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  الرمحن الرحيم بسم اهللا

  واحلمد هللا رب العاملني وبه نستعني

  والصالة والسالم على حممد وعلى آله

  وصحبه أمجعني 
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  اإلهداء
  إلى أبي وأمي وإخوتي وأخواتي سندي في هذه الحياة

  إلى األستاذ الدكتور إبراهيم بكير بحاز جزاه اهللا كل خير  

  بعيدأو في البحث من قريب  اكل األصدقاء الذين ساهموإلى 

  -الجزائر- إلى كل غيور على تراث أمتنا وتاريخ وطننا 
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  شكر وتقدير
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

﴿رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن 

أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك واني من 

 15: قافسورة األح. المسلمين﴾

  
 

في البداية ال يسعني إال أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر الجزيل       

والتقدير البليغ لألستاذ الدكتور إبراهيم بكير بحاز الذي اشرف على 

توجيهي طوال مراحل هذا البحث وأحسب له قراءته المتأنية ونصائحه 

 .   القيمة وتوجيهاته الصائبة وصبره الجميل

ي توجيه كل آيات الشكر واالمتنان ألعضاء لجنة المناقشة كما ال يفوتن  

  . الذين سيتجشمون عناء قراءة هذا البحث
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  املقدمة
لقد أصبحت العناية باملؤلفات النوازلية كمادة مصدرية ثرية يف الدراسات املعاصرة واقعا ال     

و التغاضي عنه، سواء من زاوية حماولة إعادة تركيب احلدث التارخيي، أو ألجل تتبع ميكن جتاوزه أ
مسار اتمع يف حركيته االقتصادية والثقافية واملذهبية يف الغرب اإلسالمي، وكان املذهب املالكي 
 هو الوعاء الذي ل منه الناس واصطبغت به حيام الدينية والدنيوية، نظرا الهتمامه الشديد

م  مبانشغاالا الفقهاء يف كل عصر، وخصصوا هلا أوقا الطارئة عرب خطة اإلفتاء اليت اعتىن
وبذلوا فيها جهدهم، فخلفوا تراثا مالكيا نوازليا ضخما تدل عليه املؤلفات املتنوعة يف املكتبات 

  .اخلاصة والعامة
نوازل الفقهية كمصادر للتاريخ والواضح أن أول من لفت االنتباه الستخدام كتب الفتاوى وال    

فإن ذلك يعود الستفادم من  2عبد العزيز فياليل، وكما ذكر أستاذنا الباحث 1هم املستشرقون
جتربة االعتماد على الكتب الدينية لكتابة تارخيهم والتعمق يف فهم األوضاع االقتصادية 

حنى منحاهم واقتفى أثرهم العديد واالجتماعية اليت عرفها العامل املسيحي يف العصر الوسيط، وقد 
  .3من الباحثني يف مغربنا احلايل

                                                
 Levy                                                  :لقد جتلى اهتمام املستشرقني بالنوازل كمادة علمية من خالل بعض الدراسات مثل -  1

Provençal, histoire de l'Espagne musulmane, 3vol, Paris 1950.  
Jacques Berque, Les Nawazil al Muzarar d'après le Miyar Eljadid, 1938 

Robert Brunshving, La Berberie oriental sous les Hafsid des origine à la fin du 15 siécle, 
2vol, Paris 1947.   H.R Idris, La Berberie oriental sous les Zirids (10-12) siécle, 2vol, Adrien 

Maisonneuve, Paris 1962, p625.    
  .8م، ص1996موسى لقبال، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر -، إشراف د1عبد العزيز فياليل، تلمسان يف العهد الزياين، ج: انظر -  2
    : انظرعن الدراسات اخلاصة بالنوازل يف املغرب اإلسالمي  -  3

، رسالة دكتوراه مرقونة، كلية اآلداب، الرباط )م15-14ني مسامهة يف تاريخ البادية باملغرب الوسيط يف القرن(، النوازل واتمع بنمرية عمر
، منشورات كلية اآلداب )م15-12/هـ9-6أحباث يف تاريخ الغرب اإلسالمي ما بني القرن (، النوازل الفقهية واتمع حممد فتحة  .م1989

دراسة ملظاهر احلياة االقتصادية -، الفتاوى والتاريخسعديحممد املختار ولد ال. م1999والعلوم اإلنسانية، جامعة احلسن الثاين، الدار البيضاء 
، جوانب من حضارة كمال السيد أبو مصطفى . م2000، بريوت 1واالجتماعية يف موريتانيا من خالل فقه النوازل، دار الغرب اإلسالمي، ط

، التاريخ املغريب ومشاكل املصادر مد مزينحم . م1997املغرب اإلسالمي من خالل نوازل الونشريسي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية 
، مناهج كتب النوازل عبد العزيز أمحد الرفاعي.  وما بعدها 103م، ص 1985، جملة كلية اآلداب، عدد خاص، فاس )منوذج النوازل الفقهية(

سالمية، أعمال املؤمتر االفتتاحي ملؤسسة هـ، مقال يف جملة أمهية املخطوطات اإل9هـ إىل اية القرن 5األندلسية واملغربية من منتصف القرن 
  .وما بعدها 217م، ص1992/ هـ 1413الفرقان للتراث، لندن 



  
 

6

إن التعامل مع النوازل كشكل من أشكال اخلطاب التراثي أصبح أمرا ال مناص منه الستدراك      
الفراغ الذي يعتري عادة أدب احلوليات القائم أساسا على االهتمام باحلدث السياسي 

توى مبواقف النخب العاملة من قضايا العصر جيعلها مادة صاحلة والعسكري، وهكذا فإن احتفاظ الف
بامتياز لدراسة تاريخ العقليات واإلنتاج الفكري وحركية اتمع وموقع هذه النخب العارفة يف 

  .التطور التارخيي
 تربز جماميع النوازل مبا تثريه من قضايا ختص العالقة بني الدولة واتمع  اجلانب املتطور من    

الفقه، بالرغم من مجوده وغياب االجتهاد منذ زمن بعيد، وأصبح من امللح اإلحبار يف ثنايا هذه 
  . املصنفات لتحصيل اجلديد فيما خيص تارخينا وسد الفجوات يف فترات مهمة منه

  دوافع البحث
 1ازوينأليب زكريا حيىي امل" الدرر املكنونة يف نوازل مازونة"خمطوط ويف هذا اإلطار يأيت       

كأحد ااميع الفقهية الضخمة اليت يراد تطويع مادا العلمية اخلاصة  )م1478/هـ883ت (
  .م15/هـ9الستخراج مؤشرات عن بعض جوانب احلياة يف املغرب األوسط يف القرن 

دراسة وحتقيق مسائل اجلهاد "وانطالقا من كل هذا جاء موضوعنا كمحاولة جادة لـ    
  :، وحتدوين يف ذلك االعتبارات التاليةمن كتاب الدرر" ورواألميان والنذ

كون منطقة الغرب اإلسالمي عموما واملغرب األوسط خباصة تزخر بتراث عريب خمطوط  - ١
هائل الزال جله طي الكتمان، وأن األوان قد حان الستنطاقه بعناية الئقة من قبل الباحثني 

  .واملهتمني
  .م15/هـ9لدرر كمصدر للتاريخ الزياين يف القرنأمهية هذه املسائل من كتاب ا - ٢
حىت السياسية -رصد اجلوانب املختلفة ألوضاع الدولة الزيانية يف فترة اإلمام حيىي املازوين - ٣
من منظور مغاير للذي عاجل به مؤرخو األخبار السياسية والعسكرية وتاريخ األسر احلاكمة،  - منها

  .ملصادروكذا حماولة استخراج ما غيبته هذه ا
اإلشادة املبكرة بأمهية مادة املخطوط مثل مسائل اجلهاد واليت عكست بشكل دقيق ظروف  - ٤

ضعف تأثري السلطة احلاكمة يف املنطقة من خالل النوازل املطروحة وأجوبة الفقهاء عنها، وكان 

                                                
  .ستأيت ترمجته يف قسم الدراسة -  1
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ما  من األوائل يف ذلك؛ فقد بادر إىل التعريف باملخطوط وفوائده ووظف1جاك بريكاملستشرق 
  .تيسر من مادته العلمية يف دراسات عديدة

توفر املخطوط على عديد النسخ يف اخلزائن العامة واخلاصة، منها اليت اعتمدت سابقا، ومنها  - ٥
  .اليت اعتمدت يف مذكريت ألول مرة، ومل يسبقين إليها باحث

حواضر املغرب بروز كوكبة من الفقهاء يف تلمسان وجباية وتونس واجلزائر وغريها من  - ٦
  األخرى يف هذه الفترة، مما يدل على استمرار احلركية العلمية

  .التعرف على مازونة ومدرستها الفقهية يف هذه الفترة املهمة - ٧
  األهداف

  :أما األهداف املتوخاة من وراء  هذا البحث فمنها  
وط الدرر، وجتسيد املسامهة خبطوة جدية يف إطار السعي احلثيث لتحقيق ودراسة شاملة ملخط -أ

  .األمل الذي راود الكثريين
  .تقدمي خدمة للباحثني ومجهور القراء واملهتمني بتيسري االستفادة من مادة املخطوط -ب
من الدروس النظرية حول دراسة املخطوطات وحتقيقها من خالل التمرن على  ةاالستفاد -ج

  .األمر وفتح آفاق مستقبلية
تارخينا واستحضار سرية علمائنا، وذلك بالتأسي م وإعادة تقدمي منوذج حي عن أصالة  -د

  .االعتبار هلم واالحتفاء بتراثهم والوفاء لذكراهم وحفظ مقامام
  إشكالية البحث

يفترض طرح مجلة من التساؤالت هي مبثابة  ،املازويندراسة وحتقيق أجزاء من نوازل  إن    
تطويع مادة خمطوط الدرر يف البحث التارخيي إشكاليات فرعية تبلور لتصور متكامل حول مدى 

  : منها
   هل هذا اجلهد سيقدم إضافة ملموسة لرصيد املكتبة العربية اإلسالمية؟ -
من أهل اليقظة الفكرية يف عصره؛ إلملامه باإلنتاج  حيىي املازوينأال يدل تأليف الكتاب على أن  -

نبغ يف  املازوينكب الزمن؛ خاصة وأن الفقهي يف عصره واطالعه على ما استجد من قضايا توا

                                                
 .سنعود إىل احلديث عن أهم دراساته حول خمطوط الدرر يف مبحث الدراسات السابقة من املقدمة -  1
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وسط كوكبة من العلماء يف ذروة تكوينه الفقهي، وحفظ فتاويهم هو اعتراف منه بفضلهم وإبراز 
  لدرجة علمهم واجتهادهم ؟ 

ما الذي جيعل هذه النوازل تعرب بصدق عن االنشغاالت الدينية والدنيوية للناس يف فترة خطرية  -
 أَنَّ مصدرها الفقهاء؟من تاريخ منطقتنا يفاية العصر الوسيط،أَل  

أَلَيس انصراف األفراد مومهم إىل الفقهاء يف ظل ضعف النخب احلاكمة دليل على استمرار  -
  تأثريهم يف النسيج االجتماعي رغم املزامحة الشديدة للمتصوفة وزيادة نفوذهم؟

إلسالمي بتحوالت كربى يف موازين اقتران النوازل مبازونة يف وقت متر فيه منطقة الغرب ا -
فهل عكست النوازل الطابع احمللي ملازونة ونسيجها االجتماعي . القوى على جانيب ضفيت املتوسط

  واالقتصادي أم أن مادا كانت أمشل طرحا وأوسع جماال؟ 
من جهة أخرى نلمس غياب احلواجز السياسية بني أقطار الغرب اإلسالمي يف هذه املرحلة،  -
النازلة يف تلمسان وتونس وفاس وغرناطة هي أوجه لعملة واحدة يف إطار املذهب املالكي  وأن

فإىل أي مدى أبرزت املسائل الفقهية املطروحة مرونة . الذي استطاع أن جيمع ما فرقته السياسة
  املذهب وقدرته على استيعاب اجلدة يف الطرح؟ 

  :املنهج
  :اعتمدت منهجا مركبا كاآليتفقد ) حتقيق النصوص(ونظرا لطبيعة البحث    
مجع النسخ اخلطية واثبات التفاوت فيما بينها، مث الرجوع إىل املصادر األصلية ملادة النازلة  -

  .ومقارنتها مبنت املخطوط احملقق واستخراج اجلديد فيه؛ يعد منهجا حتليليا استرداديا مقارنا
ة اليت عاش فيها يف إطارها التارخيي، وكذا ووصف اجلوانب املختلفة للبيئ املازوينتتبع حياة  -

  . وصف النسخ املخطوطة؛ يعد منهجا تارخييا وصفيا
  .التقدير العددي والنسيب للمسائل احملققة، ومدى مسامهة كل فقيه؛ يعد منهجا كميا إحصائيا -

  خطة البحث
وضوع، فقد قسمت وللتحقق من صحة اإلشكالية وفروعها، ومتاشيا مع املنهج املتبع وطبيعة امل    

  .البحث إىل مقدمة وقسم الدراسة وقسم التحقيق وخامتة
أمهية املوضوع و أهدافه واإلشكاليات املطروحة واملنهج  - وعلى الترتيب- املقدمةتناولت يف     

املتبع، وخطة البحث، مث بينت منهجييت اخلاصة يف حتقيق النص املخطوط، وبعدها أشرت ببعض 
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قدمت عرضا موجزا ألهم الدراسات السابقة اليت عنيت  صادر البحث، مثمن النقد إىل أهم م
  .وأخريا أبرزت الصعوبات اليت اعترضنين ،"الدر املكنونة"مبخطوط 

  التمهيدي واألول والثاين :وقد تألف من ثالثة فصول قسم الدراسةمث يأيت      
  :مدخال للدراسة، وقسمته إىل مبحثني الفصل التمهيديجعلت     

من حيث إعطاء نبذة خمتصرة عن املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي يتعلق املبحث األول بـ    
مساره حىت اية عصر املوحدين وتعليل دوافع انتشاره يف املنطقة، مث استنباط أسباب استمراره 

  .فيها إىل يومنا هذا
حيا واألمساء ذات الصلة ومفهومها لغويا واصطال النوازلويف املبحث الثاين كان احلديث عن    

  .ا مع أمثلة، وأخريا املميزات اليت سامهت يف انتشارها
  :، وحيتوي على مبحثنياملؤلِّففيخص  الفصل األولأما      
حيىي املازوين من خالل ضبط امسه ونسبه ف لِّحياة املؤباإلملام بـ املبحث األولأفردت     

ره حىت وفاته، مث رصدت ثناء العلماء عليه وخباصة ممن ومولده ونشأته وشيوخه وتالمذته وآثا
  .عاصره

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية، وأخريا : فلِّبيئة املؤإىل  املبحث الثاينوتطرقت يف    
  .حتدثت عن جوانب من مونوغرافيا مدينة مازونة مسقط رأس املؤلف وإشعاعها احلضاري

  :، ويتضمن ثالثة مباحث)الدرر املكنونة( للمؤلَّفته فخصص الفصل الثاينأما     
عرضت فيه حتقيق عنوان املخطوط ونسبته إىل املازوين وتاريخ تأليفه ودوافعه : املبحث األول    

  .وأمهيته
قيد التحقيق وغريها من اليت مل يتسن استخدامها  وصفا للنسخ اخلطيةقدمت فيه : املبحث الثاين   

  .نتاج أجزاء املخطوط من خالل املالحظات حوهلايف البحث، مث است
من " مسائل اجلهاد واألميان والنذور"من أهم املباحث ألن احلديث فيه عن : املبحث الثالث   

حيث املنهج واألسلوب، مث عن احملتوى من خالل نسبة القضايا إىل الفقهاء وأهم القضايا املطروحة 
واالجتماعية واالقتصادية والدينية،دون أن أنسى رصد الفتاوى املرتبطة باحلياة السياسية والعسكرية 

اليت كان التطرق فيها اىل األحداث التارخيية واغلبها يعود إىل فترة صدر اإلسالم، وأخريا إحصاء 
  .                 وذا ينتهي قسم الدراسة. شامل ودقيق للمصادر الواردة يف منت املخطوط احملقق
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مسائل اجلهاد واألميان والنذور من خمطوط الدرر املكنونة "فقد حققت فيه  قيققسم التحأما     
، وبعد ضبط نصه وإجراء املقابلة بني ست نسخ خمتلفة؛ "يف نوازل مازونة أليب زكريا حيىي املازوين

قمت بعزو اآليات الكرمية وختريج األحاديث الشريفة واألبيات الشعرية وتعريف األعالم البلدان 
اكن والقبائل، وما صعب كنهه من ألفاظ ومصطلحات، معتمدا يف ذلك على املصادر واألم

  .واملراجع املناسبة لكل منها
فقد حوصلت فيها النتائج اليت توصلت اليها، واتبعتها مبالحق هلا عالقة مبوضوع  اخلامتةأما    

اردة يف منت التحقيق البحث، وأردفتها بفهارس اآليات واألحاديث والشواهد الشعرية والكتب الو
  .واألعالم والقبائل واألماكن، مث قائمة املصادر واملراجع، وأخريا فهرس املواضيع

   يف التحقيق عملي
هو تقومي  من كتاب الدرر "مسائل اجلهاد واألميان والنذور"كان اهلدف األساسي من حتقيق     

إىل ذلك، ومل أدخر جهدا يف  نصها وإخراجه صحيحا سليما كما ألفه صاحبه، أو أقرب ما يكون
  :هذا اال متبعا يف ذلك اخلطوات التالية

   .مجعت النسخ اخلطية وقرأا مرارا، حىت أتعود على خطوطها ورموزها -1

طبعت نص املخطوط على احلاسوب معتمدا النسخة األم، وذلك بالرسم املتعارف عليه  -2
  .فاء والقاف وإثبات اهلمزةحديثا، عوض اخلط املغريب القدمي كتعديل رسم ال

إمهال اإلشارة إىل بعض االختالفات البسيطة بني النسخ اخلطية خاصة رسم اهلمزة وحروف  -3
خزائن، =عصى،  خزين= املسألة، عصا=تؤمن، املسئلة=دمائهم، تومن=دمايهم: العلة، ومثال ذلك

مبتدئني، =دينيدأب، مبت=مهما، داب=لكنه، مهمى=مسائل، الكنه=القائل، مسايل=القايل
  .وغريها، وذلك جتنبا إلثقال اهلامش... البغاة،=استدان،البغات=استذان

، "فأجاب"، "وسئل: "قسمت النص إىل فقرات، ويف املخطوط كلمات تنبئ على ذلك أمثال -4
وغريها، مث وزعت الفقرات إىل مجل بإضافة ما حيتاجه النص من عالمات الترقيم احلديثة " وقال"

  . بعا للحاجة واملوقعاملعروفة ت
وجعلت  -وجها وظهرا-وضعت داخل النص ما يشري إىل موضع رقم الورقة يف النسخة األم -5

  .يعين وجه الورقة السابعة واألربعني=]و47[: الرقم بني معقوفني مثل
( ملسائل األميان والنذور ن، وجعلت الرمز جهبالرمز ) مسألة12( رمزت ملسائل اجلهاد -6

  .ذلك لتسهيل اإلحالة عليها سواء عند حترير البحث، أو بالنسبة للقارئ الكرمي، و)مسألة48
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، واستحدثت عناوين لبقية 1حافظت على عناوين املسائل املقترحة يف معيار الونشريسي -7
  . املسائل، وبينت يف اهلامش مصدر كل عنوان

  :املقارنة بني النسخ -8
ردي، ومبساعدة من بعض الزمالء األبرار من احلصول على متكنت بتوفيق من اهللا، وجمهود ف    

ست نسخ، منها واحدة من خارج الوطن، ونظرا لتقارب زمن نسخ بعضها وسقوطه ائيا من 
لوجود تقريظ يف آخرها يقول فيه  -بطيوة-أخرى، فقد اعتمدت على نسخة املهدي البوعبديل

األكمل مسائل واألسلم من السقط، ناسخه إنه نقله من نسخة من عصر املؤلف، كما أا 
، ويف حالة وجود سقط يف متنها، أو خطا صريح، فإن "أ"وجعلتها النسخة األم ورمزت هلا حبرف 
وذلك بوضع اإلضافات " م"، "ل"، "ر"، "ح"، "ب: "اإلصالح يكون من باقي النسخ بالترتيب

  .بني معقوفني مع اإلشارة إىل سبب السقط ومصدر إصالحه
9- يف اهلوامش كل حاالت التفاوأَثْب بني النسخ مع النسخة األم، أو فيما بينها، سواء  تت

. ، أو الحتجاب أثناء التصوير وغريها)امنحاء(بالزيادة، أو النقصان، أو النتقال النظر، أو لضمور
وقد كان هذا من أشق مراحل البحث، فقد تطلب الصيف بأكمله ومبجهود فردي متواصل، 

  !خ يف أقراص مضغوطةوكون أربع نس
خرجت ما ينبغي خترجيه من عزو آيات القران الكرمي وختريج األحاديث النبوية الشريفة  -10

والتعريف باألعالم معتمدا على املصادر األقرب كالتراجم املالكية، كما عرفت باملدن واملناطق عدا 
إىل التعريف باملبهم من الكلمات  املشهور منها كمكة واملدينة ومصر والشام واألندلس، باإلضافة

  .واملصطلحات، مقدما يف ذلك كله املصادر قبل املراجع
اإلحالة على املالحق كلما اقتضت الضرورة ذلك، وقد وضعت خبمسة مالحق، رأيت  -11

  .أمهيتها يف التحقيق
لما ذكرت التواريخ اهلجرية مقرونة بالتواريخ امليالدية ما استطعت إىل ذلك سبيال، ك -12

   F. Wustlnfeld  2وستنفلداقتضت ضرورة، وقد استعنت جبدول املستشرق 
  
  

                                                
 .صادر البحث، وكذا عند احلديث عن تالمذة املازوين باعتبار الونشريسي أحدهمسأحتدث عن هذا الكتاب ومؤلفه يف نقد م -  1
عبد املنعم ماجد وعبد احملسن : ، ترمجة"السنني اهلجرية بلياليها وشهورها مبا يوافقها من السنني امليالدية بأيامها وشهورها:  "نشر بعنوان -  2

 .ت-رمضان، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة د
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  عرض وحتليل ألهم مصادر البحث
مسائل اجلهاد واألميان "يف العرض املوجز أبرز املصادر اليت اعتمدا يف دراسة وحتقيق  نقدم    

تسلسلها الزمين، وهكذا  من كتاب الدرر، وسأرتبها اعتبارا بأمهيتها يف البحث، ومراعيا" والنذور
 :جند يف مقدمتها

  :كتب الفقه والنوازل •
  .) م854/هـ240ت(سحنون بن سعيد التنوخي  -
يف الفقه املالكي عن اإلمام عبد الرمحن بن القاسم عن اإلمام  1املدونةسحنون كتاب  روى   

ره من قبل ، وهذا ما يفسر دوام ذك"املوطأ"مالك بن أنس، وهو ثاين أهم مؤلف للمذهب بعد 
  .  الفقهاء، وتعدد إحاالم عليه

  ).م996/هـ386ت(أبو حممد عبد اهللا : ابن أيب زيد القريواين -
املدونة من النوادر والزيادات على ما يف "يلقب مبالك الصغري، وقد مجع يف كتابه املوسوعي 

هلذا مل جيد و. فروع املذهب املالكي، العتماده على املصادر األصلية" 2غريها من األمهات
  .الفقهاء بدا من العودة إليه يف إجابام يف مواضع كثرية

  ).م1248/هـ646ت(أبو عمرو مجال الدين عثمان بن عمر  :ابن احلاجب -
جامع "عرف ابن احلاجب مبؤلفيه املختصر الفرعي واملختصر األصلي؛ فاألول عنوانه     

م من ذكره كما هو احلال يف 13/هـ7وال خيل كتاب فقهي مالكي بعد القرن" 3األمهات
وهو أقل " 4منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل"املسائل احملققة، واآلخر بعنوان 

  . استخداما من السابق
  ).م1478/هـ883ت( أبو زكريا حيىي املازوين -

                                                
 .م1994+/هـ1415، بريوت 1دار الكتب العلمية، ط: نشر -  1
جملدا منها جملد يف الفهارس، دار الغرب اإلسالمي،  14حققه مجاعة من أهل العلم أبرزهم حممد حجي وحممد األمني بوخبزة وغريهم يف  -  2
 .م1999، بريوت1ط

 .م2004/هـ1425، بريوت 1، طأيب الفضل بدر العمراين الطنجي، دار الكتب العلمية: حتقيق وتعليق -  3
، دار ابن "خمتصر منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل"حققه الباحث اجلزائري نذير محادو يف رسالتة للدكتوراه املطبوعة بعنوان  -  4

 .م2006، بريوت 1حزم، ط
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لى مادة من املصادر املهمة الحتوائه ع 1"الدرر املكنونة يف نوازل مازونة"لقد أصبح خمطوط      
  .علمية جديدة، ورأيت أنين أوىل باستغالله يف هذا البحث خاصة يف قسم الدراسة

 ).م1508/هـ914ت(أمحد بن حيىي : أبو العباس الونشريسي -
أكثر " 2املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل افريقية واألندلس واملغرب"يعترب كتاب 

، وهو األساس الذي جيعل التحري عن ذلك من صميم ارتباطا يف مادته العلمية مبخطوط الدرر
  .الدراسة والتحقيق

  كتب التراجم والطبقات والوفيات •
  ).م1083/هـ476ت (الشافعي  أبو إسحاق الشريازي -

فقيها مالكيا، وذكر املدرسة اليت ينتمي إليها  60ألكثر من " 3طبقات الفقهاء"ترجم يف كتابه 
  .كل واحد منهم

  ).م1149/هـ544ت (موسى السبيت اليحصيب  بن القاضي عياض -
أول كتاب ترجم " 4ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك"كان كتاب     

  . فيه صاحبه جلميع أعالم املالكية بطبقام ومدارسهم منذ نشأة املذهب حىت عصر املؤلف
  ).م1282/هـ681ت(أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد : ابن خلكان -

إىل التراجم املشرقية إال أنه مل خيل " 5وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان"رغم ميله يف كتابه 
  .من بعض تراجم الشخصيات املالكية

  ).م1396/هـ799برهان الدين إبراهيم بن علي اليعمري املدين ت: ابن فرحون -
لفقهاء املالكية شرقا " 6ذهبالديباج املذَهب يف معرفة علماء امل"خصص املؤلف كتابه 

  .فقيه 630وغربا، فترجم فيه ألكثر من 
  ).م1407/هـ810ت(أبو العباس امحد بن احلسن : ابن قنفذ القسنطيين -

                                                
 ". املازوين، الدرر املكنونةحيىي"، وعربت عنها يف اهلوامش بـ)وهران-بطيوة"(أ"اعتمدت يف دراسيت على النسخة  -  1
يف  13جزء منها اجلزء اـل13حممد حجي ورعاية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية يف -خرجه مجاعة من الفقهاء باشراف د -  2

 .م1961/هـ1401الفهارس فقط، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 
 .م1981/ هـ1401، بريوت 2إحسان عباس، دار الرائد العريب، ط: حتقيق -  3
 .م1968طرابلس -أمحد بكري حممود، دار مكتبة احلياة ودار مكتبة الفكر، بريوت: حتقيق -  4
 .ت-احسان عباس، دار صادر، بريوت د: حتقيق -  5
 .هـ1329، القاهرة 1للتنبكيت، مطبعة السعادة، ط" نيل االبتهاج"نشر وامشه  -  6
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 اجلمع بني أعالم املشرق واملغرب خصوصا " 1الوفيات"بعرض موجز حاول املؤلف يف كتابه     
 

والذي عرف فيه بالويل الصاحل "  2وعز احلقري أنس الفقري"أما مؤلفه . م14/هـ8من أبناء القرن 
  .أيب مدين شعيب فلم نستفد منه إال نادرا

  ).م1448/هـ852ت (أمحد بن علي بن حممد : ابن حجر العسقالين -
ملعاصرته والتقائه " 3الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة"بالنسبة ألعالم املغرب أفادنا كتابه   

فقد " 5ذيب التهذيب"و" 4اإلصابة يف معرفة الصحابة"أما مؤلفاه . بكثريا من فقهاء املغر
  . ترجم فيهما للصحابة والتابعني من أهل الصالح واحلديث

  ).م1496/هـ902ت (حممد بن عبد الرمحن : لسخاويا -
تراجم أهل العلم يف شىت أمصار اإلسالم، " 6الضوء الالمع ألهل القرن التاسع"مجع يف كتابه 

  .استفدنا منه يف حبثناوهو ما 
  .أمحدابن القاضي و). م1508/هـ914ت(أمحد بن حيىي  :الونشريسي -

" 7لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد"، و"وفيات الونشريسي"نشر حممد حجي كتاب     
من موسوعة أعالم املغرب، واتبع حجي ) 1032-573ص ص(البن القاضي يف اجلزء الثاين 

وفيات املغرب اعتمادا على التسلسل الكرونولوجي سنة بعد سنة، ومدجما  طريقة فريدة يف ترتيب
بني خمتلف املؤلفات يف هذا اال، وهلذا جند ارتباطا يف ترقيم الصفحات غالبا إذا اشترك أكثر من 

ويف اإلحاالت . وال يتعدى التفاوت يف الترقيم الصفحة أو الصفحتني. مؤلف يف ترمجة واحدة
  .    الكتاب ورقم الصفحة فقط، مع إغفال ذكر املوسوعة أشرت إىل عنوان

  ).م1599/هـ1008ت (بدر الدين حممد بن حيىي بن عمر  :القرايف -

                                                
 .م1980/هـ1400، بريوت 3ق اجلديدة، طعادل نويهض، دار اآلفا: حتقيق وتعليق -  1
  .م2002/هـ1422، القاهرة 1أيب سهل جناح عوض صيام، دار املقطم للنشر والتوزيع، ط: حتقيق -  2
 .م1997، بريوت 1عبد الوارث حممد علي، دار الكتب العلمية، ط: ضبط وتصحيح -  3
 . هـ1359دار الكتاب العريب، بريوت  -  4
 . م1993/هـ1413ت ، بريو1دار الفكر، ط -  5
 . ت-دار مكتبة احلياة، بريوت د -  6
 .م1996/هـ1417، بريوت 1، دار الغرب اإلسالمي، ط2نشرا ضمن موسوعة أعالم املغرب، ج -  7
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كتاب الديباج املذهب البن فرحون، " 1توشيح الديباج وحلية االبتهاج"أكمل يف كتابه 
  .  فقيها مالكيا 329وأحصى فيه 

  .م1605/هـ1014ت (امللييت املديوين  أبو عبد اهللا حممد بن حممد :ابن مرمي -
فقيها  182بذكر ترمجة لـ" 2البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان"انفرد يف كتابه  

وأغلبهم من العهد الزياين . ووليا ممن دخلوا تلمسان ، أو استوطنوها، أو أصلهم منها
  .ومعاصرين للمازوين

  ).م1626/هـ1036ت (أبو العباس أمحد بابا : التنبكيت -
ليكون مكمال أو ذيال لكتاب الديباج " 3نيل االبتهاج بتطريز الديباج"ألف كتاب      

  .فقيها مالكيا خصوصا 802املذهب البن فرحون، وترجم فيه لـ
  حممد بن حممد : خملوف -

من التراجم املوسوعية املالكية املتأخرة، " 4شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية"كتابه  
  .م الكتاب جممل فقهاء املذهب بطبقام عرب العصوروض

  ).م1936/هـ1356ت (أبو القاسم حممد الديسي بن إبراهيم الغول  :احلفناوي -
تراجم فقهاء املالكية املنتمني إىل القطر " 5تعريف اخللف برجال السلف"أفرد يف كتابه   

  .اجلزائري، وهو من املُؤلَّفَات املتأخرة
  لرحالتكتب البلدان وا •

  ).م14ق/هـ727حممد بن عبد املنعم ت حوايل  :احلمريي -
على وصف ألهم البلدان يف املغرب واملشرق، " 6الروض املعطار يف خرب األقطار"اشتمل كتابه    

  .معتمدا يف ذلك على الترتيب األلفبائي
  ).م1486/هـ891ت (أبو احلسن علي بن حممد البسطي : القلصادي -

                                                
 .م2004، القاهرة 1علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط: حتقيق -  1
 .1986ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  -  2
 .م1989، طرابلس الغرب 1عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة، كلية الدعوة اإلسالمية، ط: أشرف على نشره -  3
  .ت-دار الفكر، بريوت د -  4
 . م1982/هـ1402، 1، ط)تونس(واملكتبة العتيقة ) بريوت(مؤسسة الرسالة : نشر -  5
 .م1980، بريوت 2إحسان عباس، مطابع دار السروج، ط: حتقيق -  6
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متهيد الطالب ومنتهى الراغب " يف األندلس، مث قام برحلة يف طلب العلم مساها نشأ املؤلف     
، وقد جال خالهلا مدن املغرب واملشرق منها تلمسان اليت استقر ا "1إىل أعلى املنازل واملناقب

  .حوايل مثاين سنني، والتقى فيها بعديد الفقهاء والعلماء منهم شيوخ اإلمام حيىي املازوين
  ).م1514/هـ920ت قبل ( بن خليل باسطعبد ال -
بعض الوقائع " 2الروض الباسم يف حوادث العمر والتراجم"سجل الرحالة املصري يف كتابه    

نيل "أما يف كتابه . يف بالد املغرب، وترجم لبعض علماء تلمسان يف رحلته برسم العلم والتجارة
 .ملغرب قليلة جدافكانت اإلشارة إىل وقائع بالد ا" 3األمل يف ذيل الدول

  .)م1537/هـ944ت(ليون اإلفريقي : الفاسي احلسن بن حممد الوزان -
إضافة إىل إملامه بالوصف الطبيعي ألهم املناطق اليت طاف ا يف بالد املغرب وغريها يف كتابه 

فإن املؤلف تعرض ألحوال املنطقة االجتماعية واالقتصادية والثقافية، مما " 4وصف إفريقيا"
  .معلوماته أكثر جِدةً، لتزامنها مع عصر املازوينجيعل 

  ).م16/هـ10القرن( مارمول كارخبال -
على منوال الوزان يف وصف خمتلف املناطق وأحواهلا، وكان أكثر نقال " 5إفريقيا"حنى يف كتابه 

  .عنه، لكنه كان أقل موضوعية يف أحكامه لتأثره بالنظرة الصليبية الضيقة
 كتب التاريخ •

  ).م1378/هـ780ت (أبو زكريا بن أيب بكر : بن خلدون حيىي -
بطلب من السلطان الزياين أبو " 6بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد"ألف كتاب 

ليكون شاهدا على سريته وآبائه ) م1389- 1359/هـ791-760(محو موسى الثاين 
نية فقد تضمن ترمجة موجزة لبعض قبله، وإىل جانب إبرازه إحياء أيب محو الثاين للدولة الزيا

  .أعالمها، أفادتين يف الدراسة والتحقيق

                                                
 .م1978مد أبو األجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس حم: دراسة وحتقيق -  1
 Robert Brunschving, deux recits de voyage inédits en Afrique du nord: نشرها روبار برنشفيك بعنوان -  2

au xv siécle Abd Albasit B Halil et adorne, Paris, V-I la rose, édideur, 1936.  
 .م2002/هـ1422، بريوت 1الم تدمري، املكتبة العصرية، طعمر عبد الس: حتقيق -  3
 .م1983، بريوت 2حممد حجي وحممد األخضر، دار الغرب اإلسالمي، ط: ترمجة -  4
  .م1984حممد حجي وآخرون، مكتبة املعارف اجلديدة، الرباط : ترمجة -  5
  .م2/1910م، مج1/1903مطبعة بيري فونطانة، اجلزائر، مج: نشر -  6
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  ).م1406/هـ808ت (أبو زيد : عبد الرمحن بن خلدون -
كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر "مجع يف مؤلفه الشهري     

الجتماع خصوصا ما تعلق بني التاريخ والفقه وا" ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب
وهو ما ال غىن عنه يف أي دراسة للمغرب . بأحوال بالد الرببر وسكاا وقبائلها وأفخاذها

وقد عهد ابن خلدون كتابه بالزيادة والتنقيح حىت أواخر حياته، وينشر حاليا يف . اإلسالمي
  ".3رحلته شرقا وغربا"، "2العرب"، "1املقدمة: "ثالثة كتب

  ).م1488/هـ894كان حيا عام (و عبد اهللا حممد بن إبراهيم أب: الزركشي -
بتدوين أخبار احلفصيني، غري أنه مل خيل " 4تاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية"اهتم يف كتابه      

من ذكر أهم األحداث يف باقي املغرب يف إطار العالقات بني دول اجلوار، كما مكننا من رصد 
  .حياة بعض الفقهاء

  ).م1493/هـ899ت (حممد بن عبد اهللا بن عبد اجلليل : ظ التنسياحلاف -
من املؤلفات النادرة بالدولة الزيانية " 5نظم الدر والعقيان يف بيان شرف بين زيان"يعترب كتابه 

م، وقد أفادين يف تتبع البيئة السياسية وبعض املظاهر األخرى اليت واكبت 15/هـ9يف القرن 
  .عهد املازوين

  وسوعاتكتب امل •
  ).م1311/هـ711 ت(حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري : ابن منظور -
من املؤلفات اليت أحاطت بلغة الضاد وسرب أغوارها من املفردات  "6لسان العرب"يعد كتابه   

  .وغريها، واليه كان امللجأ كلما دعت الضرورة واالصطالحات والتعابري
  . ريعبد احلي بن عبد الكب: الكتاين -

                                                
 .م2003، بريوت 1الفكر، طدار  -  1
  . م1971/هـ1391مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت  -  2
 .  2126-2043م، ص ص 2005أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية، الرياض : اعتناء -  3
 .م1966حتقيق وتعليق حممد ماضور، املكتبة العتيقة، تونس  -  4
حممود بوعياد، اجلزائر : نظم الدر والعقيان يف بيان شرف بين زيان، حتقيق وتعليق تاريخ ملوك تلمسان مقتطف من: "نشر بعنوان -  5

 .م1985/هـ1405
  .ت-، بريوت، د1دار صادر، ط -  6
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" 1فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت"  ترجم يف كتابه  
 .لعديد الفقهاء يف بالد املغرب

  :الدراسات السابقة 
الدرر املكنونة يف نوازل مازونة "من املهم أن نتعرض إىل أهم الدراسات السابقة حول خمطوط    
ها؛ إذ تراوحت بني التعريف مبحتواه، وأمهية ذلك يف ، وقد اتسمت بالتنوع والتعدد يف طبيعت"

دراسة جوانب من احلياة يف املغرب األوسط، مرورا باستغالل مادة املخطوط، وتطويعها يف خمتلف 
، ومن بني هؤالء البحوث، وصوال اليوم إىل العمل على حتقيق منت املخطوط بشكل جزئي أو كلي

  : أوهلم نذكر
نظرا لوالدته يف مدينة فرندة ): مrqueJacques Be )1910-1995 :جاك بريك  -1
بالغرب اجلزائري،  فقد كان للباحث الفرنسي نسبا، اجلزائري مولدا، اهتمام بالتراث ) تيارت (

