم 
 

 

C  عشائر بني ياس 

،  يعود أغلبها إلى أصل واحد > عشاير <  تتكون قبيلو بني ياس من عدة 
والشيخ على جميع العشاير والقبايل من آل بو ، ولكل عشيرة شيخ مستقل

 :  وأكبر فروع بني ياس   . ( 2)فالل 
،  آل بومهير ،  ومنهم آل مكتوم ،  آل بو فالسو ،  ومنهم آل نهيان ،  آل بوفالل 

ميثا   ،  القم ان  ، القبيسا  ، الهوامل ، المحاربو ، الم اريع ، المرر ، الرب
ودان  بايو وآل بوحمير ، السب وآل  ، والحاللمو ، ومن بني ياس كذلك السب
 .( 3)وام أال باديو وأعدادام أقل نسبيا من العشاير األخر  ،  بالخيل 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 17المهيري، عبداهلل بن محمد، إيضال المكنون في سيرة الشيخ طحنون، ص  ( 1) 
 . 58كيلي، الحدود الشرقيو لشبه الج يرة العربيو، ص  ( 2) 
واة في ضمب بعض القبايل إلى بعض، وليو اذا محلب بحث   ( 3)  اناك اختالفا   يسيرة  بين الرب

انظر أبوظبي، مشاادا  بعثو دار الهالل المصريو في إمارة أبوظبي قبيل االتحاد،  ذلك. 
والظفرة في كتابا  الرحالو والمؤرخين،    33  ــ   32األرشيف الوطني، وزارة شؤون الرياسو،  

 . 131ص 
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ي ازجليي ة ارعلب يية

 
 ا�هب  اامللكيي ف

ي 
 اتري

،  يعتمد على المصادر المكتوبو أساسا إن البحث عن تاريخ المذاب 
فلم يبق سو  تتبع ،  شحت فيه المصادر   إال أن اذا الج ء من الج يرة العربيو 

مع الذي تيسر من  ، اإلشارا  في بطون كتب التاريخ والرحال  واألدب 
 م دراستها في ضوء الحوادث التاريخيو ومحاولو الربط  ، الو ايق المحليو 

 .واالستنتاج
سنحاول جاادين في دراستنا اذه أن نذكر ما يبني األساس في تصور و 

نذكر موج ًا فس ،  تاريخ المذاب في دولو اإلمارا  خصوصا والمنطقو عموما 
 م نختم الفصل بذكر  ، حول انتشار المذاب المالكي في الج يرة العربيو 

 .تاريخ المذاب في اإلمارا  بناء على تاريخه في المنطقو

C   امتداد مذهب الصحابة في املدينة املنورة  املذهب املالكي 

أي مذاب كبار المفتين من الصحابو الذين > مذهب مالك < إن قولنا 
   ليو مذاب مالك ف ،  وخصوصا زيد وابن عمر ،  انتهى إليهم العلم بالمدينو 

وغيره من   إال مذاب أال المدينو الذين سلكوا طريقو زيد بن  ابت 
واكذا األمر في المذااب ، الذين كانوا بالمدينو  ‘ صحابو رسول اهلل 
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 .إلى صحابو رسول اهلل في أصله كل  منها يرجع  ،  األخر  
أحد  ‘ لم يكن من أصحاب رسول اهلل : <قال الحافظ ابن المديني

وزيد بن  ، عبد اهلل بن مسعود: له أصحاب يفتون بقوله في الفقه إال  ال و
ويفتون ، كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله، وابن عباس،  ابت
 .(1) >الناس

مالك ب يد بواسطو سلسلو من فقهاء التابعين  ويوضح ابن المديني اتصال  
:  ويقوم به ،  أخذ عن زيد أحد عشر رجال ممن كان يتبع رأيه : < قال ،  ومحد يهم 

،  وعروة بن ال بير ، وعبيد اهلل بن عتبو بن مسعود ، وخارجو بن زيد ، قبيصو 
وسعيد  ، وسالم ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد ، وأبو سلمو 

كلهم    م صار علم اؤالء ، وسليمان بن يسار ، وأبان بن عثمان ، المسيب بن 
وصار علم ، وأبي ال ناد ، وبكير بن عبد اهلل األشج ، ابن شهاب : إلى  ال و 

وكان ابن مهدي يعجبه اذا اإلسناد . < ( 2)> اؤالء كلهم إلى مالك بن أنو 
 . ( 3)> ويميل إليه 

وقدرتها ،  وعمق قواعده ،  وقد تمي  مذاب مالك رحمه اهلل بسعو أصوله 
وبأنه مذاب عالم المدينو ، وضبط المستجدا  ، على استيعاب التطورا  

 .‘ الذي ورد فيه حديث رسول اهلل  
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 45/ 1المديني، العلل، ) ابن   ( 1) 
 >. أحد وعشرون < إلى  >  أحد عشر < ، وفيها تحريف  15٩/ 1ترتيب المدارك   ( 2) 
 . 15٩/ 1ترتيب المدارك   ( 3) 
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C  انتشار املذهب املالكي في الجزيرة العربية 

المدينو المنورة في   من انتشر مذاب مالك  منذ القرن الثالث الهجري 
إالب   ، ( 1)ومنها خرج إلى جها  من اليمن ، أرض الحجاز وغلب على أالها 

ولو األيوبيبو  افعي ،  ( 2)أنبه طرأ على الحجاز مؤ ر الدب ،  فغلب عليها المذاب الشب
يعي لفترٍة ليست بقصيرة  ،  إال أن المذاب ظل قايما ، كما تعرض للمدب الشب

أن قدوة الحاج في النَْفر (:  م1184/ اـ 57٩)   ذكر ابن جبير في رحلته عام   فقد 
 وذكر ابن رشيد الفهري في رحلته عام ، ( 3)او اإلمام المالكي 

وكذلك  ، ( 4) أن فقيهي الحرم المكي ومفتييه كانا مالكيين ( م 1286/ اـ 684) 
حيث ذكر أن إمام أيمو ( م 1337/ اـ 737)  البلوي في رحلته إلى الحج عام 

 ي المدينو المنورة عبدالرحمن ابن فرحون ض قال قا .  ( 5)الحرم وخطيبه مالكي 
على أال الحجاز إلى  ـ   ـ فغلب مذاب مالك (: < م 13٩7/ اـ 7٩٩  ) 

   ( 6)> وقتنا اذا 
ويعد القرنان التاسع والعاشر زمن ازداار المدارس التي اعتنت بتدريو  

من المدارس التي درست  ف ، مذاب مالك والمناظرة فيه في الج يرة العربيو 
  مدرسو الفيروز آبادي بمكو انشئت : المذاب المالكي في الحجاز 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 23/ 1اليحصبي، عياض، ترتيب المدارك، )  ( 1) 
 بدءا من القرن السادس تقريبا.  ( 2) 
حول   161  ــ  16٠وانظر ص  153األندلسي، ابن جبير، رحلو ابن جبير، دار بيرو ، ص  ( 3) 

 وجود الشيعو. 
 . 131  ــ   12٩الفهري السبتي، ملء العيبو، الج ء الخامو، دار الغرب، ص  ( 4) 
 (. 313/ 1المفرق فى تحليو علماء المشرق، ) البلوي، خالد بن عيسى، تاج   ( 5) 
 . 61/ 1البديباج   ( 6) 
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،  ( 2) ( م 1411/ ه 814)  المدرسو الغيا يو انشئت سنو و ، ( 1) ( م 14٠1/ ه 8٠3) 
 /اـ ٩٠1)  مدرسو قايتباي بنااا السلطان المملوكي األشرف قايتباي 

المدارس السليمانيو األربع  المدرسو المالكيو السليمانيو أرقى  ، ( 3) ( م 14٩6
 .( 4) ( م 1566/ اـ ٩74)   التي أسسها السلطان سليمان القانوني 

  الكثير منمتمثال في ، وقد استمر وجود المذاب المالكي في الحجاز 
 وابنه محمد( م 1542/ اـ ٩4٩)  الفقهاء والعلماء كالعالمو محمد الحطاب 

والقاضي  (  م 1553/ اـ ٩6٠)  والقاضي تاج الدين المالكي (  م 1547/ اـ ٩54) 
 وخالد الجعفري المالكي (، م 1582/ اـ ٩٩٠)   بدر الدين األنصاري المالكي 

إلى جانب عشرا  األسر العلميو ، وغيرام الكثير ( م 1634/ اـ 1٠44) 
كانت أشهر مجالو   وقد ، التي استمر  في الحجاز إلى يومنا اذا المالكيو 

لعلماء المالكيو    ـ (  م 1٩8٠/ ه 14٠٠)   العلم في الحرم المكي الشريف قبل عام 
، والشيخ حسن المشاط ، من أمثال الشيخ محمد العربي التباني الج ايري 

والشيخ محمد نور بن سيف المهيري ، والسيد علوي بن عباس المالكي 
 (5 ). 

  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 85/ 1٠السخاوي، الضوء الالمع، )  ( 1) 
 (. 333/ 1اللطيفو، ) السخاوي، التحفو   ( 2) 
 (. 44/ 4العصامي، سمط النجوم، )  ( 3) 
 . 351النهروالي، األعالم، ص  ( 4) 
 مقابلو الشيخ أحمد بن الشيخ محمد نور بن سيف المهيري.  ( 5) 
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 المالكي في المصادرلمحات تاريخية لذكر المذهب 

هـ684
فقيهيأن ذكر ابن رشيد الفهري

الحرم املكي ومفتييه كانا 
مالكيين

هـ737
أن إمام البلوي ذكر 

أئمة الحرم وخطيبه 
مالكي

هـ799
عبدالرحمن ابن 

فغلب : فرحون 
ـ مذهب مالك ـ

ىلع أهل الحجاز 
إلى وقتنا هذا

هـ803
مدرسة الفيروز آبادي 

بمكة

هـ814
املدرسة الغياثية

هـ901
مدرسة قايتباي

هـ974
املدرسة املالكية 

السليمانية

هـ 949
محمد الحطاب

هـ954
ابنه محمد

هـ960
تاج الدين املالكي

هـ 990
بدر الدين األنصاري

هـ1044
خالد الجعفري املالكي

هـ1400قبل عام 
محمد العربي التباني

علوي بن عباس املالكي
محمد نور بن سيف املهيري

 هـ  579
ذكر ابن جبير أن قدوة الحاج يف 

 الَنْفر هو اإلمام املالكي
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 العراق
 

عن  إلى العراق مبكرا حيث أخذ جلو من أيمته  انتقل المذاب المالكي  
حمن بن مهدي ،  اإلمام مالك  وعبد اهلل بن (،  م 814/ اـ 1٩8)   كاإلمام عبد الرب

فمن أيمو  ، وانتشر بهم مذاب مالك فيها ( م 836/اـ 221)  مسلمو القعنبي 
(، م 8٩6/ اـ 283)  المالكيبو في العراق اإلمام القاضي إسماعيل البغدادي 

القاضي عبدالوااب بن   مامواإل (، م ٩85/ اـ 375) واإلمام أبوبكر األبهري 
د العبدي(، م1٠31/اـ 422)  نصر البغدادي  يخ اإلمام أحمد بن محمب   والشب

 . ( 1)( م 1٠٩6/ اـ 48٩) 
 م انتعش في ، الخامو ضعف المذاب في العراق في أواخر القرن 

القرن السابع والثامن ومن أشهر علماء المالكيو بها في تلك الفترة شيخ 
(، م 1271/ اـ 66٩)  المدرسو المستنصريو سراج الدين عمر الشارمساحي 

 البغدادي المالكي الحسين بن أبي القاسم  وقاضي القضاة ع  الدين 
  بعد )  البغدادي وشرف الدين أحمد بن عسكر ، ( 2)( م1312/ اـ 712  ) 

 .( 3)( م 1358/ اـ 75٩
بير  البتي ،  استمرب المذاب في العراق رغم ضعفه ال سيما في البصرة وال ب

يخ مبارك بن علي التميمي  ك ، جملو من علماء المذاب  انتقل إليها  الشب
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 175/ 1، الديباج  ٩٩/ 8  ترتيب المدارك  ( 1) 
 (. 2٠3/ 1(، مخلوف، شجرة النور ال كيو، ) 175/ 1ابن فرحون، الديباج، )  ( 2) 
 (.222مخلوف، شجرة النور ال كيو، )  ( 3) 
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 /اـ 1213)  بعد أن طلبه شيوخ المنتفق عام )  م 1815ـ/ ا123٠( األحسايي 
حيث إن جميع قبايل المنتفق  ،  واإلرشاد بجنوب العراق لنشر العلم  (  م 17٩8

عدون في جنوب العراق من المالكيبو إلى يومنا اذا   .( 1) وآل السب
فالعرب :  في التحفو النبهانيو (  م 1٩4٩اـ/ 136٩)   يقول العالمو النبهاني 

 .( 2) األصليون من أال البصرة يتمذابون بمذاب مالك 

ت    الكوي 
 

التابعو ج يرة فيلكا في وليو بعيدًا عن البصرة تقع أرض الكويت و 
بن أحمد بن مساعد المالكي األشعري >  مسيعيد <   برز العالم الفقيه مساعد ،  ها ل 

نسخ بيده الموطأ ومختصر  ( م 1683/ اـ 1٠٩4)  كان حيبًا عام، النقشبندي 
يخ عثمان بن سند النبجدي الوايلي  كذلك  منها برز و  . ( 3)الشيخ خليل  الشب

 . ( 4)( م 1827/ اـ 1242)   المالكي 
ن لت أسرة آل صبال من العتوب بأرض ( م 1716/ اـ 1128)  وفي عام 

 .( 5)وحكمتها واي أسرة مالكيو ،  الكويت 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخ مبارك، عبدالحميد بن مبارك، التسهيل )  ( 1)   (. 176/ 1آل الشب
 . 1٩6النبهاني، محمد بن خليفو، التحفو النبهانيو، ص  ( 2) 
 . 13٩57انظر مقال بدر الخالد، المنشور في جريدة القبو، عدد   ( 3) 
العمروسي )أوضح المسالك في فقه اإلمام مالك،  انظر ترجمته في مقدمو نظمه لمختصر  ( 4) 

 .تحقيق الشيخ خالد مراد، طبعو وقفيو الخ انو العبدليو( 
 . ( 131/ 8التحفو النبهانيو )  ( 5) 
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ومن أشهر فقهاء المالكيو بالكويت في تلك الحقبو الفقيه الشيخ عبداهلل  
وقد نسخ بخطه رسالو ابن أبي زيد  ، المالكي بن علي بن سعيد بن بحر 

 . ( 1)( م 1726/ اـ1138)   القيراوني عام 
د بن خليفو النببهاني يقول ، ولم ي ل أالها مالكيو  مو محمب   العالب

: متحد ا عن الكويت في أوايل القرن العشرين الميالدي (  م 1٩5٠/ اـ 136٩) 
يتمذابون بمذاب  فالحاكم وغالب األعيان والوجهاء وقسم من العشاير < 

   ( 2)> اإلمام مالك ابن أنو 

ذ ج 
 ي 

 

فتأسست الدولو األخيضريو ال يديو بها في  ، قامت بنجد عدة دول 
وبعد  ( 3)منتصف القرن الثالث الهجري واستمر حكمهم فيها أكثر من قرنين 

تابعو لسلطو أصبحت نجد ( م 1٠78/ اـ 47٠)  انتهاء دولو القرامطو عام
ويظهر أن التشيع تالشى بتوالي الحكوما  السنيو ، العيونيين في األحساء 
أن :  ومما يدل على وجود المذاب المالكي بنجد ،  ( 4)على الحجاز واألحساء 

ويدل على ،  أكثر األسر التي ن حت من نجد إلى ساحل الخليج كانت مالكيو 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، د. عباس يوسف الحداد. 2٠13ــ    ٠4ـ    17انظر صحيفو الجريدة الكويتيو،   ( 1) 
 (.1٩7/ 8المصدر السابق، )  ( 2) 
ناصر خسرو، سفر  ، وانظر:  1٠5اـ، ص 13٩4التاسعو، رجب وشعبان  مجلو العرب، السنو   ( 3) 

 . 141نامه، ص 
 (. 17٠  ــ   16٩/ 1انظر، آل الشيخ مبارك، عبدالحميد بن مبارك، التسهيل، )  ( 4) 
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 . ( 1) كأال الخرج ،  ذلك وجود بعض المالكيو في نجد إلى فترة قريبو 
كما نقل  .  كما يبدو تأ ر حنابلو نجد في فتاويهم وقضايهم بمذاب مالك 

يخ منصور بن يحيى الباالي  ام عن الشب واو أحد قضاة األمير أجود بن   ابن بسب
ين أحمد بن  ( 2)زامل سلطان األحساء ونجد في زمنه  يخ شهاب الدب أنب الشب

جوع إلى قول المالكيبو أمر ( م 1557/ اـ ٩48)  عطوة الحنبلي  في   القضاة بالرب
 . ( 3)بعض المسايل 

والمتتبع لكتاب الفواكه : ويقول الشيخ عبدالحميد آل الشيخ مبارك 
النجدي ير  كثيرا (  م 1713/ اـ 1125)   العديدة للشيخ أحمد المنقور الحنبلي 
 .( 4)من النقول عن فتاو  المالكيو وكتبهم 

ساء  ح
 > َهَجر < الأ 

 

وأقدم من ، العاصمو العلميبو إلقليم شرق الج يرة العربيو األحساء اي 
ان الَهَجري واو من الذين  ذكر من أال األحساء في المالكيو او عقبو بن حسب

ولعلبه من البذين نقلوا المذاب ، ( 5)حملوا عن اإلمام مالك الفقه والحديث 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 173/ 1انظر، آل الشيخ مبارك، عبدالحميد بن مبارك، التسهيل، )  ( 1) 
 . 3٠3/ 2المجد  (، وكان القضاة في زمنه تحت واليته. انظر عنوان  2) 
 (. 547/ 1ابن بسام، علماء نجد )  ( 3) 
 (. 173/ 1آل الشيخ مبارك، عبدالحميد بن مبارك، التسهيل، )  ( 4) 
لفي، )  ( 5)  اة عن مالك، تحقيق السب وب  (. 127/ 1انظر: عياض، مجرد أسماء الرب
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فاألحساء ونجد محصورتان بين العراق ، إلى أال اجر وساحل الخليج 
 .مالكي  ــ   وخصوصًا البصرة   ــ والحجاز ومذاب أال الحجاز والعراق  

،  إال أن المصادر حول فترة القرامطو والعيونيين شحيحو بهذا الصدد 
المالكيو عليهم في البحرين واجر سو  بعض اإلشارا  كن ول بعض أيمو 

  كأبي الحسن علي بن أحمد األنصاري الميورقي األندلسي المالكي 
 وأبي القاسم أحمد بن اإلمام أبي الوليد الباجي ، ( 1)( م 1٠82/ اـ 474) 
 .( 2)( م 11٠٠/ اـ 4٩3) 

، وكان بنو عبدالقيو ومنهم العيونيون على صلو كبيرة بالبصرة والحجاز
كاألديب الفقيه علي بن الحسن بن إسماعيل  ( 3) المالكيو ومنهم عدد من 
وكان يتردد بين القطيف ( م 1162/ اـ 557)  كان حيا عام ، العبديب المالكي 

، ووالدته الفقيهو الرشيدة بنت الفقيه أبي الفضل التميميو المالكيو ، والبصرة 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقيها،  حكى عن أبي عمر بن عبدالبر وغيره، وكان من علماء اللغو والنحو، دينا فاضال  ( 1) 
ث بالقدس والبحرين   عارفا بمذاب مالك، كتب تصانيف أبي بكر الخطيب، وحصلها، وحدب

 (. 1٩٩/ 32الذابي، تاريخ اإلسالم، ) ، انظر  وبغداد 
رو  عن أبيه معظم علمه، وخلفه في حلقته بعد وفاته، وكان من كبار المالكيو، دخل بغداد،   ( 2) 

الذابي، تاريخ   دة بعد منصرفه من الحج  م تحول إلى البحرين، وإلى اليمن، وتوفي بج 
 (. 27٠/ 32اإلسالم، ) 

ومما قد يعد شاادا للوجود المالكي في األحساء والخليج أن أعالم المالكيو في الحجاز  ( 3) 
والعراق آنذاك كانوا من بني عبدالقيو وأصولهم من منطقو البحرين، فمنهم مسند الحجاز 

اـ(، ومنهم اإلمام  4٠5ايم العبدي المالكي ) أبو الحسن أحمد بن إبرا  في وقته القاضي 
أحمد بن المعذل العبدي )من أال القرن الثالث الهجري(، ومنهم إمام المالكيو في البصرة  

اف المالكي )   اـ(.48٩أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي المعروف بابن الصوب
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التي كانت تسكن ببعض نواحي البحرين  م انتقلت إلى البصرة وتوفيت بها  
 .( 1) ( م115٩/ اـ 554)   عد عام ب 

 ( م 1556  تت   م 1417( ) ه 963  تت   هت 820)   وامت دللة آل جب    وفي القرن الّتاسع 
ويمكن أن يؤرخ رسوخ مذاب المالكيو في شرق ،  واي دولو مالكيبو المذاب

وكانوا محبين  ، وقد اعتنى بنو جبر بنشر العلم والسنو ، الج يرة العربيو بها 
إقليم البحرين في عهد دولتهم عدد كبير من العلماء  فد إلى  و و ،  للعلم والعلماء 

  الّسلطان أجود بن زامل العقيلي الجبري فمنهم ، من مختلف المذااب 
احل ، ضمب في سلطانه األحساء الذي ( م 15٠5/ اـ ٩1٠  )  ،  ونجد ، والسب

وله اعتناء  بتحصيل  ،  كان ملما بالفروع :  يقول السخاوي ،  واو مالكي  المذاب 
الّسلطان صالح بن   ومنهم  ، ( 2)شجاعًا كريمًا فوق الوصف ، كتب المذاب 

كان مالكيًا متبحرًا في الفقه والحديث  ( م 1525/ اـ  ٩31)  سيف بن الحسين 
لحاء ،  وله مشاركو  جيبدة  في األصول والنبحو  ًا للعلماء والصب مقدامًا  ،  وكان محبب

 . ( 3)وذكر الغ ي أنه تولى اإلمارة والتدريو ،  عاداًل في ملكه 
لقاضي عبداهلل بن فارس  ا   في األحساء في تلك الفترة   علماء المالكية ومن  

أقام قاضيا في األحساء    (، م 1489/ هـ 894)   الجمال البرنوسي التازي المالكي 
قدم  ،  والشيخ الحسن بن عمر األنصاري المدني المالكي ،  ( 4) سنو   15نحوا من  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1/ 683األصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، )  ( 1) 
 . 1٩٠  ــ   1الالمع  الضوء   ( 2) 
(، الغ ي، الكواكب السايرة،  172/ 8ابن العماد، عبد الحي بن أحمد، شذرا  الذاب )  ( 3) 

 (1 /215 .) 
 (. 4٠/ 5السخاوي، الضوء الالمع )  ( 4) 
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،  ( 1) ( م 14٩3/ اـ 8٩8)  توفي بعد سنو ، وتنقل في عدة مدن ، بالد ابن جبر 
  /هـ 902بعد )  المالكي  ة البجائي ف والشيخ خليفة بن عبدالرحمن بن خلي 

العالم  و ، ( 2) وتولى التدريو والقضاء ، قدم مع بني جبر بطلبهم ( م 1497
كان   (، م 1527 / هـ تقريبا933ت )  المحتسب راشد الحبيشي المالكي الفقيه 

وله  ، عبداهلل بن راشد الحبيشي الشيخ وابنه ، ( 3) المحتسب في دولو الجبور 
من علماء  ، والسيد علي بن يحيى الحسني اإلدريسي المغربي ، ( 4)مؤلفا  

 . ( 5)واو جد أسرة السادة الخليفو ،  القرن العاشر 
ظهر  دولو بني خالد إلى أواخر القرن ( م 1667/ اـ1٠77)  وفي عام 

الشيخ سليمان ومن علماء المالكيو في اذه الفترة  ،  ( 6) وام مالكيبو ،  الثباني عشر 
والشيخ محمد بن   ، ( 8) والشيخ علي الضرير  ، ( 7) بن عبدالعزيز الحبيشي 

 .( ٩) سليمان العارضي 
السيد يحيى بن يحيى  : ( 1٠) ومن علماء القرن الثاني عشر الهجري 

الذي ن ل  والعالمة الشيخ محمد بن أبي الطيب المغربي المالكي ، الخليفة 
ــ   (.284/ 1السخاوي، التحفو اللطيفو، )  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 186/ 3السخاوي، الضوء الالمع، )  ( 2) 
 عبدالرحمن الحسين. إفادة من الشيخ د. حسن بن   ( 3) 
 إفادة من الشيخ د. حسن الحسين.  ( 4) 
 . 54العرفج، عبداإلله، أضواء على الحياة العلميو في األحساء، ص  ( 5) 
 . 1252  ــ   لوريمر، ج. ج، دليل الخليج، الجغرافي  ( 6) 
 (. 331/ 1العياشي، الرحلو العياشيو، )  ( 7) 
 (. 75/ 2العياشي، الرحلو العياشيو، )  ( 8) 
 . 114الذرمان، عبداهلل، مظاار ازداار الحركو العلميو في األحساء، ص  ( ٩) 
 . 64  ــ   63للم يد انظر: العرفج، عبداإلله، أضواء على الحياة العلميو في االحساء، ص   ( 1٠) 
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الشيخ حسين بن عبدالرحمن بن  و  ، ( 1) > الصير <  برأس الخيمة باألحساء  م 
  والشيخ سعد بن محمد آل غردقة، ( 2) ( م 1754/ هـ1167)  مبارك آل كثير 

 عبدالعزيز بن مبارك بن غّناموالعالم الفقيه ( م 1754/ هـ 1167بعد ) 
 /هـ 1198)  والشيخ عيسى بن عبدالرحمن بن مطلق ( م 1782/ هـ 1196) 

  أبوبكر بن علي بن غنام والعالم الفقيه ، الملقب بسيد الفقهاء  (، م 1784
 (.م 1786/ هـ 1200) 

السيد عبدالرحمن بن أحمد : ومنهم في القرن الثالث عشر الهجري 
والشيخ علي بن  ، السيد محمد وابنه ( م 1799/ هـ 1213)  الزواوي الحسني 

والشيخ عبدالعزيز بن ( م 1802/ هـ 1216)  حسين بن عبدالرحمن آل كثير 
لشيخ مبارك  وا ، الشيخ عامر بن زايد و( م 1809/ هـ 1223)  صالح آل موسى 

جد أسرة آل الشيخ  ( م 1815/ هـ 1230)  بن علي بن قاسم بن حمد التميمي 
 . ( 3)مبارك وغيرام 

 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 86،  85، و 55أحمد راشد  اني، رحلو إلى الصير، ص  ( 1) 
،  45اإلمام مالك، ص ابن حمد األحسايي، مبارك بن علي، ادايو السالك إلى مذاب  ( 2) 

 . 68والذرمان، عبداهلل، من أعالم مدينو المبرز، ص 
انظر: العرفج، عبداإلله، أضواء على الحياة   )حول علماء األحساء من المالكيو(  للم يد  ( 3) 

 . 76  ــ   72حساء، ص  العلميو في األ 
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 ( 1)   خالل التاريخ بعض أعالم المالكية في األحساء  

عقبة بن حسان الهجري 

أحد تالميذ اإلمام مالك

هـ 474
مرور أبي الحسن 

ي امليورقي األنصار
املالكي

هـ493
مرور أبي القاسم 

الباجي

هـ557
األديب الفقيه 

علي بن الحسن 
العبدي

هـ 554
الفقيهة الرشيدة بنت
أبي الفضل التميمية

هـ963ـ 820
دولة آل جبر

هـ910
السلطان أجود بن 

زامل العقيلي 
الجبري

هـ 931
صالح بن سيف بن

الحسين

هـ894
عبد الله بن فارس 
زيالجمال البرنوسي التا

هـ898
الحسن بن عمر 
األنصاري املدني

هـ 902
خليفة بن 
عبدالرحمن 

البجائي 

هـ993
راشد الحبيشي

عبد الله بن راشد 
الحبيشي

علي بن يحيى 
اإلدريسي
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 ( 2)   خالل التاريخ بعض أعالم المالكية في األحساء  

1077
دولة بني خالد

سليمان بن 
عبدالعزيز 
الحبيشي

علي الضرير
محمد بن سليمان 

العارضي

هـ12القرن 
يحيى بن يحيى 

الخليفة
محمد بن أبي 
الطيب املغربي

هـ1167
حسين بن عبد 

الرحمن بن مبارك 
آل كثير

هـ 1167
سعد بن محمد آل 

غردقة

هـ1196
عبد العزيز بن 
مبارك بن غنام

هـ1198
عيسى بن عبد 
الرحمن بن مطلق

هـ 1200
ن أبو بكر بن علي ب

غنام

هـ1213
عبد الرحمن بن أحمد 

الزاوي الحسني
وابن محمد

هـ1216
علي بن حسين 

آل كثير

هـ 1223
ح عبد العزيز بن صال

آل موسى

هـ1230
مبارك بن علي 

التميمي
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وال 
 
ره  ا ي  ر   ج 

 ]مملكة البحرين حاليا[
 

أبي البهلول بن الزجاج على يد    خرجت جزيرة أوال عن حكم القرامطة 
وقد ذكر في كتابه إلى ديوان الخالفو   (، م 1056/هـ 447)  العبدي في عام 

مذاب أبي ،  أالها من بني عبدالقيو على مذاب السنو والجماعو العباسيو أن  
اتفاق عقيدته مع بمذاب أبي حنيفو النعمان قد يعني و ، ( 1)حنيفو النعمان 

بدليل وجود عدد من بني عبدالقيو ممن  ، عقيدة مذاب الخالفو العباسيو 
 . كان على مذاب مالك كما مر 

وانتشر بها  ،  في تقلٍب بين الحكام واحتلها المغول   ج يرة أوال    م بقيت 
فمن فقهاء ،  ن من أال السنو والجماعو ي إال أن أالها األصلي ،  الشيعو اإلماميو 

المالكيو بها الشيخ عبداهلل بن محمود األنصاري المالكي من أال سماايج 
والشيخ أحمد بن حسن األنصاري ، ( 2)( م 1537/ اـ ٩43)  كان حيا عام 

 . ( 4)كما كان بها عدد من فقهاء الشافعيو   ( 3)( م 162٠/ اـ 1٠2٩بعد  )   المالكي 
دخلت البحرين تحت سلطان الدولو الصفويو  (  م 163٠/ اـ 1٠3٩)   وفي 

وفي عهد نادر شاه ولبى آل مذكور وام سنو شافعيو على ج يرة  ، الشيعيو 
  وبقيت تحت حكمهم إلى دخول آل خليفو ( م 1738/ اـ 115٠)  البحرين عام 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 572/ 2انظر: المال، عبدالرحمن بن عثمان، تاريخ اجر )  ( 1) 
 . 55كان البحرين، ص س بشار، الجذور التاريخيو ل الحادي،   ( 2) 
 . 65المصدر نفسه، ص  ( 3) 
 . 43الحادي، بشار بن يوسف، علماء وأدباء البحرين، ص  ( 4) 
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ومعهم قبايل العتوب المالكيبو ازدار المذاب في  ( م 1783/ اـ 11٩7) 
 .( 1)البحرين 

في رحلته للحجب بأحد ( م 177٩/ اـ 11٩3) وقد التقى الوريثالني 
رول :  قال عنه ،  المالكيبو من منطقو البحرين  ، ضرير فقيه عظيم يحفظ أكثر الشب

ا سألته عن ، واو مالكي من ج يرة العرب أعني البحرين  :  أكثر أالها قال فلمب
 .( 2)مالكيون 

C  وجود املذاهب األخرى في املنطقة 

الذي نراه أن للمذااب األخر  كالحنفيو والشافعيو وجود قديم في  
وإن كان ، كما كان للشيعو الجعفريو حضور في شرق الج يرة ، ( 3)المنطقو 

والمذاب  ،  دولو اإلمارا  العربيو المتحدة اليوم المذاب المالكي او مذاب  
 : وذلك لعدة أسباب منها ، في أبوظبي ودبي   السايد 
ولصلتها بعمان وفارس والشام  ، كون المنطقو معبرا وممرا للتجارة  *
واذا يعني ن ول الكثير من أتباع المذااب في المنطقو وتوطنهم بها  ،  والعراق 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوريمر، ج. ج، دليل  وانظر:  (، 188/ 1آل الشيخ مبارك، عبدالحميد، تسهيل المسالك، )  ( 1) 

 . 2547،  2545الخليج، القسم الجغرافي،  
 . 38٩الرحلو الور يالنيو، ص ن بن محمد،  الور يالني، الحسي  ( 2) 
لم نتعرض لوجود المذاب الشافعي في المناطق الشماليو باإلمارا ، والذي يعود إلى القرن   ( 3) 

السادس الهجري وقد يكون قبل ذلك، ألن موضوع البحث او وجود المذاب المالكي،  
القارئ أن سياق الكالم  والذي ينحصر وجوده في أبوظبي ودبي والظاارة، لهذا قد يجد 

يتناول إقليم البحرين الجغرافي، وما كان تحت سلطان دولو آل جبر المالكيو، وسنفرد  
 المذاب الشافعي والمذااب األخر  ببحث مستقل بإذن اهلل في غير اذا الكتاب. 
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 .على مر العصور 
خالفو إلى ديوان ال(  م 1٠56/ اـ 447)   ما كتبه أبو البهلول بن ال جاج  *

من بني  > مملكو البحرين حاليا <  العباسيو الذي قال فيه أنه وأال ج يرة أوال 
 . ( 1)مذاب اإلمام أبي حنيفو ،  عبدالقيو على مذاب السنو والجماعو 

ما ذكر من اجرة سبعو إخوة شافعيو من االحساء بسبب اضطهاد  *
مدينو ويقال أن من آ ارام تأسيو ، ووصولهم إلى الصومال ، القرامطو 
 . ( 2)مقديشو
قرب المنطقو من فارس التي كانت بها إحد  عواصم المذاب   *
 .ون ول عدد من سكانها بساحل الخليج منذ القدم ،  الشافعي 
 

مارات   ي  الأ 
هت  المالكي  ف   المذ 

 

ايد  ا مضى أنب المذاب المالكي كان المذاب السب في شبه  تبيبن ممب
بحكم كونه مذاب أقو   الج يرة العربيبو ومنطقو الخليج وجنوب العراق 

وإمارا  ساحل ،  في فترة بني جبر ومن بعدام )   الدول التي حكمت المنطقو 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويتنبه إلى احتمال قصده بمذاب  ( 575/ 2المال، عبدالرحمن بن عثمان، تاريخ اجر، )  ( 1) 
أبي حنيفو النعمان عموم مذاب أال السنو والجماعو ال خصوص المذاب الحنفي  اإلمام 
 كما مر. 

