
 في جامعة البصرة  والدكتوراهاستمارة  مستخلصات رسائل واطاريح الماجستير  

 محمد حلو خلف: الطالة اسم                                                                       اآلداب: الكلية

 عالء كامل صالحأ. م. د. : المشرف اسم                                                               التاريخ:  القسم

 مساعذ استار دكتىر: الشهادة                                                      اسالمي تاريخ :التخصص

  م(273هـ /263لغاية سنة )مية يف املغرب ــــــالفاطكية من الدولة ــــــــــمىقف فقهاء املال عنوان الرسالة:
 م(273هـ /263لغاية سنة )مية يف املغرب ــــــكية من الدولة الفاطــــــــــمىقف فقهاء املال

 ملخص الرسالة او االطروحة:

اليوم في يعد قيام الدولة الفاطمية حد فاصل في التاريخ اإلسالمي، و تحول كبير مازالت نتائجو واضحة الى 
كثير من ارجاء العالم، وذلك أن ىذه الدولة كانت من نتاج صراعات فكرية وسياسية وعقائدية قامت بو الحركة 
الشيعية ونادوا بأحقية البيت العموي بالخالفة، حيث انيم عدّوا كل من ال يرجع نسبو الى آل عمي وفاطمة 

لقد كان لمجيود الحثيثة التي بذليا الدعاة السريين في  نشر العقيدة  .، مغتصٌب لمحق الشرعي )عمييما السالم(
اإلسماعيمية الذين انتشروا في أرجاء العالم االسالمي، وىم يبشرون بظيور االمام الميدي من نسل عمي 

،وخالل النصف الثاني من القرن الثالث اليجري وبعد غيبة االمام الثاني عشر عند )عمييم السالم(وفاطمة
، أصبحت ىذه الحركة في المغرب العربي من  )عجل اهلل تعالى فرجو الشريف(المامية محمد بن الحسن الميديا

بين اىم الحركات التي ظيرت في شمال افريقيا ،ونالت شيرة سريعة وفاقت الحركات الدينية آنذاك، فتمكنوا من  
ذت سياستيم باالنتشار لما كانوا يتمتعون بو تأسيس دولة في شمال افريقيا ىددت كل القوى المتسمطة آنذاك واخ
 .م 909 ىـ / 792من قوة عسكرية والتسامح مع بقية المذاىب األخرى منذ نشوؤىا سنة 
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The Position of Maliki Jurists towards Fatimid State till362 A.H./ 972 A.C. 

 Abstract of Thesis: 

The establishment of the Fatimid state is a dividing line in Islamic history, and a major 
transformation whose results are still evident today in many parts of the world because this 
state was the product of the intellectual, political and ideological struggles of the Shiite 
movement and called for the right of the Senate to succeed. It is not attributed to the family 
of Ali and Fatima (peace be upon them), the usurper of the legitimate right. In the second 
half of the third century AH, after the absence of the twelfth Imam in the Imam Muhammad 
ibn al-Hasan peace be upon him and the imams of Imam Ali and Fatimah Ali Mahdi (may 
Allah be pleased with him), this movement in the Maghreb became one of the most 
important movements that emerged in North Africa. Gained rapid fame and overtook 
religious movements at that time. They succeeded in establishing a state in North Africa and 
threatened all the ruling powers. Enjoy its military strength and tolerance with other sects 
since its inception in 297 AH / 909 AD. 



 