نتباه إىل خمطوط الدرر، وأمهية اإلسالمي يف املغرب األوسط، وكان من األوائل الذين لفتوا اال
 : يخ، وحضارة املنطقة من خالل مقاالتاستغالله يف األحباث املتعلقة بتار

                                                         :مقال يف جملة الدراسات اإلسالمية بعنوان  - أ
en lisant les nawazil  mazouna, studia islamica,  xxxII,  Paris 1970, 

pp31-39.           
قد أثار انتباهه  2"جوزيف شاخت"ن املستشرق األملاين رة إىل أافتتح جاك بريك مقالته باإلشا    

إىل وجود خمطوط الدرر املكنونة باملكتبة الوطنية اجلزائرية قبل حنو عشرين سنة، وأن املخطوط قد 
، مث نوه الباحث بأمهيته يف 3مت ذكره يف فهرس خمطوطات املكتبة الذي أجنزه أحد رواد البيبليوغرافيا

باعتباره ميثل حلقة وصل مهمة ) هـ9/م15القرن (رخيية حساسة من بالد املغرب دراسة فترة تا
لصاحبه احلسن الوزان يف القرن " وصف إفريقيا "كتابم، و14تاريخ ابن خلدون يف القرن بني 
  . م 16

                                                
 .م1982/ هـ1402، بريوت 2إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، ط: اعتناء -  1
، عمل كأستاذ جامعي يف أملانيا يف الفقه اإلسالميمستشرق أملاين متخصص ):  مJoseph Schacht )1902 -1969 جوزيف شاخت - 2
  .تويفذه األخرية وهولندا و الواليات املتحدة، و  مصرو

 .368-366م، ص ص2003، بريوت 4عبد الرمحن بدوي، موسوعة املستشرقني، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: انظر
   :انظر. ، مث أعيد طبعه1893، وطبع ألول مرة بباريس عام )اجلزائر(ات مكتبة احلامةالذي أجنز فهرسة ملخطوط"فانيون إدمون "يقصد بذلك  - 3

E- Fagnan, catalogue général de maniscrits de la bibliothèque national d’Algérie, 2é édition de  bibliothèque 
national, Alger 1995.              . 
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مركزا "خمطوط الدرر "عرج بعدها الباحث على تسليط الضوء على أهم القضايا اليت طرحها     
يمنة األعراب البدو على بلدة مازونة، وما جاورها، وما خلفه ذلك من ضرر، على مسألة ه

، كما أشار 1وفوضى على حياة الناس،  وأمنهم مستشهدا على ذلك مبقتطف من مسائل اجلهاد 
إضافة إىل إيراده معلومة . إىل قضايا املرياث، وأخالق الناس،  والعالقة بني الفالح، وخدمة األرض

  . 2بة خمطوط الدررتتعلق بزمن كتا
  les hilaliens repentis ou  l'Algèrie :بعنوان ةمقال يف احلوليات الباريسي -ب

 rural au xv Siècle  d’après un Manuscrits                   Jurisprudentiel, 
annal, e.s.c, 25 années, sept-octob, paris             

              1970, pp1325-1353.                                            
ملخطوط الدرر، وذكر بعض قضاياه باقتضاب، "جاك بريك "خالفا للمقال األول الذي قدم فيه    

فإنه حاول هنا التوسع يف إفادته بذكر خمتلف املواضيع اليت تناولتها النوازل مع االستشهاد بأسئلة 
لبدو ونشاطهم الزراعي وعالقتهم باألرض، وما ميرون به حول حياة ا ،وأجوبة عدد من الفقهاء

الغصب والتعدي واللصوصية وضرائب تثقل ومن الظلم  ،من أوقات عصيبة حتت سلطة األعراب
  .كاهلهم، ومسؤوليات الفقيه والقاضي الشرعي حيال ذلك 

يا، املساجد والزوا: كما تطرق للمحتوى الثقايف للمخطوط، ودور بعض املؤسسات مثل    
ازوين، وأشار إىل مكانة هذه النوازل يف تاريخ املغرب، وقد أورد معلومات ختص اإلمام حيىي امل

مسقط رأسه مازونة،  ومدرستها الفقهية، ودور العائالت الشريفية يف تأسيسها، وأكد مرة و
   .أخرى على زمن كتابة املخطوط

من مادة كتاب الدرر يف دراسته 3"بريكجاك "إضافة إىل املقالني اآلنفني الذكر، فقد استفاد  -ج
  ).l’intérieur du Maghreb4 ( دواخل املغرب :املوسومة بـ

  
  
  
  

                                                
 .46ق الدرر املكنونة، حيىي املازوين، : انظر. ايببها اإلمام أبو الفضل العقسئل عن وقد ،9هوهي املسألة ج - 1
 .يف الفصل الثاين من قسم الدراسة م استنادا إىل وصية، وسنعود إىل ذلك1441ذكر أن زمن تأليف املخطوط يعود إىل سنة  - 2
 Jacques Berque, les nawazil el muzaraa:ظران. نشري إىل أن اهتمام جاك بريك باملخطوطات العربية كان يف وقت مبكر - 3

d’après le miyar eljadid wazzani, Rabat 1940.                                                   
4 - paris1978.  
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  1Houari Touati: هواري توايت -2
كتب الباحث الفرنكوجزائري حول موضوع من كتاب الدرر يف جملة الدراسات اإلسالمية     

 En relisant les nawazils mazouna marabouts et chorfa au: بعنوان
maghreb central au xve siècle, studia islamica, N lxIx(69)paris 1989, 

pp75-94.                
الشرفاء يف املغرب األوسط يف ووهو حماولة استغالل مادة املخطوط يف دراسة قضية املرابطني،     

  .م15/هـ9القرن 
    : املهدي البوعبديل -3

جملة "اجلوانب اهولة من ترمجة حياة اإلمام أمحد بن حيىي الونشريسي :"كتب مقاال بعنوان     
.                                                                                                                            2 28-19،ص ص84- 83: األصالة،  العدد

النقاب عن وثيقة بالغة األمهية يف دراسة حياة حيىي املازوين،  رياجلزائ الشيخ البوعبديلكشف     
؛ حيث "الدرر املكنونة يف نوازل مازونة"ومؤلفه، و هي عبارة عن تقريظ الونشريسي لكتاب 

 شيخنا"حيىي املازوين بـ يالونشريسي، وفيه يصف الونشريس يقول ناسخه أنه نقله من خط
ظروف انتقاله إىل تلمسان، وقد أفادنا ذلك، املازوين، و ،كما ذكر نسب..." ومالذنا  نامفيدو

  . 3وفتح آفاقا جديدة يف البحث
  : رسائل حبث جامعية حول كتاب الدرر -4
  : اختاذ مادة الكتاب كأساس للبحث: 4-1

من خالل كتاب  ،و هو دراسة جوانب من احلياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغريها    
  :، ومن ذلك نذكر " الدرر املكنونة"
جوانب من احلياة االقتصادية والفكرية باملغرب اإلسالمي يف القرنني "نور الدين غرداوي،  -أ

  .4"الدرر املكنونة يف نوازل مازونةم من خالل 15- 14/ الثامن والتاسع اهلجريني

                                                
1  - Directeur D"études D"école Des Hautes Etudes en Science Sociales(EHESS), 

Paris(France). 
 .م1980 مطبعة البعث، قسنطينة زارة التعليم األصلي والشؤون الدينية،إصدار و - 2
، 1964سنة. ذكر البوعبديل أن الشيخ نعيم النعيمي مفتش الشؤون الدينية بوالية قسنطينة هو من اكتشف هذا التقريظ بعد استقالل اجلزائر - 3

املقال،  : انظر. يسعد بقرية الدبة ناحية قلعة سيدي راشد قرب غليزانمن كتاب الدرر من خزانة الشيخ عبد القادر بن  ةبعد أن استعار نسخ
 .26ص

 .م2006عبد العزيز األعرج، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر  -ماجستري، إشراف د -  4
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وقد  وقد قدم غرداوي فرضيات حول حياة املؤلف إال أنين رأيت أنه جانب فيها الصواب،    
  .أوضحت ذلك يف موضعه من قسم الدراسة

  .، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر "احلياة االجتماعية من خالل كتاب الدرر"علي شعوة،  -ب 
  . 1ذكر غرداوي يف رسالته أنه بصدد القيام ذا البحث    
 Elise Vogue, la société rural du maghreb central d’après les-ج

nawazils mazuna (IXe/XVe siécle )-doctorate a l’univesité Paris 
1(pantéon Sorbonne)-thése sous la direction de Françoise micheau .  

، وقد مت التأكد 2 ايف أحد مقاال األطروحة بأا بصدد اجنازهاهذه  ةالفرنسي ةالباحث تذكر    
  .م جبامعة باريس2005ها سنة قشتمنان م
  :من املخطوط ) أجزاء(حقيق بعض املسائل السعي لت: 4-2

تسارعت وترية االهتمام مبخطوط الدرر من استغالل مادته يف البحث إىل العمل على دراسة     
على وجود رسائل قيد  3وحتقيق مسائله لتيسري استفادة الباحثني منه، وانطالقا من كالم غرداوي

زائر، وبعد اإلطالع على مكتبة املعهد جامعة اجل–البحث يف هذا اإلطار مبعهد أصول الدين 
  :توصلت إىل

  :مناقشتهما ومها تالتأكد من وجود رسالتني مت -أ
  .4)أصول الفقه(ماجستري " مسائل البيوع من خالل كتاب الدرر" زهرة شريف،  -
و  .5)أصول الفقه (، ماجستري "مسائل األميان و النذور من خالل كتاب الدرر"عثمان محادة،  -

،وهو ما شجعين على املضي )أ، ر، ح(تمد يف حتقيق منت املخطوط على ثالث نسخ فقطقد اع
  . قدما يف هذا البحث باعتبار حصويل على ست نسخ

  :ومهارغم إحلاحي  طالع عليهماوجود رسالتني يف فهرس املكتبة مل أستطع اال -ب
       .6)الفقه أصول(ماجستري " تاب الدرر مسائل احلبوس من ك"حممد ياسني الداودي  -
  

                                                
 .81، صنفسهرجع املغرداوي،  - 1
2 - Elise Voguet, le maghreb centrale au IX/XVsiécle (résistance a l’idéal islamique d’unité .Séminaire de 

l’école- doctorate, hypothèse publication de la Sorbonne, paris janvier2003, p225.                                
  .81سابق، ص غرداوي، مرجع - 3
 .434ط:م، رقم 2007جامعة اجلزائر  حممد عيسى-د: رافإش - 4
 .529ط: نصرية دهينة، رقم-د :إشراف -  5
 .نور الدين محزة-د :إشراف -  6
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   .1)أصول الفقه (، ماجستري "مسائل الغصب والتعدي من كتاب الدرر"عيسى مداح،  -
  :عدم العثور على عنوانني ذكرمها غرداوي، ومها  - ج
  ".من خالل كتاب الدرر الزكاةمسائل "يسمينة منصور،  -
 ".مسائل اجلهاد من خالل كتاب الدرر"مصطفى مسعودي،  -
  :قيق كامل ملخطوط الدررالسعي إىل حت -5

 2لتحقيق منت املخطوط كامال"خمتار حساين "الباحث اجلزائري  قبلجاءت هذه احملاولة من     
يف البداية لالعتقاد يف أن ذلك سيساعد يف ضبط النص، غري أن هذا التفاؤل تبدد  ت،وقد استبشر

من نسخ هلذا  يما توفر لد بينه و بني اتقارنامل وىلأ يعقدعند على هذا العمل، و اطالعيعند 
، وال يرقى إىل درجة التحقيق لعدم 3أنه جمرد نشر فتبني يل، كان هو قد اعتمدها املخطوط

املقابلة بني متون  عند عملهعدم االستئناس برأيت و. استيفائه املواصفات العلمية هلذه العملية
و مقترح يف املعيار، وترتيبها،  اإلشارة إىل مدى تطابق عناوين املسائل كما ه ءاملسائل، واستثنا

  :وذلك للمآخذ التالية
اجلهاد واألميان "خاصة بعض مسائل " نشرية حساين"سقوط مسائل عديدة بصفة ائية من  -

نسخة املكتبة الوطنية :على نسخ جيدة مثل –كما قال - بشكل غري مربر رغم اعتماده"والنذر 
  . التحقيق من موضعهاجلزائر،  وسنشري إىل ذلك يف –باحلامة 

  يف املخطوط  تعدم احترام ترتيب املسائل كما ورد -
  .جتاهل إثبات املقارنة بني خمتلف النسخ اخلطية يف اهلامش -
  .تداخل متون بعض مسائل املخطوط مع بعضها البعض  -
  . أخطاء لغوية، وكتابية يف ضبط بعض ألفاظ، وعبارات النص املنشور -
  للونشريسي يف ضبط النص املنشور وترجيح، ما ورد فيه، " املعيار "اعتماد الباحث على كتاب  -
  
  

                                                
 .نور الدين محزة-د :إشراف -  1
  .م يف ثالثة أجزاء2004نشر حتت إشراف خمرب املخطوطات، قسم علم املكتبات، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بوزريعة، جامعة اجلزائر  - 2
 "ت يف الكتاب و نشر هلذا الكتاب املهم، ونعتذر عن بعض األخطاء اليت تواجدألن ما قمنا به ه: "أقر الباحث بذلك يف مقدمته املقتضبة بقوله -  3
 .35،ص1، ج)مقدمة النشر(املرجع نفسه   :انظر. 
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  .  1مما أوقعه يف نفس األخطاء، منها أخطاء تارخيية واضحة جدا
يف أهليته  تعدم وجود ما يدل على أن العمل حظي مبراجعة أهل االختصاص كالفقهاء للب -

  ". املعيار"للنشر، والتداول،  عكس ما فعله حممد حجي عند نشره كتاب 
  . من النشر"نوازل اجلامع "إسقاط الربع الرابع من املخطوط، وهي  -

  : فيمكن حصرها فيما يلي جيابياتاإلأما 
إن املآخذ املذكورة ال تلغي تقدير اهود الذي قام به الباحث الذي أبان عن مزايا ولو على     

  :قلتها منها
  . بعض نسخ املخطوط، مما يسهل العثور عليها ودوجمني إىل أماكن تإرشاد الباحثني، وامله -
  . مما يؤسس لعمل تكاملي يف املستقبل"املعيار "االحتفاظ بعناوين املسائل املقترحة يف كتاب  -
  .إثارة االهتمام ذا املخطوط لدراسته، وحتقيقه وفق املعايري العلمية -

أصبح و سني يف خمتلف فنون املعرفة،لفد جلب كتاب الدرر انتباه كثري من الدارويف األخري     
  .، أو خارجها زائرسواء يف جامعات اجل ،مصدرا هاما لعشرات البحوث والدراسات

  الصعوبات
طيلة مراحل اجناز هذا اجلهد واجهتين عقبات وصعوبات مل تقوض عزمييت على مواصلته حىت     

  :النهاية، وقد تعددت أشكاهلا يف كل مرحلة منها
؛ إذ ال خيفى على أحد حداثة هذا النوع من البحوث يف )حتقيق النصوص(وع طبيعة املوض -

  .بالدنا، واملتاح منها مل يراع يف معظمه املنهجية املطلوبة لدراسة وحتقيق املخطوطات
اختيار موضوع البحث، فقد كان من املأمول العثور على خمطوط يف التاريخ، ولكن القدر  -

لفقه النوازيل، وهو حتد جيعل اجلهد مضاعفا يف تطويع البحث خلدمة قادين إىل انتقاء خمطوط يف ا
  .التاريخ من أوجه عديدة

  احلصول على النسخ اخلطية، وقد وفقت يف احلصول على ست منها رغم ما صاحب ذلك من -
   

                                                
هـ بشأن 5يف غزوة األحزاب سنة -صلى اهللا عليه وسلم-هو املشاور من قبل الرسول" بن األسود داملقدا"أن  6همن ذلك إقراره يف املسألة ج - 1

هذه و). سعد بن معاذ وسعد بن عبادة(شورة كانت للسعدينح مع قائد غطفان على ثلث مثار املدينة، مع أن الثابت تارخييا ويقينا أن املاقتراحه الصل
عن حادثة ثلث و. ، و سنثبت ذلك يف التحقيق"م" ، و"ر"كالنسخة " الدرر املكنونة"من ورودها يف بعض نسخ خمطوط  تاملعلومة اخلاطئة تأكد

مصطفى : تابن كثري، السرية النبوية،  .   3/234: م1936ده، مصر أوال وابن هشام، السرية النبوية، مطبعة مصطفى احلليب: انظر . دينةمثار امل
 . 3/201: م1971عبد الواحد، دار املعرفة، بريوت 
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وتباعد أماكن وجودها بني شرق البالد وغرا وخارجها،  1سفر ووساطات وتبادل منافع أحيانا
ون أربع نسخ يف أقراص مضغوطة قد صعب من عملية االستفادة منها أثناء البحث، لكن ك

وخباصة يف عملية إعادة كتابة النسخة األم، مث املقابلة وما تتطلبه من دقة ووقت، مع إدامة اجللوس 
أمام احلاسوب وتأثري ذلك على حاسة النظر، وكذا اإلرهاق اجلسمي واملعنوي، والذي طال 

  !أحيانا احلاسوب
، ادة العلمية للبحث؛ فقد يستغرق الوصول إىل حتقيق كلمة أو عبارة شهورا طويلةمجع امل -
رغم  ى الوصول إليهاصعتسلزم العودة إىل خمطوطات أخرى ييستكون حتقيق بعض املسائل و

   .2السعي إليها
بحث، مما جيعل عامل والبحث، وتباعد مقرات السكن والعمل وال يف التدريساملزج بني العمل  -

، ومع ذلك كنت دوما اعمل على االستقرار الضروري الجناز هذه الدراسة مفقودا وصعب املنال
فِّقْتحتدي هذا الواقع، وأرجو أن أكون قد و.  

التعرض لضغط متواصل بفعل صعوبة التحكم يف الوقت إلاء البحث يف املدة القانونية احملددة  -
عهد، وهو ما جيعل التوجس دائما من عواقب التأخري، واإلحراج من طلبات لذلك من قبل إدارة امل

متديد آجال املذكرة، واليت حلسن احلظ لقيت آذانا صاغية، فلقسم التاريخ واللجنة العلمية 
  .وللمجلس العلمي كامل التقدير والعرفان

على " ن والنذورمسائل األميا"هناك صعوبات تقنية ال ختطر على بال مثل ضياع جهد كتابة  -
احلاسوب لعدم االحتراز من عواقب فريوس مدمر، إضافة إىل إعادة النظر يف منت البحث املكتوب 
من قبل اآلخرين ملا حيتاجه من تنظيم وعناية خاصة، حىت يخيلُ إِلَي أحيانا أين بصدد إعادة كتابته 

ية عند البعض والوقت املرصود من جديد، نظرا لطبيعة لغة املخطوط واصطالحاته غري االعتياد
  .لتحقيق ذلك

ويف األخري ال يسعين إال تقدمي أمسى عبارات الشكر واالمتنان لكل من قدم يل يد املساعدة      
من بعيد أو قريب يف اجناز هذا البحث بدء من األستاذ الدكتور املشرف إبراهيم حباز حفظه اهللا، 

                                                
قابل احلصول على صورة طبق األصل وهكذا فقد كان من الضروري مقايضة أحدهم مبنحه صورة طبق األصل من نسخة من خمطوط الدرر م -  1

 .من نسخة أخرى ال أملكها
من خارج البالد، لكن املكلف أحضر أجزاء املخطوط  للخمي "التبصرة"من ذلك بدل اجلهد واملال للحصول على ما يوافق مسائل كتاب  -  2

 .اليت ال توافق املنت احملقق، مما فوت فرصة توظيف مؤلف هام يف البحث
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ب األوفياء، راجيا من اهللا عز وجل أن جيعله خالصا وباقي األساتذة الكرام والزمالء واألصحا
  .  لوجهه الكرمي، ولروح الفقيه حيىي املازوين الطاهرة

  .واهللا من وراء القصد وهو املستعان وعليه التكالن   
             وحــقم فـريــد                                                   

  .م2010نوفمرب 20/ هـ1431ذي احلجة 14لسبت يوم ا/ سكيكدة- سيدي مزغيش    
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  املذهب املالكي: املبحث األول
  املذهب حىت اية العصر املوحدي نبذة عن مسار:املطلب األول-

وكانوا مبكان من  ،األئمة األربعة من علماء األمصارلقد انتهى فقه أهل السنة واجلماعة إىل       
حسن الظن م، فاقتصر الناس على تقليدهم لذهاب االجتهاد وصعوبته، وتشعب العلوم اليت هي 

ذا، ومدعي االجتهاد هلـذا العهـد مـردود    موارده باتصال الزمان فال حمصول اليوم للفقه غري ه
  . 1منكوص على عقبه، مهجور تقليده

النـهر   ءثالثة مذاهب أكثرهم باملشرق كأهل العراق والشام ومصر وما وراو وإذا كان مقلد     
اخـتص   2ن إمام دار اهلجرة مالك بن أنس األصبحيإف ،ومسلمة اهلند والصني وبالد العجم كلها

 3ن كان يوجد يف غريهم إال أم مل يقلدوا غريه إال يف القليـل، إواألندلس، ومبذهبه أهل املغرب 
الغرب اإلسالمي يف حياة مؤسسه بواسطة تالميذه، و عرف طريقه حن ذلك أن املذهب املالكي قد

الثـامن  /جري اهلبل أصبح املذهب الرمسي للدولة اإلسالمية يف األندلس يف سبعينات القرن الثاين 
  .مرامها ألي من مذاهب اإلسالم األخرى  زوتلك مرتلة ع، 4يالديامل

، وفقـه  5وهكذا رجع تالمذة مالك إىل أوطام ببالد املغرب اإلسالمي حيملون كتابه املوطأ     
  علي ومنهم كذلك من أوتاد املغرب، وتد؛ 6ومن هؤالء األوائل البهلول بن راشدإمام دار اهلجرة،

                                                
   رحممد إبراهيم علي، إصطالح املذهب عند املالكية،دا.     430م، ص2003 ت، بريو1الفكر، ط ربن خلدون، املقدمة، دا عبد الرمحن - 1

 .11م، ص2000، ديب2البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، ط
خذ عن شيوخها ،مث قعد أاملنورة ،و عاش يف املدينة: )م795-712/ـه179-93(صبحي، أبو عبد اهللا نس بن مالك األأاإلمام مالك بن  - 2

ابن : انظرلترمجته . األئمة األربعة عند أهل السنة دو أححامل املذهب الذي عرف بامسه ،وانتشر يف اآلفاق ،وهو للدرس واإلفتاء حىت تويف وهوا 
الرائد  رإحسان عباس، دا: ت الفقهاء، تإسحاق الشريازي، طبقاو أب.251، صم1971/هـ1391رضا جتدد طهران : تالندمي، الفهرست، 

 .29-17املذهب، ص ص جابن فرحون، الديبا .1/102:يب املدارك القاضي عياض،ترت.  68-67ص ص، م1981، بريوت2العريب، ط
 .430ابن خلدون، املقدمة، ص - 3
عياض : انظر.  لدولة األمويةثاين ملوك ا)م796-756/ـه180-139(هشام بن معاوية بن عبد الرمحن "كان ذلك يف عهد أمري األندلس  - 4

 ".وصري القضاء والفتيا عليه  ،مالك بخذ الناس مجيعا بالتزامهم مذهأ:"وقال عنه .  1/80:ترتيب املدارك 
جعفر املنصور حيث قال  وقد ألفه استجابة لطلب من اخلليفة العباسي أيب، أشهر مؤلف لإلمام مالك مجع فيه بني احلديث والفقه: املوطأ  - 5
  .فصنفه ومساه املوطأ أي املسهل ". د ابن عمر، ووطئه للناس توطئة ئباس، وشداعفضع أنت للناس كتابا ينتفعون به؛ جتنب فيه رخص ابن ..."له
ابن خلدون ورحلته شرقا وغربا، اعتناء أبو صهيب الكرمي، .   1/442: ابن خلدون، العرب.    191/ 1: ترتيب املدارك ،القاضي عياض :نظرا

 . 2106م، ص 2005ألفكار الدولية، الرياض بيت ا
أو  182نه عرض عليه ابنته، تويف إمسع من مالك، وقيل . العلم رالدعوة، غزي بعمر، ثقة، جمتهد، ورع، مستجاو أب: البهلول بن راشد - 6

-52م، ص ص 2006امعية اجلزائر العرب التميمي ، طبقات علماء افريقية، نشر حممد بن أيب شنب، ديوان املطبوعات اجلو أب: انظرهـ 183
61. 
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. عرفهم بهد املغرب، وفسر هلم قول مالك، ودخل املوطأ إىل بالأن أول مو هو،1التونسيبن زياد 
 ت( 2أما باألندلس فقد وجل إليها املذهب املالكي بيد زياد بن عبد الرمحن املعـروف بشـبطون  

الذي رحل إىل املدينة ) م848/هـ234ت( 3بعده جاء حيىي بن حيىي الليثيو، )م809/هـ194
ب املوطأ، ومساه عاقل األندلس، وقد رجع بعلم غزير وحديث املنورة، ولقي مالكا وروى عنه كتا

فدرست تلك : "جم، فأكب الناس عليه، واقتصروا على روايته دون ما سواها، وقال ابن خلدون
  .4"خذ الناس يف هذا الكتاب هلذا العهد شرقا وغرباأ،فربوايته  بن حيىي املوطآت إال موطأ حيىي

هب املالكي يف بالد الغرب اإلسالمي حيث رحل أسد بن الفرات مث حدثت النقلة النوعية للمذ    
أوال، مث انتقل إىل مذهب مالك وكتب فيه عن ابن  6من افريقية، فكتب عن أصحاب أيب حنيفة 5

  ،وافت الناس إىل تلقف ما فيها فقرأهاوجاء ا القريوانيف الفقه "األسدية "كتابه  7القاسم
  
  
  

                                                
.    به تفقه سحنونوهـ، 182بارعا يف الفقه تويف سنة  ،متعبدا ،مأمونا ،مسع من مالك املوطأ، كان ثقة: و احلسنأب ،علي بن زياد التونسي- 1

 ضاملالكي، ريا.   1/326املدارك ، عياض.   152سابق، ص رالشريازي، مصد.   253-251سابق، ص ص رالعرب متيم، مصدو أب: انظر
 ،ص1983بشري البكوش، دار الغرب اإلسالمي، بريوت: تالنفوس، 

فقيه األندلس، كان واحد زمانه ،ورعا، بأول من ادخل موطأ مالك األندلس، مساه أهل املدينة :عبد اهللا زياد بن عبد الرمحان و أب: شبطون - 2
 .1/349 :املدارك، عياض.    152سابق، ص ر، مصديازالشري  :انظر.  هـ199أو  194أو  193تويف  عام . زاهدا

،غري انه امتنع عن تويل القضاء سمسع من مالك، وابن القاسم، به انتشر مذهب مالك يف األندل): م847/هـ233ت(حيىي بن حيىي الليثي  - 3
 .2/534: ركاعياض، املد.    153-152ص صس،  مالشريازي، : انظر   .فزاده ذلك قدرا عند والة األمر

 .2107، صشرقا وغربا ابن خلدون ورحلته - 4
 ،على فقه أيب حنيفة ارحتل إىل العراق واطلع. تلميذ مالك، وابن القاسموصقلية،  حعبد اهللا القاضي الفقيه، فات وأسد بن الفرات بن سنان، أب - 5
  .ودفن ا  هـ213مضى غازيا يف جزيرة صقلية سنة صاحب األسدية اليت مجع فيها بني منهج احلنيفة وآراء املالكية ،تويف بعد أنو وه
 .2/465:عياض املدارك .    83-81العرب التميمي، ص صو طبقات أب.     156-155ص صس،  مالشريازي، : انظر

ة، طلب اجلماعوأحد األئمة األربعة عند أهل السنة ): م767-699/هـ150-80(النعمان بن ثابت التيمي بالوالء، الكويف: أبو حنيفة -  6
فهرست : انظر  .قيل إن اخلليفة املنصور العباسي أحل عليه يف تويل قضاء بغداد فأىب، فحبسه حىت مات. اإلفتاءوالعلم يف صباه مث انقطع للتدريس 

الفروق  وادث الزمان،عربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حاليافعي، مرآة اجلنان و          .:ابن خلكان، وفيات األعيان.     252ابن الندمي، ص
 .8/36: الزركلي، األعالم.    312-1/309: م1993 ، القاهرة2النشر، طواحلديثة للطباعة 

مسع ا وولد مبصر، مث انتقل إىل املدينة ): م806-749/هـ191- 132(عبد اهللا عبد الرمحن بن القاسم بن خالد العتقىو أب: ابن القاسم - 7
العتقى كما ذكر عياض نسبة إىل العبيد الذين نزلوا الطائف و. كان شيخا لسحنونورواته، وابرز تالمذته  حدأدروس مالك عشرون سنة فأصبح 

.  252ابن الندمي، م س، .  150الشريازي، م س، ص: انظر .  له مساع من مالك عشرون كتابا. فجعلهم أحرارا - صلى اهللا عليه وسلم-إىل النيب
فؤاد سيزكني، .  58خملوف، شجرة النور الزكية، ص. 147-146، الديباج املذهب، ص صونابن فرح.  433/ 2:القاضي عياض، م س

 .142م، ص1983/ هـ1403 حممود فهمي، طبع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، السعودية: ، ترمجة1، ج1تاريخ التراث العريب، مج



  
 

31

خري إىل مصر، وعارض ابن القاسم مبسائل األسدية، فرجع عن الكثري ، مث ارحتل هذا األ1سحنون 
ألسد أن يأخذ بكتاب سحنون على ما كان فيها من اختالط املسائل " ابن القاسم "منها، وكتب 

ن عكف أهل القـريوان علـى   أ، وانتهى املطاف ب"املدونة واملختلطة "يف األبواب فكانت تسمى 
  .3العتبية حملمد العتيبو 2واضحة البن حبيباملدونة، وأهل األندلس على ال

نه وبفضل جهود القاضي سحنون غلب املذهب املالكي يف افريقية، وسائر أقطار املغـرب  إ      
قاطبة، وفض حلق املخالفني، واستقر املذهب بعده يف أصحابه، وتوسعت قاعدته على مر العصور، 

ة األمهية، وشيدت املدارس وتنوعت مناهجهـا  ا يف غايقهيوخلفت حركة التعليم والتأليف تراثا ف
 التلمسانية واملدرسة الفاسـية –التونسية واملدرسة البجائية –ومشارا؛ فكانت املدرسة القريوانية 

  .5وكلها فروع للمدرسة املغربية املالكية ،4واملدرسة األندلسية
موا بأم يعارضـون  هِأهل األندلس اتهب مالك منذ عهد األغالبة إىل درجة أن مذوهكذا سيطر 

ولكن األمـر مل   ،6الفقهاءبكالم مالك كما صرح بذلك أحد - عيه وسلمصلى اهللا–كالم النيب 
نتيجة تغيري احلكام  ،تالءات وحمنابيستمر ذه البساطة فقد تعرض املذهب املالكي ورجاالته إىل 

                                                
أصله شامي من محص، قيل مسي ): م854-776/هـ240-160(يسعيد عبد السالم سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخو أب: سحنون - 1

افريقية، تفقه على كبار تالمذة مالك إليه الرئاسة يف العلم باملغرب وباسم طائر حديد حلدته يف املسائل، كان ثقة، صاحلا، فقيها، قاضيا، انتهت 
طبقات أيب العرب التميمي، : انظر .يف املذهب بعد املوطأ منهم ابن القاسم الذي روى عنه كتاب املدونة على فقه مالك، فكانت أعظم تأليف

النباهي املالقي، .  626- 2/585: عياض، م س.  157-156الشريازي، م س، ص ص.  458-1/443: املالكي، رياض النفوس.  101ص
.  30-28ت، ص ص-لتوزيع، بريوت داوالنشر و،املكتب التجاري للطباعة )تاريخ قضاة األندلس(الفتياواملرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 

 .4/5: الزركلي، مر س   . 70-69خملوف، شجرة النور، ص ص
 ترمجتهحول  انظر". الواضحة يف السنن والفقه: "صاحب كتاب) م852/هـ238ت(مروانو عبد امللك بن حبيب السلمي، أب: ابن حبيب - 2

 .قسم التحقيق من هذا البحث "الواضحة"وعن كتابه 
كان . نظرائهموصبغ وأسحنون وسعيد بن حسان وعبد اهللا، مسع من حيىي بن حيىي الليثي و حممد بن امحد بن عبد العزيز العتيب، أب :العتيب - 3

. هـ254قيلوهـ، 255تويف سنة. املذاهب احلسنةوحافظا للمسائل جامعا هلا، عاملا بالنوازل، عظيم القدر عند العامة، من أهل اخلري واجلهاد، 
قد اهتم ا عامل األندلس ابن رشد وهي مساعات أحد عشر فقيها مالكيا، ويعرف اختصارا بـ العتبية، و، "املستخرجة من األمسعة: "ابهاشتهر بكت

السيد عزت العطار احلسيين، : الرواة باألندلس، ضبطوابن الفرضي، تاريخ العلماء : انظر".  التحصيلوالبيان :"بالشرح يف كتابه) هـ520ت(اجلد
 .                  146-3/144:عياض، املدارك    .9-2/8: م1954هرة القا

حممد إبراهيم : انظر حوهلا.املصرية واملدرسة العراقية، ولكل منها فقهاؤها البارزين ةاملدرسمدرسة املدينة و: سة املغربية هناكإضافة إىل املدر - 4
 .72-62ص صعلي، اصطالح املذهب، 

 .4ص، 2008املالكي يف الغرب اإلسالمي، دار الفجر ،قسنطينة نذير محادو، املذهب  - 5
: م1980/هـ1400، بريوت1ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، دار اآلفاق اجلديدة، ط: انظر. يعزى هذا القول البن حزم الظاهري - 6
عبد الرمحن بدوي، : ن الفتح العريب إىل اليوم، ترمجة لفرد بل، الفرق اإلسالمية يف الشمال اإلفريقي مأ. 6/356: الونشريسي، املعيار. 4/237

إبراهيم فخار، قسم -، إشراف د)دكتوراه(إبراهيم حباز، القضاء يف املغرب اإلسالمي .449، ص1981، بريوت 2دار الغرب اإلسالمي، ط
 .2/385: م1997/هـ1417التاريخ، جامعة منتوري، قسنطينة
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رج منها أقوى من أي وصارع لقرون عديدة مذاهب اخلوارج، والشيعة، واملبتدعة، وخ، والدول
  .وقت مضى 

املذهب بنشر دعوم، وإحالل املذهب الكـويف ،ونـال   و ن حمد الفاطميوعبيو لقد حاول بن    
لكنهم صربوا وظفروا يف النهاية، وجاء الفرج على ،1ىال تعد وال حتص افقهاء املالكية من ذلك فتن

هد الشيعة، ومحـل أهـل   الذي نقض ع 2 )م1062/هـ454ت(ن باديس الصنهاجي ب يد املعز
ني إىل غريهم من بين العباس وأزال ب اإلمام مالك وصرف دعوة العبيدياملغرب على التمسك مبذه

  .هم من السكةءأمسا
أما يف عهد الدولة املرابطية فقد حظي املذهب املالكي بعناية شديدة من لدن أمراء الدولـة        

ب املذهب وعمل مبقتضاها ونبذ ما سواها، وكثر فنفقت يف ذلك الزمان كت"حىت بالغوا يف ذلك، 
، بل وعملت الدولة -صلى اهللا عليه وسلم –ذلك حىت نسي النظر يف كتاب اهللا وحديث الرسول 

قرب ما يكون للمذهب مثل كتاب اإلحياء أليب حامد الغـزايل  أكان و على مقاومة أي فكر، ول
احلسن علي بن يوسـف  و املؤمنني أب ونبذ العمل به أمري،3م الذي أمر حبرقه1111/هـ505ت(

، إضافة إىل التشديد بإنكار اخلوض يف شيء )م1143-1084/هـ537-500( بن تاشفني 
  .4من علم الكالم، وهذا كله لفسح الطريق أمام ترسيخ علم فروع مذهب مالك

عـوة  ن عادت إىل املذهب املالكي يف عهد املوحدين القائمة علـى د أولكن املعاناة ما فتئت      
أن و ويبد ،شعرية والظاهرية واالعتزال والتصوفاألوالذي مزج بني اإلمامية  5املهدي بن تومرت

ة عوداضطهاد فقهاء املالكية ونسف مؤلفام إمنا يعود إىل جانب سياسي أكثر منه ديين خوفا من 
قام ، وتبعا لذلك 6املرابطية البائدة الذين قد ينازعوم السلطة يف أي وقتالروح إىل أنصار الدولة 

                                                
 .التعذيب و ضتهم حلكم الشيعة وممارستهم بافريقية إما بالقتل أدفع بعض علماء املالكية جراء معار - 1
  ) .   م1062-1015/هـ454-406(سنوات، وحكم مابني 8رابع ملوك الدولة الزيرية الصنهاجية، بويع وعمره : املعز بن باديس  - 2
ن كتاب أعمال األعالم فيمن بويع من ملوك اإلسالم قبل القسم الثالث م(ابن اخلطيب الغرناطي ،تاريخ املغرب العريب يف العصر الوسيط  :انظر   

 .   73، ص 1964خمتار العبادي وحممد إبراهيم الكتاين ،دار الكتاب، الدار البيضاء  :  ت، )االحتالم
حممود علي مكي، : ابن القطان املراكشي، نظم اجلمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، حتقيق   :انظرحول حادثة إحراق كتاب اإلحياء  - 3

املراكشية، إشراف سهيل زكار  احللل للموشية يف ذكر األخبار ،جمهول          .72-70م، ص ص1990، بريوت 1دار الغرب اإلسالمي، ط،
 .104م، ص1979،  الدار البيضاء 1عبد القادر زمامة، دار الرشاد احلديثة، طو
، ص 1994للنشر والتوزيع، القاهرة  حممد زينهم حممد عرب، دار الفرجاين: غرب، حتقيقعبد الواحد املراكشي، املعجب يف تلخيص أخبار امل - 4

151. 
   167-61ابن القطان املراكشي، مصدر سابق ، ص ص :  انظر حول دعوة املهدي بن تومرت، - 5

 . 168-155املراكشي، املعجب، ص ص .   119-103جمهول، احللل املوشية، ص ص     
 .59جع سابق ،ص نذير محادو، مر - 6
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-1184/ هـ595-580(كم مابني احليوسف املنصور الذي تويل يعقوب بن "أمري املوحدين 
فبادر إىل إحراق كتـب   ،تقويض انتشارهو بإصدار أوامر دف إزالة املذهب املالكي أ)م1198
مـن  محل الناس على الظاهر "ومل يكتف بذلك بل  ،فانقطع علم الفروع وخافه الفقهاء، املذهب

وكان جيعـل  ، "مث السعي إىل اختاذ جمموع يف مجيع بالد املغرب للدرس واحلفظ ،القرءان واحلديث
  .1"ملن حفظه اجلعل السين من الكسا واألموال 