 . 28العرفج، عبداالله، أضواء على الحياة العلميو في األحساء، ص  ( 2) 
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وينظر ال كان مذاب  ، والعتوب ، وبني ياس ، بني خالد ، ) الخليج 
يخ د  ؟(، العيونيين  اد .  قال الشب مالك  فوضع مذاب  :  أحمد بن عبد الع ي  الحدب

ألنب  ، لذلك ال يُسأل عن سبب انتشاره فيه ، في الج يرة والخليج او األصل 
 .( 1)إنبما يُسأل عما جاء على خالف األصل ،  ما جاء على أصله ال يُسأل عنه 

احل كانت تحت حكم الجبريين من القرن   وقد ذكرنا أنب منطقو السب
ولو الجبريبو او المذاب  وأنب مذاب  ،  التاسع إلى أواخر القرن الثبالث عشر  الدب

ولكنسون أنب المذاب ازدار في شمال عمان  . سي. وقد ذكر جيه، المالكي 
مالي  ولو الجبريبو البتي كانت تحكم عمان الشب  . ( 3)مباشرة   ( 2)تحت نفوذ الدب

يخ  ولو الجبريبو سببًا في  . دقال الشب اد عن كون حكم الدب أحمد الحدب
وإن كان سببًا وجيهًا من حيث تاريخ الملك فإنب اذا : انتشار مذاب مالك 

ياسو  رورة ، والسب فما  ، لكنب النباس قبل ذلك وبعده ذوي مذاب فقهي بالضب
ايد لديهم  لم يذكر ما يدلب على تقلبد اذه البالد المتجاورة مذابًا ؟  المذاب السب
ودخول المذااب  ،  فهو مذاب  متوارث  كابرًا عن كابر ،  آخر غير مذاب مالك 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
او الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالع ي  الحداد، كبير مفتين، ومدير إدارة اإلفتاء، وعضو ايئو   ( 1) 

بعنوان    ه مقال ل   ون اإلسالميو والعمل الخيري بدبي، وانظر كالمه في كبار العلماء بدايرة الشؤ 
م في صحفيو اإلمارا   2٠17  ــ   6  ــ   2بتاريخ  >  مذاب إمام دار الهجرة في الج يرة العربيو < 

 اليوم. 
المقصود بشمال عمان المنطقو التي تقع فيها أبوظبي ودبي، وتعبير ولكنسون ليو دقيقا   ( 2) 

حكم الجبور مباشرة، نعم كانت اناك تحالفا  وقد اشتركوا في عدد  فالمنطقو لم تكن تحت  
للم يد حول عالقو الجبور ببني ياس انظر مقاال  األخ الباحث  و من المعارك والحروب، 

 >. عبد اهلل بن محمد المهيري في كتابه شذرا  تاريخيو 
 . 83  ــ   82ص   ــ   14٠7ذو القعدة    ــ   6السنو    ــ العدد    ــ مجلو الو يقو   ( 3) 
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اخل الجديد ،  كان دخواًل عرضياً األخر    بل تعايشوا ،  فلم يتنازع النباس مع الدب
 .( 1)معه ألنب المذااب الفقهيبو األربعو كلبها مسالك إلى الجنبو 

والتي برز    ــ قبيلو بني ياس بمن دخل في حلفها من العشاير والقبايل  و 
البشري وشكلت المكون  ــ  كقوة في المنطقو في القرن العاشر الهجري 

، األساسي واألوسع للمنطقو الجغرافيو التي تقع بها إمارتي أبوظبي ودبي 
حتبى أصبح التبمذاب بالمذاب  ، تتعبد اهلل بمذاب اإلمام مالك بن أنو 

خص للقبيلو عند الكثير من العوام  ويُذكر في ذلك  ،  المالكي مرادفًا النتماء الشب
المالكيبو المغاربو من امرأة من دبي حيث قيل من الطرايف زواج أحد علماء 

جوا الغرباء فقالت  أليو  : لها إنبه مغربي وكان من عادة أال البالد أال ي وب
 .( 2)تعني بذلك أنبه ليو غريبا ؟  بمالكي 

 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــ  2بتاريخ > مذاب إمام دار الهجرة في الج يرة العربيو < مقال للشيخ أحمد الحداد بعنوان  ( 1) 

 م في صحفيو اإلمارا  اليوم. 2٠17  ــ   6
 . 1٩5د. عبدالحميد آل الشيخ مبارك، ص  ( 2) 
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ي اإلامرات   وعالم ارقتسار ا�هب  
 
 ف

يرجع استقرار المذاب المالكي في اإلمارا  وخصوصا في إمارتي 
من أامها تبني األسر الحاكمو  ، إلى عوامل كثيرة ، ( 1) أبوظبي ودبي والظاارة 

وقيام  ، بالتخصص في علوم الدين والرحلو في طلبها وقيام بعض األسر ، له 
واستضافو علماء المذاب من البالد ، الوجهاء والتجار بدعم الحركو العلميو 

إلى جانب طبيعو المذاب التي تناسب المجتمع وتقبل تعدد  ، المختلفو 
 .المذااب فيه

التي كانت تسكن في أبوظبي ودبي  األسر نستطيع تقسيم القبايل و و 
 : قديما كما يلي 

 (.آل نهيان وآل مكتوم )   األسر الحاكمو  *
من بني ياس والقبايل األخر  ومن أال األحساء  )  األسر العلميو  *

 (.وأال فارس 
من بني ياس والقبايل األخر  وأال فارس  )   أسر األعيان والوجهاء  *

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألفراد من العلماء  لم نجد للمذاب المالكي وجودا في اإلمارا  الشماليو، سو  بعض ا  ( 1) 

الذين كانوا يترددون عليها، كالشيخ محمد المغربي الذي ن ل بالصير في القرن الثاني عشر  
 الهجري.
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 (.وغيرام من التجار 
 . ختالف مهنهم وصنايعهم عامو الناس من بدو وحضر با  *

أشبه بعالقو   ــ  ولم ت ل  ــ كانت العالقو بين شرايح المجتمع المذكورة 
فكان الحاكم يهتم ألمر  ، وذلك في جميع المجاال  ، األسرة الواحدة 

ويقفون معه في األزما  كما يقف ، كما يهتم الجميع ألمر الحاكم ، الجميع 
،  الفكريو التي يستشير فيها الحاكم أال العلم واكذا األمر في المسايل  ،  معهم 

ونجد األعيان والتجار يبنون المدارس ويوقفون الكتب ويجرون الجرايا   
 . وقرابو ورحم ،  سو  ما كان بينهم من صال  نسبيو ،  على أال العلم 
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ول

خت  الأ  الخاكمة  : المب  سر 
 الأ 

C   آل نهيان:  املطلب األول 

الجد األعلى لعشيرة آل بو فالل التي  يشير الموروث الشفهي إلى أن 
كان رجال من أال العلم  ، تنتمي إليها أسرة الحكم من آل نهيان الكرام 

وقد أشار  بعض الو ايق األحساييو إلى شخصيو ترجع إلى القرن  ،  والصالل 
ونر  واهلل أعلم أن الشيخ أبا فالل ، العاشر الهجري باسم الشيخ أبو فالل 

 .( 1)ل أبي فالل التي تنتمي إليها أسرة آل نهيان المذكور او جد عشيرة آ 
جيال بعد ، وقد عرف شيوخ آل نهيان الكرام بتقديرام للعلم والعلماء 

بل اتصلوا بأال العلم بصال  نسب  ، ور وا ذلك كابرا عن كابر ، جيل 
وكانت مجالسهم ال تخلو من عالم يستشيرونه في أمور القضاء ، ومصاارة 
مدحهم العلماء الذين ن لوا بهم وأ نوا على كرمهم وحسن  وقد ، والفتو  

في مذكراته   قال الشيخ محمد بن أحمد الخزرجي ، أخالقهم وشجاعتهم 
،  ومعدٌن أصيل ،  بيٌت نبيل < :  الشيخ سلطان بن زايد بن خليفة متحد ا عن أبناء  

وجذعها  ، ورثوا ذلك كابرا عن كابٍر ال سّيما عماد األسرة وعذقها المرّجب 
 .( 2) > حميد ذكره ،  الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط فريد عصره ،  كك المح 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفردنا موضوع السلطان أبي فالل محمد بن محمد بن علي في بحث مستقل، نشر في مجلو   ( 1) 

 (. 2٠ليوا الصادرة عن األرشيف الوطني، وزارة شؤون الرياسو العدد ) 
 الخ رجي، محمد بن أحمد، مذكرا  غير منشورة.  ( 2) 
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 تجار الخليجعلماء و   ظرف رسالة بخط الشيخ العالمة أحمد بن يحيى المدني أحد كبار 

 

(، م 1909هـ/ 1327)  الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب و 
والصالل والشجاعو  المعروف بالخير ، الذي أطاعته القبايل ، الحاكم العادل 

ال سيما من المالكيو  ، كانت أبوظبي في عصره مقصدا للعلماء ، ( 1)والنخوة 
وكان يستشير العلماء  ، وأقيمت في عهده مدرسو آل عتيبو، والشافعيو 
فمن ذلك استفتانه للعالمو السيد محمد الرابح العروسي ، ( 2) ويستفتيهم 

والدعاء وإقامو الجمعو، وقد ألف المغربي  م ال بيري في مسايل التوسل 
  . ( 3) رسالو بطلبه في جميع ذلك 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من كالم الشيخ أحمد بن عبدالع ي  المبارك، انظر: عبداهلل عبدالرحمن، اإلمارا  في ذاكرة   ( 1) 

 (. 266/ 1أبنايها، ) 
 الخ رجي، محمد بن أحمد، مذكرا  غير منشورة.  ( 2) 
سيدي الوالد، ترجمو غير منشورة زودنا  عبداهلل بن محمد الرابح، تحفو الرايد بنبذة من أخبار   ( 3) 

 بها مشكورا حفيده عبداهلل الرابح. 
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 الشيخ حمدان بن زايد بن خليفة بن شخبوطوكذلك كان ابنه 

عرف عصره باالزداار االقتصادي والعلمي الذي (، م 1922هـ/ 1340 ت ) 
مع  ، وكان يهش للعلماء واألدباء ويدني مجالسهم ، واالستقرار السياسي 

وكذلك أخوه    ، ( 1) وعالقو قويو بأال العلم ،  وطيب عشرة ،  خلق تواضع وسمو  
كان عالما أديبا نشأ على  الذي ، الشيخ خليفة بن زايد بن خليفة آل نهيان 

كان مجلسه مجلو علم ال يخلو و ،  وعرف بالدين والصالل   الفروسيو واألدب 
 .( 2)وله عنايو باقتناء الكتب والعلوم الشرعيو ،  من العلماء واألدباء 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 264/ 1انظر: عبداهلل عبدالرحمن، اإلمارا  في ذاكرة أبنايها )  ( 1) 
 = ، عن معالي أحمد بن خليفو السويدي، والسيدة عفراء الشفهيو  خالصو عدد من الروايا   ( 2) 
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(،  م1989  هـ/ 1409، ) الشيخ شخبوط بن سلطان بن زايد بن خليفة أما  
 عنايو خاصو  له و ،  امتلك مكتبو كبيرة و   أخذ عن العلماء ،  فكان واسع االطالع 

يحضر  . ( 1)حياء علوم الدين لإلمام الغ الي مع حفظ وإدراك جيد إ بكتاب 
وفي   ، ( 2)وقد ختم فيه ديوان المتنبي عدة مرا  ، مجلسه عدد من العلماء 

وقرأ    (، م 2004هـ/ 1425)   الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان   نشأ أخوه   مجلسه 
منهم الشيخ مقرن بن محمد الكندي أخذ  ، على عدد من المشايخ والعلماء 
وكان مجلسه ال يخلو من عالم من علماء  .  ( 3)عنه الفقه المالكي ومبادئ العلوم 

مع حفظ للكثير ،  وعلمايه وكتبه وله عنايو خاصو بالمذاب المالكي  .  الشريعو 
 .من الشعر العربي والشعبي

C   آل مكتوم :  املطلب الثاني 

ذا صلو واسعو ( م 1886/ هـ 1303)  األول  الشيخ حشر بن مكتوم كان 
كالشيخ عبد اهلل بن أبي  ،  أال بالده والبالد األخر  بأال العلم والصالل من  

اهلل بن عبد اللطيف آل  والشيخ عبد ( م 18٩2/ اـ 13٠٩)  بكر المال الحنفي 
وكذلك كان أخوه  ،  ن ي األحسايي   ( 4)( م 1882/ اـ 12٩٩)   المالكي   الشيخ مبارك 

(،  م 1894  ــ   هـ 1312)   راشد بن مكتوم بن بطي  ( 5) الصالح الورع التقي   الشيخ 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والباحث سعيد بن خميو بن ناصر السويدي. بن محمد الكندي   بنت الشيخ مقرن  =  
 الخ رجي، محمد بن أحمد، مذكرا  غير منشورة.  ( 1) 
 . م 2٠18سعيد بن عبداهلل بن محمد بو غنوم الهاملي، العين،   ( 2) 
 (. 5٩/ 1عبدالرحمن، عبد اهلل، اإلمارا  في ذاكرة أبنايها، )  ( 3) 
م إلى  1881اـ/ 12٩8الشيخ عبداهلل بن أبي بكر المؤرخو بعام تشير رسالو الشيخ حشر إلى  ( 4) 

 قدم العالقو بثل مبارك. 
 = كما قال عنه الشيخ محمد سعيد ابن الشيخ محمد بن عبد اهلل بن ظهر المطروشي الشافعي،  ( 5) 
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وفي عهده أسست مدرسو السعادة  ، ( 1)كان يقضي في بعض النوازل 
بن أبي بكر المال على سعو تدل مراسالته مع الشيخ عبد اهلل . ( 2)األولى 

 وكذلك ابنه  ، ( 3)> تهافت الفالسفو <  حيث طلب نسخو من ، اطالعه وعلمه 
درس في مدرسو  ، الشيخ مانع بن راشد بن مكتوم  العالم الشاعر األديب 

> ناليو <  وله ، وأخذ عن السيد محمد عمر األفغاني ، ( 4)> األولى <  السعادة 
وكان يعتني . الخليج العربي واي خريطو لمغاصا  اللؤلؤ في ، الغوص 

 .( 5) بالحركو العلميو ويحضر دروس العلماء في األحمديو والمساجد 
 ــ هـ 1312)  الشيخ مكتوم بن حشر بن مكتوم وعرف ابن عمه 

كان عدال   ( 6)بالدين والورع وإنصاف المظلومين وإكرام العلماء (، م 1906
كما   ، ( 8)بين الناس يحكم في النوازل ويقضي ، ( 7)نصوحا صفوحا مهابا برا 

شاعرًا أديبًا محبًا ( م 1٩12اـ/ 133٠)  كان الشيخ بطي بن سهيل بن مكتوم 
 .للعلماء

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . . )أرشيف األستاذ أحمد عبيد المنصوري( على نسخو قابلها له ألحد الكتب العلميو  = 
 . 43، ص م 1٩71  ــ   18٩٠النظام القضايي في الساحل المتصالح من  الفالحي، نورة صقر،   ( 1) 
روايو الشيخ عمر بن عبيد الماجد، والسيدة حمدة بنت أحمد بن راشد بن أحمد بن راشد بن   ( 2) 

 . م 2٠18والشيخ محمد بن راشد بن مانع بن راشد بن مكتوم، دبي  م.  2٠16شبيب، دبي/ 
 عليها.   نا المراسال  األحساييو التي اطلع من بعض   ( 3) 
مقابلو للباحث حسين إبراايم البادي مع المرحوم محمد القاز، األحمديو أولى صفحا    ( 4) 

نقاًل عن المرحوم  م، 2٠12 ــ  2 ــ  24ق استراحو الجمعو، جريدة الخليج، لح المعرفو، م 
 محمد بن عبد اهلل القاز. 

 . 14كلما  لها تاريخ وحدث، ص الخ رجي، محمد بن أحمد،   ( 5) 
 مذكرا  غير منشورة. الخ رجي، محمد بن أحمد،   ( 6) 
 تحاف البشر للعالمو الشيخ عبداهلل الخ رجي. إ مخطوط   ( 7) 
 روايو السيد سلطان بن بطي بن مقرن عن والده، دبي.  ( 8) 
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 هـ/1378)   الشيخ سعيد بن مكتوم بن حشر بن مكتوم   أما الحاكم العادل 
الزم مجلو العالمو السيد محمد عمر األفغاني الحنفي فقد (، م 1958
كان ُمكرما ألال العلم  ، ( 1)والتصوف وسلك طريق العبادة ، القادري 

 .وقد أجمع أال بالده على محبته واعتقادام في صالحه وواليته،  والصالحين 
  / ه 1411)  الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم وتولى من بعده ابنه 

  . ( 2) وله عنايو باألدب ،  درس في األحمديو وقد  ،  باني دبي الحديثو (،  م 1990
األكبر شيخ  ف اراا فضيلو اإلمام ، العلماء استقبلت دبي في عهده عددا من 

  الشيخ راشد وأسو . األزار المرحوم الشيخ عبدالحليم محمود المالكي 
إلى غير ذلك من ، المعهد الديني بدبي بن سيف  بمشورة الشيخ محمد نور

 .( 3)المث ر 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روايو المرحوم الشيخ مطر بن عبيد المهيري، وتسجيل صوتي للمرحوم الشيخ عبد الرحيم   ( 1) 

انظر: مشااد من  و م، وغيرام،  2٠14بن عبد اهلل المريد، واألستاذ عبد الغفار حسين، دبي/ 
 .47حياة وفكر الشيخ راشد بن سعيد، المستشار إبراايم بو ملحو، ص 

 . 132  ال من، ص المبارك، حمد بن عبد الرحمن، صفحا  ( 2) 
انظر كتاب: مشااد من فكر وحياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وكتاب الشيخ محمد   ( 3) 

 نور رايد التعليم في اإلمارا  لسعادة إبراايم بو ملحو. 
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 ( 1)الشيخ سعيد بن مكتوم إماما في الصالة 

 

    

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المصدر: أرشيف الباحث حسين إبراايم البادي.  ( 1) 
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ي  
ان  خت  الت  سر  :  المب 

ة  الأ   العلمت 
، نجد على مر التاريخ ظاارة األسر العلميو وورا و العلم واضحو بجالء 

وأسرة آل حماد ، فمن أسر المالكيو أسرة اإلمام سحنون وأبنايه في القيروان 
ومن المتأخرين أسرة آل الشيخ مبارك في األحساء ،  من فقهاء المالكيو بالعراق 

 .وأسرة آل المالكي في مكو المكرمو 
إمارتي أبوظبي ودبي اشتهر  بعض األسر العلميو بالعلم والفقه وفي 

 :  منها  والقضاء واإلمامو 
،  وأسرة آل الشيخ مقرن من المرر ،  أسرة آل الشيخ شبيب من آل بومهير 

وأسرة الشيخ سالم من آل بو فارس من آل ، وأسرة آل بوملحا من المرر 
وتلحقها بعض األسر التي كان  ، وأسرة المطاوعو من المناصير ، بوشامو 

كأسرة آل بطحان من الهوامل وأسرة آل ناشر من ، عدد العلماء فيها أقل 
 .وأعالمها   وسنحاول التعريف ببعض اذه األسر .  القم ان وآل الشيباني غيرام 

C   آل شبيب:  املطلب األول 

كان ،  من آل بومهير ،  أسرة الشيخ شبيب بن سعيد من فخيذة آل شبيب 
وقد تفرعت من اذه الفخيذة  ، قضاة الظفرة وأبوظبي ودبي قديما منها أكثر 

منها أسرة الشيخ شبيب بن سعيد التي ، العديد من األسر المعروفو بالعلم 
تنقل آل شبيب في  . تولى عدد كبير منها مناصب القضاء والمشيخو والتعليم 
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إمارة وفي القرن التاسع عشر انتقل أغلبهم إلى ، منطقو الظفرة والساحل 
 .( 1)دبي 

عاش  ، الشيخ شبيب بن سعيد المهيري  منهم  ومن المشايخ والعلماء 
ند <  دفن عند  ، وكان فقيها ، في منطقو الظفرة في نهايو القرن الثامن عشر 

  ، ( 2)واو قريب من منطقو البرشاء حاليا ، بدبي وسمي المكان باسمه > شبيب 
أقام في  ، شبيب لشيخ محمد بن فا ، وله من األبناء الشيخان محمد وراشد 

عهد  أول وله دور في تهديو بعض الفتن التي حصلت في أبوظبي أبوظبي 
،  ت وج الشيخو صبحى بنت شخبوط بن خليفو آل نهيان ، الشيخ زايد األول 

 .( 3) ويعرف أبنانه بأبناء صبحى 

 
خط الشيخ راشد بن شبيب بن سعيد في رسالو أرسلها إلى أبناء الشيخ أبوبكر بن محمد  

(  م 1855اـ/ 1271)   تع يو في والدام الشيخ أبي بكر عام (  اـ 127٠)   المال المتوفى عام 
 ( مرك  مدينو الهفوف باألحساء :  بلدة الكو  ) 

ــ  ومقابلو مكتوبو  ، أيام لها تاريخ ، برنامج الشيخ عمر بن عبيد الماجد مع  تلف يونيو  مقابلو  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وروايو الباحث عبداهلل بن محمد الشبيبي المهيري وعدد من آل شبيب. حسين البادي،  ل 

 . م 2٠16روايو السيدة حمدة بنت أحمد بن راشد بن شبيب، دبي/  ( 2) 
 فوايد بن غباش، مخطوط، وروايو السيد سلطان بن بطي بن مقرن، دبي.  ( 3) 
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دبي في أواسط القرن    فتولى قضاء ،  الشيخ راشد بن شبيب بن سعيد أما  
له عدد من األبناء كلهم  و .  القرن التاسع عشر الميالدي   ــ الثالث عشر الهجري  

كان حيًا  )  القاضي الشيخ أحمد بن راشد بن شبيب منهم  ، ( 1)اشتغل بالعلم 
ورحل إلى األحساء ،  قاضي دبي ومفتيها أخذ عن والده (،  م 1895هـ/ 1316

ورحل ا نان من  > األولى <  أسو في ديرة مدرسو السعادة ، ومكو المكرمو 
الشيخ  و  . ( 2) لكنهما توفيا في مكو ، المغرب والدراسو في فاس  ى أوالده إل 

، درس في األحساء ( م 1894هـ/ 1312كان حّيا ، ) محمد صالح بن راشد 
  ولعله توفي بها فللشيخ عبداللطيف بن إبراايم آل الشيخ مبارك

الذي  ( محمد صالح العماني )  قصيدة ير ي بها الشيخ ( م1٩24اـ/ 1342) 
خرج مع مشايخ آل مبارك للن او في بساتين األحساء فقتل على يد بعض  

ويغلب على ظننا أنه الشيخ محمد صالح بن شبيب وذلك ، الطرق قطاع 
وفي القصيدة داللو على ، لخروجه مع مشايخ المالكيو واو مالكي المذاب 

   : ( 3)علمه وصالحه فمنها 
ــيٍخ إمام اد ً  ــي من شـ  تفديه نفسـ

 

 حــبــٍر ذكــٍي بـــأمــِر اهلل مــمــتــثـــلُ  
 

اً  ًا وصــــــف  شـــــيخ  تقيٌّ نقيٌّ ذو وـف
 

 القول والعمــلُ مهــذب  طــاب منــه  
 

(،  م 1894هـ/ 1312كان حيًا )  الشيخ محمد أمين بن راشد ومنهم 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، المهيري، مطر بن عبيد  2٠16نت أحمد بن راشد بن شبيب، دبي/ روايو السيدة حمدة ب  ( 1) 
 الماجد، مذكرا  غير منشورة. 

روايو الشيخ عمر بن عبيد الماجد، والسيدة حمدة بنت أحمد بن راشد بن أحمد بن راشد   ( 2) 
 م. 2٠16بن شبيب، دبي/ 

 . 14٠الحلو، عبدالفتال، شعراء اجر، ص  ( 3) 
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الشيخ  و (، م 1894هـ/ 1312كان حّيا )  الشيخ محمد بن راشد بن شبيب و 
من تالميذ الشيخ عبد الع ي  بن حمد  ، ( 1) خميس بن راشد بن شبيب 

وأخيها  أخذ  عن والداا  ،  الشيخة كلثم بنت راشد بن شبيب و .  ( 2)مبارك  آل 
الشيخ أحمد وعن علماء األحساء كالشيخ عبد الع ي  بن حمد آل الشيخ  

توفيت  ، ( 3) وكان أخواا القاضي الشيخ أحمد يستشيراا في األحكام ، مبارك 
 .( 4)من القرن العشرين الميالدي   في الثال ينيا  
الشيخ محمد نور بن أبناء اشتغلوا بالعلم منهم    أحمد بن راشد وللشيخ  

بين علماء   وذكر في بعض المراسال  درس في األحساء ، راشد أحمد بن 
حيث كان في األحساء بصحبو عمه  ( م 18٩4/ اـ 1312)  عام  دبي واألحساء 

 .الشيخ محمد صالح والشيخ أحمد بن خليفو بن حبتور 
أخذ عن والده وعن الشيخ ، الشيخ راشد بن أحمد بن راشد ومنهم 

وكان مجلسه ، وغيره من العلماء  المغربي قاضي دبي  محمد بن عبد السالم 
توفي عام .  تولى إمامو مسجد والده .  ال يخلو من الفقراء وطلبو العلم يستفتونه

، الشيخة سالمة بنت أحمد بن راشد بن شبيب و . ( 5)م تقريبًا بدبي 1٩7٠
توفيت في  ، أخذ  عن والداا والشيخ عبد الع ي  بن حمد آل الشيخ مبارك 

ــ   خميو بن ناصر السويدي. إفادة من الباحث سعيد بن   ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2٩7الحلو، عبد الفتال محمد، شعراء اجر، ص  ( 2) 
 مذكرا  الشيخ مطر بن عبيد الماجد، وروايو السيد حمد بن أحمد بن سوقا  الفالسي.  ( 3) 
روايو الباحث سعيد بن خميو بن ناصر السويدي نقال عن السيدة مريم بنت عيسى بن  اني   ( 4) 

 الفالسي. 
م،  2٠18حمدة بنت أحمد بن راشد بن أحمد بن راشد بن شبيب، دبي/ روايو السيدة  ( 5) 

 م. 2٠17والسيد راشد بن  اني بن خلف الفالسي، دبي/ 
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 .( 1)م 1٩73حدود عام  
،  بن سرور بن شبيب  الشيخ ماجد بن محمد بن ماجد ومن آل شبيب 

،  والدته سالمو بنت أحمد بن راشد بن شبيب  ، ( 2)( م  1٩44اـ/  1363) 
وكان خليفته في الدرس  ، الزم ابن عمته الشيخ محمد نور بن سيف 

مكو المكرمو فدرس  ورحل إلى ، ( 4) الفالل  مدرسو  س في رَ دَ ، ( 3) والتدريو 
س بها  س في المدرسو األحمديو  م  ،  في الصولتيه ودرب وما  ،  عاد إلى دبي ودرب

درس في  ،  الشيخ عبد اهلل بن محمد بن ماجد وأخوه  .  في شبابه توفي  لبث أن 
س في  ، مدرسو الفالل بدبي   م درس مع شقيقه في مكو وعاد إلى دبي ودرب

الشيخ عبد الجبار بن محمد بن    وأخوام .  ( 5) توفي في الخمسينيا  ،  األحمديو 
س في مدرسو الفالل  ،  درس في األحمديو  م بمكو (.  م 2015ت  )   ماجد  ودرب

، م 1٩6٩ عاد إلى دبي فأسو دايرة األوقاف والشؤون اإلسالميو عام ، بها 
 .( 6) له عدد من القصايد والمقاال  ،  وكان عضوا مؤسسا في المجلو الوطني 

،  بن سرور بن شبيب  عبيد بن ماجد الشيخ مطر بن وابن عمهم 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. 2٠18روايو السيدة حمدة بنت أحمد بن راشد بن أحمد بن راشد بن شبيب، دبي/  ( 1) 
ن يوسف  (، وروايو السيد عبد الرحمن بن إبراايم ب 433،  324/ 1بيال، الجواار الحسان، )  ( 2) 

وأفادني بتسلسل االسم الباحث النسابو سعيد بن خميو بن ناصر   م. 2٠15السركال، دبي/ 
 .السويدي 

. وروايو شفهيو من الشيخ  ٩٠انظر الصحاري، صالح بن إبراايم، الرحلو الكمشكيو، ص  ( 3) 
 أحمد ابن الشيخ محمد نور بن سيف. 

 مخطوطو. المهيري، مطر بن عبيد الماجد، مذكرا    ( 4) 
 م. 2٠15روايو السيد عبد الرحمن بن إبراايم بن يوسف السركال، دبي/  ( 5) 
 م. 2٠17مقابلو مع أبناء الشيخ عبدالجبار بن محمد الماجد المهيري، دبي/  ( 6) 
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والزم الشيخ محمد نور ، درس في المدرسو األحمديو والفالل (، م2٠15) 
وله ،  م اشتغل بالتعليم وعمل إماما وخطيبا ، بن سيف وأخذ عن غيره 

درس في ( م2٠٠٩  ) ، الشيخ عمر بن عبيد بن ماجد وأخوه  ، ( 1)مؤلفا  
س في ،  م بمكو ، المدرسو األحمديو  عاد    م ، المدرسو الرحمانيو بها ودرب

 م تولى إدارة دايرة األراضي واألمالك إلى جانب خطابو ،  للتدريو إلى دبي  
 .( 2)له ديوان خطب منبريو وعدد من القصايد والمقاال  ،  الجامع الكبير 

 
 

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م. 2٠17مقابلو مع أبناء الشيخ مطر بن عبيد الماجد المهيري، دبي/  ( 1) 
 م. 2٠17عبيد الماجد المهيري، دبي/ مقابلو مع د. كلثم بنت الشيخ عمر بن   ( 2) 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ومشجرة الدكتورة  الباحث النسابو سعيد بن خميو بن ناصر السويدي  : مصدر معلوما  الشجرة  * 
 . كلثم بنت الشيخ عمر الماجد 

الشيخ شبيب بن سعيد

ماجدسرور

محمد
الشيخ عبدالجبار
الشيخ عبداهلل
الشيخ ماجد

عبيد
الشيخ عمر
الشيخ مطر

الشيخ القاضي 
راشد بن شبيب

فاطموالشيخو 
الشيخو كلثم
الشيخ خميو
الشيخ محمد

الشيخ محمد أمين
الشيخ محمد صالح
القاضي الشيخ 
الشيخ أحمد

الشيخ راشد
الشيخ محمد نور 
الشيخو سالمو عبداللطيف الشيخ محمد بن 

شبيب ت وج الشيخو 
ط صبحى بنت شخبو

آل نهيان

سيف الشهير 
الشيخ راشد بسيف بن صبحى

ب من قبيلة آل بو مهير 
فخيذة آل شبي
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C   آل مقرن :  املطلب الثاني 

سكن  ، المرر وفيهم مشيختها  قبيلو فخيذة الرميثا  من  آل مقرن من 
توار وا ،  ( 1)من محاضر ليوا   أجدادام الظفرة وكان لهم نخل في محضر القرمدة 

ربطتهم عالقا  صهر  ، وكان منهم عدد من علماء البالد ووجهايها ، العلم 
 .ونسب بأسرة آل نهيان وأسرة آل مكتوم 

نهاية )  الشيخ راشد الرميثي المري الشيخ مقرن ابن جد األسرة أخذ ف 
الشيخ القاضي سلطان بن مقرن  وابنه  ،  عن والده (  القرن الثامن عشر الميالدي 

رحل إلى الحجاز  (،  ئل القرن التاسع عشر الميالدي اكان حيا في أو )   بن راشد 
ونسخ الشرل األوسط للشيخ بهرام على  ، لطلب العلم  وغيراا من البالد 
جاور آخر عمره و ، في بعض رحالته  ( 2)في الفقه المالكي  مختصر خليل 

س أبناءه الشيخ مقرن والشيخ أحمد ورأ  تأالهم لتولي    ، بالحجاز  بعد أن درب
 . ( 3)القضاء والتدريو 
وورث عنه  ، ن بوالده الشيخ القاضي مقرن بن سلطان بن مقر فتخرج 

واشتغل بالتدريو واإلفتاء في إمارة أبوظبي  م ، تولى مشيخو المررو ، كتبه 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دفتر مخطوط بيد الشيخ المر بن مقرن، والمحاضر ومفرداا محضر موضع النخيل والماء في   ( 1) 
 واحا  ليوا، حيث يسكن أفراد قبيلو بني ياس والمناصير. 

وأقدم شرول المختصر على   ــ  واو الشرل الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي  ( 2) 
من تأليف: أبي البقاء، تاج الدين بهرام بن عبد اهلل بن عبد الع ي  بن عمر بن   ــ  اإلطالق 

ِميري، المتوفي سنو  عوض بن عمر السلمي  في خمو   وتقع طبعته ، م 14٠3/ اـ 8٠5الدَّ
 . ( صفحو من القطع الكبير 3375مجلدا ، يبلغ مجموع عدد صفحاتها نحو ) 

 روايو السيد سلطان بن بطي بن مقرن.  ( 3) 
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وله مساجلو شعريو   . وبنى في منطقو بر دبي مسجدا ومكتبو، في إمارة دبي 
فكانت دراسته على  الشيخ أحمد أما أخوه  ، ( 1) مع الشيخ راشد بن شبيب 

  الفقيه محمد بن عبداهلل بن سباع الكندي المالكيوالزم الشيخ  ،  والده وأخيه 
وقد بقي العلم في ، ( 2)تيمنا به  بمحمد الكندي مالزمو تامو حتى سمى ابنه 

وأبناء الشيخ ،  آل مقرن في فرعين وام أبناء الشيخ مقرن بن سلطان بن مقرن 
 .أحمد بن سلطان بن مقرن

 هـ/1356ت )   ابنه الشيخ سلطان بن مقرن   عنه   أما أبناء الشيخ مقرن فأخذ 
، خليل وغيره من كتب العلوم الشرعيو واللغويو وقرأ عليه مختصر  (،  م 1937

س على سياسو شؤون ،  وكان متعلقا بشعر ابن الفارض يكاد يستظهر ديوانه  تمرب
الشيخ  وأخذ عنه ابنه    ، ( 3) صاار عددا من شيوخ آل نهيان وآل مكتومو،  القبيلو 

 قراءة ولم يتم ( م 1٩47اـ/1366  )  مقرن بن الشيخ سلطان بن مقرن 
 .( 4)وذلك الشتغاله بمشيخو القبيلو وتجارة اللؤلؤ ،  المختصر 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روايو السيد سلطان بن بطي بن مقرن، والسيد سلطان بن محمد الحبتور، والسيد أحمد بن   ( 1) 

 جمعو بن شبيب. 
 . روايو السيد سلطان بن بطي بن مقرن  ( 2) 
 روايو الشيخ محمد بن الشيخ مقرن والسيد سلطان بن بطي بن مقرن.  ( 3) 
 سلطان بن بطي بن مقرن عن والده وعمه المرحوم الشيخ المر بن مقرن. روايو السيد   ( 4) 
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 ( 1)وفي وسط الصورة الشيخ سعيد بن مكتوم >  يسار<   الشيخ مقرن بن سلطان
 

(  م 1995)   الشيخ المر بن مقرن بن سلطان   بنانه أوعن الشيخ مقرن أخذ  
في المدرسو   ا درس  كما  (، م 1991)  الشيخ بطي بن مقرن بن سلطان و 

في  ين مشارك  ا كان و ، بن سيف  العالمو الشيخ محمد نور  ا والزم ، األحمديو 
،  عددا من المتون واألشعار الفصيحو والشعبيو   ان يحفظ ،  عليها   ين العلوم مقبل

 اتجهو ، وكان الشيخ المر مشتغال بحاجا  الناس مكرما للعلماء والفقراء 
والطريقو النقشبنديو ،  القادريو أخذ الطريقو  الشيخ بطي إلى العبادة والتصوف ف 

 .( 2)واشتغل بالذكر والعبادة 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . مصدر الصورة: أرشيف الباحث حسين البادي  ( 1) 
 السيد سلطان بن بطي بن مقرن.   ابنه   روايو  ( 2) 
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الشيخ محمد بن خليفة  ، الشيخ محمدي الشنقيطي ،  الشيخ المر بن مقرن :  من اليسار 
 (أرشيف الباحث حسين البادي )   الشيخ يوسف حمد النيل ،  مكتوم  آل 

الشيخ القاضي  فقد أخذ عنه ابنه ، أما ذرية الشيخ أحمد بن سلطان 
 سمي بالكندي تيمنا بشيخ والده  (، م 1950ت قبل  )  محمد الكندي ابن أحمد 

وأخذ عن والده وعمه وابن عمه الشيخ سلطان وعن علماء أبوظبي ، كما مر 
كان  ، المالكي وغيره بن حسين كالشيخ محمد عابد ، والذين يترددون عليها 

الشيخ   أخذ ابنه وعنه  ، ( 1)آيو في الحفظ والتمكن في الفقه وغيره من العلوم 
عددا حفظ  و ،  ه الزم ف (،  م2001ت  )   القاضي المعمر مقرن بن محمد الكندي 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبد سلطان بن بطي بن مقرن، دبي.  ( 1)   روايو السب
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خمسو كان والده يحيل عليه القضايا واو ابن  ،  المتون في مختلف العلوم من  
وكان يصحب شرول مختصر خليل واو في تلك  ، سنو تدريبا له  عشر 
الشيخ زايد بن وممن أخذ عنه ، وتولى التدريو في مكان والده  ، ( 1) السن 

 الشيخة موزة بنت مقرنوعنه أخذ  ابنته ، سلطان آل نهيان وإخوته
قرأ  عليه الشرل الصغير على أقرب المسالك في الفقه ف  (، م 2013 ت ) 

 .( 2) المالكي وكانت تفتي النساء 
 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمن، عبد اهلل، اإلمارا  في ذاكرة  ( 1)  يخ مقرن، ) ينظر: عبدالرب   ــ  61/ 1أبنايها، مقابلو الشب

52 .) 
 سلطان بن بطي بن مقرن، والسيد سلطان بن محمد الحبتور.روايو السيد   ( 2) 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مصدر المشجرة: كناش الشيخ المر بن مقرن، مخطوط. وروايو السيد سلطان بن بطي بن مقرن،    *  

   وسلطان بن محمد الحبتور. 
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الشيخ القاضي 
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الشيخو شمسو 
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بن زايد األول

الشيخو لطيفو بنت 
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راشد بن سعيد آل 

مكتوم
محمد عابد
توفي شابا

وكان من طلبو العلم

دسمال

خليفو

فخيذة الرميثات من قبيلة املرر 
 

الشيخ مقرن
 

 
الشيخ سلطان
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C  آل بوملحا:  املطلب الثالث 

 ةذ ي فخ  من ، الشيخ القاضي سالم بن عبد اهلل بوملحا أبناء وأحفاد 
وقد ذكر آل بوملحا  . منهم علماء وشعراء وأدباء ، المرر قبيلو المالامو من 

آل بوملحا أال شرع : < فقال ،  عند المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
 .( 1)في الظفرة ولهم نخيل في ليوا   ون يسكن ،  إذ أغلبهم شعراء >  وشعر 

 سالم بن عبد اهلل بوملحاالشيخ القاضي علي بن  وأشهر أبناء اذه األسرة  
حسين   في عهد الشيخ   وجاور ،  رحل إلى الحجاز   (، م تقريبا 1900  ــ م  1825) 

،  والبحرين   لت دد على األحساء ،  بن إب اهي  الدالكي لالسيو أحدو زُني دحالن 
وعنه أخذ  ، كقاض ومستشار ، آل نهيان  الشيخ زايد بن خليفو  وعرف بمالزمته 

الشيخ  و ( 1920و  1910بين  ــ م تقريبا 1860)  الشيخ أحمد بن علي  أبنانه 
تمكن في المذاب  الذي  (،  م 1940  ــ م تقريبا  1860)   القاضي الطاهر بن علي 

  الشيخ الكندي بن علي و  . ( 2) على المذااب األخر   واسع  مع اطالع 
الذي   ُسمي بالكندي تيمنا بالشيخ محمد بن عبد اهلل الكندي (، م 1949ت ) 

  علي  بن  الكندي  بن  علي  القاضي  الشيخ  بناؤه أ لعنه أخذ  ، ( 3) م  ذك ه 

  ــ م 1917)  الشيخ القاضي مصبح بن الكندي بن علي و  ، ( 4) ( م 1943) 
 . ( 5) اهلل آل هاش    لآل الشيخ مق ن لالسيو عبو ،  الطاه    دا عن عده   لأخذا   ( م 2005

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 11الكندي المرر، علي بن أحمد، شعراء آل بوملحا، ص  ( 1) 
 . 56  ــ   55المصدر نفسه، ص  ( 2) 
 . 2٩  ــ   28الكندي، ص الكندي المرر، علي بن أحمد، قاضي الظفرة مصبح بن   ( 3) 
 . 66  ــ   65المصدر نفسه، ص  ( 4) 
 انظر الكندي المرر، علي بن أحمد، قاضي الظفرة مصبح بن الكندي.  ( 5) 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من كتاب شرل قصيدة الوالء، وشعراء آل بو ملحا للباحث علي بن أحمد الكندي.   *  

املرر قبيلة فخيذة املالهمة من 

الشيخ عبداهلل

الشيخ سالم

القاضي الشيخ علي
"بوملحا"الشهير بـ

الشيخ الكندي

الشيخ مصبحالقاضي 

عليالقاضي الشيخ

الشيخ أحمد القاضي الشيخ الطاار
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C   آل بوفارس:  املطلب الرابع 

عرف عدد من أبنايها بالعلم  ، فخيذة من آل بوشامو من قبيلو النعيم 
سكنوا في  ،  األسر في أبوظبي ودبي والشارقو ولها صلو بعدد من  ،  والصالل 

  منهم ،  وما حولها ولبعضهم منازل في دبي ،  حفيت   ــ منطقو الجابل في العين  
وله  ، عاش في مطلع القرن الثالث عشر ، الشيخ سالم بن عبد اهلل بن سعيد 

الشيخ  و ، األحساء درس في ، الشيخ حمد ؛  ال و أبناء اشتغلوا بالعلم 
(،  م 1935هـ/ 1353توفي في حدود عام )  القاضي غانم  والشيخ ، اهلل  عبد 

ربطته عالقا  قويو بكل شيوخ و ،  مكو المكرمو واألحساء العراق و رحل إلى  
 .( 1)وكان يشتغل بالتجارة ،  وعلماء وأعيان ساحل الخليج العربي 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدد من الروايا  الشفهيو، السيدة سهيلو الشيخ أحمد بن غانم، السيد جمعو الماجد.  ( 1) 
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بخط الشيخ    شرل الشيخ عبد السالم اللقاني على جوارة التوحيد في علم العقيدة

 :  وكتب في قيد النسخ  م1864  ــ  اـ128٠انتهى من نسخه عام    غانم 
 >المالكي مذابا واألشعري معتقدا < 
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والشيخ   الشيخ طارش ، وللشيخ عبداهلل بن سالم أبناء اشتغلوا بالعلم 
الشيخ  و الشيخ محمد و  الشيخ جمعة ، وللشيخ غانم عدة أبناء كذلك ، أحمد 
 .( 1) أحمد 

فقد  ، ( 2)( توفي في الخمسينات الميالدية )  غانم بن الشيخ محمد أما 
ومن  ،  والسيد محمد عمر األفغاني ولم يرحل في طلب العلم ،  أخذ عن والده 

شمو الدين الذي درس في األحمديو  أبنايه الذين أخذوا عنه العلم عبد اهلل 
والشيخ عمر بن محمد الذي كان يتنقل في الباديو   ، ( 3) وكان عالما بالفلك 
 .( 4) معلما ومعالجا 

(،  توفي في الستينيات الميالدية )  ( 5)الشيخ أحمد بن غانم بينما رحل 
وكانت ترفع إليه المسايل ، إلى مكو المكرمو واألزار الشريف والعراق 

وله صلو بكبار علماء زمانه كالشيخ محمد علي بن ، والقضايا في حياة والده 
 .( 6)حسين المالكي 

 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اا. وما بعد   85القاسمي، سلطان بن محمد بن صقر، التذكرة باألرحام، ص  ( 1) 
 م. 2٠16سهيلو الشيخ أحمد بن غانم، دبي/  روايو السيدة  ( 2) 
 المهيري، مطر بن عبيد الماجد، مذكرا  مخطوطو.  ( 3) 
السيدة سهيلو الشيخ   وروايو تسجيل صوتي للمرحوم الشيخ عبد الرحيم بن عبد اهلل المريد،  ( 4) 

 . م 2٠18مقابلو علي بن ناصر المطيري، زعبيل، دبي،  و م.  2٠16أحمد بن غانم، دبي/ 
 م. 2٠16روايو السيدة سهيلو الشيخ أحمد بن غانم، دبي/  ( 5) 
ع علي بن ناصر المطيري، والسيدة سهيلو الشيخ أحمد بن غانم، دبي/  ( 6)  ،  م 2٠16روايو المطوب

 وبعض المراسال . 
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 (1)الشيخ أحمد بن غانم ذو الثوب األبيض بجوار الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المصدر: أرشيف الباحث حسين إبراايم البادي.  ( 1) 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  المصدر: التذكرة باألرحام للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.   *  

نعيمالآل بو فارس من آل بو شامس من قبيلة 

الشيخ سالم بن عبداهلل بن سعيد
عاش في مطلع القرن الثالث عشر الهجري

الشيخ القاضي غانم

الشيخ محمد

الشيخ عمر

الشيخ عبداهلل 
شمو الدين

الشيخ أحمد 

الشيخ عبداهلل

الشيخ أحمد

الشيخ طارش

الشيخ حمد
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C  املطاوعة من املناصير:  املطلب الخامس 

فكان لبعض أال الباديو  ، لم تكن الباديو وحياة البداوة مانعا من العلم 
وأشهر األسر ، ااتمام بالعلم بل وتبحر فيه عند البعض في أبوظبي ودبي 

البدويو التي اشتغلت بالعلم أسرة المطاوعو من فرع آل بو منذر من 
 :  ومنهم ،  ( 1)المناصير 

جد  ، ( 2)أبو البهلول ، الّشيخ سيف بن رشيد من آل شظيب المنصوري 
الظفرة ويعرفه  ويعتبر خبره من األخبار الشايعو في منطقو ، أسرة المطاوعو 
والجاالي مورد من موارد المياه في الظفرة  >، راعي الجاالي <  الناس باسم 

ه  1213رحل إلى األزار الشريف قبل  . ( 3)توفي الشيخ عنده ودفن بجواره 
 .( 4)وأخذ علمي الشريعو والطريقو عن أحد شيوخ المالكيو بالصعيد 

عبد الهادي  و  اللطيف عبد ومنهم ، ورث أبناء الشيخ سيف منه العلم 
 الشيخ يعروف بن بهلول بن عبدالنبي ومن ذريته   ، ( 5) النبي وعبد الكريم  عبد و 

ــ   روايو السيد عبداهلل بن محمد بن يعروف المطيوعي. ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البهلول الرجل كثير الخير كما في معاجم اللغو، ومن أشهر من عرف باسم البهلول اإلمام   ( 2) 

الذي  رواني تلميذ اإلمام مالك، ومنهم أبو البهلول العوام بن محمد ي البهلول بن راشد الق 
 أطال بالقرامطو في البحرين. 

