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 ا١بمهورية ا١بزائرية الدٲبقراطية الشعبية
 كزارة التعليم العإب كالبحث العلمي

 جامعة األمّب عبد القادر للعلـو اإلسبلمية
 

 كلية الشريعة كاالقتصاد                             نيابة العمادة ٤با بعد التدرج كالبحث 
 قسم الفقو كأصولو                                      العلمي كالعبلقات ا٣بارجية

 
 االختيارات الفقهية لإلماـ الداكدم من خالؿ

جمعا كدراسة" األمواؿ"كتابو   
 مذكرة مقدمة لنيل درجة ا٤باجستّب ُب الفقو اإلسبلمي

 
نور الدين ميساكم/ عبد القادر ىناف                           ٙبت إشراؼ الدكتور / للطالب   

 
 أعضاء لجنة المناقشة

 االسم كاللقب الرتبة جامعة األمّب عبد القادر الصفة
٠بّب فرقاين/ د ٧باضر أ جامعة األمّب عبد القادر رئيسا  

نور الدين ميساكم/ د ٧باضر أ جامعة األمّب عبد القادر مشرفا كمقررا  
عبد ا٢بق ميحي/ د ٧باضر أ جامعة األمّب عبد القادر عضوا  
٠بّب جاب ا/ د ٧باضر أ جامعة األمّب عبد القادر عضوا  
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 : البحث ملخص
 (كدراسة األمواؿ ٝبعا كتابو خبلؿ الداكدٲبن اإلماـ اختيارات) 

    ٝبعا " األمواؿ "كتابو خبلؿ من الداكدم اإلماـ اختيارات :)) موضوع الدراسة ىذه تناكلت
 ا٤بالكي كالفقو عموما اإلسبلمي الفقو خدمة ُب الداكدم بذ٥با الٍب ا١بهود إبراز إٔب ىادفة (( كدراسة

 . العلمي تراثو على كالتعرؼ ، ٲبتلكها الٍب الفقهية العقلية على كاالطبلع ، ا٣بصوص كجو على
 " كتابو تناكلت ٍب ، الشرعية العلـو شٌب ُب مصنفاتو كذكرت الداكدم ٢بياة الدراسة تعرضت كقد

 كاستنباط كمناقشتها الفقهية ا٤بسائل عرض ُب منهجو على للوقوؼ كعينة بالدراسة " األمواؿ
 . دكاكينهم ُب تناقلوىا حيث ، كأقوالو بآرائو العلماء اىتماـ كبينت ، دراستها من األحكاـ

 تناكلت الثاين الفصل كُب ، بالغنائم تتعلق الٍب الداكدم اختيارات أظهرت األكؿ الفصل كُب
 بينت األخّب الفصل كُب ، شرعية غّب طرؽ من ا٤بكتسبة األمواؿ خبلؿ من الداكدم اختيارات
 . ٨بتلفة أبواب من متفرقة مسائل ُب الدكدم اختيارات

 تنقيح ُب الداكدم دكر بينت الٍب ا١بوانب بعض الدراسة أظهرت الثبلثة الفصوؿ ىذه خبلؿ كمن
 . األخرل الفقهية ا٤بذاىب ُب ٗبثيبلهتا مقارنتها مع ألحكامها كاالستدالؿ ا٤بالكية الفقهية الفركع

 عالية مرتبة ارتقى ا٤بالكية أعبلـ من علم الداكدم اإلماـ أف : أبرزىا مهمة نتائج إٔب الدراسة كانتهت
 ُب كالتمحيص كاالجتهاد كالتعليل بالَبجيح ا٤بذىب ُب التصرؼ على القدرة لو ككانت علمائها، بْب

.  منقوالتو
 كالفقهي عامة اإلسبلمي الفقهي الَباث بإحياء االىتماـ زيادة : أٮبها بتوصيات الدراسة أكصت كقد

  .األسبلؼ علمائنا جهود من لبلستفادة ؛ خاصة ا٤بالكي
 

 ميساكم الدين نور / الدكتور: ٙبت إشراؼ                       ىناف  القادر عبد: الطالب إعداد
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Research Summary: 

This study addressed the issue: ((Imam Daoudi choices 

through his "money" crowd and study)) 

Aimed to highlight the efforts made by Daoudi in Islamic 

jurisprudence in general and al-Maliki Fiqh service in 

particular, and see the jurisprudential mental possessed, 

and to identify the scientific heritage 

The study took life Daoudi said his works in various 

forensic science, then turned his book "Money," the study 

sample to determine the approach in the presentation of 

doctrinal questions, discuss and develop provisions of the 

study, and showed interest in scientific views and words, 

which ,Where he traded in an their books. 

In the first chapter Daoudi choices concerning booty 

shown, in the second chapter Daoudi choices addressed 

through money earned from illegal ways, and in the last 

chapter showed worm choices in different issues from 

different doors. 

Through these three chapters study showed some aspects 

that showed Daoudi role in the revision of the branches of 



366 
 

jurisprudence Maalikis and reasoning of its provisions 

compared with those in other schools of fiqh. 

The study concluded that significant results clearest: Imam 

Daoudi aware of Flags Maalikis elevated rank high among 

scientists, and has had the ability to act in doctrine 

Batorgih reasoning and diligence and revision in movable. 

The study recommended the recommendations, 

including: increased interest in reviving heritage Islamic 

Fiqh General and idiosyncratic Maliki private; to benefit 

from the efforts of our scientists ancest
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