إن هذه اإلجراءات مل يطل ا الزمان؛ فاملنصور نفسه الذي بادر إىل كل هذا القمـع ضـد       
 من األحيان استخفافه بسذاجة الرعية يف إمياا بنبؤات املذهب املالكي ورجاالته مل خيف يف الكثري

حـد  أاملهدي بن تومرت، فقد ذكر املراكشي أن أمري املؤمنني أبا يوسف املنصور قد طلب مـن  
نـه  إاهللا عز وجل انه ال يقول بعصمة ابن تـومرت بـل    الشيوخ الصاحلني أن يشهد له بني يدي

، فاستهجن فوجده يذكر تواليف اإلمام املهديعلم من ال حيفظ حدهم عندما سأله عماأغضب من 
ا حكمك أن تقول قـرأت كتـاب اهللا   ما هكذا يقول الطالب إمن:"ورد عليه بالقولاملنصور ذلك 

  .2"يئا من السنة، مث بعدها قل ما شئتوقرأت ش
اخلارجية خاصة وم تضعضع احلكم املوحدي بفعل اهلزات الداخلية، 13/هـ7ويف بداية القرن     
م، وراحت الدولة إثرهـا  1212/هـ609(الزام أمام النصارى يف معركة حصن العقاب سنة ا

تفقد قوا وهيبتها وبالتايل كانت العودة التدرجيية إىل احلياة الدينية املستمدة من فروع مـذهب  
 هـ629-624( العالء إدريس بن يعقوب املنصور  مالك، وملا آل احلكم إىل اخلليفة املأمون أيب

، وكان عاملا كاتبا أديبا، فصيحا، بليغا، دق آخر مسمار يف نعش املهدويـة،  )م1226-1231/
واعترب كل ما فعله ابن تومرت من البدع اليت ال سبيل إىل إبقائها، وأعلن العودة إىل ما ألفه الناس، 

 اخلطبة ومن مجيع رسوم املوحدين، وكتب يف ذلك رسـالة و السكةوأمر بزوال اسم املهدي من 
،وكان ذلك طمعا يف استعادته ثقة الناس بالسلطة السياسـية،  3خبط يده وبعث ا إىل أقطار البالد

  .لكن ذلك مل جيد نفعا؛ حيث راحت تتهاوى يوما بعد يوم حىت سقطت
وانقسم املغرب اإلسالمي إىل دويالت ثالث باملغرب ورابعة باألندلس، وكان هذا يف صـاحل       

وكذلك كان الشأن يف . ، وعاد ليفرض سطوته التامةلفسح اال له بالكاماملذهب املالكي الذي 

                                                
 .                                                                                                   232-231املراكشي، مصدر سابق، ص ص - 1
 240املصدر نفسه، ص  - 2
                                                               .                                                    164جمهول، احللل املوشية ص - 3



  
 

34

باملذهب وفقهائه، وكان حمور النظام التعليمي ـا  باالحتفاء الدولة الزيانية إذ بادر األمراء والقادة 
  .1زدهار العلومواويف سائر دول الغرب اإلسالمي قاطبة وساهم يف توحيد املناهج 

 
  امل انتشار املذهب املالكي يف الغرب اإلسالميعو:املطلب الثاين 

تباع مذهب آخر إلقد عاش مؤلف كتاب الدرر يف بيئة مالكية خالصة، وأصبح احلديث عن      
غري جمد، وقد بسط املذهب املالكي هيمنته على مجيع نواحي احلياة الدينية والدنيوية ببالد الغرب 

إىل أسباب عديـدة  ل رسوخه واستقراره باملنطقة يعود ، ولع2استثناءات قليلة ااإلسالمي فيما عد
  :جنملها فيما يلي

رحلة املغاربة إىل احلجاز برسم احلج عن طريق مصر، فكانت املدينة املنورة منتـهى سـفرهم    -أ
منهم اإلمام مالك الذي عاش طول حياته يف  3فاقتصروا على األخذ عن علماء املدينة دون سواهم

، وهي متثل يف نفوس املغاربة رمز الـدعوة ومنبـت   –لى اهللا عليه وسلم ص–عاصمة نيب اإلسالم 
–صلى اهللا عليه وسلم –وهكذا وجد الطلبة املغاربة يف مالزمة درس مالك جماورة للرسول . العلم
  .4قبلوا عليه أميا إقبال ولزموه أمت مالزمةأف

 يكونوا يعانون احلضـارة الـيت   لتشابه البيئتني يف البداوة؛ إذ مل زميل أهل املغرب إىل احلجا -ب
 5والبدائية ،والتصلب ،وشظف العيش ،ن كان البعض فسر البداوة مبعىن اخلشونةإألهل العراق، و

جيـايب مـن   مفهومها اإلو إال أن ذلك غري دقيق، وفيه جتين مغرض؛ إذ أن املقصود بالبداوة هنا ه
مما جعل أهل املغرب مجيعـا   ،لعراقاحلال يف او الفقه ببساطة دون إعمال الرأي كما ه باستيعا
   .6ن ملالكيمقلد
ما تعلق بشخصية مالك، وتأثريه على املغاربة، وتواضعه هلم، وأخالقه العالية؛ فقد عرف عنه  -ج

اصة، إضافة إىل يبه الشديد للفتوى خبالكرم واحلرص على اخلري والزهد فيما بأيدي الناس والوالة 

                                                
م، 2004/هـ1425بوبة جماين، جامعة قسنطينة  -د: ، قسم التاريخ، إشراف)ماجستري (عبد اجلليل قريان، السياسة التعليمية للدولة الزيانية  - 1

 .172ص 
وبقايا من األحناف يف اجلزائر  .اطق عديدة من املغرب اإلسالمي كبين مزاب باجلزائرباضي حىت اليوم يف منمن ذلك بقاء أقلية من املذهب اإل - 2

                                                                                                               .والبليدة
                                                                                .                             431ابن خلدون، املقدمة، ص - 3
.                                                                                                    14، صت-، بريوت د1الفكر العريب، ط رنس، داأمالك بن  مزهرة، اإلماو حممد أب - 4
 .34نذير محادو، مرجع سابق ص:انظر ."اهلادي روجي إدريس "هذا التفسري للباحث الفرنسي  - 5
 .431ابن خلدون، املقدمة، ص - 6
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وإقباله على مـا ينفـع   –صلى اهللا عليه وسلم –ويه من حديث النيب وحتريه الشديد ملا ينقله، وير
  . وتركه خالف هذا

عندما قدم عليه حيث قام لـه   1ومن عنايته بالطلبة املغاربة ما حصل له مع عبد اهللا بن فروخ     
وحصل مثل ذلـك  ". هذا فقيه املغرب :"ووصفه فقال وأقعده إىل جانبه وأشركه يف جواب جملسه

 هعرض عليه أن يزوجه ابنته، وملـا جـاء   احىت قيل إن مالك 2هللا بن عمر بن غامن الرعيينمع عبد ا
، وقد مجـع  "فلم أزل عنده مكرما:"تالمذته أكرمه حىت قال عبد اهللا كتاب ابن غامن يوصيه بأحد

 :ء والعقول من أهل األمصار ثالثـة إن أهل األمن والذكا: "مالك الثناء على أهل املغرب يف قوله
  .، فكان لسلوكه هذا األثر احلسن يف نفوس املغاربة 3"الكوفة، مث القريوان  دينة، مثامل

يف ذلك كله أكثر حضورا مـن   نمما خيتص مبالك أيضا طول عمره وطول فترة إفتائه، وكاو     
  .4الشافعيو ،أيب حنيفة

النـواة األساسـية    دور املسجد واملؤسسات العلمية يف انتشار املذهب املالكي؛ فاملسجد ميثل -د
قضاة املالكيـة  ومجيع الناس، ومل يغفل فقهاء  قبلحلركة التعليم يف الغرب اإلسالمي الرتياده من 

د عمد إىل طرد قكان ويل القضاء حىت وفاته وهذه األمهية، فقد ذكر أن سحنون صاحب املدونة، 
  .توجسا من تأثريهم 5فض حلق املخالفني يف املساجدواملخالفني للمذهب، 

                                                
سكن وقيل ولد باألندلس، . حممد، فقيه مالكي من العلماء احملدثني، من أهل افريقيةو أب): م792- 733/هـ176-115(عبد اهللا بن فروخ  - 1

يعرف بامسه مجع فيه أقوال اإلمامني أيب " ديوان"له . دفن بسفح املقطموخرج حاجا فمر بصر يف عودته، فتويف . عرض عليه القضاء فأىبوالقريوان، 
املالكي، .  185-1/178: هـ1320معامل اإلميان، ط حجرية، تونس الدباغ،: انظر.  األهواءوالرد على أهل البدع " كتاب ومالك، وحنيفة 

.                                                                                                                            4/112: الزركلي، مر س.  60خملوف، شجرة النور، ص. 347-1/339 :عياض، ترتيب املدارك. 113/ 1 :رياض النفوس
من سكان افريقية، القاضي، الفقيه، الورع، ): م806-745/هـ190-128(عبد الرمحنو عبد اهللا بن عمر بن غامن بن شرحبيل الرعيين، أب - 2

هـ حىت وفاته، دخل الشام 171، واله هارون الرشيد قضاء افريقية من سنة "ان ابن غامنديو:"دون ما مسعه يف كتاب مسيومسع من مالك، 
.  233-1/215: الدباغ، م س.   44-43طبقات أيب العرب التميمي، ص ص: انظر. كان من الثقاتواحلجاز لطلب العلم، والعراق و

.                                                                                                     4/109: الزركلي، مر س.   62لوف، شجرة النور، صخم .  325-1/316: عياض، ترتيب املدارك.  1/143 :رياض النفوس املالكي،
 .   19، ص)نقال عن تراجم أغلبية(نذير محادو، مر س: انظر  - 3
اجلماعة، ولد بغزة، واحد األئمة األربعة عند أهل السنة /): هـ204-150(قرشي املطليبعبد اهللا حممد بن إدريس الشايف الو أب :الشافعي - 4
. عنه اخذ امحد بن حنبلواخذ عن مالك، . هـ فبقي ا حىت وفاته199قصد مصر عام وزار بغداد مرتني، وعمره سنتان، ومحل منها إىل مكة و

: فهرست ابن الندمي: انظر". األم" من أهم تصانيفه كتاب. حذق قريش يف الرميمن اوالقراءات، واعرفهم بالفقه وآدم وكان اشعر الناس 
: م1993، بريوت1ياقوت احلموي، إرشاد األريب إىل معرفة األديب، دار الكتب العلمية، ط.  73-71طبقات الشريازي، ص ص.   263ص
 . 6/26: الزركلي، األعالم.  9/53: م1988وتنعيم األصفهاين، حلية األولياء، دار الكتب العلمية، بريو أب.   5/190-218
                                                                                                        .1/54: القاضي عياض، ترتيب املدارك: انظر   - 5
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ـ 114م وجامع الزيتونة 674/هـ55وهكذا كان لتأسيس جامع القريوان سنة      م 732/هـ
م واجلـامعني  859/هـ245م وجامع القرويني بفاس عام 785/هـ169وجامع قرطبة الكبري 
  . وتأطري األتباع وبثهم يف اآلفاقكل ذلك أوجد جماال خصبا لترسيخ املذهب األعظمني بتلمسان،

عين به اإلرادة السياسية لبعض األسر واحلكام والقضاة يف التمكني للمذهب عامل سياسي ون -هـ
والدليل  ،ن ذلك يتوافق مع التزام اتمع املغاريبأاملالكي وإعطائه الصبغة الرمسية للدولة، خاصة و

الفاطميون الذين حاولوا فرض مذهبهم على الناس فحاربوه وناصبوه العـداء،   على ذلك ما صنعه
مذهبان انتشرا يف بدء أمرمهـا  :"مشهورة ألحد الفقهاء حيث قالاإلطار نستذكر عبارة هذا  ويف

  .1"ومذهب مالك بن أنس عندنا...مذهب أيب حنيفة: بالرياسة والسلطان
أمـا قضـاة   . وقد رأينا آنفا ما فعله املعز بن باديس الصنهاجي، وجهود أمراء الدولة املرابطية    

بة يف تنفيذ أحكام الشرع دون أن ميس ذلك بكفاءم وغزارة علمهـم  املالكية فقد متيزوا بالصال
بن األغلب ملا واله القضاء مهتهم وحسن أوصافهم، ومن ذلك ما قاله سحنون لألمري حممد و وعل

مات الناس وأموال هلم منـذ زمـان   ابدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعوانك فان قبلهم ظال" :مكرها
، وملا قيل لسحنون هذا منصور دخل من تونس باحلرائر". كان قبلي؛ إذ مل جيترئ عليهم من طويل

ذكر ما جرى له وقد شق ثوبه وانتزع ما بيده، فدخل منصور على ابن األغلب و ركب واعترضه
سـلين  :"لكن ابن األغلب أدرك حزم سحنون  بعد رفضه رد سيب منصور، فقال لهومع القاضي، 

  . 2 سحنونربعرض عن خأعما شئت عن حوائجك و
نه من خري القضاة يف قصد بصريته وحسن اهلدية وصالته أ 3هلاينبن معمر األ وقد قيل يف حيىي    

نه كان عدال يف قضائه، ورعا يف أحكامه، كـثري  أ 4وقيل يف ابن طالب. قناته، ال مييل بلومه الئم
  . املشاورة ألهل العلم من أهل مذهبه

  أوسع فقه على اإلطالق أصوال و ريعية؛ إذ ال يزال همرونة الفقه املالكي وكثرة أصوله التش -و

                                                
إحسان : تاملقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، : انظر). م1063/هـ456ت(يعزى هذا القول البن حزم الظاهري األندلسي - 1

جعفر الناصري وحممد الناصري، دار : تالسالوي الناصري، اإلستقصا لدول املغرب األقصى،   .2/1: م1997عباس، دار صادر، بريوت
  .2/385: إبراهيم حباز، القضاء يف املغرب اإلسالمي  .1/139: م1984الكتب، الدار البيضاء 

     .2/606، 2/596: ياض، ترتيب املداركع  - 2
استقدمه األمري عبد . شبيلية يف وقته، كان ورعا، فاضال، عفيفا، من أهل العلمإفقيه ): م840/هـ226ت( حيىي بن معمر بن عمران األهلاين  - 3

     .  55- 3/51:يب املداركتعياض، تر: انظر.  قلده قضاء قرطبةوالرمحن بن احلكم، 
العباس، من كبار أصحاب سحنون، ويل قضاء القريوان و أب): م888-832/هـ275-217(عبد اهللا بن طالب األغليب: ب القاضيابن طال - 4

   .212-3/194 :ترتيب املدارك: عياض: انظر. ظلمهموامتحن يف آخر أيامه من طرف أمراء بين األغلب جلرأته يف فضح فسادهم ومرتني، 
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خاصة األصـول   1وعشرين أصال ةبلغت أصوله جمملة ستة عشر أصال، وجمزأة أربعوكما وكيفا، 

ستحسان والعرف اليت أضفت على املذهب مرونة تيسر للناس ممارسـة  املصاحل املرسلة واال:الثالثة
يف العرف معينا هلم على حل بعض املسائل اليت مل  فقد وجدوا. مصاحلهم الضرورية دون ما حرج

احلضارية واجلغرافية مع بالد الغرب اإلسالمي،  ةيف البيئ لالختالفيطرح هلا مثيل يف املدينة املنورة 
فظهر عمل خاص به، فظهر عمـل أهـل    ومتاشيا مع العرف أصبح لكل إقليم تقريبا عمل خاص

   .2غريهاووالعمل التلمساين  قرطبة والعمل الفاسي والعمل القريواين
  أسباب استمرار املذهب املالكي: املطلب الثالث

فنوجز ما توصل إليـه   ،أما عن أسباب استمرار املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي إىل اليوم     
  :مبا يلي 3الباحث نذير محادو

وتقـديرهم،   مساندة وتدعيم السلطة للمذهب عن طريق إشراك العلمـاء يف إدارة احلكـم،   -
   .واالعتراف مبكانتهم وحرص األمراء واحلكام على تلقي العلم منهم

  .تضييق السلطة وبعض العلماء على خمالفيهم -
  .، واملذاهب السنية خباصةانفتاح املذهب املالكي  على املذاهب األخرى -
  .قوة احلجة لعلماء املذهب املالكي يف مناظرة رواد املذاهب األخرى -
  .التجديدية يف املذهب املالكي ويربز ذلك من خالل املؤلفات النوازلية املتعددة  الرتعة -
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .19م، ص 1999، وهران 1نس ومدرسة املدينة، دار الغرب، طأن األطرش السنوسي، مالك ب    - 1
 .52نذير محادو، مرجع سابق، ص    - 2
 .  73-58املرجع نفسه، ص ص    - 3
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  النـــوازل :املبحث الثاين

ونزعته  ، مرونتهببالد الغرب اإلسالمي هيتواستمراررأينا من أهم عوامل انتشار املذهب املالكي     
ينية والدنيوية، واستحضار احلكم الشرعي يف التعامل مع ما استجد من مشاغل الناس الد ةالتجديدي

بالنوازل، وكانت حصيلة هـذه الفتـاوى مئـات     وعرف ذلكفيها، وإجياد األجوبة الشافية هلا 
  .ترتيبهاواملؤلفات النوازلية أجاد فقهاء املالكية املغاربة يف مجعها وتدوينها 

  :تعريف النوازل:املطلب األول
  .من الفعل نزل النوازل مجع نازلة مشتقة :لغة     

 ىوقوعه، وعلوالنون، والزاي، والالم كلمة صحيحة تدل على هبوط الشيء :نزل: قال ابن فارس
   .1هي الشديدة من شدائد الدهر ترتل: هذا فالنازلة

  . 2والنازلة الشدة من شدائد الدهر ترتل بالناس نسأل اهللا العافية: وقال ابن منظور
اجتهادات بعـض البـاحثني،    اح وجممع عليه للنوازل عدمل أقف على تعريف صري:الحاطإص   

النوازل مسائل وقضايا دينية ودنيوية حتدث للمسلم ويريد أن : "الذي قال " حممد حجي "ومنهم 
وانقطـاع  –صلى اهللا عليه وسلم –يعرف حكم اهللا فيها، وقد أخذ املسلمون بعد موت الرسول 

الصحابة يسألوم عن أحكام هذه النوازل فكـان  الوحي يلجئون إىل اخللفاء الراشدين، وعموم 
فـإذا وجـدوه وقفـوا عنـده وإال     ... سنة رسوله و هؤالء يلتمسون هلا نصا يف كتاب اهللا، أ

  ".3...اجتهدوا
تستدعي نزلت طفرة، و من خالل هذا العرض جند أن النازلة جزء من واقع احلياة اليومية للناس    

أساسها الفقه، وحرر مادا العلميـة فقهـاء    ،هم ويبدد حريمجوابا شافيا وفوريا يهدأ من روع
  .على فقه اإلمام مالك   4وقضاة، وقد اختص ذا النوع من الفقه منطقة الغرب اإلسالمي

                                                
  .417عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ص : ، حتقيق وضبط5مقاييس اللغة، مج  مابن فارس، معج  - 1
 .656ت، ص-، بريوت د1، ط11ج ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،   - 2
 .957، ص2005يوسف الشيخ، دار الفكر، بريوت :الفريوز آبادي، القاموس احمليط، ضبط : ككذل انظر  
  .11م، ص1999البيضاء  ر، الدا1اجلديدة، ط ةالترمجة والنشر، مطبعواملغربية للتأليف  ةحممد حجي، نظرات يف النوازل الفقهية، اجلمعي   - 3

،وساهم يف "احلركة الفكرية باملغرب أيام السعديني "م حول 1976باحث مغريب نال الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا عام :وحممد حجي 
 .نشر عديد املؤلفات خاصة كتاب املعيار للونشريسي

  أصبح مصطلح النوازل مقترنا بالفقه املالكي    - 4
 The Encyclopedia Of Islam .the patronage of the international UNION of academies:انظر

.volume VII .Leiden –Newyork 1993.P1052   
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  األلفاظ ذات الصلة بالنوازل مع األمثلة :املطلب الثاين

  :جند"النوازل "إضافة إىل اسم 
  والفتاويالفتاوى أ -1
  .يف الفتوى ألهل املدينة حما أفىت به الفقيه، والفت :فُتوى وفُتياوَفَتوى  م.ج
خبار عن حكم شرعي ال على وجه اإللزام؛ أي بيـان احلكـم يف   اإل: اإلفتاء: ويف االصطالح   

  : من أمثلة ذلكو. 1لقضية من القضايا جوابا عن سؤال سائ
، خ اخلزانة احلسينية بالرباط، )م905/ هـ293ت(صبغ بن خليل أيب القاسم القرطيب أفتاوى  -
  .8178:  رقم
   .2)م996/ هـ386ت(فتاوى ابن أيب زيد القريواين  -
  . 3)م1085/هـ478ت( خ  أيب احلسن اللخميفتاوى الشي -
   .4)م1126/هـ520ت(فتاوى ابن رشد اجلد  -
   .5)م1388/ هـ790ت(فتاوى اإلمام الشاطيب  -
  املسائل واجلوابات واألسئلة أواألجوبة أ -2

  :يقصد ا أجوبة املفيت عن األسئلة اليت قدمت له ومن أمثلة ذلك    
، خ اخلزانة العامة، )م869/ هـ256ت(أجوبة الفقهاء ،حملمد بن سحنون التنوخي القريواين  -

  .د1341: الرباط رقم
 ة العامة،، خ اخلزان)م919/ هـ307ت(األسئلة واألجوبة، أليب حفص أمحد نصر الداودي  -

  .8178: الرباط، رقم
، خ اخلزانة الناصـرية،  )م1012/ هـ403ت(األجوبة، أليب احلسن على بن حممد القابسي -

  .1909 :، رقم)املغرب األقصى( تمتكر و

                                                
يوسف القرضاوي، الفتوى بني .    64، ص1994الطاهر املعموري، الدار التونسية للنشر، تونس : مقدمة فتاوى املازري، حتقيق: انظر - 1

 .   15، ص 1985املاضي واحلاضر، دار البعث، قسنطينة 
 .هـ1424محيد بن حممد حلمر، -د: مجع - 2
  .م2006/هـ1427، دار املعرفة، الدار البيضاء، رمحيد بن حممد حلم: مجع وحتقيق - 3
  .م1987، بريوت 1املختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب اإلسالمي، ط: تقدمي وحتقيق - 4
  .1987حممد أبو األجفان، تونس : حتقيق -  5
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، فاس، )ضمن جمموع(قرويني ، خ خزانة ال/)م1051هـ443ت(أجوبة أيب إسحاق التونسي  -
  .2/1783: رقم
بابن قنفذ  فقهية، لـ حسن بن علي بن باديس القسنطيين املعرواملسائل املسطرة يف النوازل الف -
  .م1409/ هـ809ت(
سامل إبراهيم بن عبـد الـرمحن التسـويل    و أب: الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري، مجع -

  .46921: خ اخلزانة احلسنية، الرباط، رقم التازي،
ـ 782ت(اطي األجوبة الثمانية، البن فرج بن قاسم التغليب الغرن - ، خ اخلزانـة  /)م1380هـ

  .3310: العامة، تطوان،  رقم
األجوبة الروضية عن مسائل مرضية يف البيع بالثنيا والوصية، لعمر بن عبد العزيـز الكرسـيفي    -
  . 2، خ بزاوية يتمكيدشت، املغرب األقصى)م1800-1799/هـ1214ت(
قاضي اجلماعة ) م1842/هـ1258ت و مديدش علي بن عبد السالم املدع( أجوبة التسويل  -

،  يوجد ضمنها جواب األمري عبد القادر اجلزائري حول اجلهاد ضد فرنسا، حرره التسويل 3بفاس
مث أعيد طبع ما تعلق بسؤال األمري عبد  ".لرمحان بن هاشم العلوي املغريب عبد ا"بأمر من السلطان 

 .4القادر اجلزائري حول اجلهاد
  5األحكام -3

    :قضية واملعامالت املستجدة منها ا بقضايا أبواب األتتعلق غالب    
ـ 399ت(لـبريي املـالكي   منتخب األحكام، أليب زمنني حممد بن عبد اهللا بن علي اإل - / هـ

   .6)م1008
ـ 497ت(كتاب األحكام، للقاضي أيب املطرف عبد الرمحان بن قاسم الشعيب املـالقي   - /  هـ

  ). م1103
                                                

 .العريب بن حممد األزرق: م بتصحيح1885/هـ1303ة بفاس منتصف مجادى األوىل مت طبع هذه األجوب - 1
دراسات تارخيية مهداة  -ضمن كتاب التاريخ وأدب النوازل(عمر أفا، نوازل الكرسيفي مصدر للكتابة التارخيية  :انظرحول هذا املخطوط   - 2

 .221-205، ص ص1970طبعة فضالة، الرباط ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، م)للفقيد حممد زنري
  .ت-طبعة حجرية، فاس د - 3
 .م1996عبد اللطيف أمحد الشيخ حممد صاحل، دار الغرب اإلسالمي، بريوت : دراسة وحتقيق  - 4
  .القضاء، الشرطة، املظامل، الرد، املدينة، السوق: أشار الفقهاء يف باب القضاء واألحكام إىل وجود ست خطط وهي - 5
) م15-12/هـ9-6ق(، أحباث يف تاريخ الغرب اإلسالمي ةة واتمع، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيقهيحممد فتحة النوازل الف: نظرا

 . 40م، ص 1999رسالة دكتوراه مطبوعة، الدار البيضاء 
 ).املغرب األقصى(تطوان نوقش يف رسالة دكتوراه للباحث حممد محاد، كلية اآلداب، جامعة عبد امللك السعدي، -  6
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  . 1ن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، لـ شهاب الدين القرايفاإلحكام  يف متييز الفتاوى ع -
 733ت(إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيـع  معني احلكام على القضايا واألحكام، أليب إسحاق  -

  .2)م1332/هـ
، جامع مسائل األحكام )م1438/هـ842ت  (القاسم بن أمحد البلوي التونسي و أب(الربزيل  -

  .3املفتني واحلكامملا نزل من القضايا ب
  العملياتوالعمل أ -4

  :وهي ما اتفق أهل بلد ما على العمل به ويتم صياغته غالبا يف شكل منظومة ومثال ذلك    
يف منظومة ـا  ) م1684/ هـ1096ت(نظمه الشيخ عبد الرمحان الفاسي : العمل الفاسي -

ها، ومل يتمها، مث شرحها بعض ممن مسألة مما جرى به العمل يف فاس، مث قام بشرح ةحوايل ثالمثائ
، كما شرحها الشيخ املهدي )م1799/ هـ1214ت (القاسم السجلماسي و أب:جاء بعده مثل 

  . 4حتفة األكياس بشرح عمليات فاس: ، يف كتابه)م1923/هـ1242ت(الوزاين 
  :تسميات أخرى  -5

سدلة األخرى هلا جند اسم األ، ومن التسميات 5يطلق على النوازل يف بالد العجم اسم الوقائع     
  .6"الدرر املكنونة يف نوازل مازونة"موجود يف مقدمة كتاب و مثل ما ه

  :خصائص النوازل الفقهية:املطلب الثالث
  :الواقعية -1

حداث وقعت بالفعل، وهذا اقتداء مبؤسـس املـذهب   أوذلك الرتباط نوازل املالكية غالبا ب     
تنكف اخلوض يف الفرضيات، وحيرص على ما جيلب االنتفـاع  اإلمام مالك بن أنس الذي كان يس

ة حدثت فعال، وابتلي ا النـاس  أليف اإلجابة، وذكر احد تالميذه أم كانوا حيتالون يف جعل املس

                                                
 .م1938/هـ1357، مصر 1حممود عرنوس، مطبعة األنوار، ط: تعليق -  1
 .م1989حممد بن قاسم بن عياد، دار الغرب اإلسالمي، بريوت : حتقيق -  2
 .م2002، بريوت 1حممد احلبيب اهليلة، دار الغرب اإلسالمي، ط: تقدمي -  3
 .طبعة حجرية دون تاريخ - 4
 .30حممد حجي، مر س، ص.    72ين غرداوي، مرجع سابق، صنور الد  - 5
.         18-10مي، ص ص خاحلسن اللو ولالطالع على أهم املؤلفات النوازلية  األخرى راجع مقدمة فتاوى أب.   1امللحق رقم  :انظر -  6

 .  54-34حممد حجي، مر س، ص ص 
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إىل املدينة، ولقي مالكا، وسأله عـن بعـض   " أسد بن الفرات "حىت جبيب عنها، وهلذا ملا رحل 
  .1"قسلسلة إن أردت هذا فعليك بالعرا تهذه سلسلة بن" :ائالسائل اليت مل ترتل رد عليه قامل

وهكذا فالواقعية تقضي أن ردود املسائل املطروحة تكون حلوال ملعضالت حلت بأهل الـبالد      
أمور املعامالت اليومية، ومن أمثلة ذلـك نـوازل   بسواء تعلقت هذه النوازل بأمور العبادات، أم 

  الربزيل ونوازل كتاب الدرر الذي بني أيديناالونشريسي يف املعيار وأحكام 
  :الطابع احمللي -2

الشأن يف كتب الفقه العامة، وإمنا تتخذ مسائلها و إذ أن النازلة ال تبقى ساحبة يف املطلق كما ه    
يف املكان والزمان، واملوضوع حبسب ما تأيت به األسئلة اليت تنبين عليها، وما تطرحه من قضايا ال 

املهم بالدرجة األوىل؛ بل السؤال الذي حييط بتفاصيل النازلة، ويـذكر  و اب الفقهي هيكون اجلو
  .2األطراف املعنية، وحىت  تارخيها أحيانا

إن للظروف اجلغرافية والبيئية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية تأثريا يف صـياغة      
ملناط احلكم الشرعي وحتصيل ملقاصده، ومن أمثلة  على أن هذا التأثري فيه حتقيق ،األحكام الشرعية

  :النوازل اليت تربز هذه اخلاصية
؛ حيث حدد املكان، ولكن سيتعدى ما ذكره العنـوان كمـا   الدرر املكنونة يف نوازل مازونة -

  . سنرى الحقا
، اجلواهر املختارة مما وقفت عليه مـن النـوازل   )م1645/ هـ1055ت(الزيايت عبد العزيز  -
  .17243د: ال غمارة، خ اخلزانة العامة الرباط، رقمبجب
خمتصر الفصول يف أجوبة فقهاء القرويني ملسائل أهل الباديـة، خ   ،يعلي بن مصلني الرجراجي -

  .ج3057: ، رقم)املغرب األقصى(رية بتمكروتاخلزانة الناص
  :التجدد املستمر-3

لعبـادات واملعـامالت، وخبـالف    مع أن كتب النوازل ترتب عادة حسب أبواب الفقه يف ا    
ن النوازل ليست متنـا  إاملؤلفات الفقهية العادية اليت تظل نصوصها ثابتة كما وضعت ألول مرة ف

حيفظ ويدرس ويشرح لكل الناس، وذلك راجع لكوا ترتبط حبياة الناس املتغرية باسـتمرار   افقهي
خص إىل آخر تبعـا الخـتالف   مما جيعل اجلواب عن مسألة واحدة خيتلف يف بعض جوانبه من ش

                                                
 . 55مرجع سابق، ص. حممد حجي .   181-1/180:القاضي عياض السبيت، ترتيب املدارك  - 1
 . 59-58املرجع نفسه، ص ص  - 2
 . 436مد فتحة، املرجع السابق، ص حم - 3
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تقل يف الفتوى حبسب كفاية املفيت وقدرته علـى  و وهكذا تكثر اجلدة أ. أحوال املكلفني، وبيئام
 .، وال ميكن حصر مؤلفات بعينها للتمثيل على هذه اخلاصية لكثرا1االجتهاد داخل مذهبه

  : تنوع التأليف-4
نا، فمن حيث الشكل جند أن بعضها من تأليف ختتلف كتب النوازل فيما بينها شكال ومضمو     

بعد مماتـه  و مجعها يف حياته، أ الفقيه نفسه، وبعضها تركه املفيت مشتتا يف أوراق وكراريس توىل
مذاهب احلكام يف نوازل األحكام للقاضي عياض السبيت اليت مجعهـا  "تالميذه مثل و حد أبنائه، أأ

  .3مروان بن مسرة اأب"و"احلسن بن الوزان  اأب:"لميذاهاليت مجعها ت)" فتاوى ابن رشد"و، أ 2ولده
فتـاوى  "املهتمني بالتراث مثل و حد الباحثني، أأوقد جيمع هذه النوازل بعد فترة زمنية طويلة     

  .اليت مجعها األستاذ محيد بن حممد حلمر كما رأينا سابقا " الشيخ أيب احلسن اللخمي 
مبدريـد  سكوريال ا إىل اليوم كمجموعة فتاوى مبكتبة اإلجمموع ال يعرف صاحبهو ومنها ما ه   

 .              وغريها
و أما من حيث املضمون فان كتاب النوازل قد تضاف إليه فتاوى أخرى لشيوخ املؤلـف أ       

م جند أن بعض النوازل هي عبارة عن جماميع 14/هـ8أقرانه ويف مرحلة متأخرة ابتداء من القرن 
ومثـال ذلـك    ،منطقة واسعة مثل منطقة الغرب اإلسـالمي و أ ، 4فقهاء بلد فقهية تضم فتاوى

  . كما سنرى "نوازل مازونة"للربزيل و"مسائل األحكام"ألمحد الونشريسي و "املعيار"
أجوبـة  "بابني من أبواب الفقه كمـا رأينـا يف   و وهناك من اقتصر مؤلفه على باب واحد أ     

  .قادر اجلزائري يف اجلهاد وغريهاعن مسائل األمري عبد ال "التسويل
  
  
  
  
  
  

                                                
 .56حممد حجي، املرجع السابق، ص  - 1
 .438حممد فتحة، مر س، ص ص : انظر. 140:حممد منها نسخة باخلزانة العامة بالرباط، رقم "مجعها ابنه  - 2
 .دمقدمة فتاوى ابن رش :انظر - 3
 .58حممد حجي، املرجع السابق، ص  - 4
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  حياة املؤلف وبيئته: الفصل األول

  حياة املؤلف: املبحث األول

  بيئة املؤلف: املبحث الثاين
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  حياة املؤلف: املبحث األول

  امسه ونسبه ومولده ونشأته: املطلب األول

  .شيوخه: املطلب الثاين

 آثاره: املطلب الثالث

  اته وثناء العلماء عليهوف: املطلب الرابع
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  حياة املؤلف: األول املبحث
   و مولده و نشأته امسه ونسبه: األول املطلب
  امسه و نسبه -1

لي املازوين، وهذا أقصى ما يأبو زكريا حيىي بن أيب عمران موسى بن عيسى بن حيىي املغ هو    
                                                                     . ، مع تفاوت فيما بينها1رفع يف نسبه عند جل من ترجم له

ن باسم باحثان معاصرا، وهو ما انفرد به ،كما أورده 2ومساه صاحب البستان حيىي بن إدريس    
  . 3حيىي بن أمحد بن عبد اهللا

مغيلة أ ا، وين نسبة إىل بلدة مازونة اليت ولد فيها، ونشينتسب إىل قبيلة مغيلة، و يلقب باملازو    
 ، وتتصل الرببرية إحدى القبائل 4بطن من بطون بين فاتن

                                                
مناقب   .265حممد بن خملوف، شجرة النور، ص .  1/189:احلفناوي، تعريف اخللف  .637أمحد بابا التنبكي، م س، ص: انظر لترمجته  - 1

،  اجلزائر 7عات اجلامعية، ط، ديوان املطبو2، جالعام عبد الرمحان اجلياليل، تاريخ اجلزائر.  2/367: هـ1357كي، الدار البيضاءاحلضي
م، 1980، بريوت 2هض، معجم أعالم اجلزائر، مؤسسة نويهض للترمجة والنشر، طيعادل نو.   278-277م، ص ص 1994/ هـ1415

، باقة السوسان يف التعريف حباضرة تلمسان عاصمة بين زيان، ديوان شاحلاج حممد بن رمضان شاو.  8/175: الزركلي، األعالم.    281ص 
حممد بن عمرو الطمار، تلمسان عرب العصور ودورها يف سياسة وحضارة اجلزائر، املؤسسة     .437، ص1995املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 

، مستغامن 1عالوية، طأحوازها عرب العصور، املطبعية ال عبد القادر بن عيسى املستغامني، مستغامن و.   224، ص1984نية للكتاب، اجلزائر الوط
م، 2005/هـ1426بلعباس ، سيدي 1الطاهر جنان، مازونة عاصمة الظهرة، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، ط.    37، ص1996
 .131، ص2006حممد مفالح أعالم من منطقة غليزان، دار هومة، غليزان .   53-49ص ص 

Jacques Berque, l’intérieur du maghreb,pp13-14.   moulay belhamissi, histoire de mazouna , 
p22)ت -، نشر مجعية الظهرة للتراث، مازونة د3:جملة الظهرة، عدد(.  

Atallah dhina , les états de l’occident musulman ,office des publications universitaires 
Alger,1984,p19. 