م، والمطوع 2٠16منهم السيد أحمد بن محمد بن بليد المرر، مدينو زايد/ روايو كثيرين  ( 3) 
م، والسيد أحمد بن فرج القبيسي،  2٠16محمد بن شليل الم روعي، ليوا/ 

 م، والسيد عبد اهلل بن محمد بن يعروف المطيوعي، أبوظبي. 2٠17أبوظبي/ 
باألزار مشهور عند البدو، ويذكرون أن عاصر دخول <النصار > لمصر، واو  خبر دراسته  ( 4) 

تاريخ الحملو الفرنسيو. يروي خبر دراسته في الصعيد السيد خالد بن سديرة المنصوري عن  
 أحد كبار السن من المطاوعو الذين أدركهم وقد ذكراا بلفظ <الشريعو والطريقو>.

من    إذ ليست   في مصر   سيف بن رشيد بمن لقي من العلماء   يظهر من اذه األسماء تأ ر الشيخ  ( 5) 
 األسماء الشايعو في المنطقو. 
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،  ودفن بعدن ،  وكان من العبباد السايحين وقد توفي حاجا ،  بن سيف بن رشيد 
 .( 1)واو معاصر للشيخ خليفو بن شخبوط آل نهيان 

أوايل القرن  عاش في ، الشيخ الحبيشي بن بهلول بن عبدالنبي  ومنهم 
الشيخ محيي الدين بن  و  ، ( 2) التاسع عشر الميالدي وينسب له كتاب في الفقه 

الشيخ محمد  و  ، ( 3) وممن أخذ عنه المطوع عويضو بن راشد القبيسي ، هارون 
،  كان عالما صالحا ، من مرافقي الشيخ زايد بن خليفو ، بن يعروف بن بهلول 

الشيخ  وأخذ عنه ابنه و  الظهر اشتغل بتجارة اللؤلؤ وأسو مسجدا في فريج 
عن  كما أخذ  (،  م 1٩45و   1٩43بين عامي  توفي  )   أحمد بن محمد بن يعروف 
والشيخ  ، ناشر  آل والشيخ سهيل بن يوسف آل مقرن الشيخ محمد الكندي 

والشيخ عبد اللطيف ،  عبدالع ي  بن حمد آل الشيخ مبارك في األحمديو بدبي 
 .( 4) بالطفاشة لتفلى اإلمامة في مس و لالوه اشقغل  ،  بن إب اهي  آل الشيخ مبارك

الملقب بالمردب أي  ، الشيخ مبارك بن سعيد بن عبدالمعين ومنهم 
ويذكر أنه كان يرتحل بكتبه التي يحملها  ، المرجع الذي يرد إليه أمر الناس 

الشيخ محمد بن  أتباع دعوة <  وترو  له مناظرة مع عدد من  ، ( 5)على بعيرين 
 .( 6)> عبد الوااب 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 روايو السيد عبد اهلل بن محمد بن يعروف المطيوعي، أبوظبي.  ( 1) 
 روايو السيد عبد اهلل بن محمد بن يعروف المطيوعي، أبوظبي.  ( 2) 
 م. 2٠17المطيوعي، أبوظبي/ روايو السيد محمد بن فرج القبيسي والسيد صالح بن علي   ( 3) 
 روايو السيدان عبد اهلل وعلي أبناء محمد بن أحمد بن يعروف المطيوعي، أبوظبي.  ( 4) 
م، والسيدان عبد اهلل وعلي أبناء محمد  2٠16روايو المطوع محمد بن شليل الم روعي، ليوا/  ( 5) 

 بن أحمد بن يعروف، أبوظبي. 
 مجلو السيد علي بن سعدون المطيوعي. روايو عدد من المطاوعو في غيا ي، في   ( 6) 
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الت   خت  الت  هاء:  المب  ان والوج  عت 

 الأ 
دور كبير في خدمو  ، كان ألعيان البالد ووجهايها إلى جانب الحكام 

فكان الوجهاء وتجار اللؤلؤ ام الداعم األول  ، العلم والمذاب المالكي 
وكانوا يتهافتون ، ( 1) ففتحوا مجالسهم ألال العلم ، للحركو العلميو والثقافيو 

، وبنوا لهم المساجد والمدارس ،  وأوقفوا عليهم الكتب ،  ( 2) على استضافتهم 
كالشيخ خليفو بن ففي أبوظبي ، وقد جمع كثير منهم بين العلم والتجارة 

توفي في أوايل النصف الثاني من القرن التاسع  )   السويدي   بن يعروف   خميو 
وفي  (،  م 1٩3٩اـ/ 1358)  والشيخ خلف بن عبداهلل العتيبو   (، عشر الميالدي 

وسنقتصر انا   (، م 1٩12اـ/133٠)  الشيخ أحمد بن دلموك الفالسي دبي 
 .على التعريف بمن أسو المدارس العلميو

 

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمن، عبد اهلل، اإلمارا  في ذاكرة أبنايها، )  ( 1)   (. 72/ 2عبدالرب
حمن، عبد اهلل، اإلمارا  في ذاكرة أبنايها، )  ( 2)   (. 153/ 3عبد الرب
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 وتأسيس مدرسة العتيباتآل عتيبة  املطلب األول: 

كان ذا  (، م 1939هـ/ 1358)  الشيخ المعمر خلف بن عبداهلل بن عتيبة 
تفرغ للتجارة وخدمو العلم  طلب العلم أول أمره  م ، علم وأدب واطالع 

فكان ال يترك قيام الليل   ، ( 1)عرف بالكرم والجود والورع والعبادة ، والعلماء 
 .( 2) ال في حضر وال سفر وقد جاوز المئو 

التي كان ينفق ،  إلى جانب مدرسته الشهيرة ،  كتاتيب أبوظبي  تولى رعايو 
الجامع الكبير في أشهراا  ،  من المساجد عمر العشرا   و .  عليها وعلى طلبتها

وبنى عددا من  ،  عليه وقد خصص قرابو عشرة محال  تجاريو وقفا  ،  أبوظبي 
  ، التي أنشأاا في فارس كمسجده في دبي والمساجد  ،  المساجد خارج أبوظبي 

 . ( 3)إلى جانب األوقاف التي خصصها لطلبو العلم 
سار ابنه الشيخ ، ومحبو العلم والعلماء  ه في الجود والكرم على أ رو 

ع  ، له مطالعو ومشاركو في العلم ، وكان شاعرا أديبا ، أحمد بن خلف  فوسب
مساء حيث   مجلسه وكان طلبو المدرسو ومشايخها يجلسون في  ،  مدرسو والده 

 .( 4) تدور النقاشا  العلميو والمطارحا  األدبيو 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩حنظل، فالح، تاريخ عايلو آل عتيبو، ص  ( 1) 
 مقابلو حفيده سعادة السيد سعيد بن أحمد بن خلف.  ( 2) 
 (. 77/ 1عبداهلل عبدالرحمن، اإلمارا  في ذاكرة أبنايها، )  ( 3) 
 . 1٠حنظل، فالح، أحمد بن خلف العتيبو في االقتصاد والسياسو واألدب، ص  ( 4) 
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C  ( 1) مدرسة العتيبة   

حيث ورد إلى أبوظبي ، تقريباً ( م 188٩اـ/ 13٠7عام )  أسست في 
وكان قبل ذلك مقيما في دبي ، العالمو الشيخ محمد بن عبد اهلل الكندي 

سلطان بن مقرن وممن أخذ عنه فيها الشيخ أحمد بن راشد بن شبيب والشيخ  
عند انتقاله إلى أبوظبي شرع بالتدريو في مسجد خلف  و   ( 2)ومن في طبقتهما 

،  فبنى له خلف بن عتيبو المدرسو ، وكثر الطلبو في حلقو درسه ، بن عتيبو 
 .( 3)وجعل بها أقساما داخليو للسكنى والطعام 

تشبه مدارس األحساء ، حرة تخصصيو دراسو كانت الدراسو بها 
: من الكتب التي كانت تقرأ بها و ، ودروس الجامع األزار بمصر ، القديمو 

وشروحها في  وألفيو ابن مالك ، في الفقه المالكي  مختصر خليل وشروحه 
والسلم ،  والجوار المكنون في البالغو ،  في األدب ومقاما  الحريري  ،  النحو 

 .( 4)العلوم إلى غير ذلك من المتون في مختلف  ،  المنورق في المنطق 

 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جانب غرفو التجارة والصناعو بأبوظبي حاليا. وموضعها ب  ( 1) 
 روايو السيد أحمد بن جمعو بن شبيب عن المرحوم الشيخ المر بن مقرن.  ( 2) 
، بو شهاب، حمد، إطاللو  65شرل قصيدة الوالء، ص الكندي المرر، علي بن أحمد،  ( 3) 

 . 47على الماضي، ص 
حمن، عبد اهلل، اإلمارا  في ذاكرة أبنايها، )  ( 4)  ( وروايو عدد عن الشيخ مقرن  77/ 1عبد الرب

تأليف   ــ بن محمد الكندي والسيد سعيد بن أحمد العتيبو، رحال  متعرجو في بالد اإلبل 
وييل م. زويمر، ترجمو وتعليق: د. أحمد إيبش، ايئو أبوظبي للسياحو والثقافو، دار  صم 

 . 122الكتب الوطنيو، ص 
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C  (  1) بعض املدرسين باملدرسة 

س في مدرسو العتيبو عدد من العلماء  والشافعي    من المذابين المالكي   درب
 :  فالمالكيو منهم 

العالمة الشيخ محمد بن عبد اهلل بن علي بن مكتوم بن سباع الكندي  *
أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن خاتم ، حفيت  ــ  من أال الجابل، المالكي 

،  كان فقيها مالكيا متبحرا في علوم اآللو ،  ( 2) األحسايي مولدا  م العماني موطنا 
وقد وقفنا على فتو  له في عدة صفحا  في حكم شد الرحال ل يارة قبر النبي  

 . م 1847اـ الموافق  1264حرر  في عام  ،  ( 3) يرد فيها على من أنكراا   ‘ 
مفتي ، الشيخ محمد عابد بن حسين بن إبراهيم المكي العالمة و  *

م وما  18٩6وذلك بين عام ( م 1٩23اـ/ 1341  )  المالكيو بمكو المكرمو 
 .( 4)م 1٩٠5قبل  

جاء ، الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ مبارك األحسائي و  *
( م 1٩17اـ/ 1336)  إلى أبوظبي بطلب من خلف بن عبد اهلل بن عتيبو عام 

 .( 5) (م 1٩23  ــ   اـ 1342)   مدرسا بها إلى أن توفي وبقي  
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمن، عبد اهلل، اإلمارا  في ذاكرة أبنايها، )  ( 1)   (. 55/ 1انظر، عبدالرب
عقد اليواقيت الجواريو بذكر طريق السادا  العلويو،  الحبشي، الحبيب عيدروس بن عمر،   ( 2) 

 (.788/ 1مد بن أبي بكر باذيب، اامش ) تحقيق مح 
 وقد قمت بتحقيقها.  ( 3) 
مقدمو تحفو السالك للشيخ محمد عابد بن حسين المالكي،  المهيري،  اني بن عبد اهلل،  ( 4) 

 . 12ص 
يخ، عارف، تاريخ التبعليم في أبوظبي، ص  ( 5)   . 224  ــ   222الشب
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  العالمة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل الشيخ مبارك األحسائي و  *
 (.م 1940هـ/ 1359) 

م 1941هـ/ 1360توفي )  الشيخ السيد محمد علي بوذينه التونسي و  *
 (.تقريبا 

C   طالب مدرسة العتيبة   من : 

الوالد وبقيو زماليه من  وقد كان : < الشيخ مقرن بن محمد الكندي قال 
ويوسف وعيال العتيبا  ، قضاة البالد والشيخ جمعو وحمد بن غانم 

وكل طالب  ، والمجموعو األخر  التي ذكرنا أسماء بعضهم من طلبو الوالد 
علم في أبوظبي يومها كان يحرص كل الحرص على أن يستفيد من فرصو 

 .( 1)> تيبا  وجود أولئك المتبحرين في العلوم بيننا في مدرسو الع 
وانقطعت  ،  خمسين سنو أو أكثر استمر  الدراسو في اذه المدرسو   م  

 .( 2)في أوايل األربعينيا  من القرن العشرين تقريباً 
 

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمن، عبد اهلل، اإلمارا  في ذاكرة  ( 1)  يخ مقرن الكندي،  عبدالرب أبنايها، مقابلو صحفيبو مع الشب

 (1 /56 .) 
 . 216انظر: الشيخ، عارف، تاريخ التعليم في أبوظبي، ص  ( 2) 
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 وتأسيس املدرسة األحمدية  آل دملوك :  املطلب الثاني 

C   (  م 1912/ هـ 1330)   الشيخ أحمد بن دملوك الفالس ي 

وتردد على الحرمين  ، العلم والتجارة جمع بين ، التاجر الورع التقي 
واستجازه ، واألحساء وأخذ عن علمايها كالشيخ عبد اهلل بن أبي بكر المال 

 .( 1)في األوراد واألذكار كح ب البحر لإلمام الشاذلي 
كثير الجود : < قال الشيخ عبد اهلل بن محمد صالح الخ رجي في ترجمته 

، واو مالكي ، سيبما الشوافع والخير محب ألال العلم من كل مذاب وال 
،  أنشأ جامعًا كبيرا عظيمًا في دبي ، كثير الورع وال اد كثير الصالة واألوراد 

ورباطا  للغرباء ومدرسو واسعو لطلبو العلم ، ومسجدًا آخر في ديرة 
ويجتهد في رمضان اجتهادًا  ، ومدرسو أخر  لتعليم القرآن الكريم ، الشريف 

 . ( 2)> الشواغل والبواعث النفسانيو واألركانيو كليا يفرغ فيه عن  
  هـ/ 1358)  الشيخ محمد بن أحمد وورث اذا الكرم والجود عنه ابنه 

وواصل عطاءه  ،  وأوقف عليها كتبا ،  فأكمل بناء المدرسو األحمديو   (، م 1939
 .( 3)وكانت زكاته تعم أال دبي وغيرام ،  للمحتاجين 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما في أحد رسايله إلى الشيخ عبداهلل.  ( 1) 
 الخ رجي، عبد اهلل بن محمد صالح، إتحاف البشر، مخطوط.  ( 2) 
 (.322/ 2المصدر السابق، )  ( 3) 
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C   ( 1) >الدملوكية <   املدرسة األحمدية   

الشيخ  وكان قد دعى ، الذي توفي قبل اكتمالها ، نسبت إلى مؤسسها 
فأكملها ابنه  ، ليدرس بها  من األحساء  الع ي  بن حمد آل الشيخ مبارك  عبد 

من   والفقهاء قصداا العلماء و  (، اـ 133٠ ــ  م 1٩12)  الشيخ محمد سنو 
لأوام الشيخ   ، ( 2) لأتاها الدورسفن من الع اق ، األحساء لمص  لالدغ ب 

عبوالعزُز موة طفُلة ُورس لُعل  بها لتا ج على ُوه جدلة من القضاة لالعلداء  
لالشيخ    ، ( 3) لالسيو محدو الشنقيطي ،  منه  الشيخ محدو بن عبو السالم الدغ بي 

 .( 4) > نحصيهم   لغي ه  مدن ال نكاد ،  الازرجي   أحدو بن حسن 
ع ف  ت ل ، مبنية من ال  ُو ، م 1912عام  كانت الدورسة األحدوُة وبل

 وذلك منذ عهد الشيخ راشد بن مكتوم بن بطي، ( 5)مورسة الاالح اس  ب 
، وكانت الدراسو بها في اذه المرحلو دراسو تخصصيو ،  ( 6)تقريبا (  م 18٩4) 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الدلموكيو الشيخ عبداهلل بن محمد صالح الخ رجي في تاريخه. ذكراا باسم المدرسو   ( 1) 
 المهيري، مطر بن عبيد الماجد، مذكرا  مخطوطو.  ( 2) 
وفد الشيخان المغربي والشنقيطي إلى دبي واما من أال العلم، إال أنهما توسعا في القراءة   ( 3) 

 والدراسو على الشيخ عبدالع ي  بن حمد والشيخ العلجي. 
حمن، عبد اهلل، اإلمارا  في ذاكرة أبنايها، )  ( 4)   (. 267/ 1عبدالرب
انظر:   كما يذكر المرحومين الشيخ أحمد بن حمد الشيباني والشيخ عمر بن عبيد الماجد.  ( 5) 

. ومقابلو أجرااا الباحث  32 ــ  31الحربي، محمد حسن، تطور التعليم في اإلمارا ، ص 
 خ عمر بن عبيد الماجد. حسين بن إبراايم البادي مع المرحوم الشي 

، من مقابلو  142الكمالي، فتحيو، تطور أشكال التعليم في اإلمارا ، رسالو ماجستير، ص  ( 6) 
المرحوم الشيخ أحمد بن حافظ. ومقابلو أجرااا الباحث حسين إبراايم البادي مع المرحوم  

مو كتاب  جمعو بن شبيب، ونبذة عن حياة المرحوم الشيخ عبد الرحمن بن محمد حافظ، مقد 
 مذكرا  مخطوطو. المهيري، مطر بن عبيد الماجد،  و خالصو الفقه.  
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الشيخ محمد عابد بن حسين المالكي فيقوم بالتدريو فيها كبار العلماء أمثال  
دلموك يشتري الكتب  وكان أحمد بن ، وغيره من العلماء الذين ين لون بدبي 

 :  ومن الكتب التي أوقفت عليها في ذلك العهد ،  من مكو والهند والقاارة 
 .( 1) إرشاد الساري بشرل البخاري لإلمام القسطالني  *
لوف الشيخ أحدو بن   ( 2) هت 1287ال زء األلل من تاسي  الاازن طبعة  *
 . دلدفك 

 . دلموكوقف الشيخ أحمد بن  ،  ( 3) إحياء علوم الدين لإلمام الغ الي  *
 .( 4) شرل الخرشي على مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي  *
حاشيو الدسوقي على شرل الدردير على مختصر الشيخ خليل طبعو   *

أوقفه على المدرسو عبداهلل بن حميد المهيري زوج ظبيو  ، ( 5) اـ 12٩5سنو 
 .أحد أ رياء دبي ،  بنت الشيخ راشد بن شبيب المهيري 

في الفقه   الشرل الصغير لإلمام الدردير حاشيو الصاوي على  *
 . ( 6) المالكي 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أرشيف دايرة الشؤون اإلسالميو والعمل الخيري. ( 1) 
 مكتبو الشيخ أحمد بن عبد اهلل بن ظبوي.  ( 2) 
 مكتبو الشيخ أحمد بن عبد اهلل بن ظبوي.  ( 3) 
 دايرة الشؤون اإلسالميو والعمل الخيري.  ( 4) 
 الشيخ أحمد بن عبد اهلل بن ظبوي. مكتبو   ( 5) 
 . مرك  جمعو الماجد  ( 6) 
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 .على ألفيو ابن مالك في النحو  حاشيو الخضري على شرل ابن عقيل  *

 
 إحياء علوم الدين لإلمام الغزالي، وقف الشيخ أحمد بن دلموك بنفسه.

 

 
 

حاشية الدسوقي على شرح الدردير على 
 هـ،  1295مختصر الشيخ خليل طبعة سنة  

أوقفه عبداهلل بن حميد المهيري زوج ظبية 
 ،  ( 1)بنت الشيخ راشد بن شبيب المهيري 

 على المدرسة األحمدية  
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إفادة من الباحث سعيد بن خميو بن ناصر السويدي.  ( 1) 
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، تقريباً ( م 1٩24/ اـ1342)  إلى عام ( م 1٩12/ اـ 1331)  من عام  م 
وُجعل  ،  المدرسو بطابق واحد  م زيد في زمن الحق وفي اذه المرحلو بنيت  

ومجلو يدرس فيه الشيخ  ، لطلبو العلم ومكتبو [ مساكن وغرف]  فيها رباط  
يأتي غيره من و ،  الع ي  بن حمد آل الشيخ مبارك مختلف العلوم الشرعيو  عبد 

العلماء الشيخ ومن أبرِز اؤالء ، علماء األحساِء فُيلقوَن ُدروَسُهْم في أرِوقتها 
 .( 1)والشيخ محمد الخضر بن مايابى ،  عبد الع ي  بن صالح العلجي 

متحد ا عن شيخه الشيخ  يقول الشيخ محمد بن أحمد الخ رجي 
والطابق األرضي من المدرسو < : عبدالع ي  بن حمد وتدريسه في األحمديو 

القادمين من  ين ل في كل غرفو أحد التالميذ ، محل التعليم وفيه غرف للنوم 
 . ( 4)> أو من الضيوف   ( 3) أو من األحساء من أبنايه وذويه  ( 2)انجام من بني ياس 

جت اذه المرحلو عددا من علماء البالد ووجها  ففيها درس  ، ها ي خرب
الشيخ مبارك بن علي الشامسي والشيخ جمعو بن سيف الحميري والشيخ 

 .مانع بن راشد آل مكتوم وغيرام 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المهيري، مطر بن عبيد الماجد، مذكرا  مخطوطو.  ( 1) 
كانت ج يرة انجام تابعو لحكم بني ياس وحكامها من آل بو فالسو، انتقلوا إلى دبي بعد   ( 2) 

 اإليراني للج يرة. االحتالل  
منهم الشيخين عبداهلل وأحمد، ومن ذويه الشيخ مبارك بن عبداللطيف الذي قرأ على الشيخ   ( 3) 

 محمد الخضر في دبي. 
 الخ رجي، محمد بن أحمد، مذكرا  غير منشورة.  ( 4) 
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 هـ 1342المدونة الكبرى وقفت على المدرسة األحمدية عام  نسخة من  
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ع  خت  الراب  ة  :  المب   الصلأت  العلمت 
منطقو ساحل الخليج العربي بوابو ج يرة العرب إلى الهند وفارس  

ومن طبيعو مثل اذه البالد أن تنشط بها الحركو العلميو والثقافيو ، والصين 
باالتصال بالمؤسسا  والمحاضن  وذلك ، بالتوازي مع الحركو االقتصاديو 

بين سواحل الخليج   الصال  فكانت ، العلميو الكبر  في العالم اإلسالمي 
يتنقل  ، متينو وو يقو العربي الشرقيو والغربيو وعمان واألحساء والحجاز 

ويرحل طلبو العلم من بين اذه ،  فيدرسون أينما حلوا ،  العلماء بين اذه البالد 
،  يجدوا اختالفا كبيرا في المنهج والفكر والمقررا  العلميو األراضي دون أن  

،  فال تجد طالبا أو عالما إال وقد تجول في بعض اذه البالد وأخذ عن علمايها 
 .أو التقى بعضهم في زيارتهم لبالده على أقل تقدير 

،  وكان لرحال  علماء المالكيو أ ر كبير في ترسيخ المذاب في المنطقو 
،  رحال  المالكيو قديما إلى اذا الج ء من ج يرة العرب وقد مر ذكر بعض  

وفي العصور  ، كرحلو الباجي وغيره من علماء األندلو والمغرب العربي 
المتأخرة نجد رحال  كثيرة لعلماء المالكيو من األحساء والحجاز والمغرب  
،  العربي كان لها إسهام في رسوخ المذاب واستقراره وانتشاره في اذه المنطقو 

وكذلك رحال  طلبو العلم من اذه البالد إلى المراك  العلميو التي تبنت  
مقتصرين على البالد التي أ ر  ، وسنذكر نماذج من ذلك ، المذاب المالكي 

 . ( 1) فقط   وليو على الحركو العلميو ،  االتصال بها على وجود المذاب المالكي 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذلك.تناولنا في غير اذا الكتاب الصال  العلميو بأكثر من عشرة دول، مع التوسع في جميع   ( 1) 
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 الحجاز : املطلب األول 

، أبوظبي ودبي بالحجاز قديمو جدا ال شك أن األواصر التي تربط أال  
وقد تردد علماء البالد ، وذلك بسبب رحال  الحج والعمرة في كل حول 

 .كما قدم بعض علماء الحجاز إلى اإلمارا  ،  على الحجاز 

C   الدراسة واملجاورة 

الشيخ سلطان  ك رحل بعض علماينا للدراسو والمجاورة في الحرمين 
 الذي المرر    الشيخ علي بن سالم بوملحا و ،  المري   بن راشد   ابن الشيخ مقرن 

 م ارتحل إلى مكو ، م 186٠اـ الموافق 1287رحل إلى الحجاز في سنو 
سيف    ( 2)الشيخ الناسك الذاكر الصوفي و   ، ( 1)ومكث فيها سبع سنين ،  المكرمو 

له مشاركو في العلوم ،  جاور في مكو المكرمو ،  بن هالل بن شويمر المهيري 
ودفن  ( م 1٩3٩اـ/ 1358)  توفي بمكو المكرمو عام ، والشعر واألدب 

 :  ( 4) واو القايل   ( 3)بالمعالة 
 طوبى وفوزا لمن في ـباب ســــــيده

 

 يمرغ الخـــد ال يـــأوي إلى أحـــدِ  
 

 يطوف بــالبيــت مشـــــغوال ومبتهال
 

ــدِ   الرصـــ  ويلثم الحجر المحفوف ـب
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 41الكندي المرر، شرل قصيدة الوالء، ص  ( 1) 
، إفادة من الباحث السيد  اكذا كتب السيد عبدالحي الكتاني في رحلته الحجازيو، مخطوط  ( 2) 

 . خالد السباعي 
استفدنا تاريخ الوفاة من شيخنا المؤرخ الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد اللطيف المال   ( 3) 

 األحسايي. 
 الشيخ إبراايم بن الشيخ محمد نور بن سيف المهيري. أوراق   ( 4) 



 الفصل الثاني: عوامل استقرار املذهب في اإلمارات
 

 

94 

جاور  مع  الشيخة سالمة بنت الشيخ أحمد بن راشد بن شبيب و 
الشيخ ماجد وأبنانام    ، (1)مدة سبع سنوا    محمد بن ماجد بن سرور زوجها  

سا  مدة في مكو المكرمو و   ا جاور ،  الشيخ عبد اهلل و   ، بن محمد  في المدرسو  درب
 .( 2) والسيد علوي بن عباس المالكي ،  الشيخ حسن المشاط   الزما و ،  الصولتيو 

جاور  ، ماجد بن سرور الشيخ عبد الجبار بن محمد بن ومن بعدام 
الشيخ  وكذلك ، وتولى التدريو بمدرسو الفالل بمكو ، قرابو العشرين عاما 

،  في مدرسو الفالل   وكان مدرسا جاور مدة طويلو  ،  أحمد بن عبد اهلل بن ظبوي
س في المدرسو الرحمانيو  ، مدة  الشيخ عمر بن عبيد بن ماجد وجاور  ودرب

 .( 3) الحرم مع أخذه عن علماء  ،  بمكو المكرمو 
 : من أعالم المالكية الذين كان يرجع إليهم أهل أبوظبي ودبي 

الشيخ حسين بن إبراهيم  المكرمو  مفتي السادة المالكيو بمكو  *
درس باألزار على الشيخ منو اهلل الشباسي   (. م 1875هـ/ 1292ت )  المالكي 

واستوطن  ااجر إلى مكو  ،  وغيره من علماء األزار الشريف ،  تلميذ اإلمام األمير 
 .( 4)الحج   كانت أسرته تتولى طوافو أال الخليج من المالكيو في موسم ،  بها 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م. 2٠18روايو السيدة حمدة بنت أحمد بن راشد بن أحمد بن راشد بن شبيب، دبي/  ( 1) 
روايو الشيخ أحمد بن الشيخ محمد نور بن سيف المهيري، ومراسال  الشيخ ماجد بن   ( 2) 

 محمد. 
هيري، والشيخ عبدالرحمن بن أحمد  روايو الشيخ أحمد بن الشيخ محمد نور بن سيف الم  ( 3) 

 بن ظبوي الفالسي. 
م والشيخ إبراايم بن محمد  2٠17مقابلو الشيخ أحمد بن الشيخ محمد نور بن سيف، دبي،   ( 4) 

 م. 2٠18نور بن سيف، المدينو،  



 الفصل الثاني: عوامل استقرار املذهب في اإلمارات
 

 

95 

 المالكي  بن إبراهيم   الشيخ محمد عابد بن حسين مفتي المالكية بمكة   *
بدبي مدة طويلو بسبب خالف بينه وبين الشريف   أقام (  م 1923هـ/ 1341ت  ) 

على عالقو بثل وخالل إقامو الشيخ محمد عابد في دبي وأبوظبي كان ، عون 
الذي ، نهيان وآل مكتوم والوجيه خلف بن عتيبو والشيخ سلطان بن مقرن 

 .( 1) د سمى أحد أبنايه باسم الشيخ محمد عاب
مفتي   (، مـ 1948ه/ 1367ت )   الشيخ محمد علي بن حسين المالكي  *

ج والذي  ،  المالكيو بالبلد الحرام  على صلو قويو بأال  ،  كبار علماء مكو   به   تخرب
، حيث كان الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم يرسل له في النوازل ،  اإلمارا  

ذكره   ي الذي من أقرانه من أال دبي الشيخ أحمد بن غانم بن سالم الشامس و 
وذكر  ، الشيخ محمد علي في أحد رسايله للشيخ سعيد بن مكتوم حاكم دبي 
 .( 2) ف أنه أرسل له شرحه على قصيدة ابن عطاء اهلل السكندري في التصو 

 محدث الحرمين الشيخ أبوحفص عمر بن حمدان المحرسي *
في الحرمين  أقرأ الموطأ والكتب الستو عدة مراٍ  (، م 1949هـ/ 1368) 

وقد درس عليه الشيخ محمد نور بن سيف المهيري في الحديث . الشريفين
 .( 3) والتفسير وأجازه 

المدرس    (، م 1970ه/ـ 1390)   الشيخ العالمة محمد العربي التباني  *
الشيخ محمد نور سيف : أخذ عنه، بالمسجد الحرام ومدرسو الفالل 

الشيخ عبداهلل بن محمد ،  الشيخ ماجد بن محمد بن ماجد المهيري،  المهيري 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انظر مقدمو تحفو السالك، بتحقيق المؤلف.  ( 1) 
 الباحث حسين البادي. مراسال  بين علماء مكو ودبي أطلعني على نسخو منها   ( 2) 
 (. 135انظر إجازة الشيخ عمر حمدان في )ص  ( 3) 
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الشيخ عمر ،  الشيخ أحمد بن عبد اهلل بن ظبوي الفالسي ،  بن ماجد المهيري 
 . ( 1)مهيري الشيخ أحمد بن محمد نور بن سيف ال ،  بن عبيد بن ماجد المهيري

  (، م  1971ه/ 1391)   العالمة السيد علوي بن السيد عباس المالكي  *
كان أال أبوظبي ودبي يقصدون ، المدرس بالمسجد الحرام ومدرسو الفالل 

أخذ عنه الشيخ عبد الجبار بن محمد الماجد والشيخ ، مجلسه في المواسم 
مؤلفا   له  .  وشيخنا الشيخ أحمد بن محمد نور سيف ،  عمر بن عبيد الماجد 

وألف رسالو في  ،  قرر منها في الفالل بدبي شرل مختصر الترغيب والترايب 
إجابو لسؤال قاضي دبي السيد محمد الشنقيطي >  االحتجاج بعمل أال المدينو 

 .( 2) حول مفهوم العمل 
  ــ  هـ 1399)  العالمة الشيخ حسن بن محمد المشاط المالكي  *
س في المسجد الحرام ،  تولى القضاء بمكو المكرمو   (، م 1979 وله عدة  ،  ودرب
والشيخ أحمد بن  ،  أخذ عنه الشيخ أحمد بن محمد نور بن سيف ،  ( 3) مؤلفا  

بن   والشيخ عبد اهلل ، والشيخ ماجد بن محمد بن ماجد ، عبد اهلل بن ظبوي 
والشيخ عمر بن  ، والشيخ عبد الجبار بن محمد بن ماجد ، محمد بن ماجد 
 .( 4) بد اهلل بن مانع الحميريوالشيخ عيسى بن ع ،  عبيد بن ماجد 

 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقابلو مع الدكتور الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد نور بن سيف المهيري، دبي.  ( 1) 
 انظر مجموعو رسايل السيد علوي بن عباس المالكي. ( 2) 
 . 1٩بن عبيد، ص   م انظر: المكي، حسن المشاط، الثبت الكبير،  : محمد بن عبد الكري  ( 3) 
   مراسال  المشايخ المذكورين، وروايو الشيخ عيسى بن مانع الحميري.  ( 4) 
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C   تدريس علماء دبي في الحرمين 

فدرس  ،  تولى عدد من مشايخ دبي وعلمايها التدريو في مكو المكرمو 
الشيخ أحمد بن ظبوي والشيخ عمر بن عبيد الماجد والشيخ عبدالجبار 
الماجد والشيخ محمد بن ماجد والشيخ عبداهلل بن ماجد في مدارس مكو  

وكان على رأسهم اإلمام العالمو  ، كالفالل والمدرسو الصولتيو والرحمانيو 
الذي درس في مدرسو الفالل والحرمين  ،  الشيخ محمد نور بن سيف المهيري 

فباإلضافو إلى تدريسه في بيته ومدرسو الفالل كانت له في  ، الشريفين 
 : الثمانينيا  الهجريو أربع حلقا  علميو في الحرم المكي 

في صحيح مسلم  ، في رواق باب العمرة ، يوميو بعد الفجر حلقو  *
فيصلي وطلبته الضحى ،  ويستمر في الدرس إلى طلوع الشمو،  وكتب السنو 

 . م ينطلق إلى مدرسو الفالل 
ويقرأ في مختلف ، في رواق باب ال يادة ، حلقو يوميو بعد العصر  *
، المستفتين ويجيب ، وقبيل المغرب بساعو يجلو ألذكار المساء ، الكتب 

 .وذلك إلى صالة المغرب
الكواكب  :  ومما يقرأ فيها ،  حلقو بعد المغرب في حصوة باب العمرة  *

 (.بانت سعاد )   وشرل ،  الدريو شرل متممو اآلجروميو وتفسير ابن كثير 
 . ( 1)لمدة نصف ساعو في مختلف الفنون ،  حلقو بعد صالة العشاء  *

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبورزي ة، عمر سراج رجل العلم والذكر واألدب، العالمو محمد نور سيف المهيري، بحث   ( 1) 

 . غير منشور، بتصرف 
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، تدريسه آالف الطلبو وقد استفاد من الشيخ محمد نور بن سيف مدة 
 : منهم على سبيل المثال 

  ، ( 1)( م 1٩8٩اـ/ 141٠  ) الشيخ عبداهلل بن سعيد اللحجي الشافعي 
والعالمو أحمد بن  (، م 2٠٠4اـ/1425  )  والسيد محمد علوي المالكي 

والقاضي الشيخ محمد ، ( 2)( م 2٠٠5اـ/ 1425)  جابر جبران المكي اليمني 
 .بن اديهد الرفاعي الجهني المكي 

C  املدرسة الفرقانية 

المدرسو الفرقانيو  محمد نور م أسو الشيخ 1٩77اـ/ 13٩7في عام 
فتولى التحفيظ  ،  لتحفيظ القرآن الكريم وتدريو علوم القراءا  بمكو المكرمو 

وتولى ،  م أسو بها قسما للحديث الشريف ، الشيخ عبد المالك الهندي 
 .( 3)الكتب الستو وغيراا فأقرأ  ،  قراء به الشيخ أحمد جابر جبران اإل 

 
 

  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترجمو    )كتب دار المنهاج،  منتهى السول شرل وسايل الوصول إلى شمايل الرسول للحجي.   ( 1) 

 (. تلميذه السيد محمد بن علوي مالكي  
 . 18  ــ   12جبران، أحمد جابر، فتح الودود، دار المنهاج، ص  ( 2) 
 أوراق خاصو بالشيخ محمد نور بن سيف المهيري.  ( 3) 
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 األحساء :  املطلب الثاني 

كانت األحساء على مد  عدة قرون قبلو لطلبو العلم من أتباع المذااب  
وبها ينشأ ، المنطقو ومنها يتخرج قضاة ومفتو اذه ، األربعو في المنطقو 

وتعود الصلو  ،  وقد صنف علماناا المؤلفا  في كل العلوم المتداولو .  علماناا 
 . باألحساء إلى عهد قديم إذ كانت اي عاصمو اإلقليم منذ عهد العيونيين 

C  الصلة بعلماء املالكية في األحساء 

 أسرة آل الشيخ مبارك  *  
مبارك بن علي بن قاسم بن حمد بن سلطان   للشيخ الفقيه تنتسب 

وألسرته ارتباط و يق ،  ( 1)( م تقريبا 1815  ــ   هـ 1230  ت )   التميمي األحسائي 
  اديوٍ  النعا ل بقيموِ  في حيب  مدرسوً  ــ الشيخ مبارك ــ  فقد أسو ، باإلمارا  

كما درس على أبناء الشيخ وأحفاده جل ، ( 2) أرسلها أحد تجار رأس الخيمو 
امارتي  وتولى بعض أحفاد الشيخ القضاء والتدريو في  ،  علماء أبوظبي ودبي 

 .أبوظبي ودبي
  هـ/ 1285)  الشيخ مبارك التميمي الشيخ عبداللطيف ابن  ففي عهد ابنه 

واستعمل على  ،  وتفرد بمشيخو المالكيو ،  تولى مدارس والده الذي    (، م 1868
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي أحد مصنفا  الشيخ مبارك بن علي واو   ( 1) 
 والترايب. اختصار الترغيب  

 (. 7٩/ 1آل الشيخ مبارك، عبدالحميد بن مبارك، التسهيل، )  ( 2) 
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الشيخ ك من أال أبوظبي ودبي  عدد درس في األحساء  ، ( 1)قضاء األحساء 
والشيخ علي بن سالم بو ملحا ومن في  ، أحمد بن الشيخ راشد بن شبيب 

  عبداهلل بن عبداللطيف بن مباركالشيخ كما ربطت ، ا طبقتهم 
 عالقو بعلماء دبي وحاكمها الشيخ حشر بن مكتوم ( م 1882هـ/ 1299) 
ابن أخيه الشيخ عبدالع ي  بن  وممن تخرج به  ، ( 2)(م 1886اـ/ 13٠3  ) 

 . ( 3)س فيهما حمد الذي قدم إلى أبوظبي ودبي ودرب 
  هـ/ 1351)  الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف بن مبارك وكذلك كان 

إذ أقام مدة في دبي واو في ،  على صلو و يقو بأال أبوظبي ودبي   (، م 1932
وخلف بن عبداهلل >  زايد األول <   طريق الحج ون ل على الشيخ زايد بن خليفو 

وطلبا منه أن يرسل بعض أبنايه  (  م 18٩٩اـ/ 1316)   العتيبو في أبوظبي في عام 
وممن أخذ عنه من علماء دبي   . ( 4) الشيخ عبداللطيف إلى أبوظبي فأرسل ابنه  

 (.م 1٩52اـ/ 1371)   الشيخ يوسف بن عبداهلل الشيباني 
 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 61/ 1آل الشيخ مبارك، عبدالحميد بن مبارك، التسهيل، )  ( 1) 
حيث ورد ذكره وذكر أبنايه في رسالو من الشيخ حشر إلى الشيخ عبداهلل بن أبي بكر المال   ( 2) 

الشيخ محمد بن راشد بن شبيب في  م وذكر في رسالو من 1881/ اـ 12٩8وذلك في سنو 
 نفو السنو. 