 .42ابن مرمي، البستان، ص  - 2
ويعود ذلك إىل إعتمادمها . 13ومحيد حممد حلمر يف مقدمة كتاب فتاوى اللخمي، ص .  441صحممد فتحة، مر س،  :ذكر ذلك كل من - 3

 مل يطلعا علىللمخطوط يف املكتبة، و اهزةاجلبيانات ال، والظاهر أما اعتمدا على "الدرر املكنونة"على نسخة اخلزانة العامة بالرباط لكتاب 
 . ، و تأكدت من غفلهما عن ذلك)ر(فراد، وقد حصلت على صورة طبق األصل هلذه النسخةوهو ما يفسر هذا اإلن املخطوط ومقدمته خباصة،

كلهم من ولد ة وملزوزة ومكناسة ودونه، وومطماط ومغلية ومديونة وكرمية مضغرة وصدينة :أحد قبائل الرببر البتر، وبطوم هي :بين فاتن - 4
 .6/118 :، العربابن خلدون :ظران .فاتن بن ممصيب بن حريس بن زحيك بن مادغيس األبتر
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  ،واآلخر3أحدمها باملغرب األقصى: ملغيلة فرعان ، و2، ومواطنها مبواطن قبيلة مغراوة 1بقبيلة زناتة
مسقط رأس أيب زكريـا   5ازونةوحميطه، ومنه مدينة م 4عند مصب ر الشلف وسطباملغرب األ 

  .حيىي مؤلف كتاب الدرر 
هذه القبيلة أدوارا معتربة يف تاريخ الغرب اإلسالمي، فمن ضواحي مازونة على  أدتوقد      

الدولة األموية ا، واليت استمرت  ساحل البحر اجتاز عبد الرمحن الداخل إىل األندلس وأحىي
أما باملغرب األقصى فقد أقاموا الدعوة ).م1030-755/هـ422-138(زهاء ثالثة قرون 

إلدريس بن عبد اهللا العلوي مبعية قبائل أخرى، ومحلوا الناس على طاعته، والـدخول حتـت   
، والشـاعر  6إمرته، وكان من قادم املشهورين آنذاك أبو قرة املغيلي الذي ملك أربعني سنة

  . ، وغريهم8غيلي، والويل الصاحل أبو زكريا امل7األندلسي أبو بكر املغيلي
الذين  9ومع مرور األيام، وتوايل الدول واحلكام، ظهر نفوذ قبيلة مغراوة، ومنهم بنو منديل    

اختطوا مدينة مازونة، وأخضعوا سكاا من مغلية لنفوذهم، كما كان ملغراوة عداء وتنـافس  
ل احلكـم  عبد الواد الذين شيدوا ملكهم يف تلمسان بعـد اضـمحال   مع أبناء عمومتهم بين

يف غالـب    10املوحدي، وهو ما انعكس سلبا كذلك على عالقة قبيلة مغيلة بالدولة الزيانيـة 
  .األحيان 

                                                
واألكثر منهم باملغرب األوسط :"قال ابن خلدون ...بين عبد الواد، بين مرين، بين توجني، مغراوة :قبيلة بربرية متعددة البطون أمهها :زناتة  - 1

 .وما بعدها 7/2: املصدر نفسه :انظر" حىت أنه ينسب إليهم فيقال وطن زناتة 
 .بعدها ما و 7/24:العرب ابن خلدون، : انظر. ع بطون زناتة، وأهل البأس والغلب منهمكانوا أوس:مغراوة  - 2
خ اخلزانة العامة،  موسى املازوين، صلحاء وادي شلف، :انظر.ذكر موسى املازوين أن هناك فرع من مغيلة املغرب األقصى خلطي من العرب  - 3

 .ظ125ك، ق 2443 :الرباط ، رقم
حسن الوازن، وصف إفريقيا :انظر).  مستغامن(ن جبال ونشريس، وميتد يف السهول ليصب يف البحر املتوسط مشال مزغران ينبع م:ر الشلف  - 4
:2/251.  
 .ازويناملسيأيت احلديث مفصال عن مازونة احلاضرة اليت عاش وترعرع فيها حيىي  - 5
 .6/125:ابن خلدون، م س  :انظر.  اقرة هذا من بين مطماطة م، وذكر ابن خلدون أن أب8/هـ2كان ذلك يف النصف األول من القرن  - 6
عبد اهللا عمر البارودي، دار : تالسمعاين، األنساب، : انظر". كان يف أيام احلكم املستنصر مشهورا ال يعرف امسه : "ذكره السمعاين وقال - 7

 .5/355: م1988/هـ1408،  بريوت 1اجلنان، ط
وحول دعوة إدريس بن عبد .  4/120:ابن خلدون، م س : انظروحول األمري عبد الرمحان الداخل . ظ125موسى املازوين، م س، ق:انظر  - 8

 .7/10:ابن خلدون، م س :  انظر) هـ175-172(اهللا العلوي 
  .7/63:ابن خلدون، م س : انظر. من ملوك مغراوة الذين أعادوا امللك بعد انقراضه : بنو منديل - 9

  . 17م، ص2007موفم للنشر، اجلزائر دار ، 1، تلمسان يف العهد الزياين، جعبد العزيز فياليل - 10
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ومازال إىل اليوم لقبيلة مغلية فروع كرام مبازونة؛ منهم من يعرف بالقبائلية، ومنهم من يعرف      
  .1بالزنائتية، ومنهم من يعرف باحلمائسية

  
  
  
 

   مولده و نشأته -2
  مولده  -أ

والدة حيي مازوين، لكن الغموض ما  هي املكان الذي شهد 2خيتلف اثنان يف أن مازونة ال   
يزال يكتنف زمن مولده؛ إذ مل يشر إىل ذلك يف مصادر ترمجته، بيد أن هذا مل مينـع بعـض   
الباحثني من اخلوض يف ذلك مبحاولة التمعن يف بعض اإلشارات الواردة يف خمطـوط الـدرر،   

ءة ما بني السطور يف األلفاظ والعبارات الواردة للوصول إىل مقاربة حتدد ولو بالتقريـب  وقرا
باعتبار أن الشيء املؤكد هو امتـداد  ! م15/هـ9مىت ولد، وهل كان ذلك قبل بداية القرن 

  .حياة املؤلف يف هذا القرن 
هـ باعتبار سـن  9فتراض والدته يف الربع األول من القرن افقد ذهب أحد الباحثني إىل     

م وبعضا من شيوخه، بل ذهب إىل أبعد مـن  1430/هـ833التلقي من والده املتوىف سنة 
، وبالتايل والدته أواخـر  3ذلك بترجيح تتلمذ حيىي املازوين على يد الشيخ ابن عرفة الورغمي

هـ، وهذا إستنادا إىل بعض نوازل كتاب الدرر، ولكن بعد تتبع، وحتميص، وإعادة 8القرن 
  .4ذلك، وهو نفس ما رجحه الباحث يف آخر املطاف خطأراءا تبني ق

                                                
 .131حممد مفالح، مر س، ص - 1
ضاعت له مبتيجة، ومسألة  ةأشار حيىي املازوين يف إحدى نوازله إىل ما يؤكد سكناه مازونة، حيث سأل شيخه أبا الفضل العقباين عن أم - 2

 .و161، ق)مسائل االستحقاق(ازوين، كتاب الدرر حيي امل: انظر.  رجوعها إىل مازونة
شيخ أحد أئمة جامع الزيتونة، و): م1400 -1316/هـ803-746(أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عرفة الورغمي : ابن عرفة الورغمي - 3

خمتصر يف الفقه :"اته من أهم مؤلف. الجم، و قد دفن جببل الز1370/هـ772اإلسالم يف عصره، نسبته إىل ورغمة قبيلة بافريقية، قدم للفتوى عام 
بدر الدين .  715وفيات الونشريسي ولقط الفرائد، ص .  120الزركشي، م س، ص.  380-379ص ص وفيات ابن قنفد،  :انظر".املالكي
 .7/43: الزركلي.  1/232: ابن أيب الضياف. 561، ص 1اج، احللل السندسية، جالسر. 241-239، توشيح الديباج، ص ص القرايف

، ... "فإين مسعت من شيخنا ابن عرفة :"اعتمد الباحث نور الدين غرداوي يف طرحه حول والدة املؤلف عن نازلتني وردت فيهما عبارة  - 4
مسائل (س  حيىي املازوين، م:  انظر.   وبالعودة إىل املخطوط جند أن املعين بالسماع يف احلالتني هو أحد الفقهاء التونسيني، وليس حيىي املازوين

 .84-83نور الدين غرداوي، مر س، ص ص: انظروحول هذه الفرضيات .  و7، ق)الطهارة 
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باعتبار سن )م1401-1393/ هـ804-796وذهب البعض إىل إفتراض والدته مابني     
  .1ايبببلوغه مرتبة القضاء، وهذا نسبة إىل حياة شيخه أيب الفضل العق

م باعتبـار زمـن   15/هـ9نو من بني كل هذا فإننا نرجح والدته يف الربع األول من القر   
 .وفاة والده كما أسلفنا ذكره

  
 
  :نشأة اإلمام املازوين  -ب

الشك أن دراسة شخصية مرموقة كاإلمام حيىي املازوين تستدعي تتبع مسـاره احليـايت،       
والوظيفية اليت عرف ـا، وقـد    ونشأته منذ الصغر حىت بلوغه، وتدرجه يف املناصب العلمية

ك، غري أن مصادر ترمجته أمهلت االهتمام ذا األمر، وكـذلك الشـأن   ستقصاء ذلاحاولنا 
بالنسبة للمازوين الذي مل يشر إىل ذلك يف مؤلفه، مما جيعلنا نفترض أنه كغريه من أقرانه تدرج 

  .يف حياته العلمية من مرحلة إىل أخرى حىت بلغ رتبة القضاء 
ن آالعمر قد متكن من اسـتظهار القـر   وهكذا فإن املازوين يكون قبل بلوغه العاشرة من    

وحفظه كامال بقراءة تامة، ورمبا خاض بعدها يف إجادة تالوتـه مبختلـف القـراءات     الكرمي
تقل بعدها إىل املرحلة الثانية، وهي دراسة عامة وشاملة موعـة مـن املـواد    اناملتواترة، مث 

وآداا ومبادئ بعض  واللغة العربية التعليمية يف مقدمتها العلوم النقلية كعلوم القران واحلديث
  .واهلندسة والفلك وغريها  العلوم األخرى كأصول الفقه واملنطق واحلساب

وتأيت بعدها املرحلة احلامسة يف املسار التعليمي، وهي التعمق يف دراسة خمتلـف العلـوم،       
األصلية، وأقوال واخلوض يف مسائلها املستعصية والتدبر على سرب أغوارها ومطالعة مصادرها 

 واملتأخرين من العلماء، ومناقشة خمتلف اآلراء مع الشـيوخ املدرسـني وحمـاورم    املتقدمني
واألكيد أن  .، ويف النهاية تتدخل امليوالت والرغبات يف صقل شخصية املرء العلمية2ومناظرم
لدته مازونة على زكريا حيىي مل حيد يف النهاية عن درب أجداده حيث أصبح قاضيا لب اشيخنا أب

  . 3فقه اإلمام مالك

                                                
 .60زهرة شريف، مرجع سابق، ص  :انظرحول هذه الفرضية  - 1
رة يف املسائل العلمية وأيسر طرق هذه امللكة فتق اللسان باحملاورة واملناظ: "ذكر ابن خلدون أن املناظرة ضرورية حلصول امللكة يف العلم بالقول - 2

 .414ابن خلدون، املقدمة، ص ".   فهو الذي يقرب شأا وحيصل مرامها 
 .190-184عبد اجلليل قريان، مر س، ص ص :انظرعن مراحل التعليم يف الدولة الزيانية ومميزاته  - 3
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إشارات حول قيام املؤلف برحالت علميـة، أو ألي   ةليس حبوزتنا أي ،وعلى غرار التعليم    
غرض آخر باعتبار إقراره جبملة من الشيوخ الذين تتلمذ على أيديهم، واملذكورون مجـيعهم  

لدينا زيارته لتلمسان الـيت    ن ترحاله حمتمل جدا، و قد تأكدإج مازونة، وهلذا فريقطنون خا
، وال ندري إن كان زارهـا  1قضى ا أواخر حياته بعدما استدعاه سلطاا إىل حضرته العلية

 .أكثر من مرة، باعتبار أن شيوخه املفترضني توفوا قبل هذا العهد بزمن غري يسري 
شـارات يف  ك يبقى جمرد ختمينات، ومقاربات ليس هلا سـند قـوي، أو إ  اغري أن هذا وذ    

 .حىت كتابة هذه األسطر  -على األقل -مصادر عصر املؤلف، أو من جاء بعده
  شيوخه:  الثاين املطلب

  :مكثر عطاء للمازوين التلميذ و هأحصيت للمازوين شيوخا ستة لعلهم األ   
  ):م1450-1368/هـ854-768(قاسم بن سعيد بن حممد العقباين -1

لى اإلطالق، يكىن بأيب الفضل وأيب القاسم، وهو أول مـن  أشهر شيوخ اإلمام املازوين  ع    
ـ وع مفيدي شيخ اإلسالم شيخي و: "ذكره املازوين يف مقدمة كتاب الدرر قائال عـالم  م األلَ

  .2"العارف بالقواعد واملباين سيدي أبو الفضل قاسم العقباين
ـ 811-720( 3ولد ونشأ بتلمسان، وأخذ عن والده اإلمام أيب عثمـان سـعيد        / هـ

وغريه، ودأب على حتصيل العلوم حىت بلغ درجة اإلجتهاد، وصارت لـه  ) م1320-1408
، و قد ويل خطة 4ختيارات خارجة عن املذهب، نازعة يف كثري منها عمن عاصره من العلماءا

وأجاد، وكان قد ارحتـل سـنة      القضاء بتلمسان يف صغره، كما عكف على التدريس فأفاد

                                                
 ).تقريظ  الونشريسي ( 2امللحق   :انظر - 1
 ).دررمقدمة كتاب ال(1 :امللحق رقم: انظر - 2
سنة، كما توىل 40التلمساين من كبار علماء املالكية، توىل قضاء تلمسان ): م1408-1320/هـ811-720(سعيد بن حممد العقباين  - 3

  ".  إمام املغرب يف وقته"قد وصفه  املازوين بـو. جباية، وهران، سال، مراكش، وتويل التدريس باملدرسة التاشفينية بتلمسان: قضاء اجلماعة مبدن
     .و32حيىي املازوين، الدرر املكنونة، ق   .124ابن فرحون، الديباج املذهب، ص    .1/60 : بن خلدون، بغية الروادحيىي  :انظر لترمجته 

ابن مرمي، م س، ص ص .      190-189التنبكيت، م س، ص ص  . هـ804وفيه أنه تويف عام  3/256: عالسخاوي، الضوء الالم
رابح بونار، القاضي سعيد العقايب   .175-2/174:اجلياليل، مر س   . 175-2/174:، تعريف اخللف احلفناوي   .106-107

وقد ذكر أن سعيد العقباين من آخر الفقهاء ،  161ص  مر س،عبد اجلليل قريان،   .172-65، ص ص06: التلمساين، جملة األصالة، عدد
  .الذين يتصل م سند التعليم بتلمسان

                               .                                          727لقط الفرائد، ص.  726وفيات الونشريسي،ص : انظر.نسبة إىل قرية من قرى األندلس : العقباينو  *  
عبد العزيز : انظر. اعه عن التصوف وأهله معارضة من قبل ابن مرزوق احلفيد الذي ميثل التيار السلفي يف تلمسانلقي قاسم العقايب بسبب دف - 4

 .412م، ص 1995جامعة اجلزائر موسى لقبال،  -د :، دكتوراه قسم التاريخ، إشراف2ج فياليل، تلمسان يف العهد الزياين،
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 وأجـازه،    1حلج، وحضر مبصر إمالء احلافظ ابن حجر العسـقالين إىل ا) م1426/هـ830
  . 2وحضر أيضا درس العالمة البساطي

صفه تلميـذه  فو ،اطالعه يف العلومبطول باعه وسعة  ،كذا تالمذته، و3وقد شهد من ترجم له    
وقـد  . رهفقد اعتربه وحيد عص5أما احلافظ التنسي. مبفيت األمة وعالمة احملققني 4حممد بن العباس

وصـفه بأنـه ذروة   ه والزمه وقرأ عليه بعض الكتب، واجتمع به القلصادي يف رحلته، ومسع من
  . 6جتهاد بالدليل والربهان، وأن أخالقه قل أن يرى مثلهااال

، وحفيده القاضـي  7وإضافة إىل املازوين فقد أخذ عنه كل من ولده القاضي أبو سامل العقباين    
  والعالمة  10والشيخ العامل ابن مرزوق الكفيف 9والعالمة ابن زكري 8حممد بن أمحد العقباين

                                                
من أئمة الفقه ): م1449-1373/هـ852-773(كناين، أبو الفضل، شهاب الدينأمحد بن علي بن حممد ال: ابن حجر العسقالين - 1
: السخاوي، م س: انظر. ولد و تويف بالقاهرة، و أصبح حافظ اإلسالم يف عصره، تصانيفه كثرية و جليلة. احلديث و التاريخ، أصله من عسقالنو
 .1/178: الزركلي، مر س.    2/36
حممد بن أمحد بن عثمان، أبو عبد اهللا، مشس الدين، فقيه مالكي، ولد و تويف مبصر بعد أن ): م1439-1359/هـ842-760(البساطي - 2

عبد الرمحن الثعاليب، :  انظر". شيخ املالكية ا"توىل قضاء الديار املصرية ثالثني عاما، و قد حضر عبد الرمحن الثعاليب جملسه مبصر، و وصفه بـ 
 .110، ص2005، دار ابن حزم، بريوت 1حممد شايب شريف، ط: ت، )الوافد و بغية الطالب املاجد منشورة يف آخر كتاب غنيمة(الرحلة 

 . 5/332: مر س الزركلي،  . 7/245: ابن العماد، شذرات الذهب.   7/5 :م س :السخاوي     
حممد  :تتقال أهل املرتل والناد، انناد بعد ابن غازي، التعلل برسوم اإلس .6/181: عالسخاوي، الضوء الالم: انظرلترمجة قاسم العقباين  - 3

توشيح الديباج وحلية االبتهاج، ، بدر الدين القرايف. 175م، ص1979/هـ1399الزاهي، دار املغرب للتأليف والترمجة والنشر، الدار البيضاء 
ابن مرمي، م س، ص ص .    366-356ص ص  ،م سالتنبكيت،  .152م، ص 2004اهرة ، الق1علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط: ت

     .176/  5:الزركلي، األعالم .   434رمضان شاوش، باقة السوسان، ص .   92-1/90:احلفناوي، تعريف اخللف  .147-149
 .ستأيت ترمجته قريبا كأحد شيوخ اإلمام حيىي املازوين  - 4
  .ا أ ، فقيه، أديب، ومؤرخ البالط الزياين يف تلمسان اليت نشحممد بن عبد اهللا التنسي التلمساين): م1494/هـ899ت(احلافظ التنسي  - 5

 .74-9حممود بوعياد، ص ص : تمقدمة كتابه نظم الدر والعقيان، : حول حياته وآثاره  :انظر 
 .107- 106رحلة القلصادي، ص ص  - 6
. ماعة بتلمسان، له تعليق على ابن احلاجبأبو سامل بن قاسم العقباين، قاضي اجل): م1475-1405/  هـ880-808(إبراهيم العقباين - 7
 . 265حممد بن خملوف، شجرة النور، ص .   2/10:احلفناوي، تعريف اخللف .   784وفيات الونشريسي، ص : نظرا

من . وفاتهمن أكابر فقهاء املالكية ولد ونشا بتلمسان، وويل ا قضاء اجلماعة إىل ): م1467/هـ871ت(حممد بن أمحد بن قاسم العقباين  - 8
 ".حتفة الناظر وغنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر : "آثاره
. 547التنبكي، م س، ص.   هـ866، وجعل وفاته سنة 7/37: السخاوي، الضوء الالمع.   778وفيات الونشريسي ولقط الفرائد، ص : انظر

 .510-509ش، باقة السوسان، ص ص رمضان شاو.  5/334:الزركلي، األعالم .     237س،  عادل نويهض، مر
. من فقهاء تلمسان، نسبه بعضهم إىل مازونة، مع احتمال تتلمذه على يد حيي املازوين): م1493/هـ899ت(أمحد بن حممد : ابن زكري - 9

  .  130-129ص أمحد بابا التنبكي، م س، ص .  41-38ص ص ابن مرمي، البستان، .   798ريسي، صلقط الفرائد و وفيات الونش:   انظر 
 .439رمضان شاوش، باقة السوسان، ص   .         159نويهض، مر س، ص عادل

. فقيه مالكي تلمساين، آخر حفاظ املغرب ): م1495/  هـ901ت(حممد بن حممد بن أمحد بن حممد مرزوق : ابن مرزوق الكفيف  - 10
  . 805وفيات الونشريسي، ص .     251-249ابن مرمي، البستان، ص ص : انظر
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  . وغريهم 1أمحد الونشريسي
    تتعلق " أرجوزة"،و "تعليق على ابن احلاجب الفرعي: "ف الشيخ قاسم العقباين مبؤلفيه ومهارِع

، وقـد عمـر   بالصوفية، إضافة إىل عشرات النوازل يف كتاب الدرر املكنونة، واملعيار للونشريسي
 وكانت جنازته والصالة عليهم، 1450/هـ854طويال، وتويف عن سن عالية يف ذي القعدة عام

 .2من دونهوالسلطان  هاباجلامع األعظم بتلمسان، وحضر
ومن خالل كتاب الدرر ندرك املرتلة الرفيعة هلذا الشيخ عند تلميذه حيىي املازوين حيث يورده     

، كما أنه من أكثر الشيوخ الذين تعامل معهم املـازوين  "نا أبو الفضل شيخنا وسيد:"غالبا بعبارة 
 .3يف استفساره عما يشكل عليه من مسائل، وذلك يف أغلب أقسام كتاب الدرر

2- حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق احلفيد (766-
 842هـ/1364 -1439م4

وازلـه  رة عن أيب الفضل العقباين، ذكره حيىي املازوين يف مقدمة نيقل شه يكىن أبا عبد اهللا، ال    
احلافظ بقية النظار واتهـدين ذو التـآليف العجيبـة     شيخنا اإلمام" :بعد العقباين مباشرة قائال

كمـا أشـار   .5"سيدي أبو عبد اهللا حممد بن مرزوق مستويف املطالب واحلقوق، والفوائد الغريبة
سألت اإلمام العالمـة  ": ن مرزوق احلفيد له يف أول مسائل األنكحة بقولهاملازوين إىل مشيخة اب

                                                               .6"قشيخنا ابن مرزو
ولد ونشأ بتلمسان، مستمسكا بالعلم والدين، فأخذ عن والده وعمه ومجلة من علماء   

مام ابن عرفة، وارحتل إىل فاس وأخذ عن بعض علمائها، واإل سعيد العقباين: املغرب أبرزهم
صاحب  يآبادوالفريوزلقي ا جلة من العلماء؛ كابن خلدون  كما انتقل إىل مصر، و

وقد حج احلفيد . وأجازه أيضا مجاعة من علماء األندلس. وغريهم 1والنويري 7القاموس
                                                

   .ستأيت ترمجته الحقا كأحد تالمذة اإلمام حيىي املازوين - 1
 .760وفيات الونشريسي ولقط الفرائد، ص  - 2
 .ظ، و غريها 152ظ، ق131حيىي املازوين، الدرر املكنونة، ق  :انظر - 3

يل اإلبتهاج، ص ص بكيت، نالت.174، و ص68-67فهرس ابن غازي، ص ص .51-7/50: خاوي، الضوء الالمعالس: انظرلترمجته  - 4
 :احلفناوي، تعريف اخللف     .وما بعدها 5/426: املقري، نفح الطيب.    214- 201ابن مرمي، م س، ص ص  .  499-510

إحسان عباس، دار الغرب : عبد احلي الكتاين، فهرس الفهارس واألثبات، اعتناء .135حممد بن خملوف، شجرة النور، ص .  1/128
 .216-2/212: تاريخ اجلزائر العام: اجلياليل . 291-290نويهض، مر س، ص صعادل . 1/523 :1986تاإلسالمي، بريو

 ).مقدمة كتاب الدرر (1امللحق  - 5
 .و57حيىي املازوين، الدرر املكنونة، ق  - 6
 .و57ق) : ة نكحمسائل األ(حيىي املازوين، الدرر املكنونة  - 7
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 / هـ819الثانية سنة م رفقة اإلمام ابن عرفة، و1388/هـ790األوىل سنة  :مرتني
  .حيث التقى باحلافظ ابن حجر العسقالين  ؛م1416

وسعه اإلطالع والتثبت يف الرواية واإلحاطة بشىت  اشتهر ابن مرزوق احلفيد برسوخ العلم    
واملنطق والبالغة والبيان ومذاهب الفقه، حىت عد حبق رئيس علماء  العلوم كالفقه واخلطابة
، وأمجع الناس على فضله 2يف البستان كما وصفه تلميذه احلافظ التنسياملغرب على اإلطالق 

لعربية والفنون بانعم الرجل معرفة " :فقال فيه ابن احلجر 3من املغرب إىل  الديار املصرية
 .4والوقار واملعرفة واألدب التام وحسن اخلط واخللق

وارحتل إليه الطلبة مـن ربـوع   ومرتادو جملسه،  فقد كثر تالمذته ،ونظرا لتبحره يف العلم    
وقاضـي   5املغرب قاطبة، وأخذ عنه مجاعة من السادات أبرزهم الشيخ عبد الرمحان الثعـاليب 

احلافظ التنسي واإلمام ابن زكـري وولـده   مام حممد بن العباس وواإل 6شاينلاجلماعة عمر الق
 .وحصرهم العلم حممد بن مرزوق الكفيف وخلق كثري ال يسع املقام لذكرهم

وأوالهم  "...: احلسن القلصادي يف رحلته إىل تلمسان وأخذ عنه، ومما قال فيهو وقد الزمه أب    
  .7"شيخنا وبركتنا الفقيه اإلمام العالمة الكبري الشيخ،بالذكر والتقدمي 

مت  وأما تآليفه فكثرية، مجة، مل يصلنا منها إال القليل، وهي يف شىت العلوم والفنون، منـها مـا      
  ؛ه يف كتاب الدرر، فضال عن أجوبته، وفتاويه على املسائل، واليت نقل املازوين مث الونشريسيذكر

  .8مجلة وافرة منها يف الدرر واملعيار
                                                                                                                                                   

فقيه مالكي عارف بالقراءات، ولد . حممد بن حممد بن حممد، أبو القاسم، حمب الدين): م1453-857/1399-801( النويري القارئ - 1
 .  7/48: الزركلي، مر س . 9/249: السخاوي،م س: انظر. بصعيد مصر، و أقام بالقاهرة، و غزة، و القدس، و دمشق، و غريها، و تويف مبكة

 .1/133:خللف احلفناوي، تعريف ا.    207ابن مرمي، البستان، ص  - 2
 .206ابن مرمي، م س، ص - 3
: م1997، بريوت1عبد الوارث حممد علي، دار الكتب العلمية، ط: ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، تصحيح - 4
3/220. 
رحل يف طلب العلم . صلحائها لماء اجلزائر ومن كبار  ع) :م 1470/هـ875ت (عبد الرمحن بن خملوف الثعاليب اجلزائري املغريب املالكي  - 5

.   175فهرس ابن غازي، ص   :نظرا لترمجته.  يف تفسري القرآن" اجلواهر احلسان" كان إماما، عالمة، مصنفا، من أهم مؤلفاته. إىل املشرق، مث عاد
              .   72-1/68:ريف اخللف احلفناوي، تع   .261-257التنبكيت، نيل اإلبتهاج، ص ص . 4/152:السخاوي، الضوء الالمع 

 .91-90عادل نويهض، مر س، ص ص    .  2/732:الكتاين، فهرس الفهارس    . 265-264حممد بن خملوف، شجرة النور، ص ص 
. س، ص   التنبكيت، م  : نظرا. من أكابر علماء تونس، وحفاظها) م1444/هـ848ت(عمر بن حممد بن عبد اهللا التونسي : عمر القلشاين - 6

 .110بدر الدين القرايف، توشيح الديباج، ص 
 98- 96رحلة القلصادي، ص ص  - 7
الروض البهيج يف مسائل :"املذكورة يف كتاب الدرر جند  هأحصى صاحب البستان أكثر من ثالثني مؤلفا إلبن مرزوق احلفيد، ومن تآليف - 8

  . ، وغريها"املومي إىل طهارة الورق الرومي"،  و"الروم وتقرير الدليل الواضح املعلوم يف طهارة كاغد"، "اخلليج 
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عليه يـوم   يم، وصل1439/هـ842شعبان عام  14تويف ابن مرزوق احلفيد يوم اخلميس     
عظيمـة   ريب املسجد، وكانت جنازتهملعروفة غاجلمعة باجلامع األعظم بتلمسان، ودفن بالروضة ا

  .1من دونهوحضرها السلطان 
  
 
  2)م1467/هـ871ت( :حممد بن عيسى العبادي التلمساين حممد بن العباس بن -3

: بـالقول م املازوين يف مقدمة كتابـه الـدرر   يكىن أبا عبد اهللا، وهو آخر ثالثة شيوخ ذكره    
  . 3"دي أبو عبد اهللا حممد بن العباسيوشيخي اإلمام احلافظ املتفنن بقية الناس س"

    وتهـد   ف بالفقيه احملقق، احلجة، احملصل، املتفنن، القدوة، املفيت، الصاحل،صالو.العالمـة، ا 
ن مرزوق احلفيـد،  ابوأخذ عن علمائها ك يعرف تاريخ حمدد مليالده، بيد أنه ولد ونشأ بتلمسان

الرحالة حيىي املازوين، و:  اآلفاق منهمفعوا ذكره يفوأخذ عنه مجاعة تتلمذوا على يده، ور. وغريه
أجل علمـاء  "خليل فاعتربه  بن ، أما عبد الباسط4"املتفنن يف العلوم " القلصادي الذي وصفه بـ

 حوصـلته مملـوءة  "يف فهرسته ممتدحا سعة علمـه، وأن   ، وذكره ابن غازي5"تلمسان يف وقته
مرزوق الكفيف، وابن زكري، وأمحد الونشريسي،  ، كما أخذ عنه احلافظ التنسي وابن6"اجلراب

  . ، وغريهم7والشيخ السنوسي

                                                                                                                                                   
 .وعلى التوايل150و، ق 148، وق13حيىي املازوين، الدرر املكنونة، ق: انظر

  ". شيخ شيوخنا : "وقد وصفه الونشريسي بـ. 748وفيات الونشريسي ولقط الفرائد، ص - 1
.                                                           212م س، ص  ،ابن مرمي.  7/51: الضوء الالمعالسخاوي،    .139الزركشي، م س،      .98رحلة القلصادي، ص 

.      264حممد خملوف، شجرة النور، ص     .224-223ابن مرمي، م س، ص ص   .7/278:خاوي، الضوء الالمع الس:  انظرلترمجته  - 2
 .436رمضان شاوس، باقة السوسان، ص .  77عادل نويهض، مر س، ص.  6/183: لي، األعالمالزرك  .1/160: الفهارس  هرسالكتاين، ف

  ).                       مقدمة كتاب الدرر(1امللحق  - 3
 .109رحلة القلصادي، ص  - 4
 .43رحلة عبد الباسط خليل، ص - 5
 .115-144فهرس ابن غازي، ص ص  - 6
، عامل تلمسان -من جهة األم-سينحممد بن يوسف بن عمر بن شعيب احل): م1489- 1428/هـ895 -832(الشيخ السنوسي - 7
             .  1/176: احلفناوي، تعريف اخللف.  248-237ابن مرمي، البستان، ص ص :انظر.  صاحلها يف عصره، له تصانيف كثريةو

 .7/754: الزركلي، األعالم
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، والتأليف أحيانا أخرى، ومـن  1اشتغل ابن العباس بالتدريس، و اإلفتاء، واخلطابة جبامع العباد    
العروة الوثقي يف ترتيه األوليـاء  "، و"حتقيق املقال وتسهيل املنال يف شرح المية األفعال : " تآليفه

االعتراف يف ذكـر مـا يف لفـظ أيب هريـرة مـن      :"بعضهم كتاب هل ، وذكر2"عن فرية اإللقا
  . و املعيار ،الونشريسي يف الدرر و ،، وغريها، وفتاوى نقلها عنه املازوين3"نصرافاال

 4 .م، ودفن بالعباد1467/هـ871تويف حممد بن العباس بالطاعون أواخر سنة     
ـ 845-782(محن بن زاغو املغراوي التلمساين أمحد بن حممد بن عبد الر -4 -1380/هـ

   5):م1441
يعرف كذلك بابن زاغ، مل يذكره املازوين يف مقدمة كتاب الدرر، غري أنه أشار إىل مشـيخته      

  .6"سألت شيخنا سيدي أمحد بن زاغ: "لله يف أول مسألة من كتابه الدرر حيث قا
وقـد  . عثمان سعيد العقباين وعن شيوخها خاصة أب ولد ابن زاغو بتلمسان، ونشأ ا، وأخذ    

. القلصادي، وغريهم أخذ عنه مجاعة منهم حيىي املازوين، واحلافظ التنسي، وابن زكري،و الرحالة
يف " تفسري الفاحتـة  : " تدل عليه تآليفه منها ،امتاز بالفقه و التعبد و الزهد و امليل إىل التصوفو

ـ 7يف الفرائض" شرح التلمسانية "غاية احلسن، و  شـيخنا :"، وقد وصفه القلصادي يف رحلته بـ
مع قـدم  ...فصحهم وبركتنا، اإلمام، املنصف، املدرس، املؤلف، أعلم الناس يف وقته بالتفسري، وأ

  .8"راسخة يف التصوف
اغو إضافة إىل التأليف؛ بالتدريس يف املدرسة اليعقوبية يف شىت العلـوم النقليـة،   زاشتغل ابن     
  .9املعيار والدرر امنها مجلة كتاب وردية، كما أن له مشاركة يف فتاوى كثرية أوالعقل

                                                
 قرية العباد اليت تضم باإلضافة إىل املسجد؛ ضريح الويل الصاحل أيب مدين شعيب األندلسي يف جنوب شرق مدينة تلمسان يف: جامع العباد - 1

وزارة األنباء والثقافة، تلمسان، مطبعة ألتامريا، : انظر. احلسن من تشييد السلطان املريين أيب ا، ومدرسة، وقصر)م1197/هـ594ت(الغوث 
 .38م، ص 1971مدريد، ديسمرب

 .223ان، ص ابن مرمي، البست - 2
   .5/433 :املقري، نفخ الطيب - 3
  .778ريسي ولقط الفرائد، ص شوفيات الون - 4
 .120-118التنبكيت، م س، ص ص  . 140الزركشي، تاريخ الدولتني، ص .  1/58:حيي بن خلدون، بغية الرواد : انظرلترمجته  - 5

حممد بن خملوف، .     48-1/46: احلفناوي، تعريف اخللف .  44- 41ص ابن مرمي، م س، ص    .41الديباج، ص حبدر الدين القرايف، توشي
 .424رمضان شاوش، مر س، ص   .      157نويهض، مر س، ص عادل    .254شجرة النور، ص 

 .ظ1، ق)مسائل الطهارة (حيىي املازوين، الدرر املكنونة  - 6
 .1/46: احلفناوي، م س - 7
 .106-102رحلة القلصادي، ص ص - 8
 .43ابن مرمي، البستان، ص  - 9
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اغو، وكان من زم تويف الفقيه ابن 1441/هـ845ربيع األول من عام  14ويف يوم اخلميس     
ضمن ضحايا الوباء القاتل، وأسف الناس لفقده، وحضر جنازته العام واخلاص، وصلعليـه يف   ي

  . 1تلمساناجلامع األعظم ب
                  ).م1430-1429/هـ833ت (حممد أبو عبد اهللا : محو الشريف -5

قد على هذا القدر من النسب، و2حممد أبو عبد اهللا الشهري حبمو، وقد اقتصر كل من ترجم له    
  .3"شيخنا سيدي محو الشريف: "بالقول ذكره املازوين يف إحدى نوازله

بتهاج أنه تويف سـنة  ، و ذكر يف نيل االشيئاياته، ومل يزد عما سلف وأورده الونشريسي يف وف   
 .4هـ833هـ، أو 832هـ، أو 831

ـ 833ت(املـازوين   والـد  أبو عمران موسى بن عيسى بن حيىي املغيلي -6 -1429/هـ
  :     5)م1430

ـ   تعوزنا      ىي املعلومات حول حياة والد صاحب الدرر املكنونة، وطريقة تتلمذ أيب زكريـا حي
تبار القضاء تقليد متوارث يف  هذه العائلـة،  اعاملازوين على يده ، وهو الشيء األقرب إىل املنطق ب

بن عن والده أصول هذه املهنة النبيلة، وقد أشارت إحدى النوازل إىل وظيفة وال شك يف تلقي اال
موالي الوالد مسألة كانت وقعت بني : "التدريس اليت كان يضطلع ا أبو عمران موسى جاء فيها

،  واملرجح أن أبا زكريا حيىي قد ارتاد هذا 6"الفقهاء املدرسني يف جملس تدريسهرمحه اهللا، وبعض 
 .الس، واستفاد من خربة أبيه الطويلة يف هذا اال

ولد أبو عمران مبازونة، وا توىل خطة القضاء اليت توارثتها أسرته؛ حيث كان والده عيسـى      
بيد أنه ذكر يف أحد مؤلفاته أنه سافر إىل ! ندري مىت ولد، وكيف نشأ، وأين تنقل الو. قاضيا ا

                                                
 .1/48: احلفناوي، م س.      751وفيات الونشريسي ولقط الفرائد، ص .       140الزركشي، م س، ص  - 1
 .143، وص201ابن مرمي، م س، ص .  493بكيت، م س، ص تنال: انظر لترمجته  - 2
 .ظ65حيىي املازوين، الدرر املكنونة، ق - 3
 .743/ 2: موسوعة أعالم املغرب حممد حجي،.     741وفيات الونشريسي، ص  - 4
 حيي بن أيب:" مث أورد ترمجته ابنه قائال".موسى بن حيىي بن عيسى، وهو والد النوازل اآليت"وهو فيه . 343التنبكي، م س، ص : انظرلترمجته  - 5
- 2/583: ي، تعريف اخللفاحلفناو.  الوالد كما يبدو ، واجلمع بني الترمجتني يتبني أن هناك غفل من صاحب النيل يف اسم"موسى بن عيسى  

                      281ر س، صعادل نويهض، م.       126-125حممد مفالح، مر س، ص ص   .  265ص : حممد بن خملوف، شجرة النور.  584
 .و272حيىي املازوين، الدرر املكنونة، ق  - 6
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وقوعه، ويبدو أنه كان ذا فضـل   تاريخ، لكنه مل يفصح عن دواعي ذلك، وال عن  1بالد املغرب
  .2"حىت مل يدع للبدعة مدخال إال سدهمتكن من السنة :" فقد قال فيه احلفناوي ،ومكانة علمية

  :والد صاحب الدرر مبؤلفات عديدة أمهها  اشتهر    
  . 3"ار يف مناقب أولياء اهللا األخيارتخفديباجة اال" -
  .4الرائق يف تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق" -
  . حلية املسافر وآدابه وشروط املسافر يف ذهابه وإيابه" -

تهم قائمة على اجلبال احمليطة ويف خمطوط الديباجة تراجم لعلماء، وصلحاء الزالت قبب أضرح    
وهو يربز األثر الصويف يف حياة أيب عمران  ،6، وغريهم5بسهل الشلف أمثال سيدي واضح الشلفي

  .حتفاءه باألولياء والصاحلني اما يربر  ذاموسى، وه
  آثاره: الثالثاملطلب 

   تالمذته -1
زوين، وأكد ذلك املؤلف نفسه كانت التراجم قد ذكرت بعضا من شيوخ اإلمام حيىي  املا إذا     
                                                                          تالمذته، غري أن مقدمة كتاب الدرر، أو يف ثنايا نوازله، فإا يف املقابل مل تسعفنا بذكر أيا من يف

من كتاب الدرر املكنونـة  " أ"آخر النسخة  حصولنا على تقريظ اإلمام أمحد الونشريسي املثبت يف
قد أفادنا بنتيجة مهمة مفادها أن الونشريسي هو أحد تالمذة اإلمام املازوين النجباء البارزين حيث 

، ذي اخلالل ، الفضالملَالصدر األوحد، العالمة، الع: "...فوصفه بـأكد ذلك يف مطلع تقريظه 
بركة بالدنا أيب زكريا سـيدي  الذنا وسيدنا وموالنا ووم ناالسنية، وسين اخلصال، شيخنا ومفيد

  . 7"حيىي
                                                

 .ظ58وادي شلف، ق  أبو عمران موسى املازوين، صلحاء - 1
 .573احلفناوي، م س، ص  - 2
 .و10موسى املازوين، صلحاء وادي الشلف، ق:  انظر".  فتخار يف مناقب أولياء اهللا األبرارديباجة اال: "بعنوان أيضاأبو عمران موسى  هذكر - 3
-هل الوثائق أليب حيىي موسى بن عيسى املغيلي املازوينبوبة جماين، املهذب الرائق يف تدريب الناشئ من القضاة و أ: انظرحول هذا املؤلف  - 4

.   115-109م،ص ص2002/هـ1422، مطبعة سومر، اجلزائر 11: حوليات املتحف الوطين لآلثار، عدد  –مصدر جديد من مصادر التاريخ
ول التغريات اإلجتماعية يف البلدان املغاربية ملتقى دويل ح -العصر الزياين منوذجا–بوبة جماين، كتب النوازل واألحكام مصدر للتاريخ االجتماعي 

 .155-147م، ص ص 2001عرب  العصور، خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية، جامعة قسنطينة، أفريل 
  م بوادي شلف 13/هـ7متصوف شجاع يف أواسط القرن : سيدي واضح بن عاصم بن سليمان املكناسي - 5

 .130-129حممد مفالح، مر س، ص ص .    57-25دي الشلف، ق ق موسى املازوين، صلحاء وا:انظرلترمجته 
 .      3-2،  ص ص -حبث خاص -م20إىل منتصف القرن  15القرن  موالي بلحميسي، دور مازونة يف احلركة العلمية والثقافية من - 6

 .49-48الطاهر جنان، مازونة عاصمة الظهرة، ص ص
 .و10موسى املازوين، صلحاء وادي الشلف، ق:  انظر".يف مناقب أولياء اهللا األبرارديباجة اإلفتخار " :هذا املؤلف بعنوان املازوين ذكر موسى - 7
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وإضافة إىل هذا فإن تتبع حمتوى كتاب املعيار للونشريسي جند أن جل مسائله مقتبسة مـن        
فيما خيص املسائل اليت حنن بصدد دراستها وحتقيقها، وسنبني ذلـك يف   -على األقل-كتاب الدرر

  . حينه يف قسم التحقيق
  1)م1508-1430/هـ914-834(عريف  بأمحد الونشريسي الت -
ولد جببال . هو أمحد بن حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي، يكىن أبو العباس     

نشأ مبدينة تلمسان، وأخذ عن مجاعة من أعالمها كاإلمام من أعمال الدولة الزيانية، و2الونشريس
ولده القاضي أيب سامل إبراهيم وحفيده القاضي حممـد بـن   وأيب الفضل قاسم بن سعيد العقباين، 

حيـىي املـازوين   وحممد بن مرزوق الكفيف و 3أمحد بن قاسم العقباين والشيخ أيب عبد اهللا اجلالب
-866(صاحب كتاب الدرر خاصة بعد ورود هذا األخري على السلطان الزياين املتوكل بـاهللا  

  .               تقريظه كما ذكر الونشريسي يف) م1468-1461/هـ873
 تعرض أمحد الونشريسي إىل فتنة بسبب جرأته يف قول احلق مما جلب له غضب السلطان أيب     

الذي أمر بنهب داره، ففر على إثرهـا إىل  ) م1504-1468/هـ910-873(ثابت الزياين 
يها حظي فا أخذ عن شيوخها، وم، واستوطنها حىت وفاته، و1469/هـ874مدينة فاس سنة 

هــ  919ت(حىت قال فيه شيخ اجلماعة باملغرب حممد بن غازي ، باحلفاوة والترحاب والقبول
لو أن رجال حلف بطالق زوجته أن أبـا العبـاس   : " حني مر به يوما جبامع القرويني) م1513/

  . 4"أحاط مبذهب مالك، وفروعه لكان بارا يف ميينه، وال تطلق عليه زوجته
تدريس الفقه، وساعده يف ذلك فصاحة لسانه، وقلمه، وخترج علـى   أكب الونشريسي على     

  : يده العديد من الفقهاء أبرزهم

                                                
 .  43الديباج، ص  حالقرايف، توشي.      136-135التنبكيت، نيل اإلبتهاج، ص ص     .128ص فهرس ابن غازي،  :انظرلترمجته  - 1

ألخبار دول املغرب  االسالوي الناصري، كتاب اإلستقص   .62-1/61: خللفاحلفناوي، تعريف ا .  54-53ابن مرمي، م س، ص ص 
رمضان شاوش، مر س، ص ص .   2/1122: الكتاين، فهرس الفهارس .   274مد بن خملوف، شجرة النور، صحم.      4/165: األقصى
، وزارة التعليم األصلي 84-83: لة، عددعمار طاليب، الونشريسي، جملة األصا    .344-343ص ص  ،، مر سعادل نويهض.    516-517

 .47-46م، ص ص 1980والشؤون الدينية، اجلزائر 
  توجني من زناتة شرق تلمسان، وكانوا يف صراع مع بين زيان  جبال شاهقة يسكنها بنو: جبال الونشريس - 2

 .361-2/360: ، إفريقيالمارمول كارخبا.        2/45: احلسن الوزان، وصف إفريقيا : انظر
كان " .شيخنا احملصل احلافظ"وصفه الونشريسي بـ. أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عيسى املغيلي التلمساين ): م1470/هـ875ت(اجلالب - 3

. 552التنبكيت، م س، ص .      781ص : وفيات الونشريسي: انظر    .حافظا ملسائل الفقه، ونقل عنه املازوين يف نوازله، ومساه صاحبنا
 437-436رمضان شاوش، مر س، ص ص .        264شجرة النور، ص  لوف،خم
 .حممد حجي: حتقيقمقدمة كتاب املعيار، : انظر - 4
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  . 1قاضي فاس ومفتيها):م1548/هـ955ت(ولده عبد الواحد بن أمحد الونشريسي  -
؛ الذي عمر زاوية أبيه مدة طويلـة  )م1549/ هـ956ت(حممد بن عبد اجلبار الورتدغريي  -

  . لتدريس الفقه
  .وغريهم من التالميذ النجباء يف ربوع املغرب األقصى    

املعيار املغرب عـن فتـاوى   : " خلف الونشريسي مؤلفات كثرية خاصة الفقهيه أشهرهاو       
 2على خزانة قاضي فاس اجلديـد ؛و قد اعتمد يف مجع مسائله "غربعلماء إفريقية و األندلس وامل

وين فيما تعلق بفتاوى أهل افريقيـة،  ززل الربزيل واملافيما خيص فتاوى األندلس وفاس، وعلى نوا
  : ومن أهم املؤلفات األخرى. وتلمسان

  .3املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعىن الالئق بأدب املوثق وأحكام الوثائق" -
  ".يف املذهب من اجلموع والفروق  عدة الربوق يف تلخيص ما" -
  .البن قنفد  القسنطيين" املطالب ىنالطالب يف أس شرف"وهو ذيل كتاب " وفيات الونشريسي" -

طالعه، وإملامه مبذهب اإلمام مالـك، وثقافتـه   االيت تدل على عمق  4وغريها من املؤلفات      
  املوسوعية  اليت مكنته من حفظ كثري من التراث الفقهي للغرب اإلسالمي يف فترة زمنية خطرية من

  .حيىي املازوين  5تاب الدرر لشيخهستفادته من كاتاريخ هذه املنطقة، و 
 2- وظائفه 

، وقد استحق هذا اللقب 6اتفقت جل املصادر واملراجع على وسم اإلمام حيىي املازوين بالقاضي    
جبدارة نظرا لتوليه القضاء لفترة طويلة يف حياته؛ إذ أنه سليل أسرة توىل أفرادها القضاء كابر عـن  

و عمران موسى كان قاضيا ا، فضال عن جده عيسى بـن حيـىي   كابر يف مدينة مازونة، فأبوه أب
  .املغيلي 

                                                
 .  45-39، ص ص 84-83: عبد الرمحان اجلياليل، الشهيد عبد الواحد الونشريسي، األصالة، عدد: انظرحول عبد الواحد الونشريسي  - 1
 .  54ابن مرمي، البستان، ص :  انظر. تغليب هو القاضي حممد بن الغرديس ال - 2
 .2116:اجلزائر، رقم –) احلامة(توجد منه نسخة باملكتبة الوطنية - 3
 .مؤلفا ألمحد الونشريسي 13مقدمة كتاب املعيار، حيث أحصى حممد حجي : نظرا - 4
صاحبنا القاضي العالمة أبو زكريا بن : "قائالدى النوازل رغم هذه املؤشرات على مشيخة اإلمام املازوين للونشريسي، إال أنه وصفه يف إح - 5

 .5/351: أمحد الونشريسي، املعيار :انظر  ".موسى املغيلي 
   .أكد ذلك املعاصرون للمؤلف منهم تلميذه أمحد الونشريسي، والفقيه أمحد بن القاضي - 6

 ).تقريظ الونشريسي ( 2مللحق ا     . 5/351:ملعيار أمحد الونشريسي، ا.      786وفيات الونشريسي ولقط الفرائد، ص : انظر
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ذه املهنة املرموقة واخلطرية يف هلويبدو أن حيىي املازوين قد أخذ شهرته يف اآلفاق بفضل ممارسته     
الدولة واتمع، وهذا ما فسح له اال ملزاولتها خارج مدينته، فقد ذكر يف إحدى النوازل أنـه  

عتبار أنه سـأل  ام ب1450/هـ854، واملرجح أن ذلك حصل قبل العام 1اء مدينة تنستوىل قض
وسألت : "فقال–كما سلف ذكره –عن ذلك شيخه قاسم بن سعيد العقباين املتوىف يف هذا العام 

نريد اجلواب الشايف يف مسأليت، وذلك أين : شيخنا وسيدنا أيب الفضل العقباين، وقلت له يا سيدي
أمر على ذلـك إن أنـا    )كذا(اء تنس وجدت مرتب قاضيها يؤخذ من الباب فجارا توليت قضمل

  . 2"يأخذه، فصرت جنود به على الفقراءأخذته أخذت ما ال يليق، وإن تركته تعلم أن قائد البلد 
 من خالل هذا املقتطف جند أن املازوين يتلقى أجرا على وظيفته، كما يربز ورعه، ومسو أخالقه    

على الضعفاء، وإكباره وتقديره لشيوخه العلماء؛ من خالل أخذ رأيهم وطلـب   وعطفه وجوده
  . مشورم لتجنب احملظور من الشرع

انتقل حيـىي  ) م1468-1461/ هـ873-866(ويف عهد السلطان املتوكل باهللا الزياين     
الشـيخ  أورد هـذا  : "...وصف تلميذه الونشريسي ذلك بقولهملازوين إىل تلمسان بدعوة منه، وا

وجعله أحد مشيخته األعالم املشاورين بقصـره املنصـور،   ، املذكور حضرته العلية صحبة ركابه
، وهنا تربز وظيفة أخرى للمازوين، وهـي التـدريس    3..."اآلن يقري ويفيدوهاهو  وعلى بابه
  .-كما رأينا آنفا- 4إقتداء بوالده الذي كان له جملس تدريس ،واإلقراء

أعـرف  :"ا ورد يف إحدى النوازل عند مراسلته للحفيد حممد العقباين بقولهما يعزز ذلك مو     
استشكل بعض ...أن أعرض عليكم بعض ما يعرض يل النظر يف ذلك بنظركم كمالكم أنين أردت

طلبة العلم، فضـال   ه، ويظهر من خالل هذا أن املازوين كان له جملس تدريس يؤم 5"الطلبة قوله
  . فيفيت فيها مبا قيض اهللا له من علم ،أسئلة ترد عليه عما يعرض عليه من نوازل و

                                                
املدينة اليت استقر ا بني وهران واجلزائر، و من املدن العتيقة، عرفت بكوا إحدى قواعد املغرب األوسط، و هي يف منتصف الطريق: تنس - 1

م، كما تعرضت للغزو 1287/هـ  686لدولة الزيانية عام املازوين لفترة هي تنس احلديثة اليت بناها البحريون من أهل األندلس، و قد خضعت ل
رغم و.مع بالد األندلس لرخص األسعار الشعري و العسل مما جعلها ترتبط بتجارة واسعةاج وافر من الزروع خصوصا القمح واشتهرت بإنت. املريين

: ابن خلدون، العرب: نظرا.   لب هلا اهلجاء من بعض زوارهاستقرار خاصة للغرباء مما جهذه املزايا إال أن بيئة املدينة مل تكن تساعد على اال
.                                          138احلمريي، الروض املعطار، ص...".   شرشال والبعلجاءملغرب األوسط و هي تنس ووهران وقواعد ا: "حيث قال. 4/141

 .2/354: مارمول، إفريقيا.      2/35: حسن الوزان، وصف إفريقيا
 .و189حيىي املازوين، الدرر املكنونة، ق  - 2
 ). تقريظ الونشريسي ( 2امللحق : انظر - 3
 .و 272حيىي املازوين، الدرر املكنونة، ق  - 4
 .و128، ق" )ح"النسخة( حيىي املازوين، الدرر املكنونة - 5



  
 

61

  مؤلفاته -3
يقترن ذكر اإلمام حيىي املازوين غالبا بكتاب الدرر املكنونة يف نوازل مازونة حـىت ال يكـاد        

يرد ما يشـري إىل أنـه    ع اليت تناولت شخصيته العلمية، ومليعرف إال به يف مجيع املصادر و املراج
هو األمر امع عليه عند الباحثني، غري أن تصفحي إلحدى مواقع شـبكة الويـب   ألف غريه، و

مام أيب زكريا ، لفت انتباهي وجود خمطوط ملختصر يف الفقه املالكي من تأليف اإل)االنترنت(العاملية
 بنسخة مصورة عنه، ومل 1قد أسعفين أحد الزمالءم، و15/هـ9حيىي التلمساين، ونسخ يف القرن 

باإلمام حيـىي املـازوين،   أي مصدر، أو مرجع حمايد يؤكد أو ينفي صلة هذا املخطوط  أعثر على
هكذا فإن جمرد هذه الصلة قـد  و. ملرفقة معه نسبته لصاحب الدررأن البطاقة التعريفية االسيما و

  .  تفتح اال مستقبال للبحث حول هذه الشخصية العلمية الفذة من تاريخ املغرب الوسيط
  

                          
  :البطاقة التعريفية للمخطوط         

  ).مصر(القاهرة -اجلامع األزهر -األزهرية: املكتبة -
    .314856: رقم املخطوط -
  .كتاب اللمع يف الفقه: العنوان -
  .زكريا حيىي التلمساين وأب: املؤلف -
 .2حيي بن أيب عمران موسى بن عيسى املغيلي املازوين): املؤلف( نسبه -
  . 3ق 35: عدد األوراق -
  .عمر بن حممد بن عمر الشريف احلسين مث  البوزيدي املغريب: الناسخ  -
  .4هـ مبصر 894صفر : تاريخ النسخ -
  .كلمة 11-9: املسطرة -                            ؟               : املقاس -
  .مغريب واضح: اخلط-

                                                
 مبنحي نسخة من املخطوط يف قرص مضغوط عند زياريت له يف بيتهتفضل األستاذ عبد القادر كحلوش رئيس مجعية الظهرة للتراث مبازونة  - 1

 .5صور أوراق بداية واية املخطوط يف امللحق  انظرو .، فله مين جزيل الشكرم2008بتاريخ ديسمرب 
 .النترنتهذه النسبة إىل صاحب الدرر غري موجودة يف أصل املخطوط، بل يف البطاقة التعريفية املرافقة للمخطوط على شبكة ا - 2
 .ما ذكرناه ، لكن األصح عمليا38ورد يف البيانات املرفقة أن عدد أوراقه  - 3
 .هـ، والصحيح ما أثبتنا889صفر  8: يف البيانات املرفقة تاريخ النسخ - 4
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يف الفقه تأليف الشيخ اإلمام العامل العالمـة أيب زكريـا   كتاب اللمع ): "و1ق(بداية املخطوط  -
آمـني  . ن كتبها وملن نظر فيهـا ملأها وملن قرآمني و جلميع املسلمنيالتلمساين، غفر اهللا له و حيىي

ما يقـرأ يف صـالة    .نعم الوكيلوعلى سائر األنبياء أمجعني، و صلى اهللا على نبيناواحلمد هللا، و
  ..."اإلستخارة

التقصري الراجـي  على يد الفقري املعترف بالعجز و مت منت اللمع"...  ):و35ق(خطوط اية امل -
عفو ربه الكرمي عمر بن حممد بن عمر الشريف احلسين مث البوزيدي املغريب، ووقع فراغـه يـوم   

  ."مبصر احملروسة يف عصريه ةالثالثاء من شهر صفر املبارك سنة أربع و تسعني ومثامنائ
هذا مجلة ما أوقـف  : "ط نصهمن املخطو و1قارة إىل وجود وقف حبوس يف إشهناك  :مالحظة

صلى اهللا على ال ينتفع به يف غري ذلك، وملغريب على طلبة العلم الشريف، والشيخ حممد التلمساين ا
  ".وقف على رواق املغاربة باجلامع األزهر. آلهحممد و

اب الفقه بشكل خمتصر، وفق الترتيـب  من أبو بابا 46أما احملتوى فقد اشتمل املخطوط على     
وينتـهي  ... النمطي املتعارف عليه؛ فيبدأ بكتاب الطهارة، مث الصالة، مث اجلنائز، مث، الزكـاة مث 

  .بكتاب اجلامع
  وثناء العلماء عليه وفاته :الرابعاملطلب 

  وفاته -1
ـ 866-834(العباس أمحـد  : هم ثالثة ملوك من دولة بين زيان وعاصر حيي املازوين     / هـ

أبو عبد اهللا الثابيت و )م1468-1426/ هـ873-866(حممد املتوكل و) م1431-1462
كان قد انتقل إىل احلضرة تلمسان بطلب من السلطان ، و1)م1505-1468/هـ873-910(

محد الونشريسي على كتاب الدرر، هناك اطلع تلميذه ألية، واملتوكل ليجعله أحد رواد حضرته الع
  .2هـ871عترافا بفضل شيخه املازوين سنة اه كتب عليه تقريظو

م، كما 1478/هـ883زكريا قد استقر بتلمسان حىت وفاته ا سنة  اواملرجح أن اإلمام أب      
، ومل يذكر اليوم، وال الشهر الذي تويف فيـه، ودفـن   3أمجع عليه املترمجون خاصة املعاصرين له

                                                
  .Jacques Berque. Les Hilaliens repentis…P1329 -  .3موالي بلحميسي، دور مازونة يف احلركة العلمية، ص انظر - 1

- Moulay belhamissi. Histoire de mazouna.p22. 
 ).تقريظ الونشريسي( 2امللحق  - 2
 .786ص: لفظ الفرائدوفيات الونشريسي و: انظر.   من أبرز معاصريه تلميذه أمحد الونشريسي، و ابن القاضي - 3
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قربه مشـهور معظـم   ، و1ياد املشهور يف عصرناخلد امسه حبارة الرحيبة قرب باب اجلبتلمسان، و
  .2مزار

  : ثناء العلماء عليه -2
من خالل استعراضنا لبعض ما تيسر من حياة اإلمام حيي املازوين جند أنه حظي يف آخر حياته      

الط أصبح أحد علماء الشورى يف البطة سياسية يف الدولة الزيانية، ومن أعلى سل مكرابالتقدير واإل
تيجة لسمعته الطيبة لدى شيوخه وتالميذه املعاصرين، والذين أشـادوا   يكن ذلك إال نين، وملالزيا

  .القبول عند من جاء بعدهى أخالقه، كما نال نفس احلظوة وأثنوا علبعلمه و
ولدي األحـب  :" ...فهذا شيخه األقرب أبو الفضل العقباين خياطبه يف صدر أحد أجوبته إليه    

  .3"وكان لك وزكى قولك وعملكاهللا  األعز، حفظك
السالم عليك أيها العالمـة  و: "...اس يف أول رد عن سؤاله لهقال فيه شيخه حممد بن العبو     

  يف ، و4"املستخرج اجلواهر النفيسة من أقصى جلج البحارنن ايد واملقدم يف النظار واملفيد املتف
  

  .5"النفع وبقاء رسم العلم بكم ورقاكم دامأحفظكم اهللا وتوالكم و: "لبالقو له نازلة أخرى دعا
هللا احلمـد  :" وردت إليه منه قائال ةأثىن عليه شيخه ابن مرزوق احلفيد يف أول جوابه عن نازلو    

 لوال وجود مثلكم خللـت علماء النظار يف تلكم األصقاع، ووبقية ال حرزمت خريا أيها البحر الزاخر
جتهاد، فإنه يف اا القفار، فجدوا فيما أنتم فيه غاية االصارت إىل ما صارت إليه جهتلك الديار و

أيقظـت مـن   حركت أحباثكم منا قرائح جامدة ولقد وهذا الزمان خصوصا من أفضل اجلهاد، 
أعانكم اهللا  ،بقي يف أرضنا من له مثل هذه الفوائد عائدةأقالت كرة النوم والكسل مهما راقدة، وس

  .6"وحفظكم وتوالكم على ما أوالكم
الفاضل املفيد،  ك يا نعمءاحلمد هللا أطال اهللا بقا:" قال فيه احلفيد حممد العقباين يف أحد أجوبتهو    
املبصـر بعـني الرضـا    منظرك ولكن مرادك احلسن و...  السديدأدام توفيقك للنظر يف الصاحلو

                                                
 .437احلاج حممد بن رمضان شاوش، باقة السوسان، ص  - 1
 . 131، ص حممد مفالح، مرجع سابق - 2
 .ظ 150و، ق 58حيي املازوين، كتاب الدرر، ق  - 3
 .و133املصدر نفسه، ق - 4
 .ظ 34املصدر نفسه، ق  - 5
 .ظ 98املصدر نفسه، ق  - 6
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قـوال  ترغب يف أن تصدق منك األ فنيتكم الصاحلة... أوجب مين املساعدة ،اإلغضاءوالتجاوز و
  .1"األفعالو

الفقيـه،  : " خنتم من عصر املؤلف بشهادة تلميذه أمحد الونشريسي الذي أمجل وصفه فقالو     
الشيخ، القاضي، العامل، العامل، املفيد، املقيد، اجلامع، الشامل، احلافظ، احلافل، الكامل، املشـار  

السنية وسـين   م، الفضال، ذي اخلالللَإليه من مساء املعايل باألنامل، الصدر األوحد، العالمة، الع
.2..."بركة بالدنا أيب زكريا سيدي حيىيو موالنااخلصال، شيخنا ومفيدنا ومالذنا وسيدنا و  

هكذا فإضافة إىل هذه الشهادات احلية من عصر املؤلف ممن عرفوه، وتعاملوا معه فقد اتفـق  و    
لعالمة، الفقيه، الفهامة، احلافظ ملسائل م بأنه القاضي، اإلمام، ا15/هـ9من ترجم له بعد القرن 

وعلو كعبـه وغـزارة علمـه     4حيىي املازوين ايا اليت تثبت مكانة اإلمامغريها من املز، و 3املذهب
  .ذيوع صيته يف ربوع املغرب اإلسالمي بني محلة املذهب املالكيو

 

 

  بيئة املؤلف: املبحث الثاين

                                                
 .و128، ق2املصدر نفسه، النسخة ح، ج - 1
 ).تقريظ الونشريسي(  2امللحق  :انظر - 2
 .265خملوف ،شجرة النور،ص  1/189:احلفناوي، تعريف اخللف. 637س، ص أمحد بابا التنبكيت، م : على سبيل املثال :انظر - 3
قال  معرفة احلديث، وقدرة عالية يفيف العلوم، حمدث، فقيه، حافظ، و آية من آيات اهللا:" كما أورد موالي بلحميسي أن التاديل مدحه بالقول - 4
 40000تحضر حنو أنه كان إماما مشاركا يف فنون العلم يسرواية أخرى يقول  يفحديث و 27000قال من أدركنا من الفضالء أنه حيفظ و

أشجار، فكان يدخل كانت له دار بظهر مسجده و... دةعامل قدم من بالد املصام -مسجد حومته –ناظره مرة ذا املسجد حديث بإسنادها، و
 -صح ذلك إن-ز لنا األثر الصويف يف حياة حيىي املازوين هذا النص يربو". ليه فيسقيها واحدة بعد واحدةعليها احلجل، فإذا رأته ترتل إو بني الشجر

  :انظر. !كما قال غرداوي مل نتبني املقصود بالتاديل، وال مصداقية هذه الروايةمن خالل هذه الكرامة، و
 .79- 78ور الدين غرداوي، مر س، ص ص ن.     3موالي بلحميسي، دور مازونة يف احلركة العلمية، ص
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  البيئة السياسية: املطلب األول  

  البيئة االقتصادية: لثايناملطلب ا  

  البيئة االجتماعية: املطلب الثالث  

  البيئة الدينية والثقافية: املطلب الرابع 

  مازونة مسقط رأس املؤلف ومركز إشعاع حضاري: املطلب اخلامس 

  

  

  

  بيئة املؤلف: املبحث الثاين
 :البيئة السياسية: طلب األولامل
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ذ النصف الثاين مـن القـرن   اليت واجهت منو، 1نيةعاش حيىي املازوين يف كنف الدولة الزيا
ديـد  و كان أخطرها هوم حتديات على مجيع األصعدة، 15/ـه9طوال القرن و م14/هـ8

كان للزيانيني حظ من ذلـك غـري   ولكن اهللا قيض رجاال يف كل عصر، و ،وجودها يف حد ذاته
  .يسري

 :إحياء الدولة -1

 عنان يف توحيد املغرب بكياناته كما فشل أبـوه  لقد أدى فشل مشروع السلطان املريين أيب
، فاسـتطاع  ملك بين زيان بعد أن كاد ينقرض ن تلوح يف األفق فرصة ذهبية لبعثأإىل  2من قبل

بويع وموسى الثاين أن يغتنم االضطرابات اليت عرفتها الدول املرينية، فتوىل احلكم و محو السلطان أب
 ،3م، وذلك بعد وفاة أيب عنان حبوايل شـهرين 1358/ـه 760باخلالفة يف غزة ربيع األول سنة

 هجناز العظيم مير دون أن خيلدالثاين هذا اإلو محو مل يترك أبو ،من جديد4أعاد جمد الدولة الزيانية و
  ]الطويل[ :نم عن فحولته يف الشعر منها قولهدة بديعة تقصيب

  أهل املالحم رفرجتي         كما ذكروا يف اجلأدخلت تلمسان اليت كنت   
  5جازموطهرا من كل باغ ولكنا           مفخلصت من غصاا دار   
الثاين قبل تسلمه مقاليد احلكم يف تلمسان الجئا يف تـونس يف كنـف   و محو قد كان أبو

احلاجب حممد  هوزيرو، )م1378-1350/ـه 770-751(إسحاق بن أيب حيىي  السلطان أيب
من تبعه، إال أن الـوزير  و لحفصيني بطرد أيب محولعنان  طان أيبرغم مراسلة السلوبن تافراكني، 
  .6جارمبإجاهز و أىب تسليمهم

                                                
كانت عاصمتها مدينة ون بن زيان بعد ضعف الدولة املوحدية، سأسسها يغمرا) : م 1554-1236/هـ962-633(ة الدولة الزياني - 1

  .  تلمسان
   .1/53: تلمسان يف العهد الزياين ،عبد العزيز فياليل - 2
 هـ،760ربيع األول 8مسان يف دخل تلو محا بأن أذكر و ،7/123: عبد الرمحن بن خلدون، العرب  .2/24: بغية الرواد، بن خلدونحيىي  - 3
.                                      14، ص2007، اجلزائر 1احلضارة، ط، دار 1ج - حوال السياسيةاأل –ين، تاريخ الدولة الزيانية احسخمتار .  باخلالفة بويع لهو
و ذكر مارمول أن يغمراسن هوموسى الثاين، و محو ذ عهد أبوالد يغمراسن من" زيان بن ثابت"سم الدولة الزيانية نسبة إىل ابت تعرف أصبح - 4

  .1/372: إفريقيا ،مارمول : انظر. من بعده بين زيانن يتسمى خلفاؤه أمن أوصى ب
  .36-2/35: حيىي ابن خلدون، بغية الرواد - 5
  
   .2/180:ر العام ئتاريخ اجلزا، اجلياليل - 6
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موسى الثاين خبصال محيدة حيث متكن من إعادة إرساء قواعد احلكم وتثبيت و محو امتاز أب
 ساس أهل مملكته بالسرية احلسـىن، و" 1رنكداضاءت جنوم مسائها بعد االوأركان الدولة الزيانية، 

 من العلم العقلـي والشعر الفائق ما ارتفعت صنعته من بالغة امللوك ، والنثر الرائق   من كان لهو
ب السياسة ارتضـاه  أدف كتابا يف نكما ص ،3قد أوردت املصادر الكثري من شعرهو".  2النقليو

بىن وأهله، وقد احتفى بالعلم و، "4نظم السلوك يف سياسة امللوك": البنه ويل العهد أيب تاشفني مساه
  .5قدم للتدريس فيها أشهر علماء عصرهومدرسته الكرمية، 
خالفا حادا مع ابنه أيب تاشفني حول احلكم بتحريض  6الثاين يف أواخر عهدهو محو عرف أب
بفرسه على األرض قتيال و محو ثرها أبإسقط على ، واقتتل الفريقان، وفتنةالفوقعت  ،من بين مرين

فترات الدولة الزيانية  ىزهأمبوته انقضت فترة من و. 7م1389/هـ791يف غزة ذي احلجة عام 
متتعت فيها بالسيادة الكاملة، لتدخل البالد بعدها عهودا من التدخالت األجنبية من قبل املرينيني، 

  .احلفصينيو
أما عن الوضع السياسي مبازونة مسقط رأس اإلمام حيىي املازوين فقد كانت مسرحا ملواجهات     
الثاين و محو متكن أبوهلا نفوذ كبري على هذا املناطق،  كان قبيلة مغراوة اليتوقوات الزيانية  بني ال

كما وقع ا نزال قوي  ،مبازونة م1372/هـ774ة نعلى رأس جيشه من هزم مغرواة مرتني س
ـ 777يان بن السلطان أيب سعيد سنة ز ابن عمه أيبوالثاين، و بني السلطان بن مح   8م1375/هـ

  .ستعادة ملك أبيه البائدايف  طمعا
 :التبعية للمرينيني -2

                                                
  .2/38 :، م سحيىي بن خلدون - 1
  .161-160العقبان، ص ص وظم الدرر التنسي، ن - 2
  .137 ،84، 2/41 :حيىي بن خلدون، بغية الرواد: انظر - 3
  ".واسطة السلوك يف سياسة امللوك:"يعرف كذلك باسمو. 161ص  ، م س،التنسي - 4
  .180-179: ص ص: م س  ،التنسي: انظر .)م 1369/هـ771ت( و عبد اهللا الشريف التلمساينأب اكان أول من درس فيه - 5
، اجلزائر 2التوزيع، طوآثاره، الشركة الوطنية للنشر وموسى الزياين حياته و أب ،عبد احلميد حاجيات: انظرالثاين، و محو حول حياة أب - 6

  .م 1982/هـ1403
                                 .181التنسي، م س، ص - 7
  .329، 286، 2/275: حيىي بن خلدون، م س - 8
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 ،موسى الثاين احلكم حتت رعاية بين مـرين و تاشفني عبد الرمحن الثاين بن أيب محو توىل أب
مرين عـن شـن   و بذلك دخلت الدولة الزيانية فترة جديدة من تارخيها توقف فيها بنو، 1محايتهم
العرش مـن األسـرة    يفتفوا بتأييد الطامعني كاو، 2نادرا التدخل املباشر يف تلمسان إالو ،الغارات

، مقابل ضـمان  3دفعهم إىل الثورةوإضرام نار الفنت و والعتاد إمدادهم باملالواحتضام واحلاكمة 
تاشفني يقيم بدعوة السلطان املـريين  و هكذا كان أبو .الدعوة هلم على املنابر، ووالئهم للمغرب

  .4كما اشترط على نفسه ،له مبغرم يدفعه كل سنة يبعثو خيطب له على املنابرو
وقعت يف فخ التبعيـة  وعزا، ولقد فقدت الدولة الزيانية منذ هذا العهد الكثري من سيادا 

  .قالباتناالوكثرت الدسائس و ،اضطرمت نار الضغائن بني أبناء األسرة احلاكمةو لبين مرين،
م خلفا 1393/هـ795حبكمه سنة  أيكد يهنثابت بن تاشفني الثاين مل و فهذا السلطان أب

احلجاج بن أيب موسـى الثـاين   و اغتاله عمه أبوألبيه مدة أربعني يوما حىت عاجله الدهر بغدره، 
مرين بتدعيم و حيث تدخل بن ؛من سلفهى زكأ، فلم تكن عاقبة هذا األخري 5املعروف بايب الزابية

ختلصوا و فقتلوه هأيامه، مث حرض عليه أنصارأشهر مضت من  شرةه لععفخل ،زيانو أخيه املوىل أب
 تباستو 6سكنت أحوال تلمسانوأليب زيان، و اجل فخال .م1396/هـ797منه يف ربيع األول 

و سار على خطى أبيه أيب محوروضة أجفانه، كلف بالعلم حىت صار منهج لسانه وراح يوأمرها، 
صنف كتابا وحبسها على املساجد، وئها اقتناو نسخهاواالعتناء بالكتب و والشعراألدب يف الثاين 

والـنفس  كتاب اإلشارة يف حكم العقل بـني الـنفس املطمئنـة    "حنى فيه منحى التصوف مساه 
مع امللك الظاهر سيف  مل يشغله ذلك عن إمداد أواصر املودة مع اخلارج فتبادل اهلداياو. 7"مارةاأل

  .8ربجيني مبصرأوىل املماليك ال) م1399-1382/هـ801-784(الدين برقوق 
استقرارها السياسـي، فبـادروا إىل   وستعادة تلمسان لوهجها احلضاري امرين و مل يرق بن

فانطلق يـروم   ،الثاينو حممد بن عبد اهللا بن أيب محو أبو هوحد إخوة أيب زيان أأغروا والتدخل، 
                                                

  .2/188: ، تاريخ اجلزائر العاماجلياليل - 1
: العرب  ،ابن خلدون: انظر. هـ795إقامة دعوة أبيه ا سنة ودخوله تلمسان،ومحد املريين، أمن ذلك مسري فارس بن السلطان أيب العباس  - 2
  .189، مر س ، ص يلاجليال   .7/147
  .16، ص 1982اجلزائر ، التوزيعوية للنشر نب من احلياة يف املغرب األوسط،  الشركة الوطناعياد، جوحممود بو - 3
  .3/425.  1984آخرون ، اجلزائر يف التاريخ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر وروبة رشيد بو.       7/147: العرب .  ابن خلدون - 4
  .7/147: ابن خلدون، م س     . 207-206نظم الدر، ص ص  ،نسيتال - 5
  .1/68: عبد العزيز فياليل، م س     .       210التنسي، م س، ص  - 6
  .211ص ،م س ،التنسي - 7
  .220املصدر نفسه، ص  - 8
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مـا  أ. بويع له العرش وم، 1400/هـ801ن دخلها سنة أحاصرها بإحكام إىل وملك تلمسان، 
لكن العيون كانـت لـه   وزيان فقد فر إىل جهة الشرق يبحث عمن جيريه من بطش الغزاة، و أب

  .1م1404/هـ805اغتيل سنة وباملرصاد، فامتدت إليه يد الغدر 
تطـيح مبـن   و من تشاء أصبحت تويلوبلغ النفوذ املريين عمق األسرة احلاكمة يف تلمسان، 

يسترجع بعضا من هيبة احلكم حىت ومر، األيستقر له و مح مد عبد اهللا بن أيبو حمتشاء، فلم يكد أب
ولوا مكانه أخاه أبا عبـد اهللا  وس، اسريوه إىل األسر بفوعليه القبض  اقوألهال األمر بين مرين، ف

قد عرف عهده الذي استمر زهاء و. 1403/هـ804املعروف بابن خوله سنة و حممد بن أيب مح
هذا ما دعا البعض إىل رثائه يوم ته الرعية بالقبول واحملبة، ووتلقستقرارا يف األوضاع، اتسع سنني 

  ]طويل[ :وفاته بأبيات مطلعها
  سحأماتضح خدي تارة مث وسفح      أكف الدمع طورا وأأرقت 

  2حـيأفمغرب من البيد ويعب ـج        اح من املاء هائمدونك طو
 813القعـدة  و ذ 7يف لرمحن بن حممد بن خولـه  ال عرش تلمسان بعدها إىل ولده عبد آ

موسى الثاين يف و د أيام توليه احلكم عن شهرين حىت خلعه السعيد بن أيب محزمل توم، 1411/ـه
ـ أمرين ف بينعند   م، لكن هذا األخري مل يكن مرحبا به1411/هـ814أواخر احملرم سنة   لوارس

انتصب وسعيد اللى موسى الثاين، فقبض عو له من حضرم أخاه أبا مالك عبد الواحد بن أيب مح
ـ امللك بفعلى للتزاحم  اذلك  استمراروم، 1411/هـ814رجب عام  16على العرش يف  ل ع
  .3دسائس بين مرين

طاعـة لـبين   وهكذا أصبح مفتاح حكم تلمسان يف مدينة فاس مينح ملن يبدي أكثر والء و
إزالـة أي  وتقرار، سالالومن الضعف و الذين مل يكن مههم سوى إبقاء الدولة الزيانية يف ج ؛مرين

  .ديد على حدودهم الشرقية
  

 :التدخل احلفصي -3

                                                
  .228املصدر نفسه، ص - 1
  .1/69: عبد العزيز فياليل، مر س.    232املصدر نفسه، ص  - 2
  .2/195: اجلياليل، مر س.     235التنسي، م س، ص  - 3
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ففـي   ،ضمحالل ملك بين مرين واضحة للعيانامارات أم بدت 15/هـ9مع بداية القرن 
،  2، كما ازداد نفـوذ بـين وطـاس   1خذ منهم الربتغاليون مدينة سبتهأم 1415/هـ803عام 

  .3ساأصبحوا يستهدفون وراثة العرش يف فورفع املناصب يف الدولة املرينية، أووصلوا إىل 
سـهر علـى   وحزما، ومالك عبد الواحد شجاعة و ظهر السلطان الزياين أبأناء ثيف هذه األ

استطاع أن ينقلب على أولياء نعمته من بـين  وممتلكاا، واسترجاع هيبتها ورعاية مصاحل الدولة 
قبله،   ننصب عليها أمريا موى فاس استوىل علواستقل عنهم، مث بادر إىل كسر شوكتهم، ومرين 
عمـل   ذلك، بلمل يكتف بوخر العهد بتدخل بين مرين يف شؤون املغرب األوسط، آن ذلك افك

  .4احلفصيون من أمالك الدولة الزيانية هخذأاسترداد ما وعلى التوسع شرقا 
خلطـب  ا ، بدأن يسد باب اخلطر من اجلهة الغربيةأمالك و ستطاع فيه أبإيف الوقت الذي و

 فارس عبـد العزيـز  و استطاع السلطان احلفصي أبو ،يأيت من اجلهة الشرقية على يد بين حفص
ـ 827خذ ورد أن يقتحم تلمسـان سـنة   أبعد ) م1433-1393/هـ796-837(  /هـ

مث  ،بابن احلمـراء و نصب عليها األمري حممد بن أيب تاشفني املدعوم بعد فرار أيب مالك، 1423
فكان املغرب اإلسالمي حينئذ بتمامه حتت رعاية السلطان أيب  ،يصل إليهاجاءته بيعة فاس قبل أن 