 (. 63/ 1المصدر السابق، )  ( 3) 
 روايو الشيخ قيو بن محمد آل الشيخ مبارك عن والده، األحساء.  ( 4) 
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 قصيدة الشيخ عبدالرحمن بن علي آل الشيخ مبارك في ر اء عمه  

 .أحد علماء دبي الشيخ إبراايم بن عبداللطيف بخط  
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  فقد (، م 1921هـ/ 1340)  الشيخ راشد بن عبدالطيف بن مبارك أما 
تردد على وكان ي ،  مدرسو الحبيشيو عليه   أوقف إبراايم بن كلبان من أال دبي 

ى خلف العتيبو ابنه راشد ،  حكامها   يستقبله دبي وأبوظبي و   .( 1)تيمنا به   ا وسمب
 الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم بن عبداللطيف بن مباركوكان 

وتولى  ،  في أبوظبي   من آل الشيخ مبارك   استقر   أول من   (، م 1923هـ/ 1342) 
فوفد عليه الطالب ،  تقريبا (  م 1٩17ه/ 1336عام  )   مدرسو العتيبو   التدريو في 
( م 1٩24اـ/ 1342)   واستمر بالتدريو فيها حتى توفاه اهلل سنو ،  من كل مكان 

 آل نهيان بن خليفو  وأوصى أن يدفن بجوار الشيخ حمدان بن زايد 
الشيخ العالمة عبدالعزيز بن حمد بينما أقام ابن عمه (، م 1٩2٠اـ/ 1338) 

وتولى مشيخو   في دبي  (،م 1940هـ/ 1359)  بن عبداللطيف بن مبارك 
مكانو عاليو  ذا  وكان ، م تقريبا 1٩38وبقي فيها إلى ، ها المدرسو األحمديو ب 

امها  حتى إن الشيخ سعيد بن مكتوم كان يأتي ل يارته ، عند أال البالد وحكب
 .( 2)عندما يعود من األحساء 

العالمة الشيخ  ك ،  وكان ين ل معه أبنانه وبعض أقاربه وتالميذه وأصحابه 
الذي  (، م 1943هـ/ 1362)  عبدالعزيز بن صالح العلجي الخالدي المالكي 

،   م توجه إلى العلم بسبب رنيا رآاا بدبي ، ولم يوفق بها ، اشتغل بالتجارة 
فالزم الشيخ إبراايم بن عبداللطيف آل  ، ( 3)بإشارة الشيخ أحمد بن دلموك 

س في دبي   كما ،  وتولى التدريو في األحساء ،  وتخرج به ،  الشيخ    وممن ،  درب
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وروايو الشيخ قيو بن محمد آل الشيخ مبارك. 67/ 1المصدر السابق، )  ( 1) 
 . الخ رجي، محمد بن أحمد، مذكرا  غير منشورة  ( 2) 
 . 425الحلو، عبد الفتال محمد، شعراء اجر، ص  ( 3) 
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والسيد محمد بن أحمد  ، أخذ عنه الشيخ محمد بن أحمد الخ رجيو  الزمه 
المنظومو العاصميو في القضاء واي من الكتب المتقدمو  عليه    درسا   الشنقيطي 

 .( 1)في الفقه المالكي 
  هـ/ 1398)  عبداهلل بن عبدالعزيز  القاضي  الشيخ أما أبناء الشيخ ف 

دعاه الشيخ  و ،  باألحمديو   الحديث في مجلو والده وكان يقرأ درس  (،  م 1978
  ( 2) فاعتذر ، م لتولي القضاء في أبوظبي 1٩66زايد بن سلطان آل نهيان عام 

  هـ/ 1409)  الشيخ القاضي أحمد بن عبدالعزيز وأشار عليه بتوليو أخيه 
الشرعي سنو   أسو دايرة القضاء و ، نشأ بين دبي واألحساء  الذي (، م 1988
 .وله مؤلفا  ،  أشرف على طباعو كثير من كتب المالكيو ونشراا ،  م 1٩6٩

  الشيخ مبارك بن عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ مبارك ومن أقاربه 
، درس في األحساء وصحب الشيخ عبدالع ي  في دبي (،  م 1984هـ/ 1404) 

الطولى في  كانت له اليد  ، ( 3)عن الشيخ محمد الخضر بن مايابى بها وأخذ 
الشيخ عبدالرحمن  و  ، ( 4) وكان يقضي فصل الشتاء في أبوظبي غالبا ، العربيو 

تلقى العلم (، م 2001هـ/ 1421)  بن علي بن عبدالرحمن آل الشيخ مبارك 
برع في األدب  ، على يد أعمامه وتفقه بخاله الشيخ عبدالع ي  بن حمد 

استقر في األحساء وكان   م  ،  وتنقل في الخليج ،  تولى اإلمامو بدلما ،  والشعر 
مارا  سنويا وله معرفو دقيقو بأخباراا ورجالها وكانت له عالقو و يقو ي ور اإل 

ــ   الخ رجي، محمد بن أحمد، مذكرا  غير منشورة.  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 روايو الشيخ عبدالحميد بن مبارك بن عبداللطيف آل الشيخ مبارك.  ( 2) 
الشيخ حسن بن عبوال حدن آل حسين نقال عن الشيخ أحدو بن علي آل الشيخ  من خط (3)

 مبارك.
 روايو الشيخ عبدالحميد بن الشيخ مبارك بن عبداللطيف.  ( 4) 
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 .( 1)بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

 
 الشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز والشيخ أحمد بن عبدالعزيز مع الشيخ زايد بن سلطان 

C   املدارس واألوقاف في األحساء 
 الصالحية  مدرسة  *  

أوقفها الشيخ عبداللطيف بن إبراايم عن موكله ناصر بن عبيد بن لوتاه  
م المغفور له 1٩84 ــ اـ 14٠5وقد جدد بناءاا عام ، م 1٩1٠/ ه 1328عام 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باعتناء من الشيخ أحمد بن عبدالع ي  آل 
السيد االل بن أحمد م سعادة 2٠17وأعاد ترميمها في عام ، الشيخ مبارك 

كان أولهم الشيخ إبراايم  ، تولى التدريو فيها جملو من المشايخ ، بن لوتاه 
ويقوم بالتدريو فيها حاليا الشيخ الدكتور عبدالحميد بن ، عبداللطيف  بن 

 . ( 2)مبارك آل الشيخ مبارك 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.77/ 1المصادر السابق، )  ( 1) 
 قمنا ب يارة المدرسو مرارا.  ( 2) 
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لوتاه  وثيقة شراء الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم بالوكالة عن ناصر بن عبداهلل بن  

  وذلك في عام ،  ألرض بمحلة الصالحية باألحساء لبناء ووقف مدرسة شرعية بها 
 .وعليها توقيع الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن المال (  م1910هـ/ 1328) 

 مصدر الوثيقة: الشيخ عبدالباقي بن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك.
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 مصر :  املطلب الثالث 
C  األزهر الّشريف 

ريف  او الجامع البذي حمل رايو العلم على مد  ، الجامع األزار الشب
رعيبو والعربيبو والتبطبيقيبو ،  عشرة قرون  ج منه القضاة ،  جامعًا بين العلوم الشب يتخرب

ويفد إليه طلبو العلم من ،  والنبحاة واألدباء ،  والمفتون على المذااب األربعو 
واد األعظم من أال  وقد انتشر منهجه ا ،  أنحاء العالم اإلسالمي  لبذي يمثبل السب

نو والجماعو في جميع المعااد اإلسالميبو حول العالم  وُدربَست فيها  ، السب
وقد عمت مقررا  األزار الشريف بالدنا وساير ، مقرراُته في شتبى العلوم 

إمارا  الخليج العربي كذلك كالبحرين والكويت وأال السنو في عمان وفي 
ا . فارس  عبي يصف فرحه في حال تحقق مطلوبه ويشببه  حتبى قال الشب عر الشب

ريفين واألزار   :  اذا الفرل بفرحه ل يارة الحرمين الشب
ــالحســــــايف ــه ب  إن نلت

 

ــام   ــش وقـ ــظب نـ ــحـ  الـ
 كــأنبي بــاالزار طــايف 

 

ــقـــام  ــم ــيـــت اهلل وال  وب
 

C   من علماء أبوظبي ودبي اّلذين درسوا باألزهر : 

يخ سيف بن رشيد من علماء أبوظبي ودبي البذين   رحلوا إلى األزار الشب
ولم ترد عنه إالب بعض  (، عاش في القرن الثاني عشر الهجري )  المنصوري 

 : ومن بعده ،  األخبار البتي مر  في ترجمته 
امسي *  يخ أحمد بن غانم بن سالم الشب  ــ في القرن الرابع عشر  الشب

 .( 1)( التاسع عشر الميالدي 
ــ   م. 2٠16روايو السيدة سهيلو الشيخ أحمد بن غانم، دبي/  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 الفصل الثاني: عوامل استقرار املذهب في اإلمارات
 

 

107 

د بن أحمد  *   يد محمب نقيطي السب درس في األزار خالل رحلته من  ،  الشب
 .( 1) شنقيط إلى دبي 

C  (  2) من علماء األزهر اّلذين نزلوا بأبوظبي ودبي 

د االل األزاري  * يخ محمب  .الشب
يخ أبو قمر األزاري  *  .الشب
يخ أبو الفتول عجالن األزاري  *  .الشب
يخ أحمد حمد األزاري  *  .الشب
ام األزاري  * د امب يخ محمب  .الشب

يني بدبي وقد   سوا بالمعهد الدب تينيا  الميالديبو،  درب  .في السب
صادق العدوي    إسماعيل كما تولى العالمو خطيب الجامع األزار الشيخ  

المالكي الخلوتي إدارة الدعوة واإلرشاد في وزارة األوقاف والشؤون 
 .( 3) ( م1٩86  ــ   م 1٩75)   سالميو باإلمارا  بين عامي اإل 
C    وزيارة اإلمام األكبر الّشيخ عبد الحليم محمود ،  واإلعالم والفتاوى الّصحافة 

سميبو في أبوظبي ودبي قبل االتحاد تنقل مقاال   حف الرب كانت الصب
 .على ذلك بعد االتحاد     واستمرب ،  وفتاو  علماء األزار 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م. 2٠18معالي ماجد بن الشيخ محمد بن أحمد الخ رجي، دبي  روايو   ( 1) 
، خليفو بن الشيخ  انظر: الشيخ، عارف، تاريخ التعليم في دبي، وعدد من الروايا  الشفهيو  ( 2) 

 مطر بن عبيد، أحمد بن الشيخ مطر بن عبيد، وغيرام. 
 . ( 83ــ    81/ 8األزاري: ) انظر ترجمته في: جمهرة أعالم األزار الشريف، للشيخ أسامو   ( 3) 
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 م1970جريدة االتحاد  مصدر الصورة:  
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األكبر فضيلو شيخ األزار اـ اإلمام 1٩74وقد زار البالد عام 
وألقى عددًا من  ، وافتتح الموسم الثبقافي لذلك العام ، الحليم محمود  عبد 

ينيبو  .المحاضرا  الدب
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 (1)المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع اإلمام األكبر الشيخ عبد الحليم محمود 

 

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المصدر: أرشيف الباحث حسين إبراايم البادي.  ( 1) 
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 املغرب العربي:  املطلب الرابع 

العربي بمعناه األعم والذي يشمل كال من ليبيا وتونو  نعني به المغرب  
،  وتعود العالقو بالمغرب إلى قرون ، والج اير والمملكو المغربيو وموريتانيا 

ولم ت ل الصلو بين المغاربو  ،  حيث استقدم بنو جبر عددا من علماء المالكيو 
مواسم  وكثيرا ما يلتقون في ، وأال الخليج قايمو الشتراكهم في المذاب 

،  راشد بن شبيب المهيري أحمد بن رحل ا نان من أبناء الشيخ كما . الحج 
وتوفيا في مكو المكرمو حيث  ،  إلى المغرب ودرسا في جامع القرويين بفاس 

وذلك في أواخر القرن التاسع عشر ، ادم سقف المن ل الذي كانوا به 
 . ( 1)الميالدي 

 :  من علماء المغرب الذين نزلوا بأبوظبي ودبي ف 
توفي  )  قاضي أبوظبي الشيخ السيد محمد بن علي أبوذينة التونسي  *

 م قدم أبوظبي  ،  استقر في الحجاز ،  من أشراف تونو (،  في أوائل األربعينيات 
كما  ، ( 2) ( م 1٩٠٩  )  وتولى القضاء في عهد الشيخ زايد بن خليفو آل نهيان 
واإلمامو في الجامع الكبير  تولى التدريو في مدرسو العتيبو إلى جانب الخطابو  

 .( 3) بها   السلطانيو    م انتقل إلى مسقط وأسو المدرسو ،  بأبوظبي 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. 2٠16روايو السيدة حمدة بنت أحمد بن راشد بن أحمد بن راشد بن شبيب، دبي/  ( 1) 
 الخ رجي، عبد اهلل بن محمد صالح، إتحاف البشر، مخطوط.  ( 2) 
 (. ٩7/ 1الخصيبي، محمد بن راشد، ال مرد الفايق )  ( 3) 
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 التطواني   قاضي دبي الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالسالم اإلدريسي  *
واألحساء وأخذ ،  ومكو المكرمو ،  درس ببلده   (، م 1936هـ/ 1355)   المغربي 

عبدالع ي  بن حمد لتولي  رشحه الشيخ ، عن مشايخ آل مبارك وآل المال 
 . ( 1) القضاء والتدريو والخطابو في دبي 

 الشنقيطي األزهري  أحمد بن علي  قاضي دبي الشيخ السيد محمد بن  *
،  والحرمين ،  واألزار الشريف ،  درس في بالده شنقيط   (، م 1969هـ/ 1389) 

 .( 2)م 1٩58تولى القضاء والتدريو في دبي واستمر في القضاء إلى سنو  
  العالمة الشيخ محمد الخضر بن مايابى الجكني الشنقيطي ــ 

زار ، وقاضي األردن ، مفتي المالكيو بالمدينو المنورة  (، م 1935هـ/ 1354) 
 ــ  اـ 1345)  ون ل بدبي مدة في حدود عام ، عددا من البالد العربيو والهند 

س بها وأخذ  ،  في ضيافو الشيخ محمد بن أحمد بن دلموك ،  ( 3)( م 1926 ودرب
عدد من علماء دبي والزموه في تلك الفترة كالشيخ أحمد بن حسن عنه 

 .( 4) الخ رجي والشيخ مقرن بن سلطان وغيرام 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م. 2٠17روايو حفيده السيد راشد بن  اني بن خلف الفالسي، دبي،   ( 1) 
 (. 318  ــ   315/ 1انظر: الشيخ، عارف، تاريخ القضاء في اإلمارا ، )  ( 2) 
 كما تدل عليه بعض فتاو  الشيخ التي وقفنا عليها.  ( 3) 
حياته وآ اره   ــ انظر: أحمد سالم بن محمد الخضر: دراسو شخصيو محمد الخضر بن مايابا  ( 4) 

 المعهد العالي للدراسا  والبحوث اإلسالميو.   ــ 
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ي االبلدامست  

 
 ف
 
 العلميية

 
خ ة يي
 
 المش

،  نعني بالمشيخو العلميو جماعو العلماء وما يرتبط بها من تقاليد وآداب 
 : ويظهر أ ر اذه المشيخو في ،  ومرجعيو معتمدة ،  وأعراف علميو 

 .إدارة حركو الفتو  والقضاء والتدريو والوعظ  *
،  والقيم العليا ، ضمان ضبط الخطاب الديني وفق القواعد العلميو  *

 .وأعراف المجتمع
 .الفكري والعلمي من التطرف والغلو حفظ البناء   *
 .حمايو قيم المجتمع من األفكار الهدامو  *

 :  سماتها في  ال و محاور واي وسنذكر فيما يلي بعض  
 .التأصيل *
 .التوصيل  *
 .التن يل *
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ول 
خت  الأ  ل : المب  صت 

 
ا  الت 

الذي سنذكر بعض السما  التي تشكل اويو المنهج العلمي األصيل 
 :  واي ،  كان عليه علماء البالد 

C   بالنبي  العلمي  اتصال املنهج :  أول ‘ 
من أام سما  المنهج األصيل الذي ور ته المشيخو العلميو اتصال 

: بقوله  ‘ وإلى اذا يشير النبي ، ودرايًو وت كيوً  روايوً  ـ  ‘  ـ سنده بالنبي 
العلم من كل َخلٍَف  يحمل اذا : <‘ وبقوله  ( 1) > العلماء ور و األنبياء < 

 .( 2) > وتأويل الجاالين ،  وانتحال المبطلين،  ينفون عن تحريف الغالين ،  عدوله 
فاتصال الروايو يظهر في نقل القرآن الكريم والسنو النبويو بأسانيد متصلو  

واتصال الدرايو يبرز في المنهج الذي توار ه   ـ  ‘  ـ إلى صحابو رسول اهلل 
ففي علم  ، العلماء عن السلف والصحابو في فهم نصوص الكتاب والسنو 

علم  العقايد ور وا طريقو تقرير العقايد الدينيو ورد الشبه التي تمثلت في 
وفي الفقه ور وا مسلك السلف والصحابو في فهم  ، التوحيد وأصول الدين 
والتي تمثبلت بعد ذلك في المذااب الفقهيو  ى الواقع النصوص وتن يلها عل 

وفي اتصال الت كيو تظهر األساليب التي استخدمها الصحابو والسلف  ،  األربعو 
 .في ت كيو النفو وتهذيبها وور ها عنهم العلماء إلى يومنا اذا 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . رواه أبو داوود والترمذي  ( 1) 
 رواه البيهقي. ( 2) 
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C   سند املذهب املالكي : 

المذاب المالكي في أبوظبي ودبي باإلمام مالك  تتصل سلسلو علماء 
طريق شيخنا العالمو   بطريق عدد من العلماء سنختار منهم  ـ   ـ بن أنو 

الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد نور بن سيف المهيري عن والده الشيخ محمد  
  (: م 1٩83اـ/ 14٠3  )  نور بن سيف المهيري 

 (1403ت  )   الشيخ محمد نور بن سيف المهيري 
 :  عدد من العلماء منهم عن  

 (.هـ 1349ت  )   الشيخ محمد جمال بن محمد األمير المالكي 
 (.هـ1353)   الشيخ عباس بن عبدالعزيز المالكي 

 (.هـ 1368)   الشيخ عمر بن حمدان المحرسي 
 (.هـ 1367)   الشيخ محمد علي بن حسين المالكي 

 
 :  وأخذ الشيخ محمد جمال بن محمد األمير عن عدد من العلماء منهم 

 الشيخ محمد عابد بن حسين المالكي بمكة المكرمة  مفتي المالكية عمه 
 (  هـ 1341 ت ) 

 ( هـ 1297ت  )   عن والده الشيخ حسين بن إبراهيم المالكي 
 (  هـ 1292 ت )   عن الشيخ أحمد بن محمد الشهير بمنة اهلل الشباسي المالكي 
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 ( هـ 1232)   عن شيخه اإلمام محمد األمير 
 (  هـ 1189)   الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي   ي عن الشيخ اإلمام أب 

 (  هـ 1173  ت بعد )   عن السيد محمد السلموني 
 (  هـ 1101)  محمد الخرشي   اإلمام   عن 

 ( هـ 1066)   علي األجهوري   إلمام نورالدين عن ا 
 ( أواخر القرن العاشر )   عن الشيخ محمد البنوفري 

 ( هـ 961)   عن الشيخ عبد الرحمن األجهوري 
 ( ـ ه  935)  اللقاني   محمد  الدين عن شمس  

 (  هـ 857)   علي السنهوري   شيخ المالكية في زمانه نورالدين عن  
 ( هـ 856)   عن اإلمام زين الدين طاهر بن محمد بن علي النويري 

 (  هـ 838)   عن بدر الدين حسين بن علي البوصيري 
 ( هـ 795)   واإلمام أبي العباس أحمد بن عمر بن علي بن هالل الربعي 

 (  هـ759)   اإلمام فخر الدين أحمد بن محمد الشهير بابن المخلطة عن  
   ( 1) )......(   الكندي االسكندراني (  فراج )   عن أبي حفص عمر بن فراخ 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفضالء، أخذ عن أعالم  قال في شجرة النور ال كيو: كان من أعالم العلماء واأليمو المتفننين   ( 1) 

منهم الناصر األبياري عن ابن الحاجب عن أبي محمد عبدالكريم بن عطاء اهلل وعنه أيمو  
(  27٠/ 1منهم القاضي فخر الدين بن المخلطو، لم أقف على وفاته. )شجرة النور ال كيو 

 وقد سقط من  بت األمير ذكر األبياري وابن الحاجب.
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   ( 1))......(   عن اإلمام القاضي ناصر الدين األبياري 
 ( هـ 646)   عن اإلمام أبي عمرو ابن الحاجب 

 (  هـ 612)   السكندري أبي محمد عبدالكريم بن عطاء اهلل  اإلمام  عن  
 (  هـ 581)   عن اإلمام أبي الطاهر بن عوف 

 ( هـ 520)   أبي بكر محمد بن الوليد بن خلف الطرطوشي اإلمام  عن  
 (  هـ 474)   أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي اإلمام  عن  

 (  هـ 437)   عن اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي األندلسي 
 ( هـ 386)  القيرواني عن اإلمام أبي محمد عبد اهلل بن أبي زيد  

 ( هـ 333)   عن اإلمام أبي بكر ابن اللباد 
 ( هـ 289)   يحيى بن عمر األفريقي اإلمام  عن  

 (  هـ240> ) سحنون <   عبدالسالم بن سعيد   عن اإلمام 
 (  هـ 191)   العتقي   عن اإلمام عبد الرحمن بن القاسم 

 (  هـ 179)   عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي اهلل تعالى عنه   و وه 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسماعيل بن علي بن حسن بن عطيو اإلمام ناصر الدين ابن األبياري،  عبداهلل بن علي بن  ( 1) 
اـ وسمع من: الصفراوي، وجعفر، ودرس وأفتى وتفنن،  613اإلسكندري، المالكي، ولد 

وولي القضاء مدة  م ع ل. وكان ذا دين متين وورع وزاد وشهرة، أجاز للبرزالي )بتصرف 
على تاريخ وفاته، وقد ذكره ابن راشد   ( ولم أقف 284/ 5٠من تاريخ اإلسالم، الذابي، 

القفصي في مشايخه، وقد وام البعض فظنه ناصر الدين بن المنيبر واو من أقرانه )ابن راشد  
 (. 8٩القفصي وآ اره العلميو، عبدالباسط قوادر، ص 
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C   تكامل التكوين العلمي واألخالقي: ثانيا 

في أطر واضحو تقوم   ـ  ‘  ـ من لدن النبي  لقيتوار ت األمو منهج الت 
 : على 

 . فهم النصوص فهما صحيحا وال يتم  ذلك إال بعلوم اآللو  *
ذلك إال بفقه الواقع ومعرفو  تن يل النصوص على الواقع وال يتم  *

 .كيفيو التن يل
بت بأخالق  * أن يكون اذا الفهم والتن يل صادرا من نفو تهذب
التي تضمن عدم ، وتحققت بالتقو  ، ورول أبصر  بنور البصيرة ، الشريعو 

 .ومراعاة األصلح ،  الهو  في إصدار األحكام والفتاو  
 : وقد أنتج ذلك عددا من العلوم 

وما يتعلق بهما من ، القرآن والحديث ، الوحي الشريف علوم : أولها 
 .علوم

المسماة بعلوم اآللو واي العلوم اللغويو ، علوم فقه النص: وثانيها 
 .كالمنطق ،  والعلوم العقليو ،  كالنحو والصرف والبالغو

الذي يُعنى بطرق فقه النص   وبين علوم اآللة وعلوم النص علم األصول 
 .الشرعي وإدراك األدلو الشرعيو 

واسعو من العلوم تشمل العلوم دواير واي ، ثم علوم فقه الواقع 
فكان القاضي ال يتولى القضاء إن لم يكن مدركا  . االجتماعيو واإلنسانيو 
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ألف العالمة محمد الخزرجي كتابا في  وقد ، للعادا  واألعراف القبليو 
 .حصر عادا  أال البالدحاول فيه    العادات والتقاليد 

وكان لبعض ، كالطب والفلك والهندسو ، ومنها دائرة العلوم التجريبية 
علماينا مشاركو في اذه العلوم وخصوصا علوم الحساب واستنباط المياه 

 .والفلك والبحار
يكفل  الذي  ،  واألخالق   بعلم التزكية والتصوف ويكتمل بدر اذه العلوم  

ويضمن الت ام العالم بتقو   ، األاليو األخالقيو بعد اكتمال األاليو العلميو 
واو المراد بقول  ،  وعدم استخدام علمه فيما ال يرضي اهلل تعالى ،  اهلل ومراقبته 
وليو بكثرة  ،  العلم والحكمو نور يهدي اهلل به من يشاء < :  ـ   ـ اإلمام مالك  

 .( 1)> المسايل 
التي يقف ، العلوم تنتج شخصيو العالم المسلم المتكاملو فبتظافر اذه 

 .وتمده البصيرة والرول من وراء ذلك ،  فيها العقل بجانب النقل 
كغيراا من المشيخا  في ، وقد كانت المشيخو العلميو في اإلمارا  

مدارس العلم الكبر  حول العالم اإلسالمي نتيجو لها المنهج المتكامل في  
مما يجعله خليفو هلل تعالى ، ت كيو نفسه وانضباط سلوكه بناء عقل اإلنسان و

وسيأتي في ، في األرض يعمراا ويقيم عمارتها على صرل الرول واألخالق 
 نايا اذا الفصل ما ي يدك توضيحا حول اذا التكامل العلمي واألخالقي الذي 

 .نعنيه
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 13٩٩ابن عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، )  ( 1) 
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C  املرجعية السنية :  ثالثا   

إلى  أبوظبي ودبي  وفي ، اإلمارا   تعود مرجعيو المشيخو العلميو في 
،  التي تتبعها المعااد العلميو الكبر  في العالم اإلسالمي ، المرجعيو السنيو 

وذلك ، وغيراما من المعااد العلميو الكبر  ، كاألزار الشريف والقرويين 
،  فمن سما  الت ام علماء اإلمارا  عموما ،  في باب االعتقاد والفقه والسلوك 

 .والمالكيو في أبوظبي ودبي خصوصا بالمنهج السني في االعتقاد 
فكان اعتمادام في التدريو والتعليم على المقررا  العلميو التي 

 وتوار ها المالكيو عبر األجيال والعصور، توضح عقايد أال السنو والجماعو 
  ويالحظ على اذه المقررا ــ    كغيرام من علماء المذااب الفقهيو األربعو ــ  

أنها ُصنفت بطريقو مبنيو على التكامل بين النقل والعقل وإشباع الجانب 
 :  ومن اذه المقررا  ،  الروحي 
  هـ/ 1281)  المالكي  مرزوقي عالمة أحمد منظومة عقيدة العوام لل  *
ممن يحفظها الشيخ محمد  ،  واي عقيدة مختصرة في خمسين بيتا (،  م 1865

 .( 1) ( م 1٩٩1اـ/ 1412  )  الشيخ بطي قرأاا على أخيه  ،  بن مقرن حفظه اهلل 
وكانت من مقررا  المدرسو  ،  المنظومة الشرنوبية في العقائد السنية  *

 .( 2) الفالل مدرسو  األحمديو و 
لشيخ المالكيو بمصر اإلمام أحمد الدردير ، منظومة الخريدة البهية  *

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م. 2٠15، عام  مقابلو مع الشيخ محمد بن الشيخ مقرن، دبي  ( 1) 
 م. 2٠15روايو عبدالرحمن بن إبراايم بن يوسف السركال، دبي،   ( 2) 
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 المدرسو من المنظوما  المقررة في  ت كان ( اـ 12٠1  )  المالكي الخلوتي 
 .( 1) الفالل مدرسو  األحمديو و 

 
على شرح الخريدة البهية لإلمام الدردير  ،  المالكينسخة من حاشية العالمة الصاوي  

 (  م 1939هـ/1358ت )  عليها تملك الشيخ سيف بن هالل المهيري
 (م1905هـ/ 1323)  طبعت بتاريخوالد الشيخ محمد نور بن سيف  

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م. 2٠16روايو الشيخ حسن محفوظ الخ رجي، الجادي،   ( 1) 
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لإلمام أبي اإلمداد براان الدين إبراايم بن  ،  منظومة جوهرة التوحيد  *
واي من أشهر متون العقايد  (،  م 1632/ اـ 1٠41  )   إبراايم اللقاني المالكي 

المنظوما  المقررة في المدرسو   وكانت من ، السنيو في العالم اإلسالمي 
 .( 1) الفالل ومدرسو  األحمديو  

( م 1٩35اـ/ 1353) الشامسي المالكي وقد نسخ الشيخ غانم بن سالم 
شيخ المالكيو في زمانه الشيخ  واو ، عليها  نسخو من شرل ابن الناظم 

 (.م 1668/ اـ 1٠78   )   السالم اللقاني  عبد 
 لإلمام محمد بن يوسف السنوسي، متن العقيدة السنوسية  *

واو أحد العلماء المحققين في علوم التوحيد والحديث   (، م 148٠اـ/ 885) 
وكتبه في العقايد محل اعتماد لد  علماء أال السنو في العالم  ، والفقه 

من مقررا  الفالل واألحمديو في  > العقيدة السنوسيو <  كانت ف . اإلسالمي 
أوراقا من أحد الشرول الكبيرة على السنوسيو   نا وقد وجد ،  ( 2) الصف الخامو 

وتنسب للشيخ مبارك  ، من المناصير > المطاوعو <  كانت من كتب أحد علماء 
أي الذي تردب إليه األحكام  > المردب < بن سعيد المطيوعي المالكي الملقب بـ 

 .( 3) واو أحد علماء باديو الظفرة ،  والقضايا 
جاء  تحليتهم  ، أهل السنة وتأكيدا من العلماء بالتزامهم منهج 

 بكلمو ، ألسمايهم في رسايلهم ومكاتباتهم بعد ذكرام لمذابهم الفقهي 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مذكرا  الشيخ مطر بن عبيد الماجد، ورحلو الشيخ صالح الكمشكي.  ( 1) 
 مخطوطو، والرحلو الكمشكيو.  ــ مذكرا  الشيخ مطر بن عبيد   ( 2) 
 من ممتلكا  أبناء محمد بن أحمد بن يعروف المنصوري. ( 3) 
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حيث كانوا يرون عدم الفرق بين الكلمتين وأن  > السلفي<  أو > األشعري< 
 :  ومن أمثلو ذلك ،  إحدااما شرل لألخر  

المتوفى في ، ) الشيخ محمد بن عبداهلل بن سباع الكندي المالكي  ــ 1
واو شيخ المشايخ من آل بو ملحا وآل ( القرن التاسع عشر الميالدي أواخر 
 .مقرن 

 
 من نسخة مختصر العمروسي في الفقه المالكي بخط الشيخ محمد الكندي

على يد أقل العباد وأحوجهم إلى  ، تم الكتاب بعون الملك الوااب < 
الالجئ  ، عبده وابن عبديه ، وأفقرام إليه يوم التناد ، رحمو الملك الجواد 

محمد بن عبداهلل بن علي بن سباع  ، الراجي ما لديه ، المنطرل بين يديه ، إليه 
وبلد القابل  ، واألشعري معتقدا ، والمالكي مذابا ، بن مكتوم الكندي نسبا 

،  وكان الفراغ من تسويده ،  وإلخوانه ومحبيه آمين ،  غفر اهلل له ولوالديه ،  مسكنا 
من شهر شوال سنو   21الثال اء ضحوة يوم ، بعون اهلل وفضله وم يده 

 . > ( 1) ـ ا 1251
  اـ/133٠)  الشيخ سيف بن خليفو بن بطحان الهاملي المالكي  ــ 2

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م. 1836الموافق   ( 1) 
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كما في نسخته من شرل الشيخ محمد المصري على متن العشماويو  (  م 1٩11
 .في الفقه المالكي

 اـ/1353)   ومنهم الشيخ غانم بن سالم الشامسي النعيمي المالكي  ــ 3
 .شرل جوارة التوحيدكما في نسخته من  (  م 1٩35

 .وغيرام الكثير 
ويقصد بالسلفي انا   >، السلفي معتقدا <   م إن بعض العلماء قد يكتب 
كما يقول اإلمام  ،  واو مذاب التفويض ،  مذاب السلف الذي يقرره األشاعرة 

ــ  صاحب جوارة التوحيد ( م 1632/ اـ 1٠41  )  إبراايم اللقاني المالكي 
 :  تدرس كما مر واي من المقررا  التي كانت  

ــاع من ســـــلف ــل خير في اتب  وك
 

 وكــل شـــــٍر في ابتــداع من خلف 
 

 اـ/1358  )  ومما يؤكد ذلك أن الشيخ محمد بن عبباس الصابري 
محمد بن عباس بن عبداهلل بن : < كتب في أحد الكتب التي نسخها (  م 1٩3٩

 .واو ماتريدي >  سليمان الصابري الحنفي السلفي القادري والرفاعي 
الشيخ محمد بن عبداهلل القم ي المالكي في مقدمته إلعادة  كما كتب 

والمالكي  ،  محمد بن عبداهلل القم ي نسباً : < طبعو المجموع في الفقه المالكي 
قرأ العقيدة األشعريو على ، واو أشعري كذلك > والسلفي عقيدة ، مذابا 

والشيخ سهيل  ،  مشايخه كالشيخ محمد الكندي بن أحمد بن سلطان بن مقرن 
ولذلك أمثلو كثيرة لعدد من العلماء  ،  ( 1) وغيرام من علماء البالد ،  وسف بن ي 

  .من األشاعرة حول العالم اإلسالمي 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قام الشيخ محمد بن عبداهلل بإعادة طباعو المجموع في الثمانينيا  الميالديو.  ( 1) 
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C  اعتناؤهم بعلم التصوف وتزكية النفس:  رابعا 

لتصوف او العلم الذي يعنى بمعرفو الجانب الروحي في اإلنسان  ا 
النبي محمد   وفق سنو على    ومراقبته ومشاادته وت كيو النفو بربطها باهلل تعالى  

 .> متفق عليهأن تعبد اهلل كأنك تراه < :  كما قال    ـ  ‘  ـ 
،  بل او علم من علوم المسلمين ، من المذااب  التصوف مذابا فليو 

بل او اسم أطلق على من اعتنى ، اسما لفرقو من الفرق  الصوفيو ليو  اسم و 
واسم  ، كما أطلق اسم الفقهاء على من اعتنى بعلم الفقه ، بعلم التصوف 

 .المحد ين على من اشتغل بعلوم الحديث
الوقوف مع <  التصوف او : قال اإلمام الجرجاني وفي تعريف التصوف 

وباطنًا فير  ، ن الظاار في الباطن فير  حكمها م ، اآلداب الشرعيو ظااراً 
 .( 1)> فيحصل للمتأدب بالحكمين كمال  ،  حكمها من الباطن في الظاار 