  .5فارس احلفصي
هيمنـة   استمرت زهاء ستة عقود ترتب عنـها ن هذا احلدث مقدمة ملرحلة جديدة لقد كا

األسـرة   منإىل التالعب باملتطاولني إىل امللك  6فعمد ملوك تونس النفوذ احلفصي على تلمسان،

                                                
هي على ساحل البحر األبيض املتوسط تقابل  طنجة يف وأطلق عليها الربتغاليون اسم سوبتة، وس، مدينة عظيمة مساها الرومان سيفيطا: سبتة - 1

ياقوت احلموي، معجم البلدان، دار صادر، بريوت  :انظر.  هـ 818ذكر الوزان أن الربتغاليني استولوا عليها سنة ومواجهة جبل طارق، 
  .318-1/316: ، وصف إفريقياحسن الوزان.  303طار، ص روض املعاحلمريي،  ال .   183-3/182: م1977/هـ1397

  .1/424: مارمول كارخبال، إفريقيا:  انظر.    لكنهم ليسوا من فرع األسرة احلاكمةوفخذ من قبيلة بين مرين، : وطاسو بن - 2
، املغرب العريب يف العصر اإلسالمي، حممد حسن العيدروسي.    4/188: العباس الناصري، كتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقصىو أب    

.203، ص  2009دار الكتاب احلديث، القاهرة   
  .201ص  ،حممد حسن العيدروسي، م س - 3
  .19،ص ... حممود بوعياد، جوانب.       2/195: اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام - 4
ابن أيب دينار القريواين، املؤنس يف أخبار : انظر" الثمامنائة ببلد تلمسانوني يته يف حدود الثالثأقال الشيخ الرصاع رو: "... قال ابن أيب دينار - 5

  .1/70: فياليل، مر س.125الزركشي، م س، ص. 241التنسي، م س، ص. 137هـ، ص 1350تونس، مطبعة النهضة، تونس وافريقية 
هي من أصح بالد افريقية : "قال ياقوت. قدميا باسم ترشيش ق عليها الالتينيون اسم تونيوتوم، كما عرفتأطل عاصمة دولة بين حفص،: تونس - 6

حسن .  143احلمريي، الروض املعطار، ص .   62-2/60: ياقوت احلموي، م س: انظر. 80م هـذكر احلمريي أا أحدثت عاو ،"هواء
  .2/70: وصف إفريقيا الوزان،
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 ،عزوا إىل طامع أخر أن يثور عليهحلكم حىت إذا شق طاعتهم أوون الطامع منهم يف افيؤيد ،الزيانية
  .1فرض من يواليه على عرشهاو مري احلفصي بنفسه ملهامجة تلمسانقد يتحرك األو

فقابل اهللا أيامه باإلسعاد حىت صارت من حسنها "استمر حكم حممد أيب تاشفني أربع سنني 
 ان للسلطان احلفصي،قلب ظهر و ه حمبة الناس، فزاده ذلك ثقة،، وجلب ل2"األعيادوكاملواسم 

أرسل جيشا من قبله فلكن ذلك مل يرق أبا فارس . األعيادوخطب اجلمع وأزال امسه من الرسائل و
-831(مالك عبد الواحد الذي استرجع عرش تلمسـان ملـدة سـنتني    و أعاد تنصيب أبو ،4

اية لنفسه بـني  الدع يفخذ مراء منهزما، وأ، يف حني خرج ابن احل)م1432-1430/هـ833
ة احلضرة، واسترجاع ملكه مـن  األنصار ما شجعه على مهامجوفجمع من القوى  العرب والرببر،

 ،3م 1432/هـ833صبيحة األربعاء رابع ذي القعدة  ،قتل غرميه أيب حممد عبد الواحدو جديد،
دا تلمسان، دي فخرج بنفسه ثانية قاصمام هذا التحالسلطان أبو فارس مكتوف اليدين أ مل يقفو

البلد فتحوا له الباب ودخلها السلطان ومن معه، وقبض علـى ابـن   ملا أصبح أهل فحاصرها، و
ـ 840ظل بالسجن إىل أن تـويف سـنة   ، ومحله معه إىل احلضرة تونسو احلمراء واعتقله / هـ

  .4م1438
ظل على رأيه األول يف و ن،افارس فيمن يوليه تلمسو فكر السلطان أب وقبل عودته إىل تونس

و األمري أبو هو د األمراء الزيانيني املوالني له،حأفاختار هلا  إحلاقها عضويا بالسلطنة احلفصية، عدم 
  .5م1432/هـ834العاقل سنة  ـامللقب بو محد بن أيب محأالعباس 

بنشـر العـدل    ةالعنايو الثني سنة اتسم فيها حبسن السريةمحد العاقل  أكثر من ثأدام حكم      
الدولة، فجلب له ذلك مودة  استعاد بعضا من هيبةو وخدمة العلم واستتباب األمن وتعميم الرخاء،

م، 1434/ هـ 837سنة  6شتغال بين حفص جوم النصارى على جزيرة جربةامث انتهز  الرعية،

                                                
  . 19ص  ملغرب األوسط،جوانب احلياة يف ا حممود بوعياد، - 1
  .242ص :، م ستنسيال - 2
حممد العمروسي املطوي، السلطنة احلفصية،دار الغرب   .جا اخلريحاكم مدينة قسنطينة  كان اجليش حتت إمرة، و143املصدر نفسه، ص  - 3

  .586، ص1986اإلسالمي، بريوت 
  .587ص: مر س سي املطوي،مد العروحم .   هـ835جعل خروج أيب فارس إىل تلمسان سنة و ،129الزركشي، تاريخ الدولتني، ص - 4
  .1/184:مر س  ،ابن أيب الضياف.          248ص التنسي، م س، - 5

  .1/71:مر س عبد العزيز فياليل،.            587ص العروسي املطوي، مر س،    
. كانت تابعة لدولة بين حفصورة، امتازت بكثرة األشجار املثموالنصارى، والرببر، وكانت منطقة تبادل يتوافد عليها العرب، : جزيرة جربة - 6
سنة، لكن  50وهـ، يف حني ذكر الوزان أن أسطوال مسيحيا هاجم اجلزيرة قبل حن835احلجة ي ذ 17ذكر الشماع أن النصارى نزلوا ا يف و
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ميهله الوصول جل مل لكن األ ،فارس احلفصي إىل تأديبه وبأفبادر  وأعلن االنفصال ونقض العهد،
  .1م قرب جبل ونشريس 1433/هـ837فتويف صبيحة عيد األضحى سنة  إىل تلمسان،

والفنت اليت أذكتها  فقد القى من الثورات يب العباس العاقل كله بردا وسالما،مل يكن عهد أ
خوه إذ خرج عليه أ و ملكه الطويل؛ما كدر صف ؛بعضها من أفراد األسرة احلاكمةو بعض القبائل،

هــ  852-838انفرد حبكمها مـا بـني   و 2استوىل على وهرانو حيىي بن  أيب محو الثاين، أبو
هــ  841 بن أيب ثابت سـنة  زيان حممد املستعني باهللاو ثار عليه أب كما. م1436-1450/
لكـن السـكان مل   و ،4شرقا إىل تنس غربـا 3استقل باملنطقة املمتدة من وطن محزةو م،1439/
حيىي  م بتحريض من صاحب وهران األمري أيب1441/هـ842سنة  تلوهمئنوا له، ففتكوا به وقيط
تلمسان، فتصدى ب5الثاينو محد بن الناصر بن أيب محأكما خرج عليه األمري . السلطان العاقلو خأ

  .م1446/هـ850يف املهد سنة  له السلطان العاقل وقضى على ثورته
، وحاصر تلمسان 6أيب زيان من مليانةعبد اهللا حممد املتوكل بن و األمري أب هأخريا ض ضدو
العباس العاقـل إىل  و أب دعبوأُ م،1461/هـ866 غرة مجادى األوىل فسقطت يف يده يف يومني،
م يف 1462/هـ867جة نه سقط قتيال يف ذي احلأ ستعادة  ملكه إالا رغم سعيه إىلو ،7األندلس

  .8يوما 14حصاره تلمسان و ه من منفاهبعد عودت إحدى املعارك،

                                                                                                                                                   
نية النورانية يف مفاخر الشماع، األدلة البي .   158مريي، الروض املعطار، صاحل .2/118: ياقوت، معجم :انظر.  ملك تونس استرجعها منهم

  .    95-2/93: حسن الوزان، وصف إفريقيا  . 116، ص1984تونس الدار العربية للكتاب، ،ريوالطاهر املعم: تالدولة احلفصية، 
   .1/233: ابن أيب الضياف، إحتاف الزمان.   130الزركشي، مس، ص  - 1
كانت ملتقى التجار خاصة من كاتالونيا وهي شرق تلمسان، ودن دولة بين زيان، كبرية على شاطئ البحر املتوسط، من أهم م ةمدين: وهران - 2
-5/385: ياقوت، معجم :انظر . هـ من قبل حممد بن أيب عون وحممد بن عبدون ومجاعة من األندلسيني 290ت سنة سقيل إا أسو ،جنوةو

  .31-2/30:حسن الوزان، وصف إفريقيا  .612احلمريي، الروض املعطار، ص .  386
، وهي تقع غرب جبايةومن بناها، و قيل أن محزة بن احلسن بن سليمان بن احلسني بن علي بن احلسن بن علي بن أيب طالب ه: وطن محزة - 3

ابن خلدون،  .  65-64، ص ص 1857املغرب، طبعة دوسالن، اجلزائروفريقية إاملغرب يف ذكر بالد  ،عبيد البكريو أب: انظر. البويرة حاليا
   .مساها أيضا سوق محزةو .4/46، 2/310 :العرب

    .251-250التنسي، م س، ص ص- 4
  .6/128: ، ذيل الدوليفعبد الباسط خليل، نيل األمل : انظر. هـ865جعل عبد الباسط خليل هذه الواقعة سنة  - 5
  مزارعها خصيبة           ول زكار قرب البحر املتوسط، تقع على سفح جب . ، وجددها زيري بن منادبناها الرومان ،من مدن املغرب األوسط: مليانة - 6

  .35- 2/34: حسن الوزان، وصف إفريقيا.          547احلمريي، الروض املعطار، ص.    5/196: ياقوت، معجم: انظر
   .2/198: اجلياليل، مر س - 7
       .257ص: م س ،التنسي - 8
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أسالفه يف مقارعـة  د عن نه مل حييعيد بعضا من بأس الدولة املفقود، بيد أحاول املتوكل أن 
 صبه األمري حممد بن غالية العداء،فلم يكد حيتف بالقضاء على سلفه العاقل حىت نا الصعاب والفنت؛

  .1جببل بين ورنيدهـ 868ل إليه املتوكل من حينه بعض جنده، فقتل يف شوال سنة فأرس
-839( عثمـان و عمر ما خارجيا فبادر املتوكل إىل استباق هجوم السلطان احلفصي أيبأ
فقبل السلطان احلفصي  ان بتقدمي فروض الطاعة والوالء،على تلمس) م1488-1435/ـه893
املتوكـل عهـد    سنة نقضبلكن بعد ذلك  .2م 1462/ـه867عاد إىل تونس يف صفر وذلك 

ن أبـو  ثرها السـلطا إفخرج على  يسعون به عند بين حفص،راب تلمسان مما جعل أع احلفصيني،
ـ  أسوارها، فرغب كبار البلد بالصـلح، هدم عمرو عثمان حىت ورد تلمسان وحاصرها و هد وش

عود حفيد يب زكريا بن مس أزوج ابنته البكر لألمريو على نفسه بالوالء للسلطان احلفصياملتوكل 
  .3م1466/ـه 871شعبان  9احلضرة تونس يف ل هذا األخري راجعا إىل ففق أيب عمرو عثمان،

حيىي زكريا و م منهم اإلمام أبحتفاء االو املتوكل اهتمام بالعلم والعلماء،لسلطان لقد كان ل
ـ و ه حضرته العلية، واحلافظ التنسي،املازوين الذي أورد قـد تـويف املتوكـل سـنة     و ،اغريمه

نه اصطدم مبعارضة أخيه أيب أغري  ،الثتاشفني الثو خلفه ابنه ويل العهد أبو ،م 1468/ـه873
  .4توىل السلطة مكانه بعد أربعني يوما فقطو ،خلعهف ،عبد اهللا حممد الرابع الثابيت

مسـاعدة   مع ،طول عهده اوضبط شؤوا والثابيت من حسن تسيري الدولة  هظهرأرغم ما 
عجزها على مقاومـة   ظهرو ،خذ يسري يف أوصال الدولة الزيانيةأإال أن الضعف  ،بين حفص له

سترداد كامل بالد األندلس من يد االنجاح يف و سبانية،األخطار خاصة ظهور القوى املسيحية اإل
ـ مث بدأت  طالئع اإل ،5م1492/ـه897معاقلهم ا سنة  سقوط غرناطة آخرباملسلمني  بان س

مما حدا  ،لفارين إليهمنتقاما من املغاربة الذين استقبلوا األندلسيني ااسواحل املغرب األوسط و تغز
 ، وعلى يد هؤالءمبالسكان إىل االستصراخ بالقوة اإلسالمية اجلديدة من األتراك العثمانيني لنجد

  .قرون ةكان القضاء على الدولة اليت أسسها يغمراسن بن زيان بتلمسان قبل ثالث

                                                
  .1/73:م س ،يلعبد العزيز فيال        .258ص ،م س ،التنسي - 1

  .2/44: وصف إفريقيا ،حسن الوزان: انظر .وافر الفواكه ،كثري السكان وهو ،من تلمسان أميال 3وحن بعد يقع على: جبل بين ورنيد*    
  .6/156: نيل األمل يف ذيل الدول ،عبد الباسط خليل      .20ص ،رحلة عبد الباسط خليل - 2
  .6رحلة عبد الباسط خليل، ص       .  158- 157ص ص ،م س ،الزركشي - 3

  .693 ،مر س ،حسن العيدروسيحممد .         6/267: نيل األمل يف ذيل الدول ،عبد الباسط خليل      
  .1/74:عبد العزيز فياليل، مر س - 4
  .22-21ص ص ،جوانب من احلياة يف املغرب األوسط ،عيادحممود بو.             1/74: املرجع نفسه - 5
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   :قتصاديةالبيئة اال: املطلب الثاين
 احتـدي ميثـل   ألنه الستمراريتها،عامل أساسي ، وةقتصاد عصب احلياة ألي حضاريعترب اال

حتـراف  االوإمناء الثروة بكل أنواع الكسـب  و يشمل يف معناه تدبري املعاشو هو ،لإلنسان ايومي
ما تقتضيه املعـامالت  و ،الصناعاتواختلفت املظاهر من مجيع أنواع املهن و األلوانمهما تعددت 

ـ  و ،ألسواقاوتباين املتاجر  نالتجارية بني الناس م جلـب  و ،رد اإلعسـار و الدافع يف ذلـك ه
   .1الرفاهية
  :اإلمكانيات املتاحة -1

قد زادت هذه األمهية يف عهد و ،استراتيجي ممتازوسط مبوقع طبيعي ولقد حظي املغرب األ
توجد يف ملتقـى طـرق   و ،بوالسهواليت جتمع بني التالل و ،عاصمتها تلمسانودولة بين زيان 

  .يةحبروبرية  2عديدة
إىل و ،أمهها سهول وجـدة غربـا  وساحلية : هي على نوعنيو ،فالسهول تنتشر يف ربوعها
تتكون مـن تربـة فيضـية     ، وهيمتيجةوتنس وندرومة وهنني  لالشرق جند على الترتيب سهو

هـذه  خلل تتو .بلعباس يسهل سيدو ،تتمثل أساسا يف تلمسان ةاألخرى سهول داخليو ،خصبة
  .تشكل فضاء طبيعيا مفتوحا ،رتفاعوتة االجبال متفاو السهول هضاب

املرسـى الكـبري   و وهـران وأمهها هنني و ،أما املوانئ فتمتد على طول الشريط الساحلي
  .شرشالوبرشك وتنس ومستغامن و

إىل صـيف    ،صحومن شتاء ممطر دافئ تتخلله فترات تتميز املنطقة بانتظام الفصول األربعة و
عهد اإلمام  يفقتصادي البيئي بتعدد أوجه النشاط االولطبيعي قد مسح هذا التنوع ا، و3حار جاف

  .املازوين
 :جمتمع زراعي رعوي -2

                                                
       .2/231: اليل، تاريخ اجلزائر العاماجلي - 1
 ،1984اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية ،منصف عاشورواسطنبويل رابح : ترمجة ،احلاضرواجلزائر بني املاضي  ،آخرونوايف الكوست  - 2

  .114ص
  .71ص ،1994جامعة اجلزائر ،معهد التاريخ ،8:دعد ،جملة الدراسات التارخيية ،األوضاع االقتصادية يف اإلمارة الزيانية ،بن عمرية لطيفة - 3

Atallah Dhina; le royaume abdelouadide a l’époque D’Abou Hamou Moussa 1er et d’Abou 
Tachfin 1er; Office des publications universitaires; alger1985; P25.    
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حية بالدرجة مناخها جبعل اإلمارة الزيانية منطقة فالو ،سامهت الظروف الطبيعية بتضاريسها
 شعريالوجند يف املقام األول احلبوب خاصة القمح و ،األوىل يتنوع فيها اإلنتاج من منطقة ألخرى

ينتشر يف سهل تسـاال  و ،باعتباره الغذاء األساسي للسكان وفرة أكثرهاو فالقمح ه .األرز الذرةو
 ،نه يفيض عن احلاجـة أحىت  ،سهل متيجةوسهل تنس وسهل البطحاء قرب وهران و ،يف تلمسان

و مح إن أبابل  ،1غريها لرخص مثنهو تصدر منه كميات إىل األندلسو ،فيخزن بعضه لوقت الشدة
ألمهيته و.2م1361/ـه763يات معتربة منه كمساعدات سنة سل إىل غرناطة كمأرموسى الثاين 

مليانـة  ومسـتغامن  وياه األار يف تلمسـان  م بطاقة تعمل ، وهيلقمحات عديد طاحونات أنشئ
  .3غريهاو

جبـل  وجبل بين يزناسـن   :يف اجلبال مثلو ،الذرة فيزرعان يف املناطق الداخليةوأما الشعري 
  .5تنسورزيو أيف حني جند احلنطة حول  ،4سعيدوجبل بين بو رةمطغ

ار املثمرة بأنواعها كالكروم املعروشة يف ضـواحي  شجاألوإىل جانب احلبوب جند الفواكه 
هذا األخـري يعتـرب   و ،وبراخلَوالزيتون والبطيخ واللوز واجلوز واخلوخ والكرز والتني وتلمسان 

هناك أيضا زراعة اخلضر اليت تعتمد علـى  و .6مطغرةويزناسن  غداءا أساسيا للسكان يف جبال بين
إضافة إىل منتجات زراعية صناعية كـالقطن يف   . 7غريهاو واخليار اللفتو  خلسو الري كالفول

  . 9الكتان يف برشكو ،8هننيوندرومة 
 هية يف النشاط الفالحي اليومي للسكان ملا يـوفر سالرعي مكانة أساوحتتل تربية احليوانات و

 ،احلروبواألسفار وكذا استخدامها يف عمليات التنقل و ،مواد أولية صناعيةوذلك من غذاء دائم 

                                                
، إمساعيل العريب: ت، كتاب اجلغرافيا ،ابن سعيد املغريب .       78ص ،ت- د بريوت، منشورات دار مكتبة احلياة ،صورة األرض، ابن حوقل - 1

  .138ص ،الروض املعطار، احلمريي      .142ص ،1982اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،2ط 
  2/114: بغية الرواد ،حيىي بن خلدون - 2
  . 2/299 :م س مارمول،   .       2/32، 2/20: م س ،حسن الوزان.     89ص ، م س،ابن حوقل - 3
أما جبل بين  .ستة أميال من ندرومةو رتفاع على بعد حنجبل مطغرة شاهق اإلو ،ميال غرب تلمسان 50يقع جبل بين يزناسن على بعد حوايل  - 4

  .2/299: ، م سمارمول.       45-2/43: م س، حسن الوزان: انظر . يد فيجاور مدينة تنسبوسع
  .2/43: ر سم ،بن عمرية لطيفة - 5
   .2/295:م س ،مارمول.                 2/43:م س ،حسن الوزان - 6
  .73ص :م س ،بن عمرية - 7
  .296-2/295: م س ،مارمول     . 15-2/14: م س  ،حسن الوزان - 8
      ة القدمية، وتعرف             مدينة قدمية بناها الرومان، وقد اندرست آثار املدين: برشك أو برشيك.       . 2/33: حسن الوزان، م س -  9

                                                                                                                 les états de l'occident musulman , p279.            ،Atallah Dhina   :انظر. احلديثة منها اليوم باسم قوراية  
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واملاعز يف اجلبال مثل جبـل   ،1أمهها األغنام اليت ترىب خصوصا يف اهلضاب العليا جنوب تلمسانو
 ،السـهوب نشاط تربية املاشية القبائل العربية كبين هالل املستقرين يف   يستهووي ،2سعيدبين بو

أي االنتقـال   ،مازالوا إىل اليوم يتبعون نفس األمناط اليت كانت سائدة خالل عهد الدولة الزيانيةو
يف حني ينتقلون  ،باألغنام يف رحلة من الشمال إىل اجلنوب عند اهلوامش الشمالية للصحراء شتاءا

  .3م إىل السفوح اجلنوبية لسلسلة األطلس التليعاصيفا بقط
ئمة اخلضرة اجند األبقار اليت تكثر تربيتها باملناطق الشمالية حيث املراعي الد تامن احليوانو

تتحمـل  و ،تتميز بقامتها املتوسطة غري أا صبورةو ،حندارراضي املستوية قليلة االألا تتطلب األ
  .4استخدامها يف احلرث من قبل سكان اجلبال

تنتشر اإلبل كلمـا  و ،واخليل للحروب ،الركوبويف اهلضاب العليا ترىب البغال للترحال و
  .6يريب أهل وجدة احلمري اجلميلة الكبرية القامة و ،5اجتهنا جنوبا
من أهم النشاطات الفالحية األخرى جند صيد األمساك على سـواحل البحـر األبـيض    و
  .7يف األار مثل ر الشلفو ،املتوسط
  
 

 :والطوائف احلرفيةالصناعة  -3

أبرزها صـناعة   ، ومنعهد اإلمام املازوين نشاط احلريف يف اإلمارة الزيانية يفتنوعت أوجه ال      
الـزرايب  وصـنع األقمشـة   وحيث يتم حياكة الصوف  ؛الكتانو ،اليت تعتمد على القطننسيج ال
  وهران وهنني و تنسومازونة واملدن خاصة تلمسان وقد انتشرت يف البوادي و ،الربانسواألكسية و
  .9هي مستوحاة من بالد األندلسو ،ناعة احلرير يف شرشالجند صو .8رومةدنو

                                                
                                            .Atallah Dhina, Le royaume…   p 152                                . 73بن عمرية لطيفة، مر س، ص - 1
                                                             . 2/45: حسن الوزان، م س - 2
                                                             .40، ص 2، ج)األحوال االقتصادية واالجتماعية(الدولة الزيانية خمتار حساين، تاريخ  - 3
  .39خمتار حساين، مر س، ص .      2/264: حسن الوزان، م س  - 4
  .263-2/262: حسن الوزان، م س - 5
   .ميال 40زيانية، وتبعد غربا عن تلمسان بنحوووجدة من مدن الدولة ال.   2/13: املصدر نفسه - 6
  .2/251،  2/42: املصدر نفسه - 7
  .34حممود بوعياد، جوانب من احلياة يف املغرب األوسط، ص.   2/30: حسن الوزان، م س.  1/92: حيىي بن خلدون، م س - 8
  .املسلمون مث أحياها العرب، خرا الوندالو ،لرومانمدينة قدمية أسسها ا وشرشال. 73مر س، ص: بن عمرية .   2/34: حسن الوزان  - 9

      2/355: م س  ،مارمول.       34-2/33: م س  ،حسن الوزان: انظر    
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م حىت أواخر دولة بين زيان بفعل اهلجـرة  15/ـه9ازدهر النشاط الصناعي يف القرن قد و
 ،1فنجد صناعة السفن يف شرشـال  ،حرف عديدة يف ربوع البالدوظهرت صناعات و ،األندلسية

هـي  ، وكذا عصر الزيتون، ودبغهاواعة اجللود صنو ،2صناعة األواين اخلشبية يف مليانةواخلراطة و
ن خلدون عدد احلـرف القائمـة بـدار    بكان حيىي و .3من النشاطات القدمية يف املغرب األوسط

حنـاء  وسـراج و  جلام ووشاءودراع و رماحوفمن دراق :" الصناعة التابعة لقصر السلطان قائال 
وير الصناعة التعدينية لتوفر املواد األولية كما كان اال واسعا لتط .4"ودباج صائغو حدادوجنار و

  .امللحوالكاغد وصناعات أخرى كاألسلحة و ،5وهرانو الفوالذ قرب هننيوكخام احلديد 
توزع الصـناع  و ،تنظيم النشاط احلريف يف شكل منظومة متكاملةو أهم ما يلفت االنتباه هو

سـاحات لكـل   وحارات و فنجد األسواق قد خصصت ا أجنحة ،إىل طوائف حرفية معلومة
على كل حرفة أمـني  و ،الدباغنيو باغنيالصوالعطارين والفخارين وفهناك سوق الوراقني  ،حرفة

  .6الدولةويعترب صلة بني احلرفيني 
  

  
 :النشاط التجاري -4

فقـد كـان    ،زدهار مستمرامتتعت دولة بين زيان مبوقع وسط مما جعل النشاط التجاري يف 
فظلـت   ،غىن السكانلالقرب من شاطئ البحر مشاال عامال أساسيا و ،جنوبا القفارومتداد الفيايف ا
 ،طقة حىت عهد اإلمام املازوين حمطة مهمة يف الطريق التجاري بني إفريقيا السوداء مـن ناحيـة  نامل
دون أن مل موقعها بـني دول املغـرب    ،بلدان أوروبا املسيحية من جهة أخرىوبني األندلس و

  .7بور دائمةاإلسالمي كمنطقة ع

                                                
     .2/34: حسن الوزان، م س  -  1
  .2/35: املصدر نفسه  - 2
  .2/93: ، مر سخمتار حساين.            2/299: ، م سمارمول  - 3
  .2/161:  م س ،حيىي بن خلدون  - 4
  .2/296: م س ،مارمول.             292ص  ،املعجب ،املراكشي  - 5
  .2/85 :مر س ،خمتار حساين.           2/19: م س  ،حسن الوزان  - 6
  .34ص ، املغرب األوسط احلياة يف جوانب من حممود بوعياد،  - 7
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كـان للفنـادق   و ،قتصادية يف تنشيط التجارة الداخلية البينيـة لقد سامهت التنظيمات اال
  أدى تنظيم الطوائف يف املدن إىل تسيريو ،األسواق خاصة األسبوعية منها إسهام فعال يف رواجهاو

ـ  أقد اعترب التجار من و ،املعامالت التجارية حلرصـهم    ،اينبرز الطبقات املؤثرة من اتمـع الزي
كان و .أمالكاو ،مما جعلهم أوفر غىن ،الشديد على تزويد املدن باملؤن الضرورية على أحسن وجه

أصبحوا يف مقدمـة أثريـاء   ، وانتظموا يف حارة خاصة م يف تلمسانو ،نشاط فائقوو اليهود ذ
ن مجعـوا ثـروة   ذيمن أشهر األسر التجارية جند أسرة املقري خاصة اإلخوة اخلمسة الو .1املدينة

بالد وعالقام الواسعة مع ملوك عصرهم يف تلمسان وم نظري نشاطهم  15/ـه9كبرية يف القرن 
  .2السودان
أما التجارة اخلارجية فلم تنقطع كون املنطقة ساحة مرور تلتقي فيها السـلع األوروبيـة   و

نئ ااشتهرت مـو و ،3ةإفريقيا السوداء حىت يف ساعات األزمات السياسية اخلطريو ،ببضائع املغرب
 البندقيـة وتنس بتعاطي التجارة عن طريق املقايضة مع جتار جنوة وهنني واملرسى الكبري و وهران

منـهم  و ،ساعدت هذه احلركية التجار األجانبو ،4مناطق أخرىو تونسواألندلس وبرشلونة و
-1461/ـه871-866الذي زار املنطقة ما بني رحالة املصري الشهري عبد الباسط بن خليل لا

كما متيـز سـكان تلمسـان     .5غرناطةووهران وكان ينتقل بالسلع ما بني تونس و ،)م1466
دار  وأنشأت ،اجلنوينيوالقطلونيني  كانت وهران مهبط التجارو ،6بالتسامح مع التجار املسيحيني

  .7مسيت بدار اجلنوينيو ،إقامتهمولراحتهم 
التبادالت مـع بـالد    سأساو ه، و8مسانلقد كان الذهب العامل األول يف اغتناء جتار تل

غـري أن   ،مصدر تشوف األوروبيني إىل املغرب األوسـط و ،إفريقيا ما وراء الصحراءوالسودان 
يفقد وظيفتـه كملتقـى    املغرب راحو ،مبعزل عن طريق الذهب  انتك املنطقة يف عصر املازوين

                                                
  .2/300 :م س، مارمول .          2/21: م س  ،حسن الوزان - 1
     .5/206: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،املقري - 2

  .204ص  ،1987جامعة اجلزائر : معهد التاريخ ،ماجستري ،التجارة اخلارجية لتلمسان يف العهد الزياين، بشاري لطيفة    
  .114آخرون، مر س، ص وايف الكوست   -  3
    .Atallah dhina, les états de l’occident …, p 359 . 2/296: مارمول، م س. 31-2/30: حسن الوزان، م س - 4
  .67رحلة عبد الباسط بن خليل، ص  -5
  .2/291: مارمول، م س   - 6
       .2/391: حسن الوزان، م س  - 7
  .Atallah. Dhina, Le royaume…  p 158 .       35ص  ،...جوانب من احلياة  ،عيادحممود بو  - 8
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قـوى جديـدة   وصاحل كيانات ل ،أوروبا البحر األبيض املتوسطو واملشرقالطرق بني  السودان 
  . 1ناشئة

لكن ما فتئ يتراجـع   ،قتصاديا نسبيااهكذا  شهد املغرب األوسط يف عهد املازوين رخاء و
بروز قوى جديدة فتحت و ،زات السياسة العنيفة اليت اجتاحت دولة بين زيان داخليااهلباملوازاة مع 
 ةللتجـار  أخـرى طـرق  وشاف منـاطق  يبريية الكتاملغامرين يف شبه اجلزيرة اإلوآفاقا للتجار 

 .م15يف اية القرن  املواصالت لعل أبرزها رأس الرجاء الصاحل يف أقصى جنوب القارة اإلفريقيةو
 البيئة االجتماعية: املطلب الثالث

جمتمعـات   اتمع الزياين كغريه مـن و ،مؤثرات عديدةون احلياة االجتماعية نتاج عوامل إ
ما يفرزه من عصبية و غري أن النظام القبلي ،ملقام األول إىل املؤثر الديينالغرب اإلسالمي خيضع يف ا

حىت عصر  -على األقل–بقي له وزنه البارز  ،ذلك يف تنظيم العالقات بني الناس، وأثر مجاعاتو
  .اإلمام حيىي املازوين

ال تعـاىل  فق، دوره يف اتمعولتقدير قيمة اإلنسان  رلقد جاء اإلسالم مبفهوم التقوى كمعيا
قبائل لتعـارفوا  وجعلناكم شعوبا وأنثى ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ﴿: يف كتابه العزيز

أال ال  ﴿ :بقوله ذلك -سلموصلى اهللا عليه -أكد الرسول و ،2﴾...تقاكمأ إن أكرمكم عند اهللا
 المحـر إ أ سود علىأ الو سودأ محر علىأ ال عجمي على عريب والوفضل لعريب على عجمي 

ال بظهور اإلسـالم  واللون آلت إىل الزو نتماءات القائمة على العصبية للجنس أفاال. 3﴾بالتقوى
 فـال ﴿: قال تعاىل عن جمتمع املؤمنني يـوم القيامـة  . إقصائهوالذي حرص على إبعاد هذا املعيار 

ألوسط جتماعية للفرد يف املغرب اهكذا سارت احلياة االو .4﴾ال يتساءلونوأنساب بينهم يومئذ 
  .هاحلالدفاع عن مصاورتباط بالقبيلة مطرقة االو ،لتزام الدييناال نبني سندا
ـ   ،جتماعية يف هذه الفترة يصطدم بقلة املادة اخلربيةالدارس للبيئة االو ظ فاملوضـوع مل حي

الفقهاء عدى استثناءات قليلة يف مقدمتها ابن خلدون وبالعناية اليت يستحقها عند مجهور املؤرخني 
للمجتمع املغاريب من حيث بطوا  االعربية املكونة أساسوأحاط بإحصاء جل القبائل الرببرية  الذي
    .فروعهاوأفخاذها و

                                                
    .118 ص ن، مر س،وآخرو ايف الكوست - 1
  .13: سورة احلجرات - 2
  .199، ص2700: رقمت، -، مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن، اإلسكندرية د6، السلسلة الصحيحة، جأللباينا - 3
    .101: املؤمنون سورة - 4



  
 

80

 :أجناس السكان  -1

أدى ذلك و ،ساهم املوقع املميز لبالد املغرب اإلسالمي يف جعلها حمط أنظار أمم العامل القدمي
مكانة أفراده والزياين من حيث عناصره املكونة  اتمع يف هما نالحظو هو ،إىل تنوع عرقي واضح

ـ بيد أن ،تفريعات مديدةو مما جيعل البحث يف هذا األمر يأخذ تقسيمات عديدة ،ثراء نشاطهمو ا ن
 .يف عصر املازوين فحسب التنوع العرقي كأحد هذه األوجهسنحاول استقراء 
وا يف وجه مجيع احلمالت صمدقد و ،عرق األجناس يف بالد املغربأمازيغ األو يعترب الرببر أ

 ،املساس حبريتهموالتعدي على عرضهم و تسخري جهدهمو اليت استهدفت السيطرة على أراضيهم
لكن  ،بيزنطينيووندال وفينيقيني ورومان ومن إغريق  ،اجلماعات الوافدة عليهمومن قبل الشعوب 

-املني لدعوة خري األنام  نور اإلسالم حوهلم من مقاومني لكل أشكال االنصهار مع اآلخر إىل ح
 انوا بذلك امتدادافك ،املصري املشتركوحمتضنني إلخوام العرب يف الدين و -سلموصلى اهللا عليه 

  .ألمة اإلسالم  يف بالد املغرب 
لقد كان وصول بين زيان إىل سدة احلكم يف تلمسان وسط تنافس شديد من قبائل زناتـة  

جتماعيـة خصوصـا يف   شكلوا أساس البنية االو ،غريهمو 1بين توجنيوة واألخرى السيما مغرا
كسـب  طاعـة   و ضمان استقرار األوضاعو كان هاجس احلكام دوما هو ،ما جاورهااحلضرة و

ـ ه748-707( موسى األولو محو فقد عمد السلطان أب ،كان ذلك مصطنعاو لوالقبائل حىت 
اختـذ  و ،إىل احلضرة تلمسان ةيإىل نقل جالية كبرية من خمتلف القبائل الرببر) م1307-1318/

حىت يضمن  أنزهلم يف القصبةو ،حىت من قومه بين عبد الواد ،أفخاذها املختلفةو رهائن من بطوا
   .2مداد اجليش يف ساعة العسرةوإل ،يتجنب متردهم عن دفع اجلبايةو والءهم
املنطقة مـن  حتتل  3جةفكانت صنها، تفاوت توزع قبائل الرببر على امتداد دولة بين زيانو

 ،بين توجني حول ر الشـلف ويف حني جند زناتة البتريني كمغراوة  ،تنسومتيحة شرقا إىل مليانة 
ضواحيها مـن ملويـة غربـا إىل    وتلمسان  4عبد الوادو سكن بنو ،يف اجلبال كجبل ونشريسو

                                                
مع بين عبد الواد على مناطق  كانوا يف صراع متواصلومن أعظم أحياء شعوب بين يادين، من أهل الطبقة الثالثة من زناتة، : توجنيو بن - 1

  .ما بعدهاو 7/154: ابن خلدون، العرب: انظر.     النفوذ
  .7/104: ابن خلدون، العرب.      1/214: حيىي بن خلدون، بغية الرواد -   2
بلكانة، أجنفة، : بطوم من قبائل الرببر الربانس، وهم منتشرون يف كامل ربوع املغرب، ويعتقد أن أصلهم عريب من محري، وأهم: صنهاجة  -  3

  .وما بعدها 6/152: ابن خلدون، العرب: انظر.       مسوقة، كدالة، وغريهم
  .      عبد الوادي بن إيادين بن حممد بن رزجيك بن واسني :لقبوا ببين عبد الواد نسبة جلدهم من أمهم: " قال املزاري - 4

  .1/159:م1990، يربوت1بوعزيز، دار الغرب اإلسالمي، طحيىي : ت، األغا املزاري، طلع سعد السعود: انظر    
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ق شـر ويف جبل عمـور   2راشدو جياورهم بنو ،وصوال إىل الصحراء أجناد جنوبا 1البطحاء شرقا
  .3وهلاصةوفاتن فيقطنون مشايل تلمسان منهم كومية و أما بن .تلمسان

أما العنصر العريب فقد تواصل توافده على بالد املغرب منذ الفتح اإلسالمي للمنطقـة سـواء       
تعلـيم السـكان شـرائع    واملسامهة يف نشر الدعوة اإلسالمية و أ ،املعاركوباملشاركة يف احلروب 

أشـهرهم  و ،يقيم العالقاتويؤسس الدول وراح حيقق طموحاته السياسية  بل إن البعض ،الدين
ـ و هو ،م877/ـه172ن احلسن املثىن بداية من سنة إدريس األكرب بن عبد اهللا الكامل ب يل لس

إال أن الصـدى   ،نصف القـرن ون اندرس رسم دولته بعد حوايل قرن وإالذي و ،األسرة العلوية
من خالل فئـة األشـراف    ،بعدهون حىت عصر اإلمام املازوين جتماعي لذلك استمر يف اخلفقااال

نضاف القد و .السياسيوجتماعي احلضور االواليت حظيت برفعة املكانة و ،املنتسبة إىل هذه األسرة
، بفروعها املختلفـة  4م11/ـه5اجتاحت بالد املغرب منذ القرن  القبائل العربية اليت ،إىل هؤالء

عندما أقام يغمراسن بن زيان دولتـه  و ،ن الكيانات السياسية باملنطقةصبح هلا دور مؤثر يف توازوأ
الذين منحوا أراضـي اإلقطـاع مكافـأة     5عامر كان يف صدارم بينو ،غلبهاأعقد حتالفات مع 

من و. 6أصبح هلم حي يقطنون بهواستقر بعضهم بتلمسان  وقد ،دفاعهم عن الدولةوإلخالصهم 
أو  ،السـكن واملغرب األوسط على مدار السنني برسم التجارة  األندلس تواصل توافد العرب على