ولم ي ل التصوف مصاحبا لهذه العلوم منذ نشأ  العلوم اإلسالميو فكان 
وقد يجمع بعض العلماء ،  لكل جانب من اذه الجوانب أيمو وعلماء مختصون 

فيكون عالما متحققا  ( العقيدة والفقه والتصوف )  بين اذه الجوانب الثال و
وقد سلك  ،  بالشريعو النبويو وار ا لعلوم النبوة في اإليمان واإلسالم واإلحسان 
وكما أن  ، في طريق التصوف أعالم األمو من المحد ين والمفسرين والفقهاء 
فكذلك ،  الروايو والدرايو انتقلت في أجيال االمو باإلسناد واألخذ والمجالسو 

 .( 2)انتقلت الت كيو والتصوف 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 83الجرجاني، علي بن محمد، التعريفا ، ص  ( 1) 
 =  من أسانيد التصوف عند السلف ( 2) 
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،  ارتبط علم التصوف ارتباطا و يقا بعلماء المالكيو على مر القرون وقد  
وكان  ، بل إنهم جعلوا في آخر مصنفاتهم الفقهيو بابًا فيه مسايل من التصوف 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال أبو عبدالرحمن السلمي في ترجمو اإلمام أبي علي الثقفي عن السلمي: <وكان إماما في   = 

أكثر علوم الشرع، مقدما في كل فن منه، عطبل أكثر علومه، واشتغل بعلم الصوفيو، وقعد،  
)السلمي، طبقا  الصوفيو،  وتكلم عليهم أحسن كالم في عيوب النفو، وآفا  األفعال.>  

364  ) 
 ذا من رجال الرسالو القشيريو، بل قال عنه القشيري: <وبه ظهر التصوف بنيسابور>  وأبو علي ا 

 فمن أين أتى بهذا العلم؟ ومن أين اكتسبه؟  
 اـ(: 2٩4ذكر الحافظ الذابي، في ترجمو اإلمام المحدث محمد بن نصر المروزي ) 

اـ(  328قفي ) وقال أبو بكر بن إسحق الصبغي، وقيل له: أال تنظر إلى تمكن أبي علي الث 
 في عقله؟  

 فقال: ذاك عقل الصحابو والتابعين من أال المدينو. 
 فقيل: وكيف ذاك؟  

قال: إن مالكا كان من أعقل أال زمانه، وكان يقال: صار إليه عقل الذين جالسهم من  
التابعين، فجالسه يحيى بن يحيى النيسابوري، فأخذ من عقله وسمته،  م جالو يحيى بن  
يحيى: محمد بن نصر سنين، حتى أخذ من سمته وعقله، فلم يُر بعد يحيى من فقهاء خراسان  

ن أبا علي الثقفي جالسه أربع سنين، فلم يكن بعده أعقل من أبي  أعقل من ابن نصر،  م إ 
 ((  14/ 34علي. )الذابي، سير أعالم النبالء ) 

ونقل الذابي قول الصبغي في موضع آخر: <شمايل الصحابو والتابعين أخذاا مالك اإلمام  
عنهم، وأخذاا عن مالك يحيى بن يحيى التميمي، وأخذاا عن يحيى: محمد بن نصر  

 ((  281/ 15زي، وأخذاا عن ابن نصر: أبو علي الثقفي> )الذابي، سير أعالم النبالء، ) المرو 
فهذا إسناد ظاار وواضح في تلقي الشمايل واآلداب والت كيو، يؤكده قول أبي علي الثقفي  

  ،إذ جعل تربيو الشيخ الناصح أصال في الطريق إلى اهلل: <لو أن رجال جمع العلوم كلها ،
اس، ال يبلغ مبلغ الرجال إال بالرياضو من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح،  وصحب طوايف الن 

ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ، يريه عيوب أعماله ورعونا  نفسه، ال يجوز االقتداء به في  
 ((. 268)انظر ترجمته في الرسالو القشيريو ) تصحيح المعامال >.  
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كاإلمام خليل  ، كبار محققيهم الذين تدور على كتبهم أمور الفتو  والقضاء 
، والخرشي ، واإلمام األجهوري ، أحمد زروق واإلمام ، بن إسحاق 
 .واليوسي من محققي علم التصوف كذلك،  والدردير ،  وال رقاني 

وعليه سار ،  وعلى اذا النهج سار علماء المالكيو في األحساء والحجاز 
، فكان التصوف علما أصيال في نظامهم التعليمي ،  علماننا في أبوظبي ودبي

 .ام وله مظاار كثيرة في أخبارام وآ ار 
الشيخ محمد وزير األوقاف األسبق بدولو اإلمارا  العربيو المتحدة  قال  

وأما عن الرأي في السادة الصوفيو فيكفي < : ه ي بن أحمد الخ رجي في فتاو 
وأنهم  ، الوقوف على سلوكهم ومعرفو أحوالهم من خالل طبقاتهم وتراجمهم 

فهذه جملو  < : طبقاته إذ يقول ابن الملقن في ، جمعوا بين الشريعو والحقيقو 
من طبقا  األعالم األعيان وأوتاد األقطاب في كل قطٍر وأوان جمعتهم  

فالمرء مع  < ، رجاء أن أنظم في سلكهم ، وأقتفي بث ارام ، ألاتدي بمث رام 
في التصوف أيضا  وقال  . ( 1)> وأحيا بذكرام وي ول عني النصب > من أحب 

   ( 2): وأاله 
ــادةٍ  فـــداء لســـــ ــي اـل فســـ  ـن

 

 الشــرِف الشــريفِ ســبقوا إلى   
 أنـــا مــنــهــُم فــي مــنــهــجــي 

 

 لكن خطوُ  خطى الضـعيفِ  
هـم واـم   حـــاق ـب ـل ف اـل  كــي

 

ـنـيفِ   ـم ـمجـــد اـل  ـفي ـقمـــو اـل
ــدأ قصــــــدام   ــد مب  قف عن

 

 تنــِل الســـــعــادة في الوقوفِ  
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.231/ 3الخ رجيو ) الخ رجي، محمد بن أحمد، الفتاو    ( 1) 
 . 158ديوان الشيخ محمد بن أحمد بن حسن الخ رجي، ص  ( 2) 
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( م1٩37اـ/ 1356  )   وكان شيخ المرر الفقيه القاضي سلطان بن مقرن 
(  م 1235اـ/ 632   )   الفارض متعلقا بشعر العارف باهلل تعالى الشيخ عمر بن  

 .( 1) ويستظهر كثيرا من أشعاره 
 اـ/1318  )  ونظم قاضي الظفرة الشيخ علي بن سالم بو ملحا 

   : ( 2) قصايدا بنفو صوفي رقيق قال في بعضها (  م 1٩٠٠
و أس عليهم صـــــرـف  دار  الـك

 

ــامْ   ــل ينفض الخت   ملوا من قب
راـــو   م بـُ ـه ـن ـيف ـع ـل ـك ـت َع اـل  ُرـف

 

كرام يا صـاحبي ليو     حرامْ سـُ
 

ومما قاله الشيخ العالم الفاضل أحمد بن علي بن دلموك أحد علماء 
  م(: 1٩38اـ/ 1357)  بعد    دبي 

 طريق القوم ســـر فيها رويدا
 

 ة وخــل الغير في غي البغــا  
ــٍك وريٍب    تكن منهم بال شـ

 

ــبيل القوم حقا بالثبا ِ    (3) س
 

ارتباط اذا  إال أن القصد بيان ، وتتبع ذلك يخرج عن حد اذا الكتاب 
وضبطه  ،  العلم الشريف بعلماء المالكيو في أبوظبي ودبي وعنايتهم وقيامهم به 

 .ودبي  وأنه كان من أام سما  المشيخو العلميو في أبوظبي ،  والرد على مدعيه 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 روايو سعادة السيد سلطان بن بطي بن مقرن.  ( 1) 
 . 45شرل قصيدة الوالء، ص الكندي المرر، علي بن أحمد،   ( 2) 
ديوان شال  المولد في مدل النبي ‘ وأولياء اهلل المريد، عبد الرحيم بن عبد اهلل،  ( 3) 

 الصالحين، مخطوط. 
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ي  
ان  خت  الت  ل :  المب  وصت   الت 

سنعرض ألام معالم توصيل المنهج العلمي األصيل لألجيال 
 :  العلماء في المجتمع وتشكيل اويتهوأ ر  ،  وضوابطه 

C   والتدرج في السلم التعليمي،  الربانية في التعليم :  أول 

:  في قوله تعالى  عن عبداهلل بن عباس  ــ تعليقا ــ أخرج البخاري 
الرباني الذي يُربي الناس : <ويقال >  حلماء فقهاء : < قال(  ولكن كونوا ربانيين ) 

والمراد بصغار العلم ما  : ) ابن حجر  الحافظ  قال >. بصغار العلم قبل كباره 
 . ( 1) ( وبكباره ما دق منها ،  وضح من مسايله 

وتدرج  ، تدرج مستويا  الكتب في كل علم والمراد بالسلم التعليمي 
قرأ كتب التفسير والحديث إال بعد قراءة كتب الفقه العلوم بذاتها فمثال ال تُ 

 م كتب الفقه مرتبو على مستويا  ومراحل يسير ، وكتب علوم اآللو واكذا 
حسب مستواه ب عليها الطالب بدءا من المختصرا  الصغيرة إلى الشرول 

 .العلمي
س في  المساجد والمنازل والمدارس   في ،  البالد   والعلوم التي كانت ُتدرب

 :  حسب ما استقرأنا في البحث 
الحديث  و ، التفسير و ، القرآن الكريم : وتشمل ، العلوم الشرعية  ــ 
 .والفرايض،  التصوف و ،  الفقه وأصوله و ،  السيرة النبويو و ،  العقيدة و ،  وعلومه 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( صحيح البخاري، باب العلم قبل القول والعمل 162/ 1) فتح الباري   ( 1) 
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علوم و ، الصرف و ، النحو : وتشمل ، علوم اآللة والعلوم اإلنسانية  ــ 
،  العروض و ، األدب والشعر و ، اللغو و ، البيان والمعاني والبديع : البالغو 

 التاريخ واألنساب و ،  المنطق و 
الطب  و ، الفلك و ، الحساب : وتشمل ، الرياضية والتجريبية العلوم  ــ 

 .علوم البحار و ،  والمجربا  

C   اجتماع مناهج املدارس املالكية 

كان علماء المالكيو في اإلمارا  يرجعون إلى مشيخو األحساء والحجاز  
مما كان له أ ر في الفتو  ، ويتردد عليهم بعض مالكيو مصر والمغرب 

شوااد ذلك استشارة الشيخ سعيد بن مكتوم للشيخ محمد ومن ، والقضاء 
علي المالكي مفتي المالكيو في الحجاز في خالف جر  بين العلماء حول 

 بن مكتوم حيث فصل فيها بين العلماء وأشار على الشيخ سعيد، قضيو ابو 
كما كان اذا التنوع سببا  .  ( 1) بنصب بعض العلماء للتدقيق على أقضيو القضاة 

فكان علماء كل بالد يقررون بعض ، وتنوع البرامج والمنااج العلميو لسعو 
كتدريب السالك للشيخ عبدالع ي  بن حمد آل الشيخ مبارك ، كتبهم 

ونظم ابن عاشر  ،  المكي المالكي  السالك للشيخ محمد عابد  وتحفو  ،  األحسايي 
التعليمي في الفقه  وفيما يلي عرض للسلم  ،  لإلمام عبدالواحد بن عاشر المغربي 

 :  المالكي باإلمارا  
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر: أرشيف مرك  الو ايق التاريخيو ببلديو دبي.  ( 1) 
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 السلم التعليمي في علمي أصول الفقه والفقه املالكي 

 أصول الفقه*  
 :  ( 1) التي كانت ُتدرس في أبوظبي ودبي   األصول من كتب  

 .شرل المحلي على ورقا  إمام الحرمين *
 .( 2) تنقيح الفصول لإلمام شهاب الدين القرافي المالكي *
 .جمع الجوامعشرل المحلي على   *

 المالكي  الفقه *  
والنحو  ، وداخله حديد ، الفقه بابه جريد < : من أمثال أال البالد قولهم 

ومعنى ذلك أن كتب الفقه األولى سهلو ميسرة   ( 3) > وداخله جريد، بابه حديد 
والعكو في  ،  وأن التعمق في الكتب الكبيرة صعب كالحديد ،  كجريد النخل 
 .علم النحو

 :  كانت تقرأ في الفقه المالكيالكتب التي  *  
وكانت مقررة  ، واي أول متن يقرأه الطلبو ، المقدمة العشماوية  *

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قمنا بحصر الكتب بناء على بحث مطول في مكتبا  العلماء وعدد من المقابال  الشفهيو.  ( 1) 
م( في مكتبو الشيخ القاضي عبدالرحمن  1888اـ/ 13٠6وقفت على نسخو منه مطبوعو سنو )  ( 2) 

 . بن حافظ وعليها تعليقا  للشيخ  
م(،  1٩٩5اـ/ 1416)    المر بن مقرن   السيد سلطان بن محمد الحبتور نقاًل عن الشيخ   يرويها  ( 3) 

انظر: ديوان ابن   م(، 2٠٠1اـ/ 1422من علماء مدينو العين )  سعيد بن جبيهاء  والشيخ 
 . 17جبيهاء، ص 
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 .( 1)للحفظ في األحمديو والفالل 
، للشيخ محمد عابد المالكي ،  تحفة السالك إلى مذهب اإلمام مالك  *

ألَّفها الشيخ عندما كان مقيما في دبي وطبعها على نفقته الشيخ أحمد بن  
 .( 2)وقرر  للدراسو في األحمديو والفالل (،  م 18٩8اـ/ 1315)   دلموك سنو 

لبعض علماء دبي في فقه ، المجموع المختصر في فقه العبادات  *
 .العبادا  
في ، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين البن عاشر  *

 .( 3)العقيدة والفقه والتصوف 
 .المقدمة العزية للجماعة األزهرية  *
 . أسهل المسالك نظم ترغيب المريد السالك   منظومة  *
 .تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك  *
 .( 4)قرر  حفظا على طلبو الفالل ،  رسالة ابن أبي زيد القيرواني  *
( اـ 1173)  للشيخ علي بن خضر العمروسي ، المقدمة العمروسية  *
النجدي  م  للشيخ عثمان بن سند الوايلي المالكي  >  أوضح المسالك <   ونظمها 
 (.اـ 1242)   البصري 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وقد وقفنا على نسخ مخطوطو لبعض شروحه.  ( 1) 
 يذكر ذلك الشيخ محمد بن أحمد الخ رجي في مقابلو تلف يونيو، دفاتر األيام.  ( 2) 
 مذكرا  مخطوطو. المهيري، مطر بن عبيد الماجد،   ( 3) 
 . ه مذكرا  غير منشورة، ومقابلو تلف يونيو مع ،  الخ رجي، محمد بن أحمد  ( 4) 
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 اـ/12٠1  ) الشرح الصغير على أقرب المسالك لإلمام الدردير  *
اعتمد عليه المفتون والقضاة من المالكيو الذين جانوا بعده  (، 1786

وخصوصا مالكيو المشرق في مصر والحجاز واألحساء وإمارا  الخليج  
طبع على نفقو حكومو وقد ، ( 1)وقرر على طلبو األحمديو حفظا . والسودان

 .أبوظبي ودبي مرارا
 .وشروحه (  ـ ا 776تـ )  مختصر اإلمام خليل  *
واي  ، وتسمى بالعاصميو ، تحفة الحّكام في نكت العقود واألحكام  *

 .( 2) منظومو في أحكام القضاء والعقود 
للعالمة النابغة ، نظم بو طليحية في اصطالحات المذهب وكتبه  *
 .( 3) الغالوي 

C   اإلجازة بالتعليم والتربية: ثانيا 

وليست اإلجازة  ، ونعني باإلجازة اإلجازة العلميو بالتدريو والتعليم
  والتي تعد شهادة باكتمال األاليو العلميو والعمليو ، العامو بالروايو فقط 

وسنقتصر كنموذج على إجازة محدث الحرمين الشيخ عمر بن   >، األخالقيو < 
،  المهيري   لدفالنا العالمة الشيخ محدو نفر بن سيف ،  حدوان الدح سي الدالكي 

 .لعقود   ولتوليه التدريو في الحرمين ،  لكونه أبرز علماء دبي من المتأخرين 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.85/ 2مقابلو الشيخ أحمد حمد الشيباني، من كتاب: رجال في تاريخ اإلمارا ، الطابور )  ( 1) 
 مذكرا  الشيخ محمد بن أحمد الخ رجي، غير منشورة.  ( 2) 
 دبي. وقفنا على استشهاد به في بعض فتاو  الشيخ أحمد بن حسن الخ رجي قاضي   ( 3) 
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مجي ا تلميذه الشيخ محمد نور بن    ( 1) قال الشيخ عمر حمدان المحرسي
 : سيف بن االل المهيري 

 
والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله ، الحمدهلل على ما أنعم 

أما بعد فقد طلب منبي النجيب األريب الحاي  من العلم  ، وصحبه وسلم 
  محمد نور ابن الشيخ سيف الشيخ العالم الفاضل ، واألدب أوفر نصيب 

أن أجي ه بما صحب لي روايته ودرايته من العلوم ، المجاور بمكو المكرمو 
 .والمعارف واألوراد 

 : بعد أن قرأ علي 
،  وأبي داود ، الموطأ و ، والكثير من صحيح مسلم ، صحيح البخاري 

ومختصر خليل وغير  ،  والجاللين كله ،  والخازن ،  وتفسير ابن كثير ،  والترمذي 
وسمع منبي حديث الرحمو  ،  وألفيو ابن مالك ،  الشرعيو ذلك من كتب العلوم  

المسلسل باألوليو فأجبته إلى مطلوبه وأسعفت بمرغوبه وأج ته إجازة عامو  
مروياتي ومالي فيه روايو أو درايو وقد رويت وهلل الحمد    مطلقو تامو في جميع 

كشيخنا العالمو فالح بن محمد  : عن جملو من علماء الحرمين وغيرام 
بعدما سمعته  > ُحسن الوفا <  وقد أجازني بجميع ما اشتمل عليه  بته  ااري ظ ال 

منه مرارا وسمعت منه صحيح البخاري والموطأ ونقايو السيوطي وألفيو ابن  
 .مالك وبجميع مروياته

وكشيخنا العالمو أحمد البرزنجي فقد قرأ  عليه أكثر الصحيحين 
ــ   صورة اإلجازة في  بت الشيخ إبراايم بن الشيخ محمد نور سيف )غير مطبوع(.  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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واو يروي  ، وكتاب الشفا وألفيو ابن مالك وُمغني اللبيب والمتممو والشذور 
وبهذا السند نروي  بت الشيخ صالح ، عن والده عن الشيخ صالح الُفالني 

ى بـقطف الثمر ني المسمب  .الُفالب
اار الوتري  ظ ورة السيد محمد علي  وكشيخنا العالمو محدث المدينو المن 

المدني وقد سمعت عليه أكثر الصحيحين ومشكاة المصابيح وخمسين 
وأجازني بجميع مروياته واو ،  مسلسال جمعها في تأليٍف له وأوايل العجلوني 

يروي عن محدث المدينو المنورة الشيخ عبد الغني المجددي عن الشيخ عابد 
والشيخ عابد > أسانيد الشيخ عابد  حصر الشارد من <  السندي صاحب كتاب 

ني والسيد عبد الرحمن بن سليمان األادل مؤلف  يروي عن الشيخ صالح الُفالب
 .والسيد مرتضى ال بيدي وغيراما >  النفو اليَماني < 

السيد محمد  ‘ وكشيخنا العارف باهلل والصادق في محبو رسول اهلل 
وأكثر صحيح البخاري ومن باقي  قرأ  عليه كتاب الموطأ  ،  بن جعفر الكتاني 

وأجازني إجازة عامو كتبها ابنه السيد  ،  الكتب الستو بعضها وأجازني في الباقي 
 .عبد الرحمن بن جعفر بأمر والده وأمضى عليها بخطه في آخر  بته

،  كما أجازني إجازة عامو الشيخ أحمد بن الخياط أكبر من لقيت بفاس 
 .بعا وتسعين مؤلفا في جميع الفنونصاحب التثليف المفيدة التي بلغت أر 

وممن لقيت بفاس وأجازني إجازة عامو الشيخ المهدي الوزاني صاحب  
>  المعيار الجديد في النوازل والفتاو  <   التثليف المفيدة العديدة التي منها كتاب 

 . في أحد عشر مجلدا وكتب لي على  بته إجازة عامو وأمضااا بخطه 
وأروي كتب الحافظ ابن حجر بأعلى سند يوجد في الدنيا وهلل الحمد 
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عن الشيخ أحمد البرزنجي واألفندي عبدالجليل براد عن السيد إسماعيل  
البرزنجي عن الشيخ صالح الفالني عن الشيخ محمد بن سنه الفالني عن  
موالي الشريف محمد بن عبد اهلل الوالتي عن الشيخ محمد بن اركماش عن  

 .افظ ابن حجر الح 
وأروي مؤلفا  الشوكاني عن السيد حسين بن محمد الحبشي مفتي 

عن الشيخ محمد بن ناصر الحازمي عن الشيخ محمد  ، مكو وعالمها العامل 
 .بن علي الشوكاني 

وأروي  بت الشيخ أحمد النخلي بهذا السند إلى الشيخ محمد بن ناصر 
األادل عن والده السيد سليمان الحازمي عن السيد عبد الرحمن بن سليمان  

بن يحيى األادل عن شيخه السيد أحمد بن محمد األادل عن الشيخ أحمد 
 .بن محمد النخلي مؤلفه

وبهذا السند إلى الشيخ النخلي عن إبراايم الكردي أروي  بت الشيخ 
 >.األمم < ـ إبراايم الكردي المسمى ب

ا العالمو السيد  وأروي  بت الشيخ عبد اهلل بن سالم البصري عن شيخن 
اار الوتري والسيد أحمد البرزنجي عن الشيخ عبد الغني عن الشيخ ظ علي 

عابد السندي عن السيد عبد الرحمن بن سليمان األادل عن والده السيد  
سليمان األادل عن السيد أحمد بن محمد مقبول األادل عن شيخه خاله 

ويروي  ، لم البصري السيد يحيى بن عمر مقبول األادل عن عبد اهلل ابن سا 
 .السيد يحيى عمر بن مقبول األادل عن الشيخ أحمد النخلي 

عن شيخنا >  المجموع <   وأروي  بت العالمو الشيخ محمد األمير صاحب 
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ب اهلل عن  بي العالمو السيد علي ظاار الوتري وشيخنا العالمو الشيخ محمد ح 
وبهذا اإلسناد ، الكبير الشيخ أحمد منو اهلل العدوي عن الشيخ محمد األمير 

وأروي بهذا السند مؤلفا  الشيخ ، أروي كتاب المجموع له وساير مؤلفاته 
علي العدوي الصعيدي إلى الشيخ محمد األمير الكبير عن الشيخ علي 

 .العدوي 
وأروي حديث الرحمو المسلسل باألوليو الحقيقيو عن شيخنا اإلمام 

الخطيب الدمشقي واو أول حديث المحدث بالديار السوريو السيد أبي النصر  
حد ني به والدي الشيخ عبد القادر الخطيب ابن الشيخ صالح  :  سمعته منه قال 

قال حد نا شيخ علماء ، ابن الشيخ عبد الرحيم واو أول حديث سمعته منه
دمشق الشيخ محمد خليل الخشو واو أول حديث حد ني به قال حد ني  

أول حديث سمعته منه قال حد ني   العالمو الشيخ محمد خليل الكاملي واو 
به شيخ علماء الحديث بالديار الشاميو المدرس  ال ا وأربعين سنو تحت قبو  
النسر بالجامع األموي الشيخ إسماعيل الجراحي العجلوني واو أول حديث  
سمعته منه قال حد نا شيخنا العارف باهلل سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي 

قال حد نا الحافظ الشهير العالمو نجم الدين  واو أول حديث سمعته منه 
محمد الغ ي واو أول حديث سمعته منه قال حد نا العالمو بدر الدين محمد 
الغ ي واو أول حديث سمعته منه قال حد نا شيخ اإلسالم القاضي زكريا بن  
محمد األنصاري واو أول حديث سمعته منه قال حد نا الحافظ أبو الفضل  

جر العسقالني واو أول حديث سمعته منه قال حد نا  أحمد بن علي بن ح 
حافظ الوقت زين الدين عبد الرحيم بن الحسين الكردي العراقي واو أول  
حديث سمعته منه قال حد نا أبو الفتح محمد بن إبراايم الميدومي واو أول 
حديث حد ني به قال حد نا به أبو الفرج عبد اللطيف بن عبدالمنعم الحراني  
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حديث حد ني به قال حد نا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن واو أول 
محمد الجوزي واو أول حديث حد ني به قال حد نا أبو سعد إسماعيل  
النيسابوري واو أول حديث حد ني به والدي اإلمام أبو صالح أحمد بن 
عبدالملك المؤذن واو أول حديث سمعته منه قال حد نا أبو طاار محمد بن 

واو أول حديث حد نا به قال حد نا أبو حامد أحمد بن  محمش ال يادي 
از واو أول حديث سمعته منه قال حد نا أبو ب  بن بالل ال > يحيى <  محمد بن 

محمد عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم العبدي النيسابوري واو أول حديث  
حد ني به قال حد نا به الحافظ سفيان بن عيينو وإليه ينتهي التسلسل عن  

اهلل   عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن عبد 
الراحمون يرحمهم الرحمن   ‘ قال قال رسول اهلل    بن عمرو بن العاص  

   ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء. 
واذا الحديث أخرجه أحمد والحميدي في مسنديهما والبخاري في  

وأبو داود وأبو بكر بن أبي شيبو في مصنفه والترمذي  الُكنى واألدب المفرد 
وقال اذا حديث حسن صحيح والبيهقي في األسماء والصفا  وصححه  
الحاكم وبقيو أسانيدنا في الكتب الستو وغيراا في األ با  التي ذكرنااا  
اتصالنا بها وهلل الحمد وأسأل الُمجاز أال ينساني من صالح دعواته وأوصيه 

 .ي حركاته وسكناته وفقنا اهلل وإياه لما يحب ويرضىبتقو  اهلل ف 
 ( 1)اـ 1347جماد  الثانيو سنو    28كتب بمدرسو الفالل بمكو في  

 قاله عبيد ربه عمر بن حمدان المحرسي
 خادم علم الحديث بالحرمين الشريفين

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . م 1928الموافق عام   ( 1) 
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C  إسهام علماء البالد في بناء التالحم املجتمعي  :  ثالثا 

المنضبط والتنوع سمو في المجتمع اإلماراتي منذ السماحو واالنفتال 
فقهاء : ومما دعم اذه الحقيقو الراقيو للمجتمع وشيبداا ، فترة ما قبل االتحاد 
إذ على الرغم من كون غالبيو أاالي أبوظبي ودبي من أال  ، البالد وعلماناا 
  إال أن المذااب األخر  كان لها حضوراا القوي في المجتمع،  السنو المالكيو 

فكان النظام  ، بل يعيش فيها السنو مع الشيعو واإلباضيو متجاورين ، كذلك 
وكان تطبيقا عمليا ،  متقبال له ،  العلمي في الفتو  والقضاء مراعيا لهذا التنوع 

الذي تضمنه المذااب الفقهيو ، ومراعاة الخالف ، للتوسط في الخطاب 
وسنعرض فيما يلي بعض ،  والمذاب المالكي منها خصوصا ،  األربعو عموما 

 .مالمح التعايش والتناغم مع المذااب والطوايف األخر  
احتو  المذااب السنيو ــ  شرق الج يرة العربيو ــ مر معنا أن المنطقو 

وقد تخالط علماء  ، واإلباضيو ، كما كان بها بعض الشيعو اإلماميو ، األربعو 
ستو  العلمي  سواء على الم ، المالكيو في اإلمارا  بكل اذه المذااب 

، أو المستو  القضايي فيمن يترافع إليهم من أتباع اذه المذااب ، والبحثي 
، وانعكو ذلك على التالحم والتراحم في المجتمع واستمراره عبر األجيال 

والذي يراه أبناء البالد اليوم من اذا التالحم المجتمعي كان من أسبابه  
 .البالد السابقين رحمهم اهلل تعالى وعوامل المحافظو عليه جهود علماء  

 العالقة بين المذاهب السنية األربعة :  أوال *  
كان لوجود المذااب األربعو بنسب متفاوتو أ ر في الفتو  والقضاء 

حيث عمل ، سواء ذلك في العبادا  أو األحوال الشخصيو أو المعامال  
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باستفتاء علماء المذااب  الفقهاء المالكيو بأقوال خارج المذاب أحيانا 
كما في  ،  وجر  العمل في البالد بمعتمد المذااب األخر  أحيانا ،  األخر  

 .مسألو رد السهام على ذوي األرحام في اإلرث التي سيأتي ذكراا 
وكان فقهاء المالكيو يراعون الخالف مع الشافعيو في قراءة البسملو التي  

حتى قال الشيخ العالمو محمد ؛ الفاتحو يعداا السادة الشافعيو آيو من 
وعلى اإلمام المخالف لمذاب الجماعو أن يصلي بحسب حكم  : < الخ رجي 

واأليمو المتعصبون أر  إبعادام عن مساجد ،  صالة مذابهم أو يعت ل اإلمامو 
فالمالكيو يُسرون ،  ومراعاة الخالف مما جر  عليه العمل في بالدنا ،  الشافعيو 

   ( 1) > عاة لمذاب الشافعيو بقراءة البسملو مرا 
واعتباره للمثال  ، تعببر عن سعو أفقه  واذه الفتو  من الشيخ 

ومراعاة مذااب الناس في عباداتهم في المساجد التي تمثل ملتقى الناس  
فحفظ اجتماع كلمتهم في مساجدام حامل على اجتماع كلمتهم ؛ والسكان 

المسألو لدرجو ع ل  فلذلك نر  تشديد الشيخ في اذه ، في ما سو  ذلك 
اد المسجد   .( 2)اإلمام من وظيفته إن أد  إلى زع عو روب

كما كانت ترد على علماء البالد فتاو  من فارس وغيراا لتقرير مذاب  
كما جاء في فتو  حرراا قاضي دبي الشيخ علي بن عبدالرحمن  ، المالكيو 

ق عليها الشيخ أحمد بن حسن الخ رجي المالك  ي الجناحي الشافعي وصدب
في مسألو قلبد فيها علماء الشافعيو  ، والشيخ عبدالرحمن بن حافظ الشافعي 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 3٩/ 1الخ رجي، الشيخ محمد بن أحمد، الفتاو  الخ رجيو، )  ( 1) 
 . وانظر مثاال آخر على حرص الشيخ محمد الخ رجي في رسالته لسماحو الشيخ أحمد الخليلي  ( 2) 
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وأرادوا التأكد والتثبت والمصادقو على صحو  ،  في فارس مذاب اإلمام مالك 
وال  ، نعم اذا العقد صحيح : قال الشيخ الجناحي ، الفتو  من علماء دبي 

العقود وغيراا  لو ألن التقليد جاي  في أ يسوغ ألحد االعتراض في اذه المس 
فالعقد صحيح ، وإذا وقع العقد بشروط التقليد ، في مذاب اإلمام الشافعي 

وفي  ، كما او منصوص في مذاب اإلمام الشافعي في باب التقليد وغيره 
 .ااـ   مذاب اإلمام مالك رحمه اهلل تعالى من باب األولى

>  مالك   أقرب المسالك إلى مذاب اإلمام <    م نقل نص المسألو من كتاب 
 .( 1) المسألة  لإلمام الدردير في 

 :  ومن مظاار العالقو بين المذااب األربعو كذلك 
على بقاء المذاهب الفقهية   المشيخة العلمية في البالد حرص  ــ  1
 األخرى

قامت المدرسو األحمديو في دبي على تدريو مذاب اإلمام مالك  
على المحافظو على التنوع   العلماء وقد حرص ، ومذاب اإلمام الشافعي 

س ، المذابي  كما  ، الشافعيو  فقه  فكان بعض المالكيو كالشيخ محمد نور يدرب
قام الشيخ محمد بن أحمد الخ رجي بتدريو المذابين الشافعي والحنفي إبان  

الشامسي  قام الشيخ مبارك بن علي بن سالم و  . ( 2) إقامته في الباطنو من عمان 
 . ( 3)الحنابلو الذين سكنوا دبي   أبناء   المالكي بتدريو المذاب الحنبلي لبعض 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مخطوط من أرشيف المؤلف.  ( 1) 
 مذكرا  غير منشورة. محمد بن أحمد،  الشيخ  الخ رجي،   ( 2) 
 م. 2٠15روايو األستاذ عبد الغفار حسين، دبي/  ( 3) 
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 وقفيات أصحاب المذاهب على بعضهم ــ 2
كان المالكيو يوقفون الكتب واألموال والمساجد على الشافعيو والعكو  

 سنو ( 1)السويدي  خميو الشيخ خليفو بن ومن صور ذلك وقف ، كذلك 
كما  ، على أحد علماء فارس ، الفقه الشافعي كتبا في ( م 1864اـ/ 128٠) 

 .كانوا يوقفون المدارس والمساجد كذلك 
حاشيو العالمو البجيرمي على <  الوقف على حاشيو الكتاب  ا نصواذ 

 >:المنهج
 

والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله ، الحمدهلل رب العالمين 
خليفو بن خميو السويدي أما بعد فقد وقف الرجل المكرم  ،  وصحبه أجمعين 

اذا الج ء وج يي األول والثالث من اذه النسخو الشريفو احتسابا هلل تعالى  
وقفا صحيحا شرعيا على الفقير محمد صالح بن إسماعيل  ، وطلبا لمرضاته 

 م على أوالده الذكور ما تناسلوا إذا كان  ، بن شمو الدين الفارسي الهودي 
 .شريف  م على طلبو العلم ال ،  لهم أاليو 

فمن بدله بعدما  ، ) وجعل النظر لمحمد صالح المذكور  م للمذكورين 
 .( سمعه فإنما إ مه على الذين يبدلونه إن اهلل سميع عليم 

 اـ128٠حرر في غرة شهر ذي الحجو الحرام سنو  
  [ ختم الشيخ محمد صالح ] 

ــ  او الوجيه الشيخ خليفو بن خميو بن يعروف السويدي المالكي من أسرة وجااو ومشيخو   ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا بمك  و المكرمو ودفن بها، واو  اجتماعيو وعلميو، كان من األجواد الفضالء، توفي حاجب
 الجد األعلى لمعالي الشيخ أحمد بن خليفو السويدي حفظه اهلل. 
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 العالقة بالشيعة واإلباضية :  ثانيا *  
يرجعون إلى فقهاء المالكيو في أقضيتهم كان الشيعو اإلماميو في دبي 

وكان فقهاء ،  كالشيخ حسن آل حرز من القرن الماضي   ( 1)قبل مجيء مراجعهم 
وقد  ، المالكيو يقرون و ايق أال المذااب األخر  ويصادقون على عقودام 

 .مر في الكتاب بعض ذلك 
منهج علماء   وفي اذا الصدد يقرر الشيخ محمد بن أحمد الخ رجي  

،  البالد في الفتاو  والقضاء ضاربا أروع األمثلو العمليو في العالقو مع اآلخر 
إذ يقول في رسالته لسماحو الشيخ أحمد الخليلي يجيب فيها عن تعليق الشيخ 

 : الشافعيو الخليلي على فتو  للشيخ محمد الخ رجي أفتى بها بعض  
ونحن نجيب في الفتو  حسب مذاب السايل ألنه مقلد إلمام يجب  < 

وال يخفى على فضيلتكم أن حمل الشافعيو على  ، عليه العمل بقول إمامه 
نظركم ما يصلح وفي علمكم وأرجحيو عقلكم وبعد ، الح ازا  والبغضاء خالف الحكم في مذابهم فيما يتعلق بالعبادا  والنكال والطالق أمر  يورث  

وفي دولو اإلمارا  فيما يتعلق بما أشر  له من أحكام ،  األمور ويلم الشمل 
ونجيبه بحسب حكمه ، العبادا  والنكال والطالق نرد  كل سايل إلى مذابه 

ونؤيد فتاو  علماء  ،  وعدم التفرقو ،  ابتغاء سد الخالف المذابي وجمع الشمل 
   ( 2)> الشيعو ألال مذابهم ونصدق عليها 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأكد ذلك الشيخ ماجد بن محمد الخ رجي ونقله الشيخ محمد الخ رجي في مذكراته، وتدل   ( 1) 

 على ذلك بعض و ايق دايرة األراضي واألمالك بدبي. 
الخ رجي، الشيخ محمد بن أحمد، الفتاو  الخ رجيو،  روايو معالي ماجد بن الشيخ محمد   ( 2) 

 (4 /36.) 
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 عدم تكفير المخالف :  ثالثا   * 
الشيخ أحمد بن الشيخ محمد نور بن سيف . د. يقول شيخنا العالمو ا 

عالمو أال السنو والجماعو عدم : كان مشايخنا يقولون : المهيري حفظه اهلل 
 .تكفير أحد من أال القبلو

يقول فضيلو اإلمام األكبر شيخ األزار ورييو مجلو حكماء المسلمين 
نه المذاب  إ: عند ذكر خصايص المذاب األشعري ، الطيب الشيخ أحمد 
يتعايُش مع المذااب اإلسالميو وال يُقصيها، وال يكفبر أالها،  الوحيد الذي 

ع وال  يعو وال اإلباضيو، وال ُتكفبر ال يديو، بل وال ُتَبدب فاألشعريُو ال ُتكفبر الشب
ق الغالة المتشددين من مذااب أال السنو، وتتعاي  ش األشعريو مع كل تفسب

 . ( 1)هذه الدذاهب لالقيارات، لإن اخقلات معها في وضاُا لمسائل خالفية كب ى 
وقد رو  ابن عساكر أن اإلمام األشعري حين حضرته الوفاة في بغداد 

ألن ، اشهد عليَّ أني ال أكفر أحدا من أال اذه القبلو : < قال ألحد تالميذه 
   ( 2)> وإنما اذا كله اختالف العبارا  ،  الكل يشيرون إلى معبود واحد 

،  فلم يكفروا أحدا من أال القبلو ،  وقد سار علماء البالد على اذا النهج 
،  وكانت عالقتهم بالمخالفين كاإلباضيو والشيعو عالقو صلو وتسامح ونصح 

وقضاة اإلباضيو بعمان ،  فكان قضاة المالكيو بدبي يفصلون في ن اعا  الشيعو
ضاربين بذلك ، فقهاء الشافعيو والمالكيو من أال دبي وأبوظبي يستشيرون 

 .كما سيأتي ذلك مفصال،  مثاال رايعا في التسامح والتعايش 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 22/ 1م ) 2٠1٠اـ ــ  1431أعمال الملتقى العالمي الخامو لخريجي األزار الشريف   ( 1) 
 . 14٩ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ص  ( 2) 
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ومما يدل على فقههم ووسطيتهم أنهم يضعون المسايل الخالفيو في 
فلم  ، وال يُخرجون مسايل الفقه الفرعيو من بابها إلى باب العقايد ، موضعها 