، وازداد عـددهم يف القـرن   7قد سامهوا يف تشييد بعض املـدن السـاحلية  و ،االستقرار النهائي

                                                
أما . يصب يف البحر املتوسطوينبع من األطلس، و هويقع ر ملوية يف أقصى غرب دولة بين زيان كحاجز طبيعي مع دول املغرب األقصى،  -   1

  .      م 14/هـ8 يعتقد أن املدينة خربت أوائل القرنواملاشية، والبطحاء فتقع يف سهل فسيح جيد القمح، 
  . 2/250،  29-2/27: حسن الوزان، وصف إفريقيا: انظر    

قد بنوا القلعة اليت ووادي سيق، وكان فريق منهم يسكن ما بني وادي سينا وكانوا يقطنون جببل بين راشد، وإخوة بين يادين، : راشدو بن - 2
  .7/62: ابن خلدون، العرب: انظر     كانوا من أنصار بين عبد الواد  و، )قلعة بين راشد(تنتسب هلم 

هم بطن من نفزاوة : أما وهلاصة.  يلولو بنومغراة وندرومة : هلم ثالث بطونوهم من ولد بين فاتن، وعرفوا قدميا باسم صطفورة، : كومية -3
* .                                     لترتيبعلى ا 115/ 6/126،6: املصدر نفسه: انظر.          أبرز فروعهم ابن عبد املكافومن بين فاتن، 

  .Atallah Dhina, Le royaume… pp44-45  :  انظرحول توزع القبائل الرببرية و
الشماع، : انظر .   م11/هـ5لشيعة أواسط القرندخل األعراب افريقية، وبالد املغرب بإيعاز من الفاطميني بعد نقض املعز بن باديس عهد ا  -  4

  .  74- 1/73:ابن أيب الضياف، إحتاف أهل الزمان.      137-136النورانية، ص ص األدلة البينة 
أشاد و ،املرينينيوسامهوا يف صد هجمات احلفصيني و ،وهرانوأسكنهم يغمراسن بنواحي تلمسان  ،حد بطون قبيلة زغبة العربيةأهم : بين عامر - 5

  ". عامر من زغبة شيعة خالصة لبين عبد الواد منذ أول أمرهمو ان بنك" :قال ابن خلدون. موسىو محو بدورهم السلطان الشاعر أب
  .7/133: العرب ،ابن خلدون: انظر   
  .  1/173: عبد العزيز فياليل، م س - 6
 أصبحت مدن أخرى باملغرب املتوسط مرتبطة م فقد ذكر مارمول أن مدينة القلومن املدن اليت شيدها األندلسيون مدينة تنس، بل   -  7

  /  2: مارمول، إفريقيا.   61املغرب، صوعبيد البكري، املغرب يف ذكر بالد إفريقية و أب: انظر.    الساحلية هي مدينة املهاجرين األندلسيني
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معاقل املسلمني سـنة   سقوط غرناطة آخروسترداد الصلييب م باشتداد وطأة حركة اال15/هـ9
السكان على حد والقبول من طرف احلكام وقد لقي هؤالء كل الترحاب و ،م1492/ـه897
                                .                                                                سواء

يف املناطق املذكورة آنفا طوال  هاإذا كانت القبائل الرببرية قد حافظت تقريبا على استقرارو      
يف أرجاء الدولة إما بإيعاز من السلطة احلاكمة إلبعادهم  يتنقلون نوان العرب كا، فإحكم بين زيان
 ،املكاسبوحبثا عن املغارم و أ ،عن طريق التحالفات حلمايتها من مجاعات أخرى وأ ،عن احلضرة

من ذلـك   و ،ازدادت سطوم نتيجة ضعف الدولة الزيانيةو ،قد سيطروا على البسائط يف الغالبو
وتغلب سويد على املنـاطق   ،جنوب تلمسان 1ثبجاألو ،وهرانوب تلمسان انتشار بين عامر جنو
إىل   3حترك بعض بين مالـك مـن زغبـة   و ،ما جاورهاو 2منداسسهول واليت حول ر الشلف 

  ملكو ،على بلد محزة 4ةاستوىل بين يزيد من زغبو ،انكفأ آخرون منهم حول وهرانو ،متيجة
 . 6لمسان حىت ملوية مـن نصـيب ذوي عبيـد اهللا   حني كان غرب ت ، يفغرب مليانة5العطاف 
 ،البـوادي واألرياف يف سيطروا على اقتصادياا خصوصا و ،هكذا اقتسم العرب جماالت الدولةو
  .كما سنرى الحقا ،ما أشار إليه املازوين يف بعض نوازلهو هو

اسـتقروا منـذ   من األجناس األخرى اليت عاشت يف كنف الدولة الزيانية جند اليهود الدين و     
بل ذهبت بعض املصادر إىل القـول  ، جتماعيأصبحوا جزءا من نسيجها االو ،القدمي ببالد املغرب

قد عاش اليهود باعتبارهم أهل ذمة و .زعيمتها الكاهنةو 7بتهود بعض القبائل الرببرية كقبيلة جراوة
حرية والدولة احلماية قد كفلت هلم و ،يتمتعون حبقوقهم مقابل دفع اجلزية املستحقة عليهم شرعا

ـ متكنوا بفعل نشاطهم خصوصا التجاري من نسج عالقات مـع أ و ،ممارسة شعائرهم الدينية راد ف
ويل ممثل الطبيب الرئيس موشي بن ص ماع صيتهوذ ،كما اشتغل بعضهم بالعلوم،األسرة احلاكمة

                                                
، غريهموكرفة ودريد ومتقدم وعياض والضحاك  :أهم فروعهموأكثرها بطونا، وهم من أوفرها عددا، ومن بطون بين هالل بن عامر، : األثبج -  1

  .6/22 :العرب ابن خلدون، :انظر.   تفرقوا يف أحناء املغربو سكنوا جهة برقة، مث اختذوا مواطنهم باألوراس
أيل بغى احلب : "هناك مثل شعيب متداول إىل اليوم يف املنطقة يقولون متيزت بزراعة احلبوب خصوصا، اغليزوسهول ما بني تيارت : منداس -2

  ".يروح ملازونة وال لفاسأيل بغى العلم ويروح ملنداس، 
  .6/44: العرب: ابن خلدون: انظر.  الدياملو سويد: من فروعهمومن بطون زغبة، موطنهم جنوب أراضي توجني، : بين مالك  - 3
.        الحقبنو خشني وبنو موسى وبنو معاىف وبنو : من أكثر بطون زغبة وأشرفها، وكانوا أنصارا لبين عبد الواد، ومن أفخاذهم: بين يزيد  - 4
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الرحالة املصري عبـد  قد التقى به و ،بن يهودا اإلسرائيلي املالقي األندلسي املعروف بابن األشقر
جر العديد من اليهود إىل الدولة الزيانية بعد هاكغريهم من األندلسيني فقدها و .1خذ عنهوأالباسط 

كانت هلـم حـارة   واليهود يف سكناهم  انتظم قدو. سقوط غرناطة خوفا من االضطهاد املسيحي
حـي  "ونـة وجـود   ، كما عرفت مازنااتلمسان يف أكثر األحياء سك يفر اد و مخسمائةتضم حن
متيزوا بالثراء و ،كانوا يضعون على رؤوسهم عمامات صفراء متييزا هلم عن بقية السكانو ،2"اليهود
   .م 15/ـه9حىت القرن  على األقل3عموما
يطـاليني  هم من جنسـيات خمتلفـة كاإل  و ،من أهل الذمة يف اتمع الزياين جند النصارىو

يف العهد الزيـاين    املوجودينن املسيحيني إإىل القول  ذهب البعضو ،غريهموالصقليني واألسبان و
هم ينقسمون إىل أصناف أمههـم  و ،4إمنا قدموا إىل الدولة يف هذه الفترةو ،ليسوا من بقايا القدماء

  .5رجال الدينواألسرى واجلنود والتجار 
عسـكرية  ود أجناس أخرى لعوامل جتاريـة  وإضافة إىل ما سبق عرف اتمع الزياين وجو

عالج هناك األو ،6هم أتراك دخلوا عرب مصر إىل بالد املغربو ،كبعض العائالت الغزية ،سياسيةو
يستخدمون غالبا و ،حيظون بتنشئة إسالمية، والغاراتوة الذين مت جلبهم بواسطة الشراء بالصقالأو 

لرقيق أما الزنوج فهم ا. 7تشكيل فرق يف اجليشو احلراسةو من طرف احلكام خلدمة أعمال القصر
يستعملهم عامة النـاس يف كافـة   و ،السود املستوردين من بالد السودان يف إطار التبادل التجاري

ـ 791-760(و محو موسى الثاين بل إن السلطان الزياين أب ،شؤون احلياة اليومية -1359/ـه
  . 8لسواد بشرم" الوصفان"مساهم و ،استخدم بعضهم يف جيشه) م1389
 :طبقات السكان  -2
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النمط العمراين و ،ميكن تقسيم السكان يف العهد الزياين مبراعاة النشاط االقتصادي املمارس       
 طميتازون بالنشـا و ،إليهم ينتمي معظم الناسو ،البواديوالعادات السائدة إىل سكان األرياف و

قبائـل   البسـائط يف جند أطرافها و ،القاطنون فيها جلهم من القبائل الرببريةو ،الرعويو ،الزراعي
 ،مـازيغ أهم مزيج خمتلف األعراق مـن  و ،أما الصنف الثاين فهم سكان احلواضر .عربية جماورة

سواء  ،عسكريةوعلمية وجتارية  ؛ميتهنون وظائف متعددةو ،غريهمو ،مسيحينيو ،يهودو ،عربو
  .ةيف املهن احلرويف إطار الدولة أ

املسـتوى  و أ ،خـالل الوظيفـة  دولة سواء من ودور الفرد يف الجتماعية باعتبار املرتلة اإلأما     
 ،نه يبقى نسبياو ألو ،م طبقي يربز خاصة يف املدنسيفيمكن أن خنضع اتمع الزياين إىل تق، العلمي

     . 1كذا لغياب ضوابط دقيقة يف هذا التقسيمو ،جتماعية يف التصنيفنظرا لتداخل بعض الفئات اإل
أمـراء األسـرة   و السـلطان تشمل و ،هي أعالهمو ،كامجند يف مقدمة هذه الطبقات طبقة احل و

صـاحب  وقـادة اجلـيش   وكتاب اإلنشاء وحجاب وكبار موظفي الدولة من وزراء و ،احلاكمة
تتلخص يف اإلشراف علـى دخـل   و ،خري مهامه شبيهة مبهام وزير املالية اليومهذا األو ،األشغال
صـاحب األشـغال ـا    :" ... ولـه ر عبد الباسط يف رحلته ذلك بققد ذكو ،جهااخروالدولة 

ميكن إضافة بعض املوظفني إىل هذه الشرحية املميزة و ،2" ...بل مدبر اململكة لسلطاا ،)تلمسان(
رؤسـاء القبائـل   و اجلبايةواخلطابة والفتيا و ءاضمن الذين كانوا يشغلون مناصب حساسة كالق

  .3حبكم الوظيف مإمنا يرتبطون و ،نفسهاهم ال يرتقون إىل املرتبة و ،املتحالفني مع بين عبد الواد
اجلنـود األجـراء   واليت تضم املوظفني و ،مهمة يف اتمع الزياين ةبشكل تنازيل تأيت طبقو

الفتيا ويتقلدون القضاء و أ ،منهم الفقهاء الدين يشتغلون بالتدريسو ،األدبوكبار رجال العلم و
قد أصبح الفقهاء حيظـون  و ،زوين يف بلدته مازونةمنهم اإلمام حيىي املاو ،نواحي البالد فيف خمتل

ل مشاكلهم وحنشغاالم اجتماعي مرموق باعتبارهم املالذ املناسب لطرح امبركز وباحترام الناس 
أيضا دور الوسـيط بـني   أدوا هلذا فقد و ،ن معانام يف ظل ضعف الدولة املتواصلمالتخفيف و

ـ أصبح احلكام يرون فيهم السبيل للتخفيف و ،لطرفنيلعالقام املتميزة مع ا ،اتمعوالدولة  ن م
  .دئة النفوسوالوضع االجتماعي الضاغط 

                                                
 ،لتجار، االصناع: يف حني قسمهم حسن الوازن إىل أربع طبقات . النبالء ،الصناع ،التجار :قسم مارمول الناس يف تلمسان إىل ثالث طوائف - 1
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قد ، والصناعاتورف اب احلحأصوتشمل التجار و ،هناك طبقة ال تقل أمهية عن سابقتهاو
رتقاء إىل مكانـة  الغىن يؤهل بعضهم لالوكان مقدار الثروة و ،تفرعت أنشطتهموتعددت ألوام 

   .نسج عالقات مع كبار موظفيها و  الدولةمميزة يف
احلقـول  وهم يستخدمون يف البيـوت  و ،اخلدم يف أدىن سلم اتمع الزياينويبقى العبيد و

  .عند عامة الناسو أ، احلكامواملتاجر سواء يف قصور األمراء و
 جتماعي يف عصر اإلمام املازوين مـن هكذا فقد حاولنا تقدمي نظرة موجزة عن الوضع االو

مـن   يه الناسنما يعاو ،األعيادوالتقاليد وجوانب حمددة دون التعمق يف جماالت أخرى كالعادات 
 .،ألن بعضها قد ذكر يف ثنايا املخطوط احملققغريهاوالفقر واللصوصية وكغياب األمن  صعوبات

 :الثقافيةوالبيئة الدينية : املطلب الرابع

 مل تكن بالضرورة مـرآة عاكسـة لألوضـاع    الثقافية للمجتمع الزياينوإن احلركة الدينية 
الصراع بـني  دأ فما إن ه أسوأ؛قد رأينا أن هذه األوضاع ما فتئت متر من سيئ إىل و ،السياسية

البحر يف إطار  وراء من ىت ظهر اخلطر الصلييب احملدقحاإلخوة األعداء يف ربوع الغرب اإلسالمي 
مع كل هذه الظـروف مل يغـب   ، واملسيحيوي الصراع احلضاري التقليدي بني العاملني اإلسالم

مع  ،م15/ـه9 يف دولة بين زيان طوال القرن الديينوالعلمي واحلافز يف استمرار النشاط الثقايف 
  .درجة كل جمال منه يفتفاوت 

 840حد الرحالة األعالم الذي وفد على احلضرة تلمسان سنة ألقد جاء اجلواب من طرف 
الدينية السـائدة  وايب حول البيئة الثقافية جيسجل انطباعه اإلو ،تاستقر ا لسنواو ،م1436/ـه

 أدركتو... املخصوصة بأكمل الصفات تلمسان ،بالذات ةمث توجهنا إىل املقصود"  :فقال آنذاك
جتـارة املـتعلمني   وسوق العلم حينئذ نافقـة  و د،الزهاوالعباد والصلحاء و فيها كثريا من العلماء

شتغال فأخذت فيها باال ،جتهاد فيه مرتقيةاالوإىل اجلد و إىل حتصيلها مشرفة اهلممواملعلمني راحبة و
  .1"والبيان بالعلم على أكثر األعيان املشهود هلم بالفصاحة

حد دعائم الرسالة احلضارية الناصعة يف أن التعليم كان ال يزال أمن خالل هذه الشهادة جند 
مـع مـا    ،الفقهاء النجباء ذه األمانة الغاليةو ،مرد ذلك اضطالع خنبة من العلماءو ،هذه الفترة

مدارس و يتم يف مؤسسات وكان ،إجادة يف الطرحوإخالص يف العمل وامتازوا به من ضمائر حية 

                                                
  .95رحلة القلصادي، ص  - 1
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 ؛ إذالزهاد برسوخ التصوف يف عصر اإلمـام املـازوين  واء حنا ذكر الصلئينبو ،تغص بطلبة العلم
  .املغرب األوسط للحياة الدينية يف ةساسيالسمات األ من حصبأ

 :املؤسسات التعليميةوالتعليم  -1

تصقل املواهـب  واملعارف مو فبه تن ،ميثل التعليم دعامة أساسية لتكوين شخصية الفرد العلمية     
قد أولت الدولـة  و .بفضله تؤدى الرسالة احلضارية للشعوب على أكمل وجهو ،ب العصرواكَيو

من خـالل  وأ ،الظروف املالئمة لتأديته سواء من خالل توفري ،هأهلوهتماما بالغا بالتعليم االزيانية 
  .الفقهاء من لدن أعلى سلطة سياسية يف البالدواملدرسون و الرعاية اليت لقيها العلماءوحترام اال

ـ  لقد كانت الروح العلمية العالية لدى سالطني بين زيان دافعا قويا إلنشاء السلطان أيب      و مح
مسيـة يف الدولـة   أول مدرسة ر) م1318-1307/ـه718-707(ن بن عثما موسى األول
فأكرم مثوامهـا  "... م تكرميا للفقيهني العاملني اجلليلني ابنا اإلمام  1310/ـه710الزيانية سنة 

العلماء  وقد عني السلطان للتدريس ا فطاحل ،1"هلما املدرسة اليت تسمى ما بىنوما  ىاحتفو
ـ ا مث بىن .3كان موقعها داخل باب كشوطةو ،2جهلتؤدي رسالتها على أكمل و تاشـفني  و بنه أب

فكانـت   ،املدرسة التاشفينية جبانب اجلامع األعظم) م1335-1318/ـه736-718( األول
حتالل الفرنسي للجزائـر  مل تزل أفخم مدرسة يف املغرب األوسط حىت عهد االو ،حتفة فنية رائعة

 شيدت أيام استيالء املرينيني على دولة بين زيان مدرسة مث .4بناء البلدية مكااوحيث قرر هدمها 
ـ  748احلسن املريين سنة و أمر بتشييدها السلطان أبو ،بقرية العباد خارج تلمسان م 1347/ـه

قد درس ا ثلة من العلماء األجالء كـابن  و ،م1336/ـه737بعد استيالئه على احلضرة سنة 
لذي بىن املدرسة عنان فارس اوابنه أب جاء مث .حلفيدابن مرزوق او ابن خلدونو  5مرزوق اخلطيب

شبيلي امللقب م جبانب مسجد الويل الصاحل أيب عبد اهللا الشوذي اإل1344/ـه754احللوية سنة 

                                                
  .207ص  ،تلمسان عرب العصور ،الطمارو عمر.      139ص ، ...نظم الدر ،التنسي - 1
و أخوه اإلمام العالمة أبو ،اإلمام عبد الرمحان بن حممد بن عبد اهللا بن اإلمام املكىن أبا زيد ؛ين درسوا مبدرسة أوالدبرز العلماء الذأ من -   2

صاحل بن قرية    .1/130: ، بغية الروادحيىي ابن خلدون  :انظر . مها ابنا اإلمام اخلطيب أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن اإلمامو ،موسى عيسى
ثورة أول نوفمرب والبحث يف احلركة الوطنية ومنشورات املركز الوطين للدراسات  ،املصادر يف العصر الوسيط خاللتاريخ اجلزائر  ، آخرونو

  .142ص  ،2007اجلزائر ع وزارة ااهدين، طب، 1954
  .1/130: م س  ،ن خلدونبحيىي  - 3
  .138ص، 1975اجلزائر  ،26: عدد، جملة األصالة ،زياناحلياة الفكرية  بتلمسان  يف عهد بين  ،عبد احلميد حاجيات -4
كرب علماء أمن  ،اجلدبيعرف ، محد بن مرزوق العجيسي التلمساينأحممد بن ): م1379-1331/ـه781-710(ابن مرزوق اخلطيب    - 5

  .290-289ص ص  ،معجم أعالم اجلزائر: هضينو          .184ص، ابن مرمي البستان  :انظر .   يف عصره تلمسان
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و موسى الثـاين سـنة   محو أما املدرسة اخلامسة فهي املدرسة اليعقوبية اليت أسسها أب .1باحللوي
وقد بقـي نشـاط هـذه     ،2عميهولى قبور أبيه م جبانب الضريح الذي أقيم ع1363/ـه765

   منهاو ،كما انتشرت املدارس يف مدن الدولة .3هبعدوحىت عصر اإلمام املازوين املدرس مستمرا 
   .4مازونة مدينة
العطايا لألساتذة واملنح و قجيرون األرزاو ،أولوا األمر يولون هذه املدارس عناية خاصةوكان      
حباس على ساعد نظام األو ،هدون بالتدريس فيها ألشهر علماء العصرعيو ،املوظفني اوالطلبة و

قد أعطى الزيانيون أمثلة واضحة على عناية الدولـة  و ،إجياد مصدر متويل هام للمدارس التعليمية
حبـاس  ت عليها األبسحوفما من مدرسة أنشئت إال ، تسخريها لصاحل املدارسوحباس ع األبقطا
العناية واملبالغ احملددة هلا اخلاصة باإلصالح و دونت شروط صرفهاوحددت هلا مداخيل الصرف و

فقد ذكر الونشريسي  ؛5ما يرامباملؤسسة نفسها من مجيع األوجه حىت تؤدى رسالتها على أحسن 
على مدرسة ومسجد مبدينة تلمسان، وكـان   حباسحد سالطني بين زيان وقف العديد من األأن أ

اخلري غري السبيل اليت حـددت  وسبل  الرب  يفالناظر بصرفه  يقومما يتوفر من ريع تلك األحباس 
ثر كـثريا علـى مسـتقبل    أ التردي الذي وصلته دولة بين زيانوغري أن التدهور  ،6حني الوقف

حباس عمـا  ال يسمحون بتحويل األ الذينرغم صرامة الفقهاء  ،غري وجهتها الصحيحةوحباس األ
حباس املدرسة التاشـفينية  من ذلك ما حصل ألو ،واهلايستفيد من أم أن دحليس ألو ،وضعت له

عهد السـلطان   يفانعكس سلبا بتوقف املدرسة عن تأدية رسالتها العلمية و اختفتواليت اندثرت 
تدخل شخصيا إلعـادة   إىل أن ،)م1467-1430/ـه866-834(أمحد العاقل أيب العباس 

  .7األمور إىل سالف عهدها

                                                
  .     تويف بتلمسان و ،م 13/ـه6، عاش يف القرن الزهادومن أكابر العلماء ، نزيل تلمسان: احللوي االشبيلي   - 1

  .70-68ص ص :ابن مرمي البستان.         1/127: بغية الرواد ،ن خلدونبحيىي : انظر    
   .138، صعبد احلميد حاجيات، مر س.       150صاحل قربة وآخرون، م س، ص  - 2
مخس مدارس حسنة جيدة البناء مزدانة و ،توجد بتلمسان  مساجد عديدة مجيلة صينة هلا أئمة خطباءو": أكد ذلك احلسن الوزان بقوله - 3

               .2/19: ، م سحسن الوزان: انظر ."غريها شيد بعضها ملوك تلمسان ، وبالفسيفساء
  .77-70، ص ص مر  س ،قريان عبد اجلليل: انظر حول املدارس اخلمسةو   

  .سنتحدث عن ذلك الحقا، وظ 151ق: الدرر املكنونة ،املازوين: انظر -   4
  .158-157صاحل قربة وآخرون، مر س، ص ص - 5
 للكتاب، مركز اإلسكندرية ،احلضارةوالتاريخ  يف  أندلسيةودراسات مغربية  ،مصطفىو كمال السيد أب.    7/237: ، املعيارالونشريسي -6

  .103ص ،2007اإلسكندرية 
  .249-248التنسي، نظم الدر والعقيان، ص ص  - 7
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بالبحث والتفكري وعدم االكتفاء بـاحلفظ، وكانـت    لزيانينيا دامتازت طريقة التعليم عنو
حد الطلبة النجباء بقراءة نص من كتاب أحيث يقوم  ؛الشرحوطريقة اإللقاء  منهجيته تعتمد على

كراريسـهم مـا   يف الطلبة يقيدون ويتوىل األستاذ شرحه فقرة بفقرة و ،معتمد من املادة املدروسة
   . مراحل التعليم املتأخرةيفركية أكثر تربز هذه احلو ،1يسترعي انتباههم

  
 

  :التصوف -2

بـني مجيـع   ة املتصـوفة  م بانتشار احلرك15/ـه9از عصر بين زيان خاصة يف القرن امت
، الطبقات مبا فيهم الفقهاء الذين طاملا ناصبوا األفكار الصوفية العداء خاصة يف العهـد املرابطـي  

   ل هامة يف مسار التصوف يف املغرب األوسطم كانت نقطة حتو12/ـه6ولكن اية القرن 
دفنه بقرية العبـاد علـى مشـارف    و ،املنطقة 2مدين شعيبو سيما بعد قدوم الغوث أبال
التصدي لكتاب اإلحيـاء أليب  و ،فشل احملاوالت السابقة يف القضاء على الفكر الصويفو ،تلمسان

  .-كما رأينا  -حامد الغزايل
ماعي تنظمه عدة طرق أشهرها الطريقة الشـاذلية الـيت   قد حتول التصوف إىل نشاط اجتو

قـد  و ،)م1258-1175/ـه656-593(ذيل ن عبد اجلبار الشاباحلسن علي  تنتسب إىل أيب
لكن صـدى أفكـاره    ،تقر مبصرساو ولد على األرجح يف جبال غمارة من بالد املغرب األقصى

يف دولة بين زيان يف القـرن  رزت بو ،م14/ـه8يف املغرب بشكل الفت يف القرن  بدأت تنتشر
   .3دشعرية يف العقائاألوها باملذهب املالكي يف الفقه ثساعدها على ذلك تشبو ،م15/ـه9

مناقبـهم  ولئك الصـاحني  أوكرامات  عنهكذا اشتهر القرن التاسع اهلجري باألحاديث و
  :من أبرزهمو ،ملذااوزهدهم يف زخرف احلياة و دعوام اابةو

                                                
  .      139ص ،مر س ،عبد احلميد حاجيات - 1
 شبيلي األندلسيمدين شعيب بن احلسني األنصاري اإلو الزهاد أبوإمام العباد  ،الغوث ،القطب ،احملقق ،الفقيه ،الشيخو ه: مدين شعيبو أب -   2

 ،دار املقطم ،أيب سهل صيام: ت، أصحابهوعز احلقري يف التعريف بالشيخ أيب مدين ونس الفقري أ ،ابن قنفذ القسنطيين: انظر . هـ594تويف سنة 
، الشجرة ،خملوف  .178-2/172:، تعريف اخللفاويفناحل   .7/136: ، نفح الطيباملقري .   م2002/ـه1422، القاهرة1ط
  .164ص
  .236ص  ،2006جامعة قسنطينة ، قسم التاريخ ،بوبة جماين: شراف، إماجستري ،ل العصر الزيايناحلركة الصوفية خال،أمال لدرع - 3
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من املغـرب   أصلهو ،نزيل تلمسان: 1)م1402/ـه804ت (موسى املصمودي بن  إبراهيم -

   ،ثار الديانة املشهورةوآصاحب الكرامات املأثورة " ـحد معاصريه بأقد وصفه و ،األقصى
 .2..."ااب الدعوة ،الويل بإمجاع أهل زمانه

ن عخذ ، أالويل الصاحل الشهري: 3)م1442/ـه843ت(و عبد اهللا حممد بن عمر اهلواري أب -

ــويفو ،مث رحــل إىل املشــرق ،علمــاء قطــره ــه وهــران إىل أن ت .                                عــاد ليســتقر بوطن

قد وصفه صاحب نظم و ،4)م1453/ـه857ت(أبركان علي احلسن بن خملوف الشهري بوأب -

 .5"دقدوة العباو شيخ الزهاد ،الغوث ،القطب ،الزاهد ،الويل: " ـب والعقيان الدر

قـد  و ،نزيل وهـران ): م1461/ـه866ت(بن حممد بن علي التازي  إسحاق إبراهيمو أب -

 873-866(عبد اهللا حممد الثالـث املتوكـل علـى اهللا    و كانت له عالقة طيبة مع السلطان أب
ر يف خدمة العلم وقد كان للتازي دو. 6كان من أهل مشورته املقربنيو ،)م1468-1462/ـه
عينها للواردين ، وجعل مدرسته املعدة لطلب العلم غرفة مرتفعةوويته الكرمية بين زا" أهله حيثو

البيت يعـرف  و... ل هذا الرسمامازو ،رتب هلم ما جيب من حق الضيافةو ،من أهل البيت الكرمي
 .7"ببيت الشرفاء

  .الويل الصاحل :8)م1493/ـه899ت(أمحد زروق الربنسي  -

                                                
  .66- 64ص ص :البستان ،ابن مرمي ،ترمجته انظر -1
ن اخلزانة نسخة مصورة ع ،-اجلزائر-خ رصيد املكتبة الوطنية باحلامة ،النجم الثاقب فيما ألولياء اهللا من مفاخر املناقب ،ابن صعد األنصاري  - 2

  .و8قالعامة بالرباط، 
".                         حكيم زمانهوجنيد أقرانه  ،لسان احلق ،شيخ املشايخ" : ـقد وصفه بو ،ظ11،  قم س، ابن صعد :ترمجته نظرا -   3

  .236- 228، ص ص البستان، ابن مرمي
  .220ص ،البستان ،ابن مرمي ،ترمجته انظر - 4
  .248التنسي، م س، ص -5
  .ظ15ابن صعد، النجم الثاقب، ق - 6
م، جملة الثقافة، 15/هـ9حممد املنوين، الشيخ إبراهيم التازي منوذج بارز للتبادل الثقايف بني املغربني يف القرن .       و16املصدر نفسه، ق   - 7

  .156-145صهـ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، ص 1406مجادى االوىل/م1986، فرباير16السنة 
  .45ابن مرمي، البستان، ص: راجع ترمجته عند  - 8
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  .اء يف هذا القرنالصلحوالزهاد وغريهم من األولياء و
جيابية يف أرجاء املغرب قاطبة كمسامهته يف نشر التعريب إذا كان للتصوف بعض املظاهر اإلو

كذا حشد اهلمم ملواجهة املعتـدين علـى دار   ، واألرياف عن طريق التعليمو أ ،سواء يف احلواضر
، هم يف قضـاياهم كما أن الناس غالبا ما يلجئون إىل املتصوفة لتحكـيم  ،اإلسالم من املسيحيني

غـري أن   ،ظل ضعف الدولة معتقدين بسذاجتهم قدرم على ذلك يفيستنجدون م حلمايتهم و
ركود احليـاة  والتاريخ سجل الدور السليب لكثري من املتصوفة يف احنطاط مستوى النشاط العلمي 

مـن  و ،1تعصبهم لكل األفكار اجلديـدة ومقاومتهم ونشرهم لروح التواكل بني الناس و األدبية
استفحال ظـاهرة التـربك بأضـرحة    ، والشرع اإلفراط يف سرد الكرامات نحنراف عمظاهر اال
حد األولياء بسـاحل  أقد أورد والد صاحب الدرر أمثلة عن ذلك يف عصره فذكر قرب و ،األولياء
شن الغارات على أهـل  و الفسادويفزع حلماه يف أوقات النهب  ،مشهور متربك به"نه وأ ،مازونة
كذلك الشأن نفسه بأحد قبور األولياء الصـاحلني  و ،2..."فال يرد اهللا من اعتصم به ،البالد هذه

 .وبرض من مد هذا غيض من فيضو ،3املتربك به يف تنس
 :احلركة العلميةوالعلماء  -3

ـ  جيايب م أثره اإل15/ـه9شهده العهد الزياين يف القرن  كان للزخم العلمي الذي غ ويف نب
إال أن  ،همنيفإن كان للعلوم الدينية احلظ األوفر لتصـا و ،اء تنوعت اختصاصامكوكبة من العلم

ومن أشهر أولئك العلماء شيوخ اإلمـام حيـىي    ،العلوم األخرى نالت أيضا نصيبا من اهتمامام
ـ وأ ،)م1438/ـه842ت(ن مرزوق احلفيد اب: املازوين أمثال ـ 845ت(ومحد بن زاغ / ـ ه

أفـراد أسـرته مـن    و ،)م1450/ـه854ت(ن سعيد العقباينلفضل قاسم باوأبو  ،)م1441
أمحد العقبـاين  احلفيد حممد بن و ،)م1408/ـه811ت(سعيد بن سعيد العقباين العقبانيني كأبيه

اللغـة  و النحـو و املنطـق والفرائض واألصول وهؤالء اهتموا بالفقه و ،)م1467/ـه871ت(
املفسـر  ) م1471/ـه875(محان الثعاليبمن العلماء أيضا عبد الرو .غريهاوالتفسري واحلديث و

ألف على اخلصـوص يف  و ،الفرضيوالفلكي  4)م1463/ـه867ت(، وحممد بن احلباكالكبري

                                                
  .52-51ص ص ، وسط، جوانب من احلياة يف املغرب األعيادحممود بو  - 1
  .و147ق ،صلحاء وادي شلف، عمران موسى املازوينو بأ -   2
  .و104ق ،املصدر نفسه - 3
  .220-219ص ص ،البستان ،ابن مرمي: ترمجته انظر -4
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أشهر علماء  1 )م1490/ـه895ت(ننسى حممد بن يوسف السنوسي أن دون. علم اإلسطرالب
ـ 899ت( عبد اهللا حممد التنسـي و احلافظ أبو .صنف فيهوقد نبغ يف علم الكالم و ،عصره / ـه

العقيـان يف بيـان   ونظم الدر "صاحب كتاب و ،الفقيهو ،احملدثو ،املؤرخو ،األديب) م1494
ـ 914ت  (أمحد الونشريسـي  اإلمام ،تلميذ حيىي املازوينو ."شرف بين زيان ) م 1508 /ـه
صـاحب  و احملدثواملفسر 2)م1504/ـه909ت(وحممد بن عبد الكرمي املغيلي. صاحب املعيار

  .كما متيز مبوقفه من يهود توات ،"السودانرحلة إىل بالد "
الفضل ا مها أبو ،جتهاد منهم شيخي اإلمام املازوينقد بلغ بعض علماء هذا العصر درجة االو
ابن مرزوق احلفيد الـذي أصـبح   و ،اين الذي كانت له اختيارات خارجة عن املذهبقبقاسم الع

السلفي يف تلمسان ضد زعيم التصـوف   قد تزعم هذا األخري التيارو ،يلقب برئيس علماء املغرب
مث جاء حممد بن  ،"النصح اخلالص يف الرد على مدعي رتبة الكمال الناقص"ألف ، وقاسم العقباين

ـ     لة الفقـراء الصـوفية   أيوسف السنوسي املتكلم األشعري الذي أيـد قاسـم العقبـاين يف مس
  ".نصرة الفقري يف الرد على أيب احلسن الصغري:"بكتاب
هزت األوساط العلمية كإفتاء حممد و ،القرن بإثارة قضايا القت جدال بني الفقهاء متيز هذاو

سانده يف ذلك كل من حممد السنوسـي   إذ ؛بن عبد الكرمي املغيلي جبواز هدم بيع اليهود يف توات
يظهر هذا النقاش احلركية العلمية السائدة يف عصر اإلمـام  و ، 3عارضه آخرونو احلافظ التنسيو

 .عدم استقرارهاو رغم تقلبات األوضاع املازوين
 مركز إشعاع حضاريومازونة مسقط رأس املؤلف : املطلب اخلامس

هي من املدن العريقة يف و ،اشتهرو بامسها اقترنو أ،ا نشو ،ولد اإلمام حيىي املازوين مبازونة
ـ ، ومركز إشعاع حضاري استمر لقرونوتاريخ املغرب األوسط   واليـة  رتعترب اليوم إحدى دوائ

 ،كلم عن اجلزائر العاصمة 230 وبـ ،كلم عن ساحل البحر املتوسط 54تبعد حبوايل و ،غليزان
  .4كلم عن وهران 200تقريبا و

  :أصل التسمية وتاريخ التأسيس -1

                                                
    .237ص  ،املصدر نفسه: مجتهتر انظر -  1
  . 1/166:تعريف اخللف ،اويفناحل             .253ص  ،املصدر نفسه: ترمجته انظر - 2
  .415- 1/412: ، مر سعبد العزيز فياليل -   3
  .16ص ،)سقوطوالنهضة ال(مدرسة مازونة التارخيية  ،كفة يوسفبو - 4
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بعض أن ملكا الفقد ادعى  ،الكتابية حول حقيقة تسمية املدينةوتضاربت الروايات الشفوية 
ـ  ،ن حيضروا هلـا مـاءا  أطلب من رجاله و ،"زونا"بنة له تسمى ملنطقة رفقة احط الرحال با  افلم

  ."هذا ماء زونة:" قالواوعلى الغري  هجدوا املنبع حرموو
 يرى آخرون أن املنطقة كانت حتكمها ملكة تكسب كرتا كلـه قطـع نقديـة تسـمى    و

  ".وزونةم"
ـ ن مازونة مشتقة من اسم رئـيس قبيلـة زنا  أأورد حممد بن يوسف الزياين و ة يـدعى  تي

  .1"ماسون"
نفسـه مدينـة   لالذي أسس " ماسينيسا"ن كلمة ممشتقة و أ ،"ماسينا"منهم من يقول أا و

  .2رض الرجال األقوياءأأا تعين و ،هرةظنطقة المب
كتمال الوثائق الـيت  اعدم و ،نظرا لقلة املصادر ،يصعب حتديد تاريخ معني لتأسيس املدينةو

ميسـي إىل أن أصـل   بلحكرأي وسط ذهب الباحث و. القدميةمونوغرافية املدن و ،حتدد تاريخ
مبـا ورد يف بعـض    ئناسـا هذا استو ،أا أيضا كانت موجودة يف فترة الرومانو ،مازونة بربري

... أسواق عـامرة وبساتني ومزارع وهلا اار ... هي مدينة بني أجبلو: "قال اإلدريسي .املصادر
فهذا املقتطف األخري يرجح أا من تأسـيس   ،3"الرببر من لسوقها يوم معلوم جيتمع إليه أصنافو

  .الرببر
حبكم موقعها املتميز الوسط  ،عتبارات اتفاقا حولهأكثر االو أما األصل الروماين للمدينة فهو

مدينة أزليـة بناهـا   " وصف إفريقيا قال عنها أا ويف ،الغربوالذي يراقب الطريق بني الشرق 
ترى ا أنقاض عدة ... تنسومدينة عتيقة بني مستغامن :" مول بالقولى مارباملثل حنو ،4"الرومان

ميسي يف دراسة حول حذكر بل، و5"عليها كتابات التينية منقوشة... مدن خربة منذ عهد الرومان

                                                
الطاهر .  55، ص1978املهدي البوعبديل، اجلزائر : لسهران يف أخبار مدينة وهران، تقدميحممد بن يوسف الزياين، دليل احلريان وأنيس ا -  1

 Molay  .                              4ت، ص-، نشر مجعية الظهرة للثقافة والتراث، مازونة د1:جملة الظهرة، عدد.  12جنان، مر س، ص

belhamissi, histoire de mazouna, pp 10-11.     y-loukil, mazouna ancienne capitale du dahara, 
imprimerie algérienne, alger, 1912, p13.              