ومن أمثلو ذلك أنه جر  على  ، وال تجريح بريء ، سلم يقعوا في تكفير م 
أو غيراا  >  بجاه الشفيع <   أو>  بجاه النبي <   ألسنو العامو والخاصو كلما  كقولهم 

ولم يبنوا عليها تكفيرا ، فبحثواا ضمن مباحث الفروع الفقهيو ، من الكلما  
 .وال تبديعا أو إقصاء

والمواقف   لحاال  وقد انعكو ذلك على حكمو العلماء في التعامل مع ا 
من المواقف التي تدل على حكمو  ف ، التي من شأنها إ ارة الن اع والتوتر 

ما وقع للشيخ عبد اللطيف بن إبراايم ،  للخالف   واحتوايهم وسعتهم  ،  العلماء 
س بمدرس العتيبو ودفين (  م 1٩23اـ/ 1342)  آل الشيخ مبارك المالكي  المدرب

،  البردة تنشد فيه قصيدة إذ كان في أحد المجالو الكبيرة وكانت ، أبوظبي 
 :  رحمه اهلل تعالى  وعندما وصلوا لقول الشيخ البوصيري 
 يـا أكرم الخلق مـا لي من ألوذ بـه

 

 ســـــواك عند حلول الحادث العممِ  
 

 فلن يضـــيق رســـول اهلل جااك بي
 

ى باســـمِ منتقمِ    (1) إذا الكريم تســـمب
 

وأخذ يتكلم في ،  الحاضرين قايال بأن اذا من الشرك والكفر فَأنكر أحد  
فأجابه  ؟  حديث الشفاعو مذكور أم منكور ؛  الجواب حاضر :  فقال الشيخ .  ذلك 
فإذا كان يوم القيامو وذاب  : قال الشيخ . بل مذكور ال شك فيه: الرجل 

  ـ   ـ وإذا أحالهم آدم على نول ؟ فأين اهلل عنهم  ـ   ـ الخاليق إلى آدم 
واكذا  ، جهل ذلك فهذا كفر   ــ  أي نول  ــ  إن قلت أنه ؟ فأين اهلل عنهم 

ــ  المنتقم او يوم القيامو، وكما في نص حديث  حلول الحادث العمم وتسمي الكريم باسم  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشفاعو ال يلوذ الناس إال بالنبي ‘ حينذاك. 
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 .( 1) كما او نص الحديث   ـ  ‘  ـ أن يصلوا إلى النبي   ى إل 
كما يرون المخالفا  التي يفعلها بعض الجهلو من غير أال البالد عند 

،  ال من الشرك والكفر ، المحرما  من ؛ القبور كالطواف عليها والذبح عليها 
  واذا عين أقوال الفقهاء في المذاب المالكي وبقيو المذااب الفقهيو األربعو 

 .أي أنها من باب الفقه ال من باب العقيدة   ــ 
وقد أشار شيخ مشايخنا العالمو محمد نور بن سيف المهيري على 

في الحضيبو >  الولي <   الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بإزالو ما أقيم حول قبر 
 .من منكرا 

وكذلك قام الشيخ عبداهلل بن محمد بو غنوم الهاملي بإزالو ما أقيم حول  
 .( 2) بعض القبور في مدينو العين 

وإنما اي محرما  وبعضها من  ، إال أنهم لم يعدوا تلك األمور كفرا 
 .ولذلك أمثلو كثيرة ليو اذا محلها ،  الكباير 

 والمناظرة المذاكرة  :  رابعا *  
ومجالو البحث ، من مظاار الحركو العلميو المذاكرة بين العلماء 

الشيخ عبدالع ي  بن حمد آل مبارك أرسل  ومن ذلك ما يذكر أن ، والمناظرة 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد    مخطوط أحسايي لبعض من أدرك الشيخ وجدته في خ انه خاصو ذكر  فيه اذه القصو،  ( 1) 
نقلتها بتصرف، وقد ذكر لي حفيده الشيخ عبدالحميد بن مبارك بن عبداللطيف أن له مواقف  

 مناظرة المخالفين. أخر  في  
 . م 2٠18مقابلو مع سعيد بن عبداهلل بو غنوم الهاملي، العين،   ( 2) 
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وذكر أنه وقف على كذا وكذا مما  ، إلى الشيخ محمد الخضر سبعو أسئلو 
أجابه بأنه لم يقف  فلما وصلت إلى الشيخ ابن مايابى ، يتعلق بتلك األسئلو 

بل إن اذا الذي وقف عليه الشيخ عبدالع ي  لم يقف او عليه  ،  على غير ذلك 
 . ( 1)إال على بعضه   ــ   أي ابن مايابى   ــ 

 منتصف الثمانينيا المتوفى في  )   ويقول الشيخ عبيد بن سعيد المحيربي 
وكنبا في  ،  كنت أقرا على الشيخ الطاار في ليوا (:  الميالديو من القرن الماضي 

بعض األحيان نقرأ حتى يأتينا الليل ونستمر في القراءة إلى أن يطلع علينا 
ويقول ، وكذلك كان أبناء الشيخ سلطان بن مقرن بن راشد كذلك  . ( 2)الفجر 

كان بصحبتي الشيخ مبارك بن عبد اللطيف العالم  < : الشيخ محمد الخ رجي 
بيته على تمر الخالص وكنا نجتمع في ، النحوي الصديق المحب المخلص 

لسعو  ، وأعانني كثيرا في علم النحو ، والحديث عن العلم واألدب ، واللبن 
 .( 3) >أفقه عند البحث والحوار 

،  األسئلو في باب السهو والميراث ،  ومن األسئلو التي يختبر بها الطلبو 
 .( 4)وممن عرف بكثرة االختبار الشيخ مقرن بن محمد الكندي 

أما المناظرا  فقد كان للشيخ عبداللطيف بن إبراايم آل الشيخ مبارك 
مسايل  بال   لالقكاي  ،  عود منها في أبفظبي لدبي م  بعض من ات ه إلى الالمذهبية 

 .لمن ذلك مناوشة شهي ة حفل وصيوة الب دة لإلمام البفصي ي،  الاالفية   العلدية 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 11الشنقيطي، محمد الخضر بن مايابى، قمع أال ال يغ واإللحاد، المكتبو األزاريو، ص  ( 1) 
 . 46الكندي، علي بن أحمد، مقاال  وإشارا  في التاريخ والتراث، ص  ( 2) 
 مذكرا  غير منشورة. الخ رجي، محمد بن أحمد،   ( 3) 
 روايو السيد سلطان بن بطي بن مقرن.  ( 4) 
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محمد الخ رجي وزير  ومن المحاورا  الجميلو ما دار بين الشيخ 
قاضي ( اـ 13٩5)  والشيخ إبراايم بن سعيد العبري ، األوقاف األسبق 

 :  قال الشيخ الخ رجي ،  واو من فقهاء األباضيو ،  صحار 
، والتقيت في صحار بالعالم الجليل الشيخ إبراايم بن سعيد العبري 

ق فيه لدعو  عبد اهلل بن أحمد بن دسمال من  فجر  بيني وبينه حديث  تطرب
ما الحكم في دعو  حٍي  <:  أال دبي على رجٍل االٍك ترك ور و صغارا قايال 

   ؟> على ميبٍت ترك ور و ك غب القطا 
أو شااد ويمينيين  ، تثبت الدعو  بشاادين ويمين القضاء < : فقلت له 

 >.أحداما تكملو النصاب والثاني يمين القضاء
   ؟> وما او يمين القضاء < :  فقال 
عي على الميبت بعد  ، او اختصاص القاضي < : قلت  يطلب من المدب

 بو  دينهِ أن يحلف أنه لم يُبرئ الهالك من الدين ولم يؤدِه له ألنه ما   
 .>وحجته عنده 
 >:يقول في محكم كتابه  وكيف تحكمون بشااٍد ويمين واهلل < : قال 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل  وامرأتان ممن  ) 
 .> شااداك أو يمينه <:  ‘ ويقول النبي (  الشهداء ترضون من  
إن اآليو الكريمو عامو  في الدماء واألموال واألنساب والطالق < : قلت 
جه ُمسلم أ بت أنه  ،  والنكال  قضى في    ‘ إال أن حديث أبي اريرة الذي خرب

ص الحديث عموم اآليو الكريمو ، دراٍم بشااد ويمين  والحديث  ، فخصب
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فثبتت عند عدم الشاادين بشااٍد ويمين وبقيت . األموال فقطالمتقدم في 
ا تناول كتاب األقضيو   . >اآليو على عمومها في الطالق والنكال والدماء  فلمب

 .> البد من العمل به < :  لإلمام القرطبي وجد الحديث فقال 
 .؟> ما حكم صالة المسافر إذا ذكراا في الحضر < :   م قال 

 .> المالكيو سفريبو يقضيها عندنا معشر  < :  قلت 
فما حكم من صلبى الجمعو ركعتين مع اإلمام  م تبيبن أن صالته < :  قال 

 .؟>ال يقضيها ركعتين أو أربعا ،  غير صحيحو 
 .> يقضيها أربعا < :  قلت 
  ؟> ها على صالة السفر س أفال نقي < :  قال 

ألن صالة السفر وجبت ، ال يصح القياس مع الفارق البعيد < : قلت 
أما الجمعو فتجب في  ، بمجرد وجوده في وقتها متلبسا بسفرهعلى المسافر 

وإن كان مختلفا في كميته فالعلو ، زمان مخصوص ومكان تصح فيه وعدد 
   ؟> فكيف يصح القياس ،  الموجبو للحكم في الجمعو غيراا في السفر 

   ؟> ما حكم وجوب صالة الجمعو على الفرد < :  قال 
وتجب على ، لجمعو به كونه مستوطنا شرط في صحو انعقاد ا < : قلت 

 .>واي غير محدودة المكان ،  المقيم وتصح منه وال تنعقد به 
أقامها في المدن السبع   إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب < : قال 

 .> وعمله توقيفي ال يجوز نقضه ،  وأجمع على ذلك الصحابو في عصره 
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 م ، أقامها حيث وصلت الفتوحا  في عصره  ـ   ـ إن عمر : قلت 
 .أقيمت بعده في مدن أخر  فالحصر المكاني ال وجه له 

 هال من الذي تقام في  بعد أن حدد اهلل  ـ  ‘  ـ إن المشرع < : قلت 
،  وليو فيها ذكر المكان ،  ذكر شروط صحو إقامتها ،  الجمعو واو يوم الجمعو 

لم تصل فتوحاته ساير أقطار األرض واختص منها مواضع   ـ   ـ وعمر 
مت إمام  ، مخصوصو وأجمع على ذلك الصحابو في عصره  بل إنه كما قدب

 .الجمعو في البالد التي استقر  تحت إمرة الخالفو اإلسالميو 
   ؟> ال رأيت مؤلفا  بعض علماينا في المغرب< :  قال 
 .> ال < :  قلت 
 م توادعنا  . > أراه حقا وينبغي العمل به وإني ، قد ذكر ما ذكرته < : قال 

 .( 1)وبقيت الصداقو قايمو 
ما أرسله سماحو العالمو القاضي الشيخ أحمد بن ومن النماذج أيضا 

عبدالع ي  آل الشيخ مبارك إلى سماحو الشيخ عبدالع ي  بن باز في مسألو  
 :  قال في آخراا ،  القنو  في صالة الفجر 

اس ، المنيفو في العلم ونظرًا لمكانتكم <  ونظرًا لدور ، ومنصبكم الحسب
المملكو المرموق في قيادة األمو اإلسالميو واحتضانها لمعتنقي جميع  

فما دام ، فإن ذلك يتطلب تجاوز مسايل الخالف الفرعي ، المذااب األربعو 
. فإن الجميع متفق في الجوار، ‘ كل  يتمسك بأصل  ابت عن رسول اهلل 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مذكرا  غير منشورة. الخ رجي، محمد بن أحمد،   ( 1) 
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من قنت فقد  < :  ذه المسألو او ما تقدم عن ابن القيم  والحل الوسط في ا 
باإلضافو إلى أن عمل المسلمين على اذا من    >. أحسن ومن تركه فقد أحسن 

 .إلى اذا العصر بما في ذلك بلد الحرمين الشريفين   ‘ عهد رسول اهلل  
وإنني آلمل أن تعلموا أن كتابي اذا إليكم نابع عن المحبو األصليو التي  

ألنكم لكم العلم الواسع في ، فليو الغرض منه الرد على سماحتكم ، بيننا 
أعاننا اهلل وإياكم على  .  وإنما او نصح  من أٍخ محب ألٍخ محب ،  اذا المجال 

 .( 1)> .. رعايو ودايعه وحفظ ما أودعنا من شرايعه 
 

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من رسالو الشيخ أحمد بن عبدالع ي  إلى الشيخ ابن باز، أرشيف المؤلف.  ( 1) 
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الت   خت  الت  ل :  المب  ي  ر  ن   الت 

C   الحرص على ضبط وتوحيد الفتوى :  أول 

العلماء والمشايخ في البالد مبكرا إلى ضرورة الحفاظ على انضباط تنبه  
وقفت المشيخو  حيث ، وصيانته من االنحراف والعبث ، الخطاب الديني 

التي تحارب الالمنهجيو العلميو في أبوظبي ودبي موقفا صلبا ضد الدعوا  
وتنال من    وتخالف ما اعتمدته الجماعو العلميو في القضاء والفتو    التمذاب 
 . المذااب األربعو وفقههم   فقهاء 

العالمة الشيخ محمد الكندي بن أحمد بن سلطان فمن ذلك ما كتبه 
و آل بن خليف  قاضي الشيخ زايد ( ت في أربعينيات القرن العشرين )  المري 
في   الظااري ممثل الحاكم في مدينو العين إلى الشيخ أحمد بن االل  ،  نهيان 
حيث أرسل الشيخ أحمد إلى الشيخ محمد الكندي   (،م 1906/ هـ1324)   عام 

الشيخ محمد  فأجابه ، حكما أفتى به بعض من ال يتبع المذااب األربعو 
ولم يستند إلى مذهب من مذاهب < : بقوله في معرض ذكر القضيو  الكندي 

 . ( 1)> طريق السلف األئمة األربعة المؤيدين من  
للشيخ أحمد  في رسالو أرسلها    ويقول الشيخ محمد بن أحمد الخزرجي 

حول جواٍب للشيخ أحمد على سؤال صدر  بن عبد العزيز آل الشيخ مبارك 
 :  من رجٍل ال يعترف بالمذااب 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 41٩المهيري، رسايل من عصر زايد بن خليفو، ص  ( 1) 
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إن المالحظ من السؤال أنه صدر عن رجل ال يعترف بالمذااب < 
ورد عن العلماء من أال كل مذاٍب حجو  وال ير  أن األخذ بما ، األربعو 

 م  >، وفيه ن عو وميل  إلى االجتهاد وادعاء ما ليو فيه ، ودليل يعتمد عليه 
نسان  إليكم سؤاال  إ وإن محكمتكم واي محلب أنظار الناس عندما يوجه < : قال 

ينبغي كبح جماحه وتعريفه بمقام المذاهب وعظم المسؤولية الملقاة على كاهل  
 م بعد نقل الجواب من نصوص مذاب  ....  رحمهم اهلل تعالى وأتباعهم   األئمة 

،  الُمعَتَرض عليه ال بأس بتأييده بحديث شريٍف مستشهدين به على ما ذكرتم 
 .( 1)> المذااب   وبذلك يعلم العامو أنه ال مجال للتالعب أو الطعن على أال 

وإال بلغ ، وينبغي عليكم حملهم على المذااب والتقيبد بها < : وفيها 
   ( 2)> وادبعى كل واحٍد االجتهاد والخوض فيما ال يعلم ،  السيل الُ بى 

 .وسيأتي في فصل القضاء والفتو  م يد تفصيل 

C   التأليف : ثانيا 

وإنما كانت  ،  لم يكن التأليف عند علماء البالد من باب الترف المعرفي 
التثليف على أوجه  ولهذا نجد أن ، كتابتهم بحسب متطلبا  عصرام ووقتهم 

 :  واي 
 :  الحاجة التعليمية  *
واو ،  جمعه بعض علماء دبي ،  المجموع المفيد في الفقه المالكي  ــ 1

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.134/ 4الخ رجي، محمد بن أحمد، الفتاو  الخ رجيو، )  ( 1) 
 . 13٩المصدر نفسه، ص  ( 2) 
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 ــ  اـ 1312)  مطبوع ، مختصر في أبواب العبادا  من الطهارة إلى الحج 
 (.م 1894

،  تدريب السالك إلى قراءة أقرب المسالك في مذاب اإلمام مالك  ــ 2
وشرحه العالمو  ، الع ي  بن حمد آل الشيخ مبارك تأليف العالمو الشيخ عبد 

 .في أربعو مجلدا   مطبوع .  الشيخ محمد الشيباني الشنقيطي
بيت باللهجو   5٠٠تقع في ، في الفقه المالكي ، أرجوزة السعادة  ــ 3
 .مخطوط ،  للشيخ سالم بن االل ،  العاميو 

 .للشيخ محمد نور بن سيف المهيري ،  تعليقا  على الشرل الصغير  ــ  4
تعليقا  على أحكام القرآن البن العربي للشيخ محمد نور بن   ــ  5

 . سيف 
للشيخ محمد سعيد ، المقارنو بين مذاب اإلمام مالك والشافعي  ــ  6
 .مخطوط ،  أج اء  3في  ،  المفتي 

للشيخ محمد ،  مؤلف في المقارنو بين المذاب المالكي والشافعي  ــ 7
 .لم يكتمل،  ذكره في مذكراته ،  بن أحمد بن حسن الخ رجي 

للشيخ أحمد بن عبد الع ي  آل الشيخ ، نظام القضاء في اإلسالم  ــ 8
الغرض من تأليفه أن يكون نقطو انطالق إليجاد قانون لإلجراءا  ، مبارك 

 .مطبوع.  القضاييو في الفقه اإلسالمي 
واو مختصر يشمل العقيدة ،  التسهيل والتيسير للمبتديين والناشئين  ــ  ٩
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، خ مطر بن عبيد الماجد المهيري للشي ، والعبادا  على مذاب اإلمام مالك 
 .مخطوط 
 ألفه الشيخ عبدالجبار بن محمد ، منسك للحج ، رحلو العمر  ــ  1٠

 .مطبوع،  الماجد المهيري 
للشيخ سعيد بن محمد ، الدرر البهيو مسايل في األحكام الدينيو  ــ 11

 .مطبوع ،  بن عبد اهلل بن جبيهاء 
 :  مؤلفات تعالج قضايا نزلت بالمجتمع  *
للشيخ أحمد ، الفقهيو المع زة باألدلو األصليو والفرعيبو الفتاو   ــ 12

 .طبعت في مجلد،  بن عبد الع ي  آل الشيخ مبارك 
، للشيخ محمد بن أحمد بن حسن الخ رجي ،  الفتاو  الخ رجيبو  ــ 13
 .مطبوعو ،  مجلدا    و في خمس 
للشيخ أحمد بن عبد الع ي  ،  ل وم طالق الثالث في كلمو واحدة  ــ  14

 .مطبوع ،  آل الشيخ مبارك 
للشيخ أحمد بن عبد الع ي  آل ، ديو المرأة في الفقه اإلسالمي  ــ  15

 .مطبوع،  الشيخ مبارك 
للشيخ أحمد بن عبدالع ي  آل الشيخ ، نظام القضاء في اإلسالم  ــ  16
 .مطبوع،  مبارك 

للشيخ  ، القول الواضح المفيد في قراءة المولد كل عام جديد  ــ  17
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 .مطبوع،  محمد بن أحمد بن حسن الخ رجي 
للشيخ محمد بن  ، ديع في الرد على القايلين بالتبديع القول الب  ــ  18

 .أحمد بن حسن الخ رجي
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 ارشلعي واوتفلى  ااضقلء المحم نم اظنم  

ول 
خت  الأ  اء: المب  ص   الق 

،  لمؤسسو القضاء دور كبير في انتشار أي مذاب وحفظه واستقراره 
اإلسالمي على مر العصور أنظمو قانونيو وقد أنتج الفقه ، وتطوره وازدااره 

وفي إمارتي أبوظبي ودبي اعتمد ، عظمى تتمثل في فقه المذااب األربعو 
كما كانوا يرجعون في ،  الحكام المذاب المالكي في أحكام القضاء والفتو 
 .بعض القضايا واألحكام للمذااب األخر  أحيانا 

C   سير الدعوى القضائية:  أول 

،  والسلطو القضاييو في يد الفقهاء ، التنفيذ في يد الحاكم كانت سلطو 
أما التبشريع فمستمد  من المذاب المالكي خصوصًا ومن المذااب األربعو  

أما في الن اعا  المتعلقو بالبحر ،  اذا في ما يتعلق باألحكام الشرعيو ،  عموما 
وقضاة  ، فكان لكل نوع من أنواع الن اع عراف يخصه ، واألفالج واإلبل 

 .عرفيون لهم أعراف يتحاكمون إليها 
فإن لم يستدع تدخل الفقهاء ألمر  ، فكان األمر يُرفع للحاكم أو نايبه 

،  أو قضاة العرف إن كان الن اع في أمور البحر أو األفالج أو اإلبل ، شرعي 
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 . بين المتخاصمين   قدما الصلح حكم فيه حاكم البالد مُ 
الخصوم بين قضاة البالد حسب وإن احتاج إلى نظر الفقهاء خيبر 
فيحاول القاضي اإلصالل بين  ، مذاابهم وأرسلهم إلى القاضي بورقو إحالو 

فإن احتاج إلى الُحْكمِ َحَكَم في القضيو وفق مذابه وأرسل الخصوم ،  الخصوم 
رده الحاكم إن رأ   ، فإن طعن أحد المتخاصمين في الحكم ، إلى الحاكم 

 .وكذلك األمر بالنسبو إلى قضاة العرف ،  ذلك إلى عدد من فقهاء البالد 
،  وعلى الصال  العلميو النشطو ،  مما يدل على سعو أفق علماء البالد و 

في حال  ، رسل إلى علماء فارس أو األحساء أو الحجاز قد تُ أن القضيو 
يجتمع عليه   م ينفذ الحاكم الحكم بموجب ما ، اختالف قضاة البالد فيها 
 .رأي العلماء بعد النقاش

 م رتبت لهم أماكن  ، وكان القضاة يستقبلون الخصوم في منازلهم 
رعيبو في دبي والعين وأبوظبي  وكان بعض القضاة  ، للقضاء في المحاكم الشب

 .( 1) يجلسون في أماكن معدة في وسط البلد بجوار الشيخ والحاكم 

C   القضاء العرفي: ثانيا 

ف الفقهاء العرف بأنبه  ،  النبفوس عليه بشهادة العقول ما استقر  < : عرب
العرف : قال الشيخ محمد الخ رجي في فتاويه  .( 2)> وتلقته الطببايع بالقبول 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوالد جمعو الماجد، والشيخ ماجد ابن الشيخ محمد الخ رجي  معالي  أخذنا اذا التصور عن   ( 1) 

 الذي أدرك جده قاضي البالد الشيخ أحمد بن حسن. 
 . 1٠6الجرجاني، علي بن محمد، التعريفا ، ص  ( 2) 
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ودليله . شيء  تعارف الناس عليه وطببقوه في معامالتهم وعباداتهم وعاداتهم 
 .( 1) [ 1٩٩:  األعراف ] {  زب  رب يئ  ىئ نئ} :  قوله تعالى 

القوانين والتبشريعا  مجموعو : نستطيع تعريف القضاء العرفي بأنه 
دة بما يوافق األصول ، المتعارف عليها بين أال صنعوٍ معينوٍ  أو منطقوٍ محدب

رعيبو وال يخالفها   .الشب
وقد نشأ  في مجتمع الساحل المتصالح بعض األعراف النبابعو من  

ريعو اإلسالميبو فيما لم ينصب فيه على حكم شرعي  وأصبحت اذه ، الشب
وتقوم  ،  ل الناس عليها وحكم القضاة وفق ما تفتضيه األعراف مل مو وجر  عم
ي ، اذه األعراف على العدل ،  وعدم أكل أموال النباس بالباطل ، وعدم التبعدب
 .والمساواة إلى غير ذلك من المبادئ ،  وحمايو الجانب األضعف

 :  وتكونت بذلك  ال و أنواع من القضاء العرفي 
 .الّسالفة ويسمى قاضيه  ،  قضاء الغوص والسفن  ــ  1

أما السفن بجميع أنواعها  < : قال العالمو محمد الخ رجي في فتاواه 
،  زد على ذلك حكم تصادمها ،  فحكمها مبسوط  في كتب الفقه على ما ذكرته 

فإن كان التصادم بسبب الريح العاتيو ولم يخرج أصحابها عن المجر   
يستند عليه في طريقه المعروف في سير السفن في البحر ألن لكل قاصٍد نجما  

وحكم رمي حملها أو بعضه مخافو  ،  المعروفو بالديرة في اصطالل أال البحر 
الغرق وحكم ما أصاب الحكل من بلل من ماء تسرب إلى السفينو من ألواحها  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.2٠/ 3الخ رجي، محمد بن أحمد، الفتاو  الخ رجيو، )  ( 1) 
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ال رش األمواج من أعالاا بسبب موجان البحر ،  أو وقع عيب تسبب في البلل 
والعوامل  ، للسفر جيدة في وضعها  شريطو أن تكون السفينو صالحو ، بالريح 

والمرجع في ذلك إلى أهل  الخارجو عن إرادة مالحيها تسقط الضمان 
 .( 1) > االختصاص بحسب األعراف 

 : قضاء اإلبل  ــ 2
ويقوم به أال الخبرة في اإلبل الذين ور وا أعراف أال الباديو فيما  

 .يتعلق باالختالف على الموارد وما إلى ذلك 
 : قضاء األفالج  ــ 3

ويرجع فيه إلى أال الخبرة من ، واي مجاري الماء في م ارع النخيل 
وقد حكم الشيخ ،  وقد يرفعون أمورام إلى قضاة الشرع ،  أال صناعو األفالج 

محمد بن أحمد الخ رجي في قضيو من قضايا األفالج وفق العرف المتداول  
 .( 2) عند أالها 

C  القضاء الشرعي:  ثالثا 

 :  التشريعية في القضاء بأبوظبي ودبي المنظومة  
 االلتزام بالمذاهب األربعة *

بالرغم من تعدد المذااب كان القاضي مل مًا بالحكم بأحد المذااب  
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٩2/ 5الخ رجي، محمد بن أحمد، الفتاو  الخ رجيو، )  ( 1) 
 الخ رجي، محمد بن أحمد، مذكرا  غير منشورة.  ( 2) 
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،  ال يحكم بالهو  واإلعجاب بالرأي ي وذلك لك ،  األربعو وبعدم الخروج عنها 
األربعو مما  فكان الخروج عن معتمد المذااب ، أو بقوٍل ضعيٍف ال يعتد به 

ينقض به الحكم كما يظهر ذلك في رسالو الشيخ محمد الكندي إلى الشيخ 
إذ ينبهه ( م 1٩٠6/ اـ 1324)  أحمد بن االل ممثل الحاكم في العين بتاريخ 

على وجوب الرجوع إلى أحد المذااب األربعو لحكٍم أصدره أحد المتصدرين  
يخ خطأه ولم يستند إلى  < : فيها  ويقول . للعلم في قضيو إرٍث بعد أن بيبن الشب

: ويقول  . >مذاٍب من مذااب األيمو األربعو المؤيدين من طريقو السلف 
فالمرجو منك ال يكون تستفتي إال من قلد مذابا من المذااب األربعو وعمل  < 

   ( 1)> بما في كتب أال السنو البيضاء 
 القضاء بالمذهب الشافعي *

أحد علماء الشافعيو قد يقضى أحيانًا بغير المذاب المالكي على يد 
حمن بن حافظ ، كالشيخ حسن الخ رجي  يخ عبدالرب يخ علي بن ، والشب والشب
حمن الجناحي  ين وأخوه السيد  ، عبدالرب حيم ابن السيد تاج الدب يبد عبدالرب والسب

 .( 2) محمد ابن السيد تاج الدين 
 القضاء بمذهبين  *

السيد علي  ومنهم من قضى بالمذابين كالقاضي السيد محمد سعيد ابن  
كان شافعي < : قال الشيخ عبداهلل الخ رجي (، م 1٩2٠توفي قبل )  الشافعي 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 41٩المهيري، عبد اهلل بن كراز، رسايل من عصر زايد بن خليفو، ص  ( 1) 
. وروايو الشيخ صديق بن محمد بن  1ارا ، ج انظر: الشيخ، عارف، تاريخ القضاء في اإلم  ( 2) 

 م. 2٠16نظام المنصوري، أبوظبي/ 
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فصار أول أمره إذا حضر الخصمان المالكيان تركهما وأخذ يطالع ، المذاب 
ر في الفقه ، ألنه لم يقرأ فيها قبل ذلك ، المسألو من كتب المالكيو  حتى تبحب

 .( 1)> المالكي 
 األخرىنموذج على العمل بالمذاهب  

 ومن نماذج العمل بمذهب آخر وقفية محمد بن ثاني بن خلف فيما
في و يقو وقفيو محمد بن  اني ،  أماله الشيخ العالمو أحمد بن علي آل دلموك 

حيث قلبد فيها مذاب اإلمام أحمد بن  ( م 1٩37اـ/ 1355)  سنو ، بن خلف 
المالكيو أنها من   إذ ير  ، في مسألو عدم اشتراط الحيازة في الوقف ، حنبل 
وبيبن في الو يقو حقيقو مذاب اإلمام أحمد في المسألو ونقل من  ، شروطه 

 . كتب الحنابلو المعتمدة في ذلك 
 : وقال في آخر الو يقو 

خشيو االلتباس من قصور فهم ، ضمار وأتيت باإلظهار في موضع اإل < 
على حتى ال يخفى ، وأمر المحبو باإلشهاد لمن شهد فيها ، بعض الناس 

 .( 2) > من أحاط بذلك علما 
 الكتب المعتمدة *

د الكندي أنب الكتب المعتمدة في القضاء اي  يخ مقرن بن محمب يذكر الشب
يخ خليل في الفقه المالكي  غير على أقرب ، شرول مختصر الشب رل الصب والشب

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الخ رجي، عبد اهلل بن محمد صالح، إتحاف البشر، مخطوط.  ( 1) 
 المصدر: أرشيف دايرة األراضي واألمالك، دبي.  ( 2) 
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كما يرجعون إلى شرول  ،  واي الكتب المعتمدة في الفتو  كذلك؛  المسالك 
 . ( 1)البن عاصم األندلسي تحفو الحكام  

 تعدد القضاة *
،  ومنها أن يكون واحدا في البلد ، للقاضي شروط كثيرة ذكراا الفقهاء 

قال  ، إال أن العمل جر  في أبوظبي ودبي بقول الشافعيو في تعدد القضاة 
واو األوفق لكثرة القضايا في : بن عبدالع ي  آل الشيخ مبارك  الشيخ أحمد 

يتعذر على قاض واحد أن يقوم بها دون أن تتعطل  المصر الواحد بصورة 
 . ( 2)مصالح المتقاضين بطول المدة 

إذ راعوا  ،  واذا من سعو أفق علماء البالد ومرونتهم في الفتو  والقضاء 
إذ كل  ، ولم يتصلبوا في الرأي على مذاب واحد ، مصالح الناس والمجتمع 

 .واالختالف رحمو ،  المذااب صواب 
 المشاورون   *

ق على الحكم القضايي من علماء آخرين جر    وليو ،  العادة أن يُصدب
قال الشيخ عمر بن  . وإنما في القضايا المشكلو والحساسو ، اذا أمرا ُمطردا 

كان الشيخ محمد نور يُعتمد عليه في التصديق على :  عبيد بن ماجد المهيري 
،  ( 3)القضاءولكنه رفض تولي ، األحكام التي تصدر من القضاة الشرعيين 

ومثله الشيخ مبارك بن علي الشامسي والشيخ أحمد بن غانم الشامسي وغيرام 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 58/ 1عبدالرحمن، عبد اهلل، اإلمارا  في ذاكرة أبنايها، )  ( 1) 
 .37ص المصدر السابق،   ( 2) 
 (. 13٩/ 1عبدالرحمن، عبد اهلل، اإلمارا  في ذاكرة أبنايها، )  ( 3) 
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وقد ترسل األحكام إلى بالد أخر  لتصديقها وغالبا ما تكون ،  من أال العلم 
كما  ، وقد تصل إلى األزار ، واألحساء ومكو المكرمو  القسم فارس وج يرة 

 .وأبوظبي   ترد من تلك البالد األحكام ليصدقها علماء دبي 
 وتوثيق العقود ،  ثبات المعمول بها في القضاء وسائل اإل *  

كان العلماء سواء من القضاة أو المفتين ام من يحرر الحجج الشرعيو  
ام البلد  وفي النماذج اآلتيو يمكننا النظر  ، أو العقود  م يصدقها القضاة وحكب

والشهادا  وتصحيح حاكم  ، ه الشروط الشرعيو ي إلى صياغو العقد واستيفا
 .اإلمارة للعقد 

 : لبعض الحجج والعقود في المعامال    وفيما يلي صور 
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 اإلقرار*  

  
 دائرة األراضي واألمالك بدبيمن أرشيف  
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 > 
الحمدهلل وحده والصالة والسالم على من ال نبيَّ بعده وعلى آله 

 وصحبه، أما بعد
ام المسلمين وقضاتهم، أن الرجل  فليعلم الناظر في اذه الو يقو من   حكب

خلفان بن راشد وكيل أحمد بن بطي، في حال صحته وكمال عقله وحسن  
تصرفه أنه قد باع دار )سكنا( وكيله المذكور أحمد بن بطي على العبد بن  
خلفان، عن موجب  مانين ربيو نقدا، وقبض البايع الثمن جميعه بيعا شرعيا 

تويا على اإليجاب والقبول مع أرضها وحدوداا  بتا مطلقا خاليا عن التقيد مح 
اا من الغرب المحاذي للركن الشمالي   المتصلو بها من جميع )الجهاة( فحدب
الشرقي لدار سالم بن عبداهلل بن فضل ومن الشمال البحر ومن الجنوب 
الطريق ولما رجع الموكل من غيبته وحضر عندنا أجاز ربيبع وكيله وأمضاه 

قال، وأمرنا باإلشهاد على ذلك وحررنااا لرفع الن اع ودفع بالحال، ولسان الم 
 الخصام في المستقبل وأمر البايع باإلشهاد لمن شهد فيها.

 أماله من لربه مملوك، أحمد بن علي آل دلموك
 ( 1) اـ 1354شوال سنو    8حرر في  
 )ختم الشيخ أحمد بن علي(  ( 2))صحيح أحمد بن علي بيده الفانيو( 

 المطوع   شهد به سيف بن عبيد 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . م 1٩36يناير    ٩الموافق   ( 1) 
 يبدو أن خط الشيخ او في التصحيح، والخط في األعلى لخط أحد كتباب الشيخ.  (  2) 
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 وكله به محمد بن عبداهلل بو سنيدة  
 وشهد به خلفان بن راشد 

 وشهد به سالم بن عيسى ربيع أحمد بن بطي
   وشهد به محمد بن سيف بن قرش 
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 الشهادة*  

 
  نص الوثيقة: 

ليعلم أن سعيد بن سالم حضر عندي مدعيا على راشد بن خليفو وجماعته  
ي  أما الضرب  ،  من ضرب ونهب ،  صار منهم عليه بال جرم   ا بتعدي ،  سكان ج يرة صرب

 . فهو مقدار عشرين ضربو سوط وأما النهب فهو خادم من رباعته 
وشهد بذلك سعيد بن  ، ( 1) وشهد على ذلك أحمد بن مكرم ساكن مرباخ 

 ادعاه   واو مصدق فيما ،  واذا ما حصل له من الشهود   ( 2) > ج واه <   سعيد وباقي 
 اـ 13٠٩من رمضان    13حرر في  

 وكتبه تراب أقدام طلبو العلم الشريف
 أحمد بن راشد بن شبيب 

 [ ختم الشيخ أسفل الو يقو ] 
ــ   قريو مرباخ في بر فارس، تقع جنوب غرب مدينو بستك، كانت مقر بني حماد.  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحارة.الج وا ام   ( 2) 
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 الّصلح  *  

  
أنه  ،  فالباعث لتحرير اذه الورقو ،  الحمدهلل والصالة والسالم على من ال نبي بعده 
مع خصمه محمد بن حاضر وكيال  ،  حضر لدي في المحكمو الشرعيو عبداهلل بن يوسف 

فادعى عن ميرة بالصداق وعن  ، بنته ميرة وبنت بنته عوشه بنت عبداهلل الرحومي عن 
 با  على مقتضى دعوااما ألن عبداهلل الرحومي مدينًا  فطلب عبداهلل اإل ،  عوشه بالخيمو 

فاصلحنااما برضااما على أن يسلم عبداهلل بن يوسف لمحمد بن  ، لعبداهلل بن يوسف 
بما احتو   ،  بيت الذي خلبفه المرحوم عبداهلل الرحومي ويستلم ال ،  ( 1) حاضر  ال ين ربيو 

ولم يبق ألحٍد منهما على  ، وتساقطا جميع الدعاوي ، عليه من خيمو وعمار وبقيو أ اث 
 . اآلخر في اذه المادة حتى وال دعو  ليكون معلوما 

 اـ  136٠ذي القعدة سنو    6جر  وحرر في  
 [  أسفله ختم الشيخ ] صحيح أحمد بن حسن  

 كاتبه محمد يوسف شهد به  
 سيف بن أحمد وعبيد بن ماجد :  وشاادا مجلو القضاء 

 ربية صلح الد أتين حض ه لشهو به راشو بن حدو بن راشو    30لوو اسقل  سيف بن حدو  
ــ   مصدر الو يقو أرشيف ناصر بن أحمد بن عيسى السركال.  *  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي روبيو انديو، واي العملو المتداولو في البالد آنذاك.  ( 1) 
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 العقود والوثائق*  
والصالة  ،  كاالبتداء بالبسملة ،  تتسم الوثائق في المعامالت بعدة سمات 

ومن الوثائق التي تدل على  ، حيثيات المعاملة والتدقيق في ، ‘ على النبي 
وتعكس صورة مشرفة للمحبة والتعايش  ، تسامح علماء البالد مع المخالفين 

والثقة فيها لدى  ، واحترام المؤسسات القضائية ، والثقة بين أفراد المجتمع 
هذه الوثيقة التي تخص أحد أعيان الشيعة  ،  الجميع من الموافقين والمخالفين 

وقد وّقع على هذه الوثيقة مرجع  ، وم إسماعيل بن عبداهلل البقالي وهو المرح 
وصدق عليها عدد من  ، الشيعة بدبي السيد علي بن السيد شبَّر الموسوي

 .علماء المالكية 
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 : * نص الوثيقة 
  

والصالة والسالم  ، المن ه عن الشبيه والمثال ، الحمدهلل العلي المتعال 
 :  سيدنا محمد وعلى آله خير آل أما بعد على النبي العربي  

الي بأني أقر وأعترف اعترافا جازما  وأشهد  ،  وأنا إسماعيل بن عبداهلل البقب
مع جميع ما  > بر دبي <  الذي او ملكي الكاين في [ البو  ]  على نفسي بأن 

وجميع ما حو  ذلك من األ اث  ،  احتو  عليه من المباني والجدران والمساكن 
فهو خاص وخالص   ،  غيره والحلي مهما كانت صفته ونوعه والفرش واألواني و 

وليو ألحد فيه حق وال  ، ال يشاركهن فيه رابع ، لبناتي الثالث شرعا وعرفا 
 . بأي وجه من الوجوه ،  قريبا كان أو بعيدا ،  مستحق 

فهو ادعاء  ،  وإن ادعى أحد من بعدي بأن لديه وصيو مني أو ابو أو عطاء 
 . ع له نداء أبدا وال يسم ،  باطل ال يعتبر حقيقو 

واهلل على  ، وأذنت لمن يشهد فيها علي ، وقد أمر  بتحرير اذه الورقو 
 . ما نقول شااد ووكيل 

   ( 1) اـ 136٩شوال سنو    16حرر في   
 :  تصديقات العلماء *  

 :  أعلى الوثيقة من اليمين 
 . وبعد فقد أخبرني الشهود بما تضمنه المرقوم المرصود ،  الحمدهلل < 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دبي.   ــ مصدر الو يقو أرشيف دايرة األراضي واألمالك   * 
 . م 1٩5٠يوليو    31الموافق   ( 1) 
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 . > عفا اهلل عنهما آمين   السيد أحمد المغربي الشنقيطي محمد بن  وكتبه  
 [ ختم السيد محمد الشنقيطي ] 
 . أشهد بما او محرر مسطور < 

 [ ختم السيد علي بن شبَّر ]   > علي بن شبَّر الموسوي 
 :  أسفل الوثيقة من جهة اليسار 
فقد حضر عندي الرجل إسماعيل بن عبداهلل  ، الحمدهلل وحده وبعد 

 . وأنه على جميع ماذكر ،  حرر في اذه الورقو وأقر بما  ،  البقالي 
 وكتبه العبد الفقير إلى اهلل تعالى 

 مبارك بن علي بن سالم 
 : أسفل الوثيقة من الوسط 

 مهما سطبر أعاله فهو موافق للشريعو المحمديو ويقضى به شرعا وعليه العمل 
 كتبه وشهد به الفقير إلى اهلل تعالى 

 [محمدختم الشيخ مقرن بن  ]   مقرن بن محمد 
 :  الشهادات *  

ويدي الحنبلي  * ودة السب  .شهادة الوجيه التباجر سالم بن مصببح بن حمب
 .شهادة الوجيه سيف بن أحمد كلبان الحنبلي *
 .شهادة الوجيه عبداهلل بن أحمد بن كلبان *
 .شهادة راشد البواردي *
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 قسمة التركات*  
م التركو عدد من العلماء  يكون وال يشترط أن ، جر  العادة أن يقسب

،  في علم المواريث  براعته فبعض العلماء كان معروفا ب ، ذلك العالم قاضيا 
، كالشيخ جمعو بن سيف الحميري ، يستشيره القضاة في قضايا اإلرث ف 

 . ( 1)والشيخ مقرن بن محمد الكندي المري 
 

  

ــ   روايو سلطان بن الشيخ مقرن بن محمد الكندي.  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 والفتوى الفصل الرابع: مالمح من نظام القضاء الشرعي 
 

 

175 

 
ي  
ان  خت  الت  ام  :  المب  وىمق  ت   الق 

شهد  له  وإنبما يتصدر له من ، لم يكن في البالد منصب  لإلفتاء 
سين ، المشيخو العلميو بأاليو الفتو   يخ ، وقد يكون بعضهم من المدرب كالشب

يخ مبارك  د نور بن سيف المهيري ،  عبداللبطيف بن إبراايم آل الشب يخ محمب والشب
وبالكتب المعتمدة  ،  ويكون ملت ما في فتواه بأحد المذااب األربعو ،  وغيرام 

 .وإال فيمنع منها ،  في كل مذاب من المذااب 
: قال الشيخ محمد بن إبراايم آل الشيخ مبارك األحسايي المالكي 

فيجب على المقلبد البذي لم يبلغ درجو التبرجيح أن ال يفتي إالب بالمشهور من  
عيفو ، قول مقلده  وبقوٍل ال يُعرف قايله أو لم ، ويحرم اإلفتاء باألقوال الضب

الكتب الغريبو البتي لم تشتهر عند ومثله اإلفتاء بما يوجد في  ،  تصح نسبته إليه 
والكتب المعتمدة في المذااب األربعو مشهورة    . ( 1)أرباب المذااب المعروفو 

 . معروفو 

C  اإلفتاء في بعض املسائل بمذهب فقهي آخر 

ير  علماء أبوظبي ودبي جواز عمل المتمذاب بأحد المذااب الفقهيو  
،  بمذاب الحنابلو أو الشافعيو كالمالكي مثال أن يعمل في بعض المسايل 

ن إ : قال الشيخ أحمد بن عبد الع ي  آل الشيخ مبارك في فتاواه ، والعكو 
الذي الت م مذابا من المذااب األربعو يجوز له على الصحيح أن ينتقل عنه 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخ مبارك، محمد بن إبراايم، ما يجب على المكلبف من االعتقاد، ص آل   ( 1)   . 44الشب
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ن انتقاله في بعض المسايل دون بعض فيه أ و ، انتقاال كليا إلى مذاب آخر 
أنه يجوز في المسايل التي لم يعمل فيها  والصحيح عند بعضهم ، خالف 

 .( 1)بالمذاب الذي الت مه أن يعمل فيها بمذاب آخر 
C  الفتوى بما جرى به العمل 

،  يعدب األخذ بما جر  به العمل من أامب قواعد التبرجيح عند المالكيبو 
ورة المثلى لتفاعل الفقيه مع محيطه المتغيبر  والمقصود بما جر  ، ويمثل الصب

اجح أو  <  به العمل عند العلماء او  األخذ بقول ضعيٍف أو شاٍذ في مقابل الرب
وقد جر     ( 2) > لمصلحوٍ أو ضرورٍة أو عرٍف أو غير ذلك من األسو ،  المشهور 

تخالف   عمل علماء الخليج من المالكيو على بعض المسايل الج ييو البتي 
 :  منها ،  وقد وقفت على بعضها ،  المعتمد والمشهور العتبارا  رآاا العلماء 

مو ،  مسألة إرث ذوي األرحام والّرّد على ذوي الّسهام *   البتي نقلها العالب
وقد جر  العمل في بالدنا والبالد المجاورة لها  : قال، الخ رجي في فتاويه 

وأفتى به العلماء وحكم  ، السهام على توريث ذوي األرحام والرد على أال 
وا  به القضاة وأقره المدرسون في مجالسهم العلميو وأخذ به المتعلمون وجدب

وا الناجحين في تصور قسمو أسهم ذوي ؤ وكاف ، واجتهدوا في تصوير مسايله 
وتلبقت  . األرحام والرد على ذوي السهام بالكالم الحسن والثناء الجميل 

،  بالقبول في مدارس األحساء ودبي وغيراا التالميذ عن مشايخهم الحكم 
 . ( 3)وكأنه حكم  بعد ترجيحه أصبح مجمعا عليه

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 171آل الشيخ مبارك، أحمد بن عبد الع ي ، الفتاو  الفقهيو، ص  ( 1) 
 . 513رياض، محمد، أصول الفتو  والقضاء في المذاب المالكي، ص  ( 2) 
 (. 223  ــ   222/ 3الخ رجي، محمد بن أحمد، الفتاو  الخ رجيو، )  ( 3) 
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وقد وقفنا على فتو  للشيخ ، ( 1)مسألة تعدد المطالع ورؤية الهالل * 
افعي  حيث ير  ، وتأييٍد لها من علماء المالكيو بدبي ، علي الجناحي الشب

الشيخ أحمد بن حسن  الشافعيو باعتبار اختالف المطالع وأيده على ذلك 
مام مالك قول قوي باعتبار اختالف وفي مذاب اإل <:  فقال   الخزرجي المالكي 

 >  المطالع وإن لم تبعد جدا 
:  السيد محمد بن أحمد الشنقيطي المالكي حول اعتباره كذلك وقال 

،  بل او مذاب سيدنا اإلمام الشافعي ، األعالم وقد قال به جمع من األيمو  < 
ومن  ، واو قول عند المالكيو أيضا قال به ابن حبيب وابن العربي وغيراما 

أجل ذلك كان يستحسنه مشايخنا كالشيخ عبدالعزيز بن حمد آل مبارك تغمده  
 .>واستحسنه شيخنا الشيخ محمد علي مالكي ،  اهلل بالرحمة وكغيره 

C  العرف 

العرف والعادة في عدد من الفتاو  منها فتو  الشيخ محمد يظهر أ ر 
بن أحمد الخ رجي حول البدء باليمين في المصافحو عند دخول المجالو 

وقد  ، إنب اذه الظباارة لم نعرفها من قبل < : ومما قاله ، وترك صدر المجلو 
ويو ال يعملون اذا العمل إذ أنب داخل  أدركنا من العلماء أال الفضل والرب

وسرد  ، جلو يقصد من في صدر المجلو ليصافحه  م من على يمينه الم 
ابع: بعض األدلو إلى أن قال  ليل الرب العادة  <:.... من القواعد العلميبو : والدب

ًا   {، ىئ نئ}: لقوله تعالى > محكمو  والعادة الجاريبو إذا لم تخالف نصب
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أرشيف مرك  الو ايق التاريخيو ببلديو دبي.  ( 1) 
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مو  في االستعمال على غيراا  وعندنا .  األحكام وبذلك جر   ،  شرعيًا فهي مقدب
جل المجلو قصد من في صدر المجلو  عماء ،  في بالدنا إذا دخل الرب ألنب ال ب

واذه اي العادة  ،  مب يصافح الباقين ، والعلماء واألعيان في صدر المجلو 
 .المعروفو المألوفو 

افعي  :  رواه عنه البيهقي فيما ــ  تعالى رحمه اهلل  ــ وكما قال اإلمام الشب
ومن قلبو األدب   >. ترك العادة عداوة  مستفادة < و >  العادة ذنب  مستحدث ترك  < 

ا ذكرنا  اخل من على يمينه من عند الباب معرضًا عمب وقد  ، أن يصافح الدب
يجلو في بعض األحيان من مرب ذكرام في غير صدر المجلو ويقصده 

اخل ليصافحه  خالفها فقد ومن رام ، وعلى اذه القاعدة العادة المطردة ، الدب
 .( 1) خالف العادات والّتقاليد وصار محّل العتاب واالنتقاد 

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د بن أحمد، الفتاو  الخ رجيبو، )  ( 1)   (. 1٠٩  ــ   1٠7/ 5الخ رجي، محمب
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 ( 1)نموذج من الفتاوى *  

 

 
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أرشيف ناصر بن أحمد بن عيسى السركال.  ( 1) 
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فيمن ما  وعليه ، أدام اهلل بكم نفع األنام ، ما قولكم علماء اإلسالم 

ومن اذه الديون بقيو  من بيٍت كان اشتراه ولم  ، ديون ال يفي متروُكه بها 
فهل يكون بايع البيت أسوة الغرماء في  ،  والبيت في ملكه حتى توفي  ،  يدفعها 

ويرد ما أخذ من الثمن أو يأخذ البقيو  ،  أو أن له االختصاص ببيته ،  تلك البقيو 
و من بعده   ؟  تامو وتقع الُمحاصب

 .أفتونا مأجورين
  

واب  الم على من أوتي الحكمو ، الحمد هلل الملهم للصب الة والسب والصب
د الخاشع المنيب األواب  سيبدنا ، وفصل الخطاب  وعلى آله وصحبه ، محمب

 .حسان إلى يوم المثب إ ومن تبعهم ب 
ن البايع المذكور إ ،  فنقول في الجواب مستمدين من اهلل التوفيق ،  وبعد 

ليو له إال بقيو  من بيته واو فيها أسوة الغرماء بمعنى أنه يدخل عليه من 
 .الحقوق النقص ما دخل على غيره بنسبو ما لكٍل من  

مو ابن أبي زيد  ومن وجد سلعته في  < : في رسالته القيرواني قال العالب
ا حاصص  واو في  ، وإال أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها ، التفليو فإمب

 .> المو  أسوة الغرماء 
واألصل في ذلك ما في الموطأ  :  قال العالمو النفراوي في شرحه عليها 

أيما رجٍل باع متاعا فأفلو الذي ابتاعه منه ولم  : قال ـ  ‘  ـ أن رسول اهلل 
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وإن ما  الذي ، يقبض الذي باعه من  منه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به 
 . ( 1)ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء 
مو خليل في مختصره   :  وقال العالب

 .ماله المحوز عنه في الفلو ال المو  وللغريم أخذ عين  
ردير بعد قوله  مو الدب فال يأخذه ربه   (: ال المو ) : قال شارحه العالب

 . ( 2)فصار بثمنه أسوة الغرماء ،  لخراب ذمته 
ال التبحفو عند قولها   :  وقال شرب
ــر ــتٍر ويحضــ  وما حواه مشــ

 

رُ   خــيــب  فــربـــه فــي فــلــٍو مــُ
 إال إذا مـــا الغرمـــاء دفعوا  

 

ــنــع ــمــنـــه    فـــأخـــذه مــمــت
 

 .( 3) أنه في المو  أسوة الغرماء (  في فلو ) ومفهوم  
 ،  اذا ما ظهر لي واهلل سبحانه وتعالى أعلم 

ل ال،    وكتبه عبد رببه، أسير ذنبه، راجي العفوب يوم ال ب
د نور بن سيف بن االل  محمب

 ]ختم الشيخ محمد نور[   عفا اهلل عنهم آمين 
محمد بن السيد أحمد المغربي وفي ذيل اذه الفتو  تأييد للشيخ 

 : واذا نصه ،  الشنقيطي رحمه اهلل تعالى
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 1381موطأ اإلمام مالك، كناب البيوع، باب ما جاء في إفالس الغريم، )  ( 1) 
 (. 282/ 3الكبير للدردير ) مختصر خليل مع الشرل   ( 2) 
 (. 11٠/ 4توضيح األحكام شرل تحفو الحكام، )  ( 3) 
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الم على أفضل رسل اهلل الة والسب وعلى آله وصحبه ، الحمد هلل والصب

 .ومن وااله 
فإن الجواب المرقوم كفيل بما تضمنه السؤال من التفرقو بين  ، أما بعد 

حيث  بت ببينو ،  التفليو المو  والفلو في استحقاق الغريم لعين شيئه في  
  أو إقرار من المفلو قبل فلسه وعدم استحقاقه لذلك في المو  والنصوُص 

 . وفيما اشتمل عليه الجواب كفايو ،  على ذلك واضحو 
: ومن ذلك أيضا ما في شرل العالمو الخرشي على المختصر عند قوله 

ذا او ا : < ما نصه ( وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلو ال المو ) 
والمعنى أن من باع سلعو وحازاا  ، الحكم الرابع من أحكام الحجر الخاص 

المشتري وقبل أن يقبض البايع  منها أفلو المشتري أو ما  والسلعو موجودة  
أن يأخذ عين شيئه المحاز عنه في حال الفلو   ــ   واو المراد بالغريم   ــ   فلبايعها 

واو أحق به من الغرماء ألن الذمو موجودة في الجملو ودين الغرماء متعلق  
وأما في حال المو  فال يكون بايعها أحق بها من الغرماء بل او أسوتهم ،  بها 

 .( 1)ألن الذمو قد خربت بالكليو الخ ااـ بلفظه ؛  فيها 
نوب وكتبه مصلبيًا  يبد ، كثير التبفريط ، ومسلبمًا أسيُر الذب د ابن السب محمب

نقيطي   .آمين،  عفا اهلل عنهما ،  أحمد المغربي الشب
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 281/ 5شرل الخرشي على مختصر خليل بحاشيو العدوي، )  ( 1) 
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 :  تعليق
واذه الفتو  والتأييد الذي جاء في ذيلها او مثال لما سبق من التحري  

 .في الفتو  وعدم التصدي لها إال من العلماء المتأالين بحق 
أنه استفتح بثداب المفتي    فتجد في فتو  الشيخ محمد نور بن سيف  

 . م سؤال اهلل العون والتوفيق،  ‘ من البسملو والحمدلو والصالة على النبي  
 م اعتمد في فتواه على الكتب المحررة المعتمدة في الفتو  على  

ومختصر  ، رسالو ابن أبي زيد القيرواني وشرحها للنفراوي : مذاب المالكيو 
،  العالمو خليل واو الكتاب األشهر المعتمد في الفتو  لد  المتأخرين 

البن عاصم الغرناطي  > تحفو الحكام <   م ، وشرحه للعالمو الدردير
وشروحها ال  > التحفو < و > مختصر خليل <  واذه الكتب خاصو ، وشروحها 

كما يعلم ذلك ، يستطيع التعامل معها إال الفقهاء المتمرسون في المذاب 
 .مع الغايو في التحرير والدقو،  إذ اي كتب متقدمو وصعبو ،  لعلماء ا 

وأيداا ،  وتأييد الشيخ الشنقيطي فيه من السما  ما في الفتو  األصليو 
بما في شرل العالمو الخرشي على المختصر من باب التحقيق والتأييد رحمهم  

 .اهلل تعالى 
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خد ة 
 المي 
 
ة  اإلامرات ارعلب ييّ

 
ي دولة
 
 ا�هب  اامللكيي ف

بالمذاب  أولت حكومو دولو اإلمارا  العربيو المتحدة ااتماما ظاارا 
،  وإخراج وتحقيق مصنفاته، المالكي واعتماده في القضاء ونشر كتبه الفقهيو 

وأسهم في تثبيت اذا  ، مما خلف  روة علميو كبيرة من البحوث والدراسا  
االاتمام بالمذاب  وتذكر انا بعض مظاار ، اإلرث العلمي السني في البالد 

يخان زايد بن سلطان آل نهيان وراشد   التي قام بها ، المالكي في الدولو  الشب
من    ــ   رعاام اهلل   ــ وأبناناما الكرام    ــ   طيب اهلل  رااما   ــ بن سعيد آل مكتوم  

 :  فمن ذلك ،  بعدام 
C  سناد مهمات القضاء والفتوى إ عدد من فقهاء املالكية و  دعوة : أول 

 إليهم  واإلرشاد 

زال المذاب المالكي قايما في دولو اإلمارا  العربيو المتحدة برعايو 
الشيخ زايد والشيخ راشد عددا من    دعوة اإلماراتيو حيث    كريمو من الحكومو 

 .علماء المالكيو من األحساء ومصر والسودان والمغرب وموريتانيا 
  بن سلطان آل نهيان  تأسيو دولو اإلمارا  استدعى الشيخ زايد وعند 

الشيخ أحمد بن عبدالع ي  آل الشيخ مبارك والشيخ محمد بن أحمد الخ رجي  
 كما استدعى الشيخ راشد بن سعيد، القضاء والفتو  واألوقاف  لتولي مهام 
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عبدالجبار بن محمد الماجد وعددا من علماء المالكيو  الشيخ  آل مكتوم
 . األزاريين والسودانيين 

 

 
 ( 1)صادق العدوي المالكي   إسماعيل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الشيخ  

 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ( 83ــ    81/ 8مصدر الصور: جمهرة علماء األزار الشريف، الشيخ أسامو األزاري، )  ( 1) 
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الشيخ إسماعيل صادق العدوي  م انُتِدب العالمو 1٩75ففي عام 
انتدب ، المالكي شيخ الطريقو الخلوتيو وخطيب وإمام الجامع األزار بمصر 
ومكث  ، للعمل كمدير للدعوة واإلرشاد في دولو اإلمارا  العربيو المتحدة 

وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يقصده لصالة  ، م 1٩86بها إلى عام 
ه الوزير األسبق المرحوم  اني بن عيسى ومن تالميذ، الجمعو إذا ن ل بمصر 

 . ( 1)بن حارب 
العلماء حكومو اإلمارا  خمسو من كبار  دعتم 1٩77وفي عام 

وام  ، وجميعهم على مذاب اإلمام مالك ، قضاء تولي ال ل الموريتانيين 
 :  أصحاب الفضيلو 

ومي  ه بن السالك بيب سيد أحمد الملقب ب الشيخ  *  .المسب
 .سيدينا الشيخ محمد محمود بن   *
 . الشيخ أحمدنا بن محمد مالك  *
 .الَجَكني  الشيخ محمد عبداهلل بن الصديق  *
 .بن أحمد النجمري  الشيخ محمد الشيباني بن محمد  *

 . (2 )وصنفوا ودرسوا ،  القضاء   ا فتولو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ااتفيو. كما أخبرني المرحوم  اني بن عيسى، مكالمو   ( 1) 
 . انظر: ترجمو محمد عبداهلل بن الصديق لنفسه، دار الفقيه، أبوظبي  ( 2) 
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 . ( 1)والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل مبارك وبعض القضاة ،  الشيخ محمد الشيباني 

 

حيث ،  م 1٩٩2اـ وأواخر سنو  1413سنو   م جاء  دفعو أخر  أوايل  
استقدمت دايرة القضاء الشرعي بأبوظبي أربعو من صفوة القضاة الشرعيين 

 :  وام ،  الموريتانيين 
 .الشيخ عبدالدايم بن الشيخ أحمد أبي المعالي *
 .الشيخ محمد المصطفى بن محمد عبدالرحمن بابانا *
 .الشيخ محمد األمين بن محمد بيب  *
 .شيخنا بن أما  الشيخ أحمد   *
 . ( 2)الشيخ أحمد الحسن بن محمد الحامد الحسني  *

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مصدر الصورة: أرشيف الباحث حسين البادي.  ( 1) 
 = انظر: الآللئ المكنونو في الرحال  الميمونو إلى مكو والمدينو، تأليف الشيخ أحمد الحسن  ( 2) 
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C   املذهب املالكي في القانون اإلماراتي : ثانيا 

من المشهور   تقي قامت السلطو التشريعيو بتقنين مواداا بناء على ما اس 
في المذاب أو تلك المواد التي أحالت إلى أحكام الشريعو اإلسالميو مع 

ومن ذلك ما جاء في قانون األحوال الشخصيو من  ،  تقديم مذاب اإلمام مالك 
وإذا لم يوجد نص في اذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذاب  < : أنه 

في  >   م < و   . ( 1) > حنيفو   ي مالك  م مذاب أحمد  م مذاب الشافعي  م مذاب أب 
 .الدالكي  الدذهب   لتعطي أللفُة القطبيق للدشهفر في ،  هذه الدادة تايو الق تيب 

ناايك عن االعتماد الموفق في القضاء للمشهور في المذاب في مسايل  
فجاء في  ، متنوعو عند تفسير النصوص أو في ظل وجود أيو نقص تشريعي 

م في شأن األحوال الشخصيو في  2٠٠5لسنو  28القانون االتحادي رقم 
وإذا لم يوجد نص في اذا القانون يحكم بمقتضى  :  المادة الثانيو الفقرة الثالثو 

ي  المشهور من مذاب مالك  م مذاب أحمد  م مذاب الشافعي  م مذاب أب 
 .حنيفو 

ونر  ذلك جليا في مئا  األحكام منها ما نصت عليه محكمو التميي  
ال واج الفاسد في مذاب المالكيو الواجب التطبيق او ما حصل  < : بدبي أن 

وأن البكارة ليست من  ، خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته
 .( 2)> أركان ال واج أو شرطًا من شروط صحته 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 15  ــ   11بن الشيخ محمد الحامد الحسني الشنقيطي، )ص  = 
 . 3الاق ة    2م( في شأن األحفال الشاصية في الدادة  2005( لسنة ) 28القانفن االتحادي رو  )  ( 1) 
تاريخ   ــ قضاييو  2٠٠2لسنو  ــ  26الطعن رقم  ــ األحكام المدنيو  ــ محكمو التميي  بدبي  ( 2) 

 .  668رقم الصفحو    ــ   1رقم الج ء    ــ   13مكتب فني    ــ   2٠٠2  ــ   ٩  ــ   2٩الجلسو  
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C  ةالجهود العلمي :  ثالثا 

ال يمكن حصر ما قامت به دولو اإلمارا  العربيو في خدمو المذاب 
،  في مثل اذا البحث ، سواء على مستو  الحكومو أو األفرادالمالكي 

 : فسنحاول عرض أام اذه الجهود فيما يلي 
وتشمل المؤسسات ،  مرتبة بحسب سنة التأسيس )   المؤسسات التعليمية 

 (: الحكومية واألهلية 
الذي أسسه الشيخ محمد نور بن سيف بدعم  ،  المعهد الديني بدبي  ــ  1

وقد تخرج منه   (، م 1٩62) سعيد آل مكتوم عام المغفور له الشيخ راشد بن 
،  وقد اعتمد في منااجه تدريو المذاب المالكي ، عدد من قيادا  الدولو 
 .( 1)حسب المنهج األزاري 

أنشأه المغفور له الشيخ زايد بن  ، المعهد اإلسالمي في العين  ــ 2
في مدينو العين واستقدم له الشيخ محمد بشير (  م 1٩67)   سلطان آل نهيان عام 

 .( 2) واعتمد فيه تدريو مذاب اإلمام مالك كذلك ،  الشقفو 
،  المحضرة الشرعية بمركز الصّديق لتحفيظ القرآن والعلوم الشرعية  ــ 3

الشيخ عبدالرحمن  الفقيه المالكي  أسسها ، واي من المؤسسا  األاليو 
، مع العالمو الشيخ الجيالني المجلسي الشنقيطي ، درويش المرزوقي 

 م الشيخ ،  س بها من بعده ابنه الشيخ حبيب ولد الجيالني ودرَّ ،  م 1٩٩٩عام  
وتهتم اذه المحضرة بتدريو الفقه المالكي وأصوله ، الدين ولد محفوظ 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 185إبراايم محمد بو ملحو ص ــ    انظر: الشيخ محمد نور رايد التعليم في اإلمارا   ( 1) 
 . 5٠3تاريخ التعليم في أبوظبي، د.عارف الشيخ، ص  ( 2) 
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حيث يمر الطالب  ،  وقواعده طبق المنهج التعليمي المعتمد في بالد موريتانيا 
بمختلف مستويا  الكتب الفقهيو ابتداء من العشماويو واألخضري وانتهاء  

اإلماراتيين   وقد درس بالمحضرة عدد من طلبو العلم ، بمختصر خليل 
كالحديث والسيرة    وما زالت قايمو بتدريو العلوم الشرعيو المختلفو ،  وغيرام 

ارث لد   المتو  وفق المنهج األصيل  والتاريخ وعلوم اللغو العربيو والمنطق 
 .( 1)علماء المسلمين 

أنشئ في عام ، معهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي بدبي  ــ 4
بتوجيها  من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نايب حاكم  م 2٠٠2

األستاذ الدكتور  الشيخ وبإشراف من  ــ حفظه اهلل ورعاه  ــ دبي وزير الماليو 
يدرس فيه الطلبو الفقه المالكي  ، أحمد بن الشيخ محمد نور سيف المهيري 

وقد  ، والعلوم الشرعيو من الصف الخامو اإلبتدايي إلى التخرج من الثانويو 
 .( 2)إلى اآلن   تخرجت منه أكثر من عشر دفعا  

أنشئت بتوجيه ومباركو سمو  ، كلية اإلمام مالك للشريعة والقانون  ــ 5
وإشراف الشيخ الدكتور عيسى بن عبداهلل ،  الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 

وتدرس ، تقدم الكليو برنامج الشريعو والشريعو والقانون ، بن مانع الحميري 
 . ( 3)ضمن مساقاتها الفقه المالكي 

بناًء على المرسوم ها تم تأسيس ، جامعة محمد الخامس أبوظبي  ــ 6
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكتيبب التعريفي بالمحضرة الشرعيو بدبي.  ( 1) 
 الكتيب التعريفي بمعهد الشيخ راشد بن سعيد اإلسالمي.  ( 2) 
 الموقع الرسمي لكليو اإلمام مالك بدبي.  ( 3) 
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أصدره صاحب السمو الشيخ خليفو بن زايد الذي    2٠13يناير    23المؤرخ بـ  
والغرض من جامعو محمد الخامو أبوظبي  .  آل نهيان رييو الدولو حفظه اهلل 

او تقديم برامج تشمل الدراسا  اإلسالميو والعلوم االجتماعيو واإلنسانيو  
وتدرس ضمن  ، ا سواء في المرحلو الجامعيو األولى أو في الدراسا  العلي 

 . ( 1)الكي وأصولهبرامجها المذاب الم 
أنشئ في  ، مركز بحثي وتعليمي ، مركز الموطأ للدراسات والتعليم  ــ  7

م تحت رعايو كريمو من سمو الشيخ عبد اهلل بن زايد آل نهيان وزير  2٠16عام  
وبرياسو معالي  ، الخارجيو والتعاون الدولي بدولو اإلمارا  العربيو المتحدة 

ليكون رافدا  ، رييو مجلو اإلمارا  لإلفتاء الشرعي  الشيخ عبداهلل بن بيه 
يسعى  ،  علميا من روافد دولو اإلمارا  العربيو المتحدة في الدراسا  والتعليم 
،  الرصين   المرك  إلى إ راء المعرفو اإلسالميو واإلنسانيو وتع ي  البحث العلمي 

،  اإلسالم السمحو والمساامو الجادة في تكوين كفاءا  علميو مؤالو لنشر قيم  
 . ( 2) ويعد الفقه المالكي وأصوله من أام محاور برامج المرك  التعليميو والبحثيو 

 : املؤسسات واملشاريع البحثية 

صندوق إحياء التراث اإلسالمي المشترك بين المملكة المغربية   ــ  1
أ مر اذا التعاون بين البلدين إلخراج   وقد ، ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

مجموعو من عيون التراث اإلسالمي وبعض الكتب ذا  األاميو الكبيرة في 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبوظبي. ــ    الموقع الرسمي لجامعو محمد الخامو  ( 1) 
 الموقع الرسمي لمرك  الموطأ.  ( 2) 
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أزاار الرياض في  : منها ، الفقه المالكي خصوصا والشريعو اإلسالميو عموما 
نشر البنود على ، التلمساني حمد بن محمد المقري إلمام أ ل ، أخبار عياض 

يضال وإ ، الشنقيطي اهلل بن إبراايم العلوي  عبد سيدي مراقي السعود ل 
 .حمد بن يحيى الونشريسيإلمام أ مام مالك ل لى قواعد اإل إ المسالك  
نشأاا  أ ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث بدبي  ــ 2

وتولى إدارتها الشيخ  ،  م 1٩٩6عام    المرحوم الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم 
طبعت عشرا  الكتب  ، نور سيف المهيريأحمد بن محمد  . د . العالمو أ 

،  لتهذيب في اختصار المدونو للبراذعي ا : منها ، الفقهيو واألصوليو المالكيو 
لباب المحصول في ،  تحفو المسؤول في شرل مختصر منتهى السول للراوني 

شرل عقيدة ابن أبي زيد القيرواني للقاضي  ، ق علم األصول البن رشي 
مفتال الوصول إلى علم األصول لمحمد الطيب  ، البغدادي  عبدالوااب 

دار  ألحقت   م ، كما نشر  عشرا  الدراسا  الفقهيو واألصوليو ، الفاسي 
 .( 1)بدبي   والعمل الخيري   بدايرة الشؤون اإلسالميو   البحوث 
تأسو المرك  على يد ، مركز جمعة الماجد للثقافة والفنون  ــ 3

أسهم في توفير و   م، 1٩٩1الموافق  اـ  1411المحسن الكبير جمعو الماجد عام  
كما كان له دور كبير  ، نسخ ومخطوطا  الفقه المالكي للباحثين حول العالم 

في إنقاذ كم ضخم من المخطوطا  المالكيو التي كاد  أن تتلف بنيران  
 . ( 2)> تنبكتو <   المتشددين في الفتن األخيرة في مالي ومدينو 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انظر العدد األول من مجلو األحمديو التابعو لدار البحوث. ( 1) 
 انظر الموقع الرسمي لمرك  جمعو الماجد.  ( 2) 
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د الشيخ  .  يقوم عليه العالمو أ الذي  ،  الفقه المالكي بالدليل مشروع   ــ 4
يعد اذا المشروع عمال رايدا في  ، أحمد بن محمد نور بن سيف المهيري 

قديما ، لم يعرف له مثيل في الساحو العلميو ، خدمو مذاب إمام دار الهجرة 
مدعمو جميع فروع المسايل  ، فقد ربطت فروع المذاب بأصوله ، أو حديثا 
يما على أصل من األصول التي اعتمداا  إما نصا وإما استدالال قا ، باألدلو 

تتجاوز جليلو  في موسوعو وذلك ، إمام المذاب في توطيد أركان مذاب 
 .( 1)العشرين مجلدا 

 
 : املؤتمرات 

كان للمؤتمرا  التي عقد  في دولو اإلمارا  العربيو المتحدة في 
المذاب  والتقاء مدارس  ،  الفقه المالكي أ ر في حفظ تراث المذاب المالكي 

 : وأام المؤتمرا  التي عقد  في اذا الصدد ،  المالكي في المشرق والمغرب 
(  م 1٩86 اـ/ 14٠6)  المنعقد في ، المؤتمر الرابع للفقه المالكي  ــ 1

برعايو كريمو من المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحضوره  
علماء وقد حضره عدد من كبار  ،  وإشراف رياسو القضاء الشرعي ،  الشخصي 

 . ( 2)وكان من آ اره ترجمو الموطأ إلى اإلنجلي يو ،  المالكيو حول العالم 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وع.انظر مقدمو الطبعو التجريبيو للمشر  ( 1) 
 م. 2٠1٩كما أخبرني الشيخ إدريو ميرز، دبي   ( 2) 
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 ( 1)جانب من الحضور في مؤتمر الفقه المالكي الرابع

 
المرحوم الشيخ  ،  العالمو الشيخ الشاذلي النيفر شيخ جامع ال يتونو بتونو :  من اليمين 

 .عبدالع ي  آل الشيخ مبارك العالمو الشيخ أحمد بن  ،  زايد بن سلطان آل نهيان 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصدر الصورة: أرشيف المؤلف.  ( 1) 
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  اـ/ 1424)  عقد عام ، مؤتمر القاضي عبد الوهاب البغدادي  ــ 2
نحو مايتين وخمسين عالما من أقطار العالم   وشارك فيه(، م2٠٠3
،  ويعد أكبر مؤتمر مالكي عالمي جمع مالكيو المغرب والمشرق ، اإلسالمي 

مكتوم نايب حاكم  وقد أقيم برعايو كريمو من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل  
وقد ، وتنظيم دار البحوث والدراسا  اإلسالميو بدبي ، وزير الماليو ــ  دبي 

 .( 1)صدر  أعماله في سبعو مجلدا  ضخام 
 

  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انظر مجموعو أعمال مؤتمر القاضي عبدالوااب.  ( 1) 
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 طبقات علماء املالكية في أبوظبي ودبي:  ملحق 

،  نعرض في اذا الملحق طبقا  علماء المالكيو من أال أبوظبي ودبي 
، المالكيو في أبوظبي ودبي فيما وقفنا عليه واو أول جمع ألسماء علماء 

باختالف  ، ويشمل اذا الملحق العلماء والقضاة والمفتين وطلبو العلم 
وقد اعتمدنا في جمع األسماء على استقراء الو ايق وتتبع  ،  مستوياتهم العلميو 
وبلغ عدد العلماء في القايمو مئو وا نين من العلماء ، الروايا  الشفهيو 

(  م 2٠1٩ ــ  م 1785اـ/ 144٠ ــ  اـ 12٠٠)  ي الفترة التاريخيو ف ، والعالما  
وقد قسمناام إلى ، م 1٩5٠وقد جعلنا شرط دخولهم ال مني والدتهم قبل 

 :  كالتالي ،  خمسو طبقا  
وعددهم تسعة (  م  1834ــ  1785)   ــ(  هـ 1250  ــ   1200: ) الطبقة األولى *  

 : علماء 
 .أبوظبي ،  الشيخ خليفو المصيعبي المري  ــ 1
 .أبوظبي  (، راعي القرمو )   الشيخ أحمد المصيعبي المري  ــ 2
 أبوظبي،  الشيخ مقرن بن راشد المري  ــ 3
 .دبي ــ  أبوظبي ،  الشيخ سلطان بن مقرن بن راشد المري  ــ  4
 .دبي ــ    أبوظبي ،  الشيخ شبيب بن سعيد المهيري  ــ 5
الشيخ الحبيشي بن بهلول بن عبدالنبي بن سيف بن رشيد  ــ  6

 .أبوظبي،  المطيوعي 
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يعروف بن بهلول بن عبدالنبي بن سيف بن رشيد الشيخ  ــ 7
 .أبوظبي،  المطيوعي 
 .أبوظبي،  القاضي الشيخ سالم بن عبداهلل بو ملحا المري  ــ 8
 

 (  م 1882 ــ   1835)   ــ ( هـ 1300  ــ  1251)   الطبقة الثانية *  
 .أبوظبي ،  الشيخ محمد بن شبيب بن سعيد المهيري  ــ 1

كان حيا  ، ) المهيري قاضي دبي الشيخ راشد بن شبيب بن سعيد  ــ 2
 .دبي (  م 1855اـ/ 1272في  

  (، م 1842  اـ/ 1258كان حيا سنو  )   الشيخ خلفان بن  الث المهيري  ــ  3
 . أبوظبي 
  اـ/128٠كان حيا في سنو ، ) الشيخ خليفو بن خميو السويدي  ــ  4
 .أبوظبي   (، م 1864

  اـ/ 1285كان حيًا )  الشيخ يوسف بن سهيل بن ناشر القم ي  ــ 5
 .أبوظبي  (، م 186٩

 اـ/1287)  كان حيا قبل عام ، صاحب دبي ، الرحيم ابن عبد  ــ  6
 .دبي   (، م 1871

توفي في سنو  )  الشيخ مقرن بن سلطان بن مقرن بن راشد المري  ــ 7
 .دبيــ    أبوظبي   (، م تقريبا 188٠اـ/ 12٩7
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،  الشيخ محمد بن عبداهلل بن علي بن سباع بن مكتوم الكندي  ــ 8
 .دبي ــ   أبوظبي 
 . أبوظبي ،  المطيوعي المنصوري الشيخ محمد بن يعروف بن بهلول   ــ  ٩
  اـ/ 12٩6كان حيًا )  الشيخ محمد بن راشد بن شبيب المهيري  ــ  1٠
 .دبي   (، م 187٩

 

 (  م  1931ــ   1883)   ــ (  هـ 1350  ــ  1301)   الطبقة الثالثة *  
 اـ/1316   )  قاضي دبي الشيخ أحمد بن راشد بن شبيب المهيري  ــ 1
 .دبي ،  تقريباً (  م 18٩٩
توفي أوايل القرن ، شبيب الشيخ راشد بن سيف بن محمد بن  ــ 2