  .16يوسف بوكفة، مر س، ص - 2
  .521ص ،الروض املعطار ،احلمريي  .271 /1 :1989بريوت ،1ط، عامل الكتب ،ختراق اآلفاقإنزهة املشتاق يف  ،اإلدريسي - 3
  .2/36 :م س ،حسن الوزان -   4
  .2/359: ، إفريقيامارمول كرخبال - 5
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الذي عاش يف القرن األول امليالدي ركز على نوعية قمح الظهرة " بلني"ن الكاتب الالتيين أاملنطقة 
  .منها طبعا مازونةو ،1ازةالنوعية املمتي ذ

على رأسهم ابن خلدون ذكروا أن مازونـة  و ،ن بعض املؤرخني املتأخرين من العربأغري 
، 2كانوا مقيمني للدعوة احلفصـية من بين توجني، و" الرمحان املغراوي منديل بن عبد وبن" هاأسس
، 4م1170/ـه56اختطت سنة  دقق آخرون يف أاو ،3ـه6القرن  جعل البعض ذلك يف أولو
امللـك  هـد  ما يوافق عو هو ،5م1266/ـه665املدينة دمرت عام  أشار حممد الزياين إىل أنو

  .شقيقه عابد ابنا منديلو حممد أ ،املغراوي
 :املدينة اإلسالمية -2

ممـا   ،حد روافد ر الشـلف أتتربع على حافيت وادي الورزان و ،مكانة هامة ةحتتل مازون
قد مر ا و ،غربهوالتجارة بني شرق املغرب اإلسالمي و ،ملواصالتجعلها حمطة بارزة من طرق ا

ول الفتوحات اإلسـالمية  صقد أصبحت املدينة إسالمية منذ وو ،6الفقهاءو العلماءوعديد الرحالة 
  .يف قلب األحداث السابع ميالدي/إليها يف القرن األول اهلجري 

مناد الصـنهاجي بـاملغرب   البهار بن زيري بن و قام أب م988-987/ـه377ففي سنة 
 ،مال إىل املـروانيني وفنقض أمر الشيعة ، يعةشاألوسط خمالفا على أخيه منصور بن بلكني ظهري ال

م دخل مازونة 1081-1080/ـه475يف سنة ، و... 7مازونةووهران وغلب على تلمسان و
ـ ) ـه500-465(يوسف بن تاشفني اللمتوين  ت منـاطق  أمري املرابطني يف إطار محلته اليت مشل

                                                
  .Moulay belhamissi, histoire de mazouna, p22 .10الطاهر جنان، مر س، ص. 18يوسف بوكفة، مر س، ص -1
  7/64: ابن خلدون، العرب - 2
، 1990املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائرحممد عبد الكرمي اجلزائري : تنعمته، ومنته يف التحدث بفضل ريب وراس الناصري، فتح اإلله و أب -  3
مث سافرت أول صومي إىل مازونة مدينة مغراوة، بناها منديل بن عبد الرمحن منهم أول القرن "... قد ذكر ذلك يف رحلته العلمية فقال و. 20ص

  ".           السادس
. 812، ص1976التوزيع، اجلزائر وامليلي، الشركة الوطنية للنشر  حممد: احلديث، تقدميومبارك بن حممد امليلي، تاريخ اجلزائر يف القدمي   - 4

  .2/17: اجلياليل، مر س
  .55ص، دليل احلريان، الزياين  - 5
 ،حممد العبدري .666ص ،1992بريوت ،2ط، دار الكتب العلمية ،حرب لطال: شرح ،حتفة النظار يف غرائب األمصار، ابن بطوطة - 6

، الواليش فتيحة.     41ص، رحلة عبد الباسط خليل.    289ص، املعجب ،املراكشي . 130، ص30ص، جدو محد بنأ :ت ،الرحلة املغربية
       .77ص ،1994جامعة اجلزائر ،معهد التاريخ ،ميسيحموالي بل: إشراف ،ماجستري م،18غرب خالل ق احلياة احلضرية يف بايلك ال

  .1/125: طلع سعد السعود ،األغا بن عودة املزاري -   7
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 ،يف أواخر العهد املوحدي غلبت قبيلة مغراوة على منطقة الظهـرة و .1عديدة من املغرب األوسط
ما أثار حفيظـة  و ه، و للدولة احلفصيةمبايعني -كما رأينا-منديلومنها مازونة اليت اختص ا بنو

ـ 703-681(و سعيد عثمان بن يغمراسنفنهض إليهم األمري أب ،بين عبد الواد -1282/ـ ه
ـ  687-686ضمها إىل ملك تلمسان ما بني و مانتزعها من أيديهو) م1303  ،2م1287/ـه

  .3بدواديةعأصبحت إحدى املدن الرئيسية يف الدولة الو
بين عبد الواد داخليا نتيجة الصراع بني بين  ةمدينة مازونة باألحداث اجلارية يف دولتأثرت  
فقد خضعت مللك يوسف بـن   ،ع مع بين مرينخارجيا نتيجة للصراو ،قبيلة مغراوةو ،عبد الواد

بعد 4م1298/ـه698سنة ) م1307-1286/ـه706-685(وب بن عبد احلق املريين يعق
  .مدن أخرىوسقوط احلضرة تلمسان 

م أصبحت مازونة حتت رمحة القبائل 15طوال القرن و ،م14النصف الثاين من القرن  ذمنو
متاسـك  و: " قـال يف العـرب   ،أوالد عريف من 5قطعها ملوك تلمسان ألمراء قبيلة سويدأحيث 
بذلك منحت و ،"مد بن عريف ة حملمازون... قطع منهاوأموسى الثاين باألمصار و محو أب السلطان

تـوجني   مقاومة بـين و ،جبل ونشريس لتوعره اكافة مناطق بين توجني كلها كإقطاع لسويد عد
يطرة على املدينة خاصة قبيلة بين عامر مـن  ن تطمع يف السأقد فتح ذك اال لقبائل عربية و ،6هلم
  .زغبة

ففي سؤال وجهه إىل شيخه أيب  ،لقد أشار املازوين إىل هيمنة األعراب على املدينة يف نوازله
شبه اململـوكني ألمـراء    أو ،لك أن قريتنا كما تعلم أهلها مملوكونوذ:" جاء فيه الفضل العقباين

ا فهذه اهليمنة هي على ذإ ،7..."بال إذن كأنه دخل ملكه يدخلويأيت األمري لدار احلضري  ،العرب

                                                
  .1/134: املصدر نفسه -   1
  .1/165"م س  ،األغا املزاري          .7/66 ،العرب ،ابن خلدون -   2
دار  ،5ج، نشاصناعة االيف  صبح األعشى ،القلقشندي: انظر   .مدينة داخلة يف ملك بين زيان منها مدينة مازونة 18ذكر القلقشندي  -  3

  .151ص ،1922القاهرة ،الكتب املصرية
  .510ص ،1999الرباط ،2ط ،تاريخ مدينة فاسوملوك املغرب  راألنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبا ،بن أيب زرعا -   4

  .3/80 :لدول املغرب األقصى االستقصاء، السالوي الناصري    
 ،سرياتوسن أراضي البطحاء قطعهم يغمرا، فأكانت عالقتهم حسنة يف أول األمر مع بين عبد الواد ،حد بطون بين مالك بن زغبةأ: سويد - 5

وا بين مرين على غزو كما حرض ،فرتلوا يف جوار بين توجني خصوم بين عبد الواد ،بسبب موقفه احلازم ضد زعمائهم ،لكن ذلك مل يدم طويال
  .ما بعدهاو 6/45: العرب ،ابن خلدون: انظر.     تلمسان

  . 6/48: العرب ،ابن خلدون - 6
  .ظ153ق ،ملكنونةدرر اال ،حيىي املازوين - 7
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 ،مصلحتهم استيفاء طلبات العرب يف احلصول علـى األمـوال  من علم سالطني بين زيان الذين 
ا، كان نصيب الدولة يسـريا جـد  و لو حىت ،اإلتاوات يف هذه املناطقوشغلهم جيمع الضرائب و

ما عاد بالوبال على سكان مازونـة الـذين   و هو ،ما جاورهاوإبعاد ضغطهم على احلضرة دف 
 ،أصبحوا رهينة يف يـد اآلخـرين  وشل نشاطهم وقل إنتاجهم ورمتهم وحسيادم وفقدوا أمنهم 

أردت أن جتيبين :" ... عن ذلك استفسر املازوين شيخه أبا الفضل العقباين يف موضع آخر مبا نصهو
ال و ،قصـدونا ... ما يصـلحها  1يتهلون الو ،ن قريتنا كما علمتم هي للعربأذلك و ،عن قضية

بذلك استمرت سطوة األعراب املتصارعني على مازونـة مـع   و .2..."حرميناو منهم على مالناأن
ذكر مارمول و ،اقتصادها للتخريبو حاد جتماعي لرتيففتعرض نسيجها اال ،احندار قوة بين زيان

 .3من الفقراء ن العرب أذاقوا أهلها الويل حىت مل يبق ا إال عدد قليلأ
 احلروب اليت كانت ز الـبالد و ،هكذا تأثرت املدينة كثريا جراء التنافس السياسي عليهاو

 ،استرجعت فيه مازونة بعضا من بريقها احلضاري حيثجميء األتراك و ،حىت اية عصر بين زيان
ا عاصمة لبايلك الغرب فتم تسميته ،مسعتها الفكريةوقتصادية طاقتها االونظرا ملوقعها اجلغرايف اهلام 

كان حسن بـن  ، و4م1562ثالث مقاطعات سنة  اجلزائري بعد سنة من إقرار تقسيم البالد إىل
قد و ،بايا 18توالها يف اموع و ،5)م1551-1544(باي عليها يف الفترة خري الدين باشا أول

ركة جيشها يف اجلهاد لعبت من خالل هذا التقسيم دورا بارزا يف الناحية الغربية للبالد خاصة مشا
  .سبانضد اإل

 :العطاء االقتصادي -3

عـني   و عني تنسريو عني تامدة: تتوفر مازونة على ثروة مائية معتربة منها العيون الثالث
جمال واسـع  و ما تبقى منها فهو ،كما تتميز بوجود أراضي جبلية خصبة صاحلة للزراعة ،6الذهب

  .تربية احليوانوملمارسة الرعي 

                                                
  .مبعىن يهتمون وحيرصون على ما يصلحها -ومازالت إىل اليوم-هي على ما يبدو بالعامية : يتهلون - 1
  .ظ150ق، املصدر نفسه - 2
  .2/359 :إفريقيا ،مارمول كرخبال - 3
  .20ص ،مر س ،كفةيوسف بو - 4
  .20ص، مر س ،نالطاهر جنا.           1/270: طلع سعد السعود ،األغا املزاري - 5
  .30ص، مر س ،الطاهر جنان - 6
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 ،انتظمـت املـزارع  ، وذلك فقد كانت األراضي املزروعة جيدة تعطي غلة حسـنة تبعا لو
  .غريهاو 1العسلوالسمن واأللبان والبساتني لتنتج ضروبا من الفواكه و

توفر للسكان املواد األوليـة  و ،فيما خيص الصناعة فقد اشتهرت املدينة بالصناعة النسيجيةو
إضافة  ،ختصصوا يف صناعة احلائكو ،فرشةاألوبسة الت لصنع األلكذا اآلو  ،األصوافوكاجللود 

  .2ااألحزمة وغريهوالسروج وإىل دباغة اجللود لصناعة األحذية 
را ملوقعها يف طريق الساحل الرابط بني شرق املغرب بنشاط جتاري مميز، نظحظيت املدينة و

لنـاس بأصـناف   بل كان لسوقها يوم معلوم جيتمع إليه ا ،فكانت أسواقها عامرة ،غربهواألوسط 
ن أصبحت املدينـة يف بدايـة احلكـم    أاألكيد أن هذا النشاط سيزداد بعد و ،3املنتجات املختلفة

  .جيعلها نقطة ارتكاز جتارية هامة مما ،العثماين عاصمة بايلك الغرب
 :املدرسة الفقهية -4

 عن ) م1823-1737/ـه1238-1150(و راس الناصري املعسكريل أبئا سمل      
ميثـل   فالفقـه  ،4"لقراءة الفقـه :"ن قصده مدينة مازونة يف رحلته العلمية فرد باختصارمالغرض  

نتشار اإلسالم إىل غاية عصر اإلمام حيىي ا منذ الفترات األوىل ال راملدينة الثقايف الذي جتذ رأمسال
  .استمر التطور الذي بلغ أوجه يف بداية العهد العثماينو ،املازوين

لشفوية إىل ارتباط الفقه يف املدينة باملسجد باعتباره مركزا من مراكـز  تشري بعض املصادر ا
الثالـث  /يف القرن السابع اهلجري" غراويعزوز بن حيىي املوالتعليم الديين كمسجد سيدي عيسى 

ما جعل احلاجة ملحة إىل انتظـامهم يف  و هو ،مث حصل التطور بظهور طلبة العلم. 5عشر ميالدي
من ذلك مـا  و. مستفيدين من نظام الوقف ،باقي العلومو ،حتصيل الفقه مدارس تضمن راحتهم يف

:" ممـا جـاء فيهـا   و ،فكتب ا إىل مجاعة من األعالم ،لة وقعت مبازونةأ املعيار عن مسيفجاء 
علـى  و ،وكانت مشتملة على بيوت شىت ألناس شىت ،جوابكم سيدي فيمن عمد إىل دار دمت

                                                
  .2/359 :م س ،مارمول كرخبال.               2/36م س  ،حسن الوزان - 1
  .33ص س،مر  ،الطاهر جنان.         هاسالصفحة نفواملصدر  - 2
  .272-1/271: ، م ساإلدريسي - - 3
ص ص  ،مر س ،الطاهر جنان ،لترمجة أيب راس الناصري انظرو. 20ص ،نعمتهومنته يف التحدث بفضل ريب وفتح اإلله  ،راس الناصريو أب - 4

79-80.  
  .22س، صمر  ،كفةوسف بوي - 5
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اشتراها من أرباا على أن يبنيها مدرسة بإزاء مدرسـة  و بيت حبس على مسجد من مساجد بلده
  .1 ..."أخرى هناك قدمية

لة تطارد فهمها طلبة مازونة مع فقيـه  أمس"يف سؤال آخر موجه موعة من الفقهاء حولو
  .2"من جملس تدريسه

 ماو هو ،ن نظام املدارس الفقهية أصبح أكثر رسوخا يف عهد اإلمام املازوينأفهذا يدل على 
اهلجرة  معقد تعزز بروز مازونة كحاضرة علمية ، وليفهآمث ظهر يف ت ،ساهم دون ريب يف تكوينه
سبانية علـى السـواحل   الغارات اإل واشتداد ،م16إليها يف بداية القرن  األندلسية للموريسكيني

 حـد النـازحني  و أهو ،"حممد بن علي الشارف املازوين"خ فأسس الشي ،قدوم األتراكو اجلزائرية
جدد األتراك بناءها مرارا تكرميا لعلمائها و ،م17/ـه11هية يف بداية القرن األندلسيني مدرسة فق

تخريج ل امركزولطلبة ل امقصدو لعلماءلما جعلها قبلة و هو ،3سبانالذين سامهوا يف اجلهاد ضد اإل
   .الفقهاء لعشرات السنني

                                                
  .7/242: أمحد الونشريسي، املعيار - 1
  .12/345: املصدر نفسه - 2
  .44ص ،مر س، الطاهر جنان               .1ص ،دور مازونة يف احلركة العلمية ،ميسيحموالي بل - 3

  .123ص ،م 2006/ـه1426، اجلزائردار التنوير ،دراسات يف تاريخ الغرب اإلسالمي ،مني بلغيثاألمد حم    
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  )مازونة الدرر املكنونة يف نوازل(املُؤلَّف : الفصل الثاين

  نسبة الكتاب إىل مؤلفه ودوافع تأليفه وأمهيته: املبحث األول

  وصف النسخ اخلطية: املبحث الثاين

  )مسائل اجلهاد واألميان والنذور(املنهج واحملتوى : املبحث الثالث
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  نسبة الكتاب ملؤلفه ودوافع تأليفه وأمهيته: املبحث األول
  العنوان : املطلب األول

مسيته بالدرر املكنونـة يف  و...  :"ين عنوان كتابه يف املقدمة بقولهر الفقيه حيىي املازولقد ذك      
اطلعنـا  امع عليه يف مجيع النسخ اليت و هذا العنوان هو. 1"اهللا اسأل أن ينفع بهو ،نوازل مازونة

ــا،  ــن عليه ــع م ــك مل مين ــن ذل ــها   لك ــه من ــرب عن ــرى تع ــيغ أخ :                       وروده بص
قد جاءت هذه التسمية علـى  و ،"الدرر"وذلك بإفراد لفظة ، "الدرة املكنونة يف نوازل مازونة" -

مراجـع  وكما وقع ذكرها يف مصادر . اعتمدا يف تقدمي مشروع البحثاليت"ل"غالف النسخة 
 .جاء بقلم املازوين نفسه يف مقدمة كتابهوقد رجعت عنها إىل العنوان األصح الذي .2أخرى

 .3"النوازل املازونية" -

 .4"املازونية" -

 .5"النوازل املازونية واألحكام املغيلة" -

 .6"وازلهاملازوين يف ن: "بعبارة تأيتوالطبقات والتراجم وهناك صيغة شائعة يف الكتب و -

 فنسبة الكتاب إىل املؤلِّ: املطلب الثاين
الدرر املكنونة يف نـوازل  " صاحب الكتاب و ن اإلمام حيىي املازوين هأئل تؤكد كل الدال

  :من خالل" مازونة 
                            .اسم املؤلف جنبا إىل جنب على مجيع النسخ اخلطيةووجود عنوان الكتاب،  -أ

  .7تصريح اإلمام حيىي املازوين نفسه بالعنوان يف مقدمة الكتاب -ب

                                                
   .) املخطوطمقدمة (  1امللحق : انظر - 1
رفعت الكليسي، وكالة : والفنون، تصحيحإمساعيل باشا البغدادي،  إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب : انظر - 2
 .          "و"حجي لكتاب املعيار للونشريسي، صمقدمة حممد        . 1/462: م1945/هـ1364اسطنبول عارف اجلليلة، امل
 -Abu Ali Al-Madani (Al-H’assan  Ibn Rahhal , TAD’MIN AC:  انظر .رحال املعداين يف كتابه ر ذلك ابنذك - 3

cunna , Etude et traduction par J Berque , Edition carbonel ; Alger ,  1949 , p42     
 .283ابن مرمي، البستان، ص :انظر - 4
 ."ر"ورد هذا يف اية السفر األول يف النسخة  - 5
 .147، ص58ابن مرمي البستان، ص  :على سبيل املثالانظر  - 6
 ."1"امللحق : انظر - 7
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ـ تقري يفعنوان الكتاب و ،محد الونشريسي السم املؤلفأام ذكر اإلم -ج لكتـاب الـدرر    1هظ
 .شيخه املازوينو ،املكنونة يف نوازل مازونة

لدرر منذ القرن التاسع اهلجـري  اتفاق كل من ترجم لإلمام حيىي املازوين على تأليفه لكتاب ا -د
 .م إىل اليوم دون أي اعتراض15

ـ و ،حيىي املازوين ال يكاد يذكر دائما إال مقترنا بنوازله أن اإلمام والشيء األهم ه  -هـ مـا  و ه
 .فاقخلد ذكره يف اآل
 تاريخ التأليف :املطلب الثالث

غري أن بعض  ،املدة اليت استغرقها ذلكو ليس هناك ما يشري إىل تاريخ تأليف كتاب الدرر أ
تفيد بأنـه   -")ح"رنسخة اجلزائ(–الباحثني ذكروا وجود وصية على إحدى نسخ خمطوط الدرر 

ن نسخة أعلما ب ،مل يسعفين احلظ لالطالع على هذه الوصية، و 2م1441يف تصنيفه سنة شرع 
حيـث مت إعـادة    1335: ما يبدو خاصة النسخة األوىل رقم اجلزائر قد خضعت للترميم على

يلم لـوال امليكـروف  و ،جتليدها يف حلة جديدة لكن ذلك مل مينع من فقدان ورقتني مهمتني منـها 
3ا إىل األبدملضاعت بصما.  

 محد الونشريسي قد كتب تقريظه ملخطـوط أالفقيه  ،شري إىل أن تلميذ اإلمام حيىي املازوينون
فهل اجلمع  .4م1466/ ـه 871صاحبه بعد اطالعه على حمتويات السفر الثاين منه سنة والدرر 

املازوين يف مجع ا املدة اليت استغرقهو ريظ ميكن أن يكون هقتاريخ التو ،بني تاريخ الوصية املفترضة
يقـارب ذلـك   و ،مت تبييض مسودته ،ترتيب مسائلهو تبويبهو ف النوازل املوسوعيمادة هذا املؤلَّ

ميسي الـذي جعـل   حما ذهب إليه الباحث بلو هو ،حوايل مدة ثالثة عقود من اجلهد املتواصل
ن بدت طويلة نوعا وإهي مدة و ، 5)م1478(وتاريخ وفاة املؤلف ،جنازه بني تاريخ هذه الوصيةإ

                                                
 ."2"امللحق : انظر - 1
 J Berque, les hilâliens repentis, p  1329.        .4ص ،احلركة العلميةدور مازونة يف  ،ميسيحموالي بل - 2
سنعود إىل ذلك و ،يامللك عذقد تأكدت من و ،"ح"ظهرا من مسائل اجلهاد من السفر األول من النسخة ووجها  197و 196مها الورقتان  - 3

 .يف حينه يف املبحث الثالث من هذا الفصل
 ."2"امللحق : انظر - 4
 .4ص  ، س مر حميسي، موالي بل - 5
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الذي حوى بني دفتيـه  و ،"الدرر املكنونة يف نوازل مازونة"ف مثل منطقية ملؤلَّوما إال أا معقولة 
  .م على مر العصورغريهو ،تراثا نادرا ضخما لفقهاء الغرب اإلسالمي

 :دوافع تأليفه: املطلب الرابع
ن األسباب اليت حفزته على تأليفـه  ن مجلة ملقد أفصح املازوين يف مقدمته لكتاب الدرر ع

بعامـة النـاس   و أ، بشيوخه الكرامو أ ،بوالده املتوىف قبلهو أ ،شخصياو منها ما تعلق به ه
  :منهاو

يف بيئات متنوعة جعل من البديهي أن جتتمـع  و ،اإلفتاء لفترة طويلةوانشغاله مبنصب القضاء  -أ
مث أراد تنظيمها علـى أبـواب    ،كراريس من غري ترتيب لديه مادة فقهية نوازلية غزيرة أودعها يف

كثـرت علـى   و... عنفوان الشبابيفين ملا امتحنت خبطة القضاء إف:"قد بني ذلك بقولهو ،الفقه
قصر البـاع عـن إدراك مـا ال يتطـرق إليـه      وات املظلوم يتوالت لدي شكونوازل اخلصوم 

زل األحكام متطلبا جواا من األئمـة  جلأت إىل كتب االسدلة فيما يشكل علي من نوا...التباس

 .1 ..."األعالم املعترضني للفتوى

القدر مل ميهـاله  وعمران موسى على الشروع يف تأليف مماثل لوال أن املنية و عزم والده أب -ب 
 ،مما جعل الولد أبا زكرياء حيىي يأخذ على عاتقه حتصيل هذه الرغبة كنوع من الـرب  ذلك،حتقيق 

كان قد اتفق ملوالي الوالد رمحه اهللا يف مدة و:"...يف ذلك يواصل املازوين قائال و ،الوفاء لوالدهو
مة املعاصرين له حـىت اجتمـع لـه مجلـة     ئقضائه ما اتفق يل يف االلتجاء إىل كتب االسدلة لأل

  .2..."كان رمحه اهللا عزم على ترتيبها فاختارته املنية قبل ذلك،وافرة
ممن راسلهم و أ، مة األعالم يف عصره سواء شيوخه املقربنيئث األالرغبة الصادقة يف حفظ ترا -ج

:"... يف ذلـك يقـول  و ،رب اإلسالمي خاصة املتأخرين ممن عاصـرهم غيف مناطق عديدة من امل
... وطننا ةبيد قضاو ،دته بيد اخلصومجما وو ،ه اهللامحما مجع الوالد رو ،فضمنت ما كنت مجعت

 .3"...ذلك ما كنت تلقيته من أشياخي أضيف يفو... أسال غرييو ل عنه أأمع ما كنت أس

                                                
 ."1"امللحق : انظر - 1
 ."1"امللحق : انظر - 2
 .املصدر نفسه - 3
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يصر على حفظه مهما كلفه  جعلهاخلوف من ضياع هذا التراث النادر لفقهاء عصر املازوين   -د
ضمنت مجيع ذلك يف كـراريس  و:"... عن ذلك يقول وإخراجه يف أحسن حلة وبل ، من جهد

 ."...على أبواب الفقه على ترتيبها العزمو ،عديدة على غري ترتيب خوف الضياع

يف استشراف املستقبل من خالل تقدمي خدمة جليلة موع األمة اإلسالمية ممن جاء بعده  -هـ 
:"... أكد ذلك املازوين يف ختام مقدمته بقولـه و ،ستفادة من مادة الكتاب إىل غاية يومنا هذااال

... يتمتع به الناظر أي إمتاعو ،جمموع حيصل به االنتفاع يفقصدت إىل ترتيبها على أبواب الفقه 
  .1"...ونعم الوكيلحسيب و هو ،اهللا أسال أن ينفع بهو

 أمهية الكتاب  :املطلب اخلامس
 عمـوم  يعد كتاب الدرر املكنونة مؤلفا نوعيا ضمن سلسلة املؤلفات الفقهية النوازليـة يف 

امعة لتراث مـالكي  قد اعترب من الكتب القليلة اجلو ،املغرب األوسط خاصةو ،الغرب اإلسالمي
التضـحيات  و ،له اإلمام املازوينذما يدل على اجلهد الكبري الذي بو هو ،منظموموسوعي ضخم 

لقد برزت أمهيته يف حياة املؤلف و .صحته لريى هذا املشروع النورو ،اجلسام اليت قدمها من وقته
كما أن  .2حد شيوخهأ هيعتربو ،يثين على صاحبهو ،محد الونشريسي ميدحه كثرياأمما جعل تلميذه 

  :يعود ذلك إىلو ،أمهية الكتاب ما فتئت تتعاظم يوما بعد يوم حىت وقتنا احلايل
م إذ يربط بـني نـوازل   15/ ـه 9لقة هامة ضمن سلسلة املؤلفات النوازلية يف القرن حيعد  -أ

مفقودة ذهب بعضهم إىل جعله حلقة وبل  ،قد أشاد الباحثون بذلكو ،معيار الونشريسيو الربزيل

 .3كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزانوبني كتاب العرب البن خلدون  ،يف تاريخ املغرب الوسيط

 ،كبار جمتهدي املذهب املـالكي وأصحابه واحتوى الكتاب على مجلة وافرة من أقوال مالك  -ب
ـ : مجع بني أراء فقهاء املـدارس املالكيـة األربعـة   و ،خريه بشكل متناسقأمتومتقدميه و  ةاملغربي

 .مدرسة املدينة، والعراقية ،املصرية األندلسية،

 .اعتمد يف مادته على مصادر نفيسة بعضها مل يصلنا إال نصوصها اليت يف الكتاب -ت

                                                
  .املصدر نفسه - 1
 ."2"امللحق : انظر - 2
  J Berque, les hilâliens repentis, p  1328.    4ص  ،دور مازونة يف احلركة العلمية ،ميسيحموالي بل - 3
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رز دليل على ذلك كتاب املعيار الذي تتطابق وأب ،توظيف حمتوياته يف مؤلفات من جاء يعده -ث
ميـان  األوسائل اجلهاد مل عند حتقيقنا لكوسنرى ذ ،موجود يف كتاب الدررو ه مع ماجل مسائله 

" تضمني الصناع"يف كتابه " ابن رحال املعداين"فقهاء آخرين مثل  مادته كما اعتمد على .النذورو
   .شرنا إليه آنفاأالذي 

العلمـاء  و الفقهاء لبعضمن تعريف " الدرر"كتفاء بعض كتب التراجم على ما أورد كتاب ا -ج
 .من عصر املؤلف

به مـن خـالل نظْـم     اإلشادةو ،كتاب الدرر ضمن الكتب املعتمدة يف الفقه املالكي اعتبار -ح
 :قيطي حيث قالنة للعالمة حممد النابغة العالوي الشيحيلَطْبو

  ر كالاليل ـــدر النثيــوازل اهلاليل          واعتمدوا نو
  1املسمى الدرر املكنونةو هوكذلك ما يعزى إىل مازونة           

الباحثني عن االستفادة من آثـار السـلف   وتفطن ألمهية الكتاب يف عصرنا احلايل املهتمني  -خ
الذي كان رئيس جلنة اإلفتاء الشرعي يف -رمحه اهللا-هم الشيخ حممد البشري اإلبراهيميمنو ،الصاحل
حاوية تزويد مكتب اإلفتاء مبكتبة و ،توسيع جلنة اإلفتاء م1962حيث اقترح يف ديسمرب  ،اجلزائر

ــاوى  ــب الفت ــوازلولكت ــبريه ، والن ــى حــد تع ــة عل ــوازل مازون ــن ضــمنها ن 2م

                                                
1 خر كتاب اصطالح املذهب آمنشورة يف  –األقوال وطليحية فيما اعتمد من الكتب نقيطي، نظم بولشحممد النابغة الغالوي ا -  1 

 .623ص   -حملمد إبراهيم علي 
 ،غرب اإلسالميالدار  ،2ط  ،د طالب اإلبراهيميأمح ،تقدميومجع  ،)م1964 – 1954( 5ج ،آثار اإلبراهيمي،حممد البشري   - 2

  .309، ص 1997بريوت
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  وصف النسخ اخلطية: املبحث الثاين
   :واملالحظات عليها وصف النسخ :املطلب األول

  "أ " النسخة 
  .وهران -بطيوة- يلدزاوية أيب عبد اهللا البوعب: املكتبة
  .اهلامشي بن العرب اجلزائري التلمساين :الناسخ

  .هـ1169آخر صفر : يخ النسختار
  )نسخة كاملة ( ق  304: عدد األوراق

  .و 57ق -و 43ق ):مسائل اجلهاد واألميان والنذور(ة عملي يف التحقيق وايتهبداي
  سطرا  45: مسطرا
  .سمx 24.5 32:  املقاس
  . مغريب واضح: اخلط
أمحـد  العبـاس  و أب الفقيهو هوسئل بعض فقهاء بالدنا و. ومن مسائل اجلهاد" 1:بدايتها
سبعمائة وتسعني وسويد عام ستة ول شيخه اإلمام ابن عرفة عن قتال بين عامر أس املريض

غرب فيه بذكر األنفال جاء ا على معىن االستشهاد إذا كان بعض وأاحتفل يف السؤال و
صرح له يف السؤال أن بالد املغـرب شـاغرة مـن    وفضالء هذه البالد أنكر عليه شيئا 

  ... "العلماء
مضاف و لذا مل يكن بد من إضافة املصدر إىل ضمري االسم ألنه بدل مما هو"...  :2ايتها

كذلك و: قال األثري. إىل االسم فقد عادت أقسام البدل كلها إىل البدل الشيء من الشيء
ال خيفاك ما يف . انتهى له مطابقاوينبغي أن يكون ألنه تفسري فال يكون إال يف معىن األول 

يف تقدير املضـاف  وتريد اخلاص والتدافع يف قوله تتكلم بالعام والكالم من الضعف  هذا
ـ      ومـن مسـائل األنكحـة   . ع األولفتأملوه انتـهى حبمـد اهللا تعـاىل انتـهى الرب

                                                
 .5أما الورقة األوىل واألخرية من كل خمطوط فآثرت وضعها يف امللحق  .ألا املعنية بالتحقيق يف البحث ،دت بداية مسائل اجلهادأور  - 1
 .ألا املعنية بالتحقيق يف البحث ، النذوروميان اية مسائل األ  أوردت - 2
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  الورقة األوىل من مسائل اجلهاد من النسخة أ
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  الورقة األخرية من مسائل األميان و النذور من النسخة أ
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  "ب " النسخة 
  .باتنة –سريانة  –زاوية القرقور  –خزانة الشيخ البوزيدي : املكتبة
  . محد بن عبد الرمحان املغراوي أحممد بن عبد الرمحان بن : الناسخ

  ؟: تاريخ النسخ
  .-السفر األول -) ص 365(ق  183: عدد األوراق

( و 71ق –و 55ق: )مسائل اجلهاد واألميان والنـذور (ة عملي يف التحقيق وايتهبداي
  ) .ص  143 –ص  108

  .سطرا 33: مسطرا
  .سمx 21 30: املقاس
  . واضح مغريب: اخلط
ـ و هول بعض فقهاء بلدنا أسو. من مسائل اجلهادو: " بدايتها محـد  أالعبـاس  و الفقيه أب

تسـعني  وسويد عام سـتة  ول شيخه اإلمام بن عرفة عن قضية قتال بين عامر أاملريض س
 ،غرب فيه بذكر األنفال جاء  ا على معىن االستشـهاد وأ ،ؤالاحتفل يف السوسبعمائة و

صرح له يف السؤال أن بالد املغـرب  و، إذا كان بعض فضالء هذه البالد أنكر عليه شيئا
  ... " شاغرة من العلماء 

مضاف و سم ألنه بدل مما هلذا مل يكن بد من إضافة املصدر إىل الضمري االو: "... ايتها
كذلك و: قال األثري .عادت أقسام البدل كلها إىل بدل الشيء من الشيء فقد ،إىل االسم

ما وال خيفاك . انتهى  .مطابقا لهوينبغي أن يكون ألنه تفسري فال يكون إال يف معىن األول 
 تقديره املضاف  فتأملوهو تتكلم بالعام وتريد اخلاص: من الضعف يف قوله ذا الكالم هيف 

  ...مسائل من األنكحة
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  الورقة األوىل من مسائل اجلهاد من النسخة ب
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  الورقة األخرية من مسائل األميان و النذور من النسخة ب
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  "ح"النسخة   
  .اجلزائر –املكتبة الوطنية باحلامة : املكتبة
  .يب بن حممد بن الصديق املشرقي الغرديسي املالكي األشعرياحلب: الناسخ

  ).آخر السفر الثاين (  ـه 1245ربيع األول  15االثنني : تاريخ النسخ
  .ق 190: ق، السفر الثاين 518:السفر األول: عدد األوراق

  . و239ق  –و180ق: )مسائل اجلهاد واألميان والنذور(ة عملي يف التحقيق وايتهبداي
سطرا 18: امسطر .  
  . سم 21.5x 16 : املقاس
   . مغريب واضح :اخلط
محـد  أالعبـاس  و الفقيه أبو هودنا ل بعض فقهاء بالأسو. من مسائل اجلهادو: " بدايتها

تسـعني  وسويد عام سـتة  ول شيخه اإلمام بن عرفة عن قضية قتال بين عامر أاملريض س
 ،ال جاء  ا على معىن االستشـهاد غرب فيه بذكر األنفوأ ،احتفل يف السؤالوسبعمائة و
صرح له يف السؤال أن بـالد املغـرب   و ،كان بعض فضالء هذه البالد أنكر عليه شيئا اإذ

  ... "شاغرة من العلماء 
مضـاف  و لذا مل يكن بد من إضافة املصدر إىل ضمري االسم ألنه بدل مما هو: "... ايتها

كذلك و: قال األثري. بدل الشيء من الشيءإىل االسم فقد عادت أقسام البدل كلها إىل ال
وال خيفاك ما . انتهى. مطابقا له وينبغي أن يكون ألنه تفسري فال يكون إال يف معىن األول 

يف تقدير املضاف وتريد اخلاص والتدافع يف قوله تتكلم بالعام ويف هذا الكالم من الضعف 
 ... "نكحة مسائل األ. فتأملوه
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  الورقة األوىل من مسائل اجلهاد من النسخة ح
  



 

 112

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الورقة األخرية من مسائل األميان والنذور من النسخة ح
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  "ر " النسخة 
   .)املغرب األقصى ( الرباط  –اخلزانة العامة : املكتبة  

  . د الرمحان الفاليل حممد بن حممد بن عب: الناسخ
  )آخر السفر الثاين (  ـه 1095حمرم  19اخلميس : تاريخ النسخ
  .ق 258: ق، السفر الثاين 222: السفر األول: عدد األوراق

  . و 95ق –و 72ق: )مسائل اجلهاد واألميان والنذور(ة عملي يف التحقيق وايتهبداي
  .سطرا 31: مسطرا
    .سم x 19.5 30.5: املقاس
  .مغريب واضح: اخلط
ـ أل بعض فقهاء بلدنا وهو الفقيه سو. من مسائل اجلهادو: " بدايتها محـد  أالعبـاس  و أب
تسـعني  وسويد عام سـتة  ول شيخه اإلمام بن عرفة عن قضية قتال بين عامر أس ،املريض

إذ  ،غرب فيه بذكر األنفال جاء  ا على معىن االستشهادوأ ،احتفل يف السؤالوسبعمائة و
صرح له يف السؤال أن بالد املغرب شـاغرة  وفقهاء هذه البالد أنكر عليه شيئا كان بعض 
  ... "من العلماء 

مضاف و من إضافة املصدر إىل ضمري االسم ألنه بدل مما ه للذا مل يكن بدو: "... ايتها
كـذلك  و: قال األثري. إىل االسم فقد عادت أمساء البدل كلها إىل البدل الشيء من الشيء

وال خيفـى  . انتـهى . مطابقا لهوأن يكون ألنه تفسري فال يكون إال يف معىن األول ينبغي 
  يف تقديروتريد اخلاص والتدافع يف قوله تتكلم بالعام وعليك ما يف هذا الكالم من الضعف 

  ...مسائل من األنكحة .علمأاملضاف فتأملوه واهللا  
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  قة األوىل من مسائل اجلهاد من النسخة رالور

  



 

 115

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  الورقة األخرية من مسائل األميان و النذور من النسخة ر
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  "م " النسخة 
  . مازونة-ميسيمحد بن الصادق جنل ابن احلأالصادق بن  ـمكتبة خاصة ل: املكتبة
  ؟ :الناسخ

  ؟ :تاريخ النسخ
  .نسخة غري كاملة -)ق  543( ق  272: وراقعدد األ

ص (ظ 89 –و 64: )مسائل اجلهاد واألميان والنـذور (ة عملي يف التحقيق وايتهبداي  
  )179 – 136ص 

  .سطرا -2 – 28: مسطرا
  .سم x 19 26.5: املقاس
ـ أالفقيه و هول بعض فقهاء بلدنا أسو. من مسائل اجلهادو: " بدايتها محـد  أالعبـاس  و ب
تسـعني  وسويد عام ستة ول شيخه اإلمام بن عرفة على قضية قتال بين عامر أس ،املريض

إذ  ،غرب فيه بذكر األنفال جاء  ا على معىن االستشهادوأ ،احتفل يف السؤالوسبعمائة و
صرح له يف السؤال أن بالد املغـرب  و ،كان بعض الفقهاء يف هذه البالد أنكر عليه شيئا

  ... "شاغرة من العلماء 
مضاف و من إضافة املصدر إىل ضمري االسم ألنه بدل مما ه للذا مل يكن بدو: "... ايتها

كـذلك  و: قال األثري. إىل االسم فقد عادت أمساء البدل كلها إىل البدل الشيء من الشيء
وال خيفى عليك  .هـ مطابقا لهوينبغي أن