 .دبي،  الرابع عشر الهجري 
 .دبي ،  الشيخ محمد نور بن راشد بن شبيب المهيري  ــ 3
 .دبي ،  الشيخ محمد صالح بن راشد بن شبيب المهيري  ــ  4
 .دبي ،  الشيخ مطر بن عبيد بن نغموش الفالحي  ــ 5
 اـ/1312كان حيًا )  الشيخ أحمد بن خليفو بن حبتور المري  ــ  6
 .دبي   (، م 18٩5
كان حيًا )  أحمد بن علي بن راشد بن ظبوي الفالسي الشيخ  ــ 7
 .انجام ــ    دبي   (، م 18٩7اـ/ 1314
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توفي في )  الشيخ علي بن سالم بن عبداهلل بو ملحا المرر  ــ 8
 .أبوظبي  (، م تقريبا 1٩٠٠اـ/ 1318

كان حيًا عام  ، ) القاضي الشيخ خميو بن علي بن خلفان الرميثي  ــ  ٩
 .دبي   (،العشرين م وتوفي في أوايل القرن  18٩5اـ/ 1312

أوايل القرن العشرين الميالدي ) الشيخ زعل بن راشد الرميثي  ــ  1٠
 .أبوظبي  (، تقريبا 

كان حيا في  )  الشيخ أحمد بن سلطان بن مقرن بن راشد المري  ــ 11
 .أبوظبي   (، م 1٩٠6اـ/ 1324

توفي في )  الشيخ محمد بن سعيد بالمونو المصيعبي المري ــ 12
 .أبوظبي  (،م تقريبا 1٩1٠اـ/ 1328

اـ 1328)  أحمد بن علي بن سالم بو ملحا المري الشيخ  ــ 13
 .أبوظبي  (، م 1٩1٠/ 

 اـ/132٩توفي )  الشيخ سيف بن خليفو بن بطحان الهاملي  ــ  14
 .أبوظبي  (، م 1٩11

 اـ/133٠ ت )   الشيخ أحدو بن دلدفك بن غان  بن مصبح الاالسي  ــ  15
 .دبي  (، م 1٩12

كان حيًا  ، ) الشيخ محمد بن عبداهلل بن حاذه بن شبيب المهيري  ــ  16
 .دبي  (، م 1٩28اـ/ 1347عام  
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توفي قبل  ، ) الشيخ سهيل بن يوسف بن سهيل بن ناشر القم ي  ــ  17
 .أبوظبي  (، م تقريبا 1٩3٠اـ/ 135٠

توفيت قبل ، ) الشيخو فاطمو بنت راشد بن شبيب المهيري  ــ  18
 .دبي   (، م 1٩3٠ه/ 134٩

 اـ/ 1352توفي بدلما ، ) الشيخ سعيد بن عتيق القبيسي  ــ  1٩
 .أبوظبي  (، م 1٩33

 .دبيــ    أبوظبي ،  جمعو بن حبن الشامسي الشيخ محمد بن   ــ 2٠
 .دبيــ    أبوظبي،  الشيخ حمد بن سالم بن عبد اهلل الشامسي  ــ 21
 .دبيــ    أبوظبي ،  الشيخ عبد اهلل بن سالم بن عبد اهلل الشامسي  ــ  22
 .دبي ــ    أبوظبي ،  الشيخ طارش بن عبد اهلل بن سالم الشامسي  ــ  23
 .دبي ــ    أبوظبي ،  الشيخ أحمد بن عبد اهلل بن سالم الشامسي  ــ 24
توفي في عشرينيا  ،  الشيخ خميو بن راشد بن شبيب المهيري  ــ 25

 .دبي،  القرن العشرين 
توفي )  الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ خلفان بن  الث المهيري  ــ 26

 .دبي  (، م 1٩2٩اـ/  1348
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 (  م 1971 ــ   1931)   ــ (  هـ 1391  ــ   1351)   الطبقة الرابعة *  
توفي )  سعيد الشامسي الشيخ غانم بن الشيخ سالم بن عبداهلل بن  ــ 1
 .دبي ــ    أبوظبي (  م تقريباً 1٩35/ 1353

توفيت في الثال ينيا  ،  الشيخو كلثم بنت راشد بن شبيب المهيري  ــ 2
 .دبي   (، اـ135٠)   بعد ،  الميالديو 
 اـ/1355  ) القاضي الشيخ محمد بن عبدالسالم المغربي  ــ 3
 .دبي   (، م 1٩36

 اـ/1356توفي  )   الشيخ سلطان بن مقرن بن سلطان بن مقرن المري  ــ  4
 .دبيــ    أبوظبي (  م 1٩37

 اـ/1357توفي بعد ) الشيخ أحمد بن علي بن دلموك آل علي  ــ 5
 .دبي  (، م 1٩38

 اـ/1358  ) الشيخ سيف بن االل بن شويمر المهيري  ــ  6
 .دبي  (، م 1٩3٩

  اـ/ 135٩توفي )  الشيخ عبد الع ي  بن حمد آل الشيخ مبارك  ــ 7
 .دبي  (، م 1٩4٠
  م 186٠)  سالم بو ملحا المري القاضي الشيخ الطاار بن علي بن  ــ 8

 .أبوظبي  (، م 1٩4٠  ــ 
،  الشيخ الحبيب المحيربي من المعاصرين للشيخ الطاار بو ملحا  ــ  ٩
 .أبوظبي
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في )  القاضي الشيخ محمد الكندي بن أحمد بن سلطان المري  ــ  1٠
 .أبوظبي(  أربعينا  القرن العشرين 

 اـ/136٠توفي )  محمد بن علي بوذينو التونسي  القاضي السيد  ــ 11
 .أبوظبي ( م تقريبا 1٩41

 القاضي الشيخ علي بن الكندي بن علي بن سالم بو ملحا المري ــ 12
 .أبوظبي ( م 1٩43  ــ   م 1٩15) 

 اـ/1363  )  الشيخ ماجد بن محمد بن ماجد المهيري  ــ 13
 .دبي   (، م 1٩44
بين    )   المنصوري الشيخ أحمد بن محمد بن يعروف المطيوعي   ــ  14
 .أبوظبي(  م 1٩45و   1٩43عامي  

 . أبوظبي (  م 1٩45اـ/ 1364   )   الشيخ سالم بن أحمد المحيربي  ــ  15
  ) الشيخ مقرن بن سلطان بن مقرن بن سلطان المري  ــ  16
 .دبي   (، م 1٩47
 الشيخ مبارك بن سعيد بن عبد المعين المطيوعي المنصوري ــ  17

 .أبوظبي >،  المردب < 
خميو بن خلفان بن خديبه القاضي الشيخ أحمد بن خلف بن  ــ  18
 .أبوظبي،  توفي في الخمسينيا  ،  القبيسي 
 .أبوظبي،  الشيخ مهيدي بن سعيد بن مرشد بن عضيد الهاملي  ــ  1٩
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 .أبوظبي،  الشيخ عبدالرحيم من أال محضر قطوف في ليوا  ــ 2٠
 ، تففي في الادسينيات ،  الشيخ أحدو بن العبو بن شاهين السفُوي  ــ 21

 .أبوظبي
 تففي في الادسينيات،  ماجو الدهي ي الشيخ عبواهلل بن محدو بن   ــ  22
 .دبي،  الميالديو 
 .دبي(،  م 1٩52اـ/ 1371)   الشيخ يوسف بن عبداهلل الشيباني  ــ  23
 .دبي ــ    أبوظبي ،  الشيخ محمد بن غانم بن سالم الشامسي  ــ 24
توفي في الستينيا  ، الشيخ أحمد بن غانم بن سالم الشامسي  ــ 25
 .دبيــ    أبوظبي ،  الميالدي 
  أبوظبي،  الدين بن محمد بن غانم الشامسي الشيخ عبداهلل شمو   ــ 26

 .دبيــ  
  (، م 1٩64توفي عام ) القاضي الشيخ  اني بن أحمد المهيري  ــ 27

 .دبي ــ   أبوظبي 
توفي في الستينيا  ،  الشيخ محمد بن علي بن دعفوس المهيري  ــ 28
 .الميالديو 

 أبوظبي  (، م 1٩6٩   )   القاضي السيد محمد بن أحمد الشنقيطي  ــ 2٩
 .دبيــ  

 (،م 1969ت  )  علي بن سال  بن بشيت الشامسيالشيخ مبارك بن   ــ 3٠
 .دبي 
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 .دبي   (، م 1٩6٩   )   بن مانع الحميري  الشيخ جمعو بن سيف  ــ 31
،  توفي في الستينيا  الميالديو ،  الشيخ بدر بن يوسف البحريني  ــ  32

 .دبي ــ   أبوظبي 
م 1٩7٠   )   الشيخ راشد بن أحمد بن راشد بن شبيب المهيري  ــ 33

 .دبي   (، تقريباً 
 (م 2015  ــ   م 1971( ) هـ1436  ــ   هـ 1391: ) الطبقة الخامسة *  

توفيت )   الشيخو سالمو بنت الشيخ أحمد بن راشد بن شبيب المهيري  ــ 1
 .دبي  (، م وقد ناا   التسعين تقريباً 1٩73اـ/ 13٩3

 أبوظبي،  الشيخو أمينو بنت الشيخ محمد الكندي بن أحمد المري  ــ 2
 .دبيــ  

 .دبي  (، م 1٩73   )   القاضي الشيخ أحمد بن حسن الخ رجي  ــ 3
 م 1٩74   )   الشيخ أحمد بن حمد بن خلفان بن سوقا  الفالسي  ــ  4

 .دبي   (، تقريباً 
  هت/ 1398 ت )   الشيخ عبو اهلل بن عبو العزُز بن حدو آل الشيخ مبارك ــ 5
 .دبي   (، م 1٩78

 اـ/14٠2توفي ، ) الشيخ خميو بن سعيد بن عتيق القبيسي  ــ  6
 .أبوظبي   (، م 1٩82
 . دبي  (، م 1٩83)   الشيخ محمد نور بن سيف بن شويمر المهيري  ــ 7
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الشيخ عبيد بن سعيد بالحمودي المحيربي من تالميذ الشيخ   ــ 8
 .أبوظبي  (، توفي في منصف الثمانينيا  ، ) الطاار بو ملحا 

 . أبوظبي،  الشيخ سعيد بن محمد بن يعروف المطيوعي المنصوري  ــ  ٩
 من أاالي جميرا، الشيخ مبارك بن عبيد بن حويرب المهيري  ــ  1٠

 .دبي   (، م 1٩8٩   ) 
  أبوظبي ،  الشيخ محمد بن غانم بن سالم الشامسي الشيخ عمر بن   ــ 11

 .دبيــ  
 .دبي   (، 1٩٩1   )   الشيخ بطي بن مقرن بن سلطان المري  ــ 12
 .دبي   (، 1٩٩5   )   الشيخ المر بن مقرن بن سلطان المري  ــ 13
 .دبي ــ    أبوظبي ،  الشيخ عبد الرحمن بن علي آل الشيخ مبارك  ــ  14
 ــ م 1٩٠5)  اليبهوني الشيخ سعيد بن عبد اهلل بن محمد جبيهاء  ــ  15

 .أبوظبي  (، م 2٠٠1
م 1٩٠3)   القاضي الشيخ مقرن بن محمد الكندي بن أحمد المري  ــ  16

 .دبي ــ    أبوظبي   (، م 2٠٠2  ــ 
  ــ  م 1٩1٩)  القاضي الشيخ محمد بن أحمد بن حسن الخ رجي ــ  17
 .دبيــ    أبوظبي   (، م 2٠٠4

  القاضي الشيخ مصبح بن الكندي بن علي بن سالم المري  ــ  18
 .أبوظبي   (، م 2٠٠5  ــ   م 1٩17) 

  (، م2٠٠٩   )  الشيخ عمر بن عبيد بن ماجد بن سرور المهيري  ــ  1٩
 .دبي 
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 الشيخ أحمد بن عبداهلل بن أحمد بن ظبوي الفالسي ــ 2٠
 .دبي   (، م 2٠٠٩اـ/ 1431   ) 

 الشيخ محمد بن عبداهلل بن أحمد بن ظبوي الفالسي  ــ 21
الشيخو موزة بنت الشيخ مقرن بن محمد الكندي بن أحمد   ــ  22
 .دبي  (، 2٠13   )   المري 

بن سرور بن شبيب  الشيخ عبد الجبار بن محمد بن ماجد  ــ  23
 .دبي   (، 2٠15   )   المهيري 
   )  المهيري بن شبيب  الشيخ مطر بن عبيد بن ماجد بن سرور  ــ 24
 .دبي   (، م 2٠15
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 ااصملدر واذملاعج

 المخطوطات
 .الشيخ المر بن مقرن ،  كناش خاص  *
عبد اهلل بن محمد صالح  ، ببعض حوادث القرن الرابع عشر  تحاف البشر إ  *
 . الخ رجي 
 .أحمد الخ رجي محمد بن  ،  مذكرا  غير منشورة  *
عمر سراج  ، رجل العلم والذكر واألدب العالمو محمد نور سيف المهيري  *
 .بحث غير منشور ،  أبو رزي ة 
 . الشيخ مطر بن عبيد الماجد ،  غير منشورة   ومؤلفا   مذكرا   *

 المصادر والمراجع المطبوعة 
،  دار صادر ،  ع  الدين علي بن محمد الشيباني ابن األ ير ،  الكامل في التاريخ  *

 .بيرو  لبنان 
.    . د . 2ط ، محمد مصطفى األعظمي : تح ، علي بن المديني ، العلل  *

 .المكتب اإلسالمي 
سعيد بن محمد بن عبد اهلل ابن  ، في األحكام واآلداب  ديوان ابن جبيهاء  *

 . اإلمارا  العربيو المتحدة ،  أبوظبي ،  م2٠12/ 1433،  1ط ،  ايئو الثقافو ،  جبيهاء 
مجلس دائرة  ، ابن حجر العسقالني ، في أعيان المايو الثامنو  الدرر الكامنو *

 . الهند   يدر اباد ح   ــالمعارف العثمانية  
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المكتبو  ، ط . د ، أبو القاسم عبد اهلل، بن خرداذبو ا ، المسالك والممالك  *
 .مصر ،  الثقافيو الدينيو 

علي  :  تح .  محمد بن سعد بن منيع ال اري ،  ابن سعد ،  كتاب الطبقا  الكبير  *
 .محمد عمر 
ايئو أبوظبي  ، أبوظبي ، 1ط ، أحمد راشد  اني : إعداد ، رحلو إلى الصير  *

 .2٠٠7،  المجمع الثقافي ،  للثقافو والتراث 
،  1ط ،  تحقيق فالح حنظل ،  ابن غباش ،  الفوايد في تاريخ اإلمارا  واألوابد  *

 .م 1٩٩8
محمد  : تح، ابن فرحون، في معرفو علماء المذاب  الديباج المذاب  *

 . مصر ،  القاارة،  دار الحديث للطباعو والنشر ،  األحمدي أبو النور 
مبارك بن علي  ، تسهيل المسالك إلى ادايو السالك إلى مذاب اإلمام مالك  *

مكتبو  ، م1٩٩5، 1ط ، عبد الحمد مبارك آل الشيخ : تح ، حمد المالكي األحسايي 
 .السعوديو ،  الرياض ،  اإلمام الشافعي 

العصر، عماد الدين األصفهاني، مطبوعا  المجمع  خريدة القصر وجريدة  *
 .1٩55العلمي العراقي،  

،  2ط ، عبد اهلل بن عبد الرحمن آل بسام ، خالل  مانيو قرون  علماء نجد *
 . المملكو العربيو السعوديو ،  الرياض ،  دار العاصمو ،  ه 141٩

 .دار بيرو  ،  ابن جبير األندلسي،  رحلو ابن جبير  *
 . مصر ،  دار اآلفاق العربيو،  ه 143٠،  2ط .  صحيح البخاري  *
العالمو  : تح ، خالد بن عيسى البلوي، المفرق فى تحليو علماء المشرق تاج  *

طبعو اللجنو المشتركو لنشر التراث اإلسالمي بين حكومو المملكو   ،الحسن السايح 
 المغربيو وحكومو دولو اإلمارا  العربيو المتحدة.
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 . المكتبو األزاريو ،  الخضر ابن مايابى محمد  ،  قمع أال ال يغ واإللحاد  *
لجنو  ، 2٠16، 4ط ، بو شهاب  حمد خليفو ، إطاللو على ماضي اإلمارا  *

 اإلمارا  العربيو المتحدة،  أبوظبي ،  إدارة المهرجانا  والبرامج الثبقافيبو والتبرا يبو
ن  أساتذة من واألعيان الفضالء تراجم في الحسان الجواار  *   بن زكريا، وخالب

  أحمد إبراايم محمد، سليمان  أبو إبراايم الوااب  عبد: وتعليق  اهلل بيال دراسو عبد 
،  ــ  المنورة  والمدينو مكو موسوعو  فرع  ــ  اإلسالمي  للتراث  الفرقان  مؤسسو ، علي 

 .م 2٠٠6،  ه1427
اواك  ، ك افييه بيغان ، بيلكوك ، اإلمارا  التباريخ األسطوري لساحل اللبؤلؤ  *

 .م 1٩٩5
،  1ط ،  دار المنهاج،  الشيخ أحمد جابر جبران ،  على نظم لمقصود   فتح الودود  *
2٠12. 

 .بشار الحادي   م، 2٠13، ط سنو  الجذور التاريخيو لسكان البحرين  *
،  1ط بشار الحادي،  ، ن في القرن الرابع عشر الهجري علماء وأدباء البحري  *
 .م 2٠٠5ه/1426

محمد حسن  ، ــ مقدمو تو يقيو ــ العربيو المتحدة  تطور التعليم في اإلمارا  *
 .اإلمارا  العربيو المتحدة ،  دبي ،  مطابع البيان للتجارة ،  م1٩88مارس  ،  1ط ،  الحربي 

،  عبدالفتال الحلو ، من القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر  شعراء اجر *
 .م 1٩5٩ه/ 137٩،  1ط ،  مطبعو الفجالو الجديدة 

 .لبنان ،  بيرو ،  دار صادر للطبباعو والنبشر،  ياقو  الحموي ،  معجم البلدان  *
عبد اللطيف  ، إمارة العصفوريين ودوراا السياسي في شرق الج يرة العربيو  *
 .م 1٩7٩،  115ع ،  13س،  مجلو كليو اآلداب في جامعو البصرة ،  الحميدان 
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 .فالح حنظل ،  أحمد بن خلف العتيبو في االقتصاد والسياسو واألدب  *
مؤسسو دار الفكر  ،  فالح حنظل ،  العربيو المتحدة   تاريخ اإلمارا  المفصل في   *

 .اإلمارا  العربيو المتحدة ،  أبو ظبي ،  للطباعو والنشر 
الشيخ محمد بن  ،  دولو اإلمارا  العربيو المتحدة،  كلما  لها تاريخ وحدث  *

 . م 1٩٩3ه/1414،  1ط ،  اللجنو العليا للتراث والتاريخ ،  أحمد الخ رجي 
الشيخ محمد  ، العربيو المتحدة  والتقاليد في دولو اإلمارا العادا   -

 .أبوظبي ،  المطبعو العصريو ،  بن أحمد الخ رجي 
دولو اإلمارا  العربيو  ،  الشيخ محمد بن أحمد الخ رجي ،  الفتاو  الخ رجيو  *
 .م 1٩8٩ه/14٠٩،  لجنو التراث والتاريخ ،  المتحدة 
الهيئو المصريو  ، الخشاب يحيى . ترجمو د ، ناصر خسرو علوي ، سفر نامه  *

 .م 1٩٩3،  العامو للكتب
  أحمد سالم بن محمد،  حياته وآ اره   ــدراسو شخصيو محمد الخضر بن مايابا   *
 .المعهد العالي للدراسا  والبحوث اإلسالميو ،  الخضر 

 .عبد اهلل الذرمان ،  مظاار ازداار الحركو العلميو في األحساء  *
 .الذرمان عبداهلل  ،  ز من أعالم المبر  *
بشار عواد  : تح ، اإلمام الذابي، ووفيا  المشااير واألعالم تاريخ اإلسالم *
 . م 2٠٠3،  1ط ،  لبنان،  بيرو ،  دار الغرب اإلسالمي ،  معروف
  سعود بن عبدالع ي ، الحركو العلميو بين نجد وال بير خالل  ال و قرون  *
 .، طبعو الدار العربيو للموسوعا  الربيعو

أبو  : تح ، رشيد الدين أبو الحسين العطار ، الرواة عن مالك مجرد أسماء  *
 .مكتبو الغرباء األ ريو ،  السلفي محمد سالم بن أحمد بن عبد الهادي  
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 . محمد بن عبداهلل الحميري ،  الروض المعطار في خبر األقطار  *
د بن عبد الوااب * هاب في سيرة محمب حسن بن جمال بن أحمد  ، لمع الشب
الح العثيمين عبد : تح، الريكي  ياض ، دار الملك عبد الع ي  ، اهلل الصب المملكو  ، الرب

عوديو    .م 2٠٠5ــ    ه1426العربيو السب
،  مطبعو الشمال اإلفريقي ،  القاضي عياض،  وتقريب المسالك   ترتيب المدارك  *

 . نشر وزراة األوقاف بالمملكو المغربيو 
 .شمو الدين السخاوي ،  في تاريخ المدينو الشريفو   التحفو اللطيفو *
،  بيرو ، مطبعو دار مكتبو الحياة ، شمو الدين السخاوي ، الضوء الالمع  *

  .  لبنان 
دار  ، العصامي  عبدالملك ، العوالي في أنباء األوايل والتوالي  سمط النجوم  *

 .الكتب العلميو 
 .سالم بن حمود ،  السيابي ،  عمان عبر التاريخ  *
 . المرك  الثقافي للنشر والتوزيع ،  ديوان ابن المقرب شرل   *
،  1ط ، 1٩72 ــ  1٩٠2في الفترة من  تاريخ التعليم في أبوظبي *
اإلمارا  العربيو  ، دبي ، مطبعو بن دسمال ، عارف الشيخ . د ، م 2٠٠8ه/142٩

 .المتحدة 
،  عارف الشيخ. د ، م 2٠13ه/1434، 1ط ، تاريخ القضاء في اإلمارا  *

 . اإلمارا  العربيو المتحدة ،  دبي 
مرك   ،  م2٠٠3/ 1423،  1ط ،  عبداهلل الطابور .  د ،  رجال في تاريخ اإلمارا   *

 .اإلمارا  العربيو المتحدة ،  العين،  زايد للتراث والتاريخ 
بشار  :  ، اإلمام الطبري ، جامع البيان عن تأويل القرآن  ــ  ي تفسير الطبر  *
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 .مؤسسو الرسالو ،  م 1٩٩4،  1ط ،  عواد معروف وعصام فارس الحراستاني 
 .ابن عقيل الظااري ،  أنساب األسر الحاكمو في األحساء *
دايرة الثقافو  ،  علي بن أحمد الكندي ،  الظفرة في كتابا  الرحالو والمؤرخين  *

 م. 2٠18والسياحو، أبوظبي،  
ياحو والثبقافو ، اإلمارا  في ذاكرة أبنايها * عبداهلل  ، ايئو أبوظبي للسب

 .اإلمارا  العربيو المتحدة ،  أبوظبي ،  الكتب الوطنيبو دار  ،  عبدالرحمن 
 .أحمد محمد عبيد ،  األصول التاريخيو ألسماء المواضع في دولو اإلمارا   *
 .عباس محمد الع اوي ،  عشاير العراق *
عبد اإلله  ، في التاريخ الحديث  أضواء على الحياة العلميو في األحساء  *
 .األردن ،  عمان ،  للدراسا  والنشر الفتح    دار ،  م 2٠17ه/ 1438،  1ط ،  العرفج

الحبيب عيدروس بن  ، عقد اليواقيت الجواريو بذكر طريق السادا  العلويو  *
 . محمد بن أبي بكر باذيب :  تح ،  عمر الحبشي
عبد الرزاق  ، ــ  1342ــ  ٩7٩بين سنتي ــ إمارة ال بير بين اجرتين  *

 م1٩88ــ    ه14٠8،  1ط ،  وعبد الع ي  عمر الصانع ،  المحسن العلي  عبد 
مطبعو المكتب  ، الحنبلي بن العماد  عبدالحي بن أحمد ، شذرا  الذاب  *

 .بيرو  ،  التجاري للطباعو والنشر والتوزيع 
،  وزارة التراث ،  1٩84،  2ط ،  سلمو بن مسلم الصحاري العوتبي،  األنساب  *

 .سلطنو عمان 
سعيد   : تح ، أبو سالم عبد اهلل بن محمد العياشي ، الرحلو العياشيو ،  *

،  أبوظبي ، دار السويدي للنشر والتوزيع . 2٠٠6، 1ط ، الفاضلي وسليمان القرشي 
 .اإلمارا  العربيو المتحدة 
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،  نجم الدين محمد بن محمد الغ ي،  بأعيان المايو العاشرة   الكواكب السايرة  *
 . لبنان ،  بيرو  ،  دار الكتب العلميو،  م 1٩٩7،  1ط ،  خليل المنصور :  وضع حواشيه 

نورة صقر  ، م 1٩71 ــ 18٩٠النظام القضايي في الساحل المتصالح من  *
 .مرك  حمدان بن محمد إلحياء التراث ،  الفالحي 
 .دار الغرب ،  السبتي الفهري ،  ملء العيبو  *
 . الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ،  التذكرة باألرحام *
 .فتحيو الكمالي ،  رسالو ماجستير ،  تطور أشكال التعليم في اإلمارا   *
 .، دار أروقو الشيخ صالح بن إبراايم الكمشكي ،  الرحلو الكمشكيو  *
 .، أكاديميو الشعر، أبو ظبي علي بن أحمد الكندي ،  شعراء آل بوملحا  *
دار مكتبو الحياة،  ، كيلي. بي . جي ، الحدود الشرقيو لشبه الج يرة العربيو  *
 م.2٠٠4نشر سنو  
  مطابع،  قطر   دولو  أمير   بمكتب  الترجمو  قسم :  تر ،  ج ،  ج   لوريمر،  الخليج  دليل *

 .قطر ،  الدوحو ،  ومنقحو   معدلو  جديدة  طبعو،  علي   بن  علي 
،  وزارة التراث القومي،  سلطنو عمان .  مايل  ،  ب .  س ،  الخليج بلدانه وقبايله  *

 .1٩٩4،  4ط 
طبعت على نفقو سلطان بن  ، أحمد بن عبد الع ي  المبارك ، الفتاو  الفقهيو  *
 . يوسف 

،  مكتبو األنجلو مصريو ،  م1٩71،  3ط ،  محمد متولي ،  حوض الخليج العربي  *
 .مصر ،  القاار 

وقايع المؤتمر  ، مفاايم جديدة في تدوين تاريخ اإلمارا  العربيو المتحدة  *
  م المرك  الوطني للو ايق والبحوث2٠٠٩نشره أول مرة عام ، الدولي للتاريخ 
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وزارة شؤون  ،  والمؤرخين واألكادميين  مجموعو من علماء اآل ار [،  األرشيف الوطني ] 
 .اإلمارا  العربيو المتحدة ،  أبوظبي ،  الرياسو 

جامعو الشارقو  ، محاضرا  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي *
 .م 2٠٠3

 .، مكتبو مدبولي خليل محمد محمود ،  تاريخ الخليج وشرق الج يرة العربيو *
المطبعو  ، اـ 134٩، القاارة ، محمد بن محمد مخلوف ، شجرة النور ال كيو  *
 .السلفيو 

،  لقاضي الظفرة علي بن سالم بوملحا وشيء من سيرته  شرل قصيدة الوالء *
 . بينونو للنشر والتوزيع ،  م 2٠12،  1ط ،  المرر   علي بن أحمد الكندي

ــ   حياته وأشعاره ــ بن علي بوملحا المرر  قاضي الظفرة مصبح بن الكندي  *
بينونو  ، المرر  علي بن أحمد الكندي، م 2٠٠5ه/ 1436، 1ط ، م 2٠٠5ــ  1٩17

 . اإلمارا  العربيو المتحدة،  أبوظبي ،  للنشر وتوزيع الكتب 
 .علي بن أحمد الكندي المرر ،  مقاال  وإشارا  في التاريخ والتراث  *
،  األرشيف الوطني ، مشاادا  بعثو دار الهالل المصريو في إمارة أبوظبي *

 .وزارة شؤون الرياسو 
:  حت ،  المكي  الشيخ حسن المشاط   في مشيخو وأسانيد وإجازا   الكبير الثبت   *

 .م 2٠٠5ه/1426،  مؤسسو الفرقان للتراث اإلسالمي،  بن عبيد  محمد بن عبد الكريم
عبدالرحمن بن  ،  تاريخ الحركا  الفكريو واتجاااتها في شرق الج يرة العربيو *

 . الخبر ،  الدار الوطنيو ،  م 1٩٩4،  1ط ،  المال  عثمان 
،  دراسو شاملو في أحوال الج ء الشرقي من شبه الج يرة العربيو  ــ   تاريخ اجر  *

،  م1٩٩1، 2ط ،  ــ   الكويت وقطر  ــ البحرين   ــ األحساء ،  المال   عبدالرحمن بن عثمان
 .المملكو العربيو السعوديو .  األحساء ،  مطابع الجواد 
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الوطني  المرك  ، عيد العصري المهيريس، رسايل من عصر زايد بن خليفو  *
 .م، . 2٠٠٩للو ايق والبحوث، أبوظبي، سنو 

 .م 2٠12الطبعو األولى  ،  عبداهلل بن محمد المهيري ،  شذور تاريخيو  *
مجموعو مقاال  في تاريخ ونسب    ــ   قبيلو بني ياس في أرشيف صحيفو الغربيو *

 .عبد اهلل بن محمد المهيري   ــ  وتراث قبيلو بني ياس وجغرافيو بالداا
،  م 2٠18، 1ط ، م1833 ــ 1818 إيضال المكنون في سيرة الشيخ طحنون *

 .اإلمارا  العربيو المتحدة ،  أبوظبي،  األرشيف الوطني ،  المهيري   عبداهلل بن محمد
د بن خليفو بن حمد بن موسى  محمب ،  و و في تاريخ الج يرة العربيب بهانيب حفو النب التب  *

 .1،  1٩87ط ،  دار إحياء العلوم بيرو  ،  النبهاني  اييالطب 
اشام عبد الع ي   ، قطب الدين النهروالي ، بأعالم بيت اهلل الحرام  األعالم *

 .المكتبو التجاريو ،  عطا 
،  1ط ، بدريو اله اني ، والخليج العربي  تاريخ شرقي الج يرة العربيو  *

 .لبنان ،  بيرو  ،  الدار العربيو للموسوعا  ،  م2٠18ه/ 1438
الرحلو الور يالنيو، ن او األنظار في فضل علم التاريخ واألخبار، مكتبو الثقافو   *

 م.2٠٠8الدينيو، ط 
وزارة التراث  ،  محمد أمين عبد اهلل :  تر،  ويلسون   السير آرنولد،  تاريخ الخليج  *

 .م 1٩85،  سلطنو عمان،  القومي والثقافو 
الكتب العلميو، طبعو  تاريخ اليعقوبي، ألحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي، دار   *

 .م 2٠٠٠سنو  
 المصادر األجنبية

Heard ــ    Bey ،Frauke ،From Trucial States to United Arab 
Emirates  ،Dubai  ،U. A. E.  ،2004 . 
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 ارلواة
 
مة
 
 اقئ

 

الشيخ الدكتور إبراايم بن محمد نور بن سيف المهيري، عدة مقابال ،   *
 م. 2٠1٩ــ    2٠18

الشيخ الدكتور أحمد بن الشيخ محمد نور بن سيف المهيري، دبي، عدة  *
 م. 2٠1٩ــ    2٠15مقابال ،  

 م. 2٠17أحمد بن الشيخ مطر بن عبيد الماجد المهيري  السيد   *
 م. 2٠1٩ــ    2٠16السيد أحمد بن جمعو بن شبيب، دبي، عدة مقابال ،   *
 م. 2٠18معالي أحمد بن خليفو السويدي، عدة مقابال ،   *
 م. 2٠17السيد أحمد بن فرج القبيسي، أبوظبي،   *
 . 2٠16بليد المرر، مدينو زايد  السيد أحمد بن محمد بن   *
 م. 2٠1٩الشيخ إدريو ميرز، دبي،   *
 م. 2٠18معالي جمعو الماجد،   *
الشيخ الدكتور حسن بن عبدالرحمن الحسين، األحساء، عدة مقابال ،   *

 م. 2٠1٩ــ    2٠16
 م. 2٠1٩ــ    2٠16الباحث حسين بن إبراايم البادي، دبي، عدة مقابال ،   *
 م. 2٠15  الفالسي السيد حمد بن أحمد بن سوقا    *
  أحدو بن راشو بن شبيب، دبيالشيخ السيوة حدوة بنت أحدو بن راشو بن  *

 م. 2016
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 م. 2٠18السيد خالد بن سديرة المنصوري، أبوظبي،   *
 م. 2٠17خليفو بن الشيخ مطر بن عبيد الماجد المهيري  السيد   *
 م. 2٠16السيد راشد بن  اني بن خلف الفالسي،   *
 م. 2٠18العتيبو، أبوظبي  السيد سعيد بن أحمد   *
  م 2٠16الباحث سعيد بن خميو بن ناصر السويدي، دبي، عدة مقابال ،  *

 م. 2٠1٩ــ  
 م، العين. 2٠18السيد سعيد بن عبداهلل بو غنوم الهاملي،   *
 م. 2019ــ  2016السيد سلطان بن بطي بن مقرن املري، ديب، عدة مقابالت،  *
 م. 2٠1٩ــ    2٠16مقابال ،  السيد سلطان بن محمد الحبتور، دبي، عدة   *
 م>. 2٠16السيدة سهيلو الشيخ أحمد بن غانم <  *
 م. 2٠17السيد صالح بن علي المنصوري، أبوظبي   *
يق نظام المنصوري، أبوظبي،   *  م. 2٠16الشيخ صدب
 م. 2٠16السيدة عايشو بنت حمدان بن دلموك الفالسي دبي  *
 م. 2٠1٩عبداهلل بن الشيخ عبدالجبار الماجد،   *
 م. 2٠1٩ــ    م 2٠16عبداهلل بن محمد المهيري، عدة مقابال ، دبي،  الباحث   *
السيد عبداهلل بن محمد بن يعروف المنصوري، أبوظبي، عدة مقابال ،   *

 م. 2٠18ــ    2٠16
 م. 2٠16األستاذ عبدالغفار حسين، دبي،   *
الشيخ الدكتور عبدالحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك، األحساء، عدة  *

 م. 2٠1٩م ــ  2٠16مقابال ،  
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 م. 2٠15السيد عبد الرحمن بن إبراايم بن يوسف السركال، دبي  *
 م. 2٠16السيدة عفراء بنت الشيخ مقرن بن محمد الكندي، دبي،   *
 م. 2٠1٩ــ    2٠17المطوع علي بن ناصر المطيري، دبي، عدة مقابال ،   *
  م 2٠17السيد علي بن محمد بن يعروف المنصوري، أبوظبي، عدة مقابال ،   *

 م. 2٠1٩ــ  
لدكتور قيو بن محمد آل الشيخ مبارك، األحساء، عدة مقابال ،  الشيخ ا  *

 م. 2٠1٩ــ    2٠16
 م. 2٠17د. كلثم بنت الشيخ عمر بن عبيد الماجد المهيري، دبي  *
 م. 2٠1٩كلثم بنت الشيخ عمر بن عبيد الماجد،    د.  *
 م. 2٠18السيد ماجد بن محمد الخ رجي، دبي   *
 م. 2٠17السيد محمد بن فرج القبيسي، أبوظبي   *
 م. 2٠16الشيخ محمد بن الشيخ مقرن بن سلطان   *
 م. 2٠18الشيخ محمد بن راشد بن مانع بن راشد آل مكتوم، دبي   *
 م. 2٠16المطوع محمد بن شليل الم روعي، ليوا   *
 م. 2٠13المرحوم الشيخ مطر بن عبيد المهيري، دبي،   *
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C   :16٠ ................................... الشرعي   القضاء    الثا 

 16٠ ............................. األربعو بالمذااب   االلت ام *
 161 ............................. الشافعي  بالمذاب  القضاء *
 161 .................................... بمذابين   القضاء *

 162 ...................... األخر   بالمذااب العمل  على نموذج
 162 .................................... المعتمدة   الكتب *
 163 ....................................... القضاة   تعدد *
 163 ........................................ المشاورون  *
 164 ...... العقود  وتو يق القضاء،  في  بها المعمول   اإل با  وسايل * 

 175 ................................... المبحث الثاني: مقام الفتو  
C   175 ................... آخر   فقهي   بمذاب   المسايل   بعض   في   اإلفتاء 
C    176 ................................ العمل   به   جر    بما   الفتو 
C   177 .............................................. العرف 

 
خد ة
 المي 
 
ة  اإلامرات ارعلب ييّ

 
ي دولة
 
 ا�هب  اامللكيي ف

C   :والفتو    القضاء   مهما    وإسناد   المالكيو   فقهاء   من   عدد   دعوة   أوال  
 184 .......................................... إليهم   واإلرشاد 
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 الصفحة  الموضوع 
C   :188 .................. اإلماراتي   القانون   في   المالكي   المذاب    انيا 
C   :18٩ .................................... العلميو   الجهود    الثا 

 1٩1 ................................ البحثيو   والمشاريع   المؤسسا  
 1٩3 .............................................. المؤتمرا  

 1٩6 .................. ودبي   أبوظبي   في   المالكيو   علماء   طبقا    ملحق: 
  وعددام ( م1834 ــ  1785)  ــ( اـ125٠ ــ  12٠٠: )األولى  الطبقو * 

 1٩6 .......................................... علماء تسعو
 1٩7 ..... ( م1882 ــ  1835) ــ( اـ13٠٠  ــ  1251)  الثانيو الطبقو * 
 1٩8 ...... ( م1931 ــ 1883) ــ ( اـ135٠  ــ  13٠1) الثالثو الطبقو * 
 2٠1 ..... (م1٩71 ــ  1٩31) ــ ( اـ13٩1 ــ  1351) الرابعو الطبقو * 
 2٠4 .. ( م2٠15 ــ  م1٩71( )اـ1436  ــ اـ13٩1: )الخامسو الطبقو * 

 2٠7 .......................................... المصادر والمراجع
 216 ............................................... قايمو الرواة 

 21٩ .................................... املوضوعات   فهرس 
 

 



شاـفعيلة  من  أجلاء  علماـء  ا�بلــد  هلذا  في  إن   

وما�لكيلة ... وفي ا�شارقة وعجمان وأم ا�قيوين ورأس الخيمة 

ورؤوس الجبال علماء استغنت بهم شعوبهم عن غيرهم، و�لكن 

آبائهم. آثار  باقتفاء  أبنائهم  قيام  �عدم  ا�علم  انقرض 

عهدي بها حين لا غولٌ ولا سغٌب

                      وفــي جلوانلبهاـ �لللحــّي سلماّـرُ

يلرتادها طا�ب ا�علياـ ومنلفلقهاـ         

ُ                       ساـحاتهاـ �بناـة الملجد مضمار

أحلمد الخزرجي أحلمد الخزرجيا�شيخ محمد بن  ا�شيخ محمد بن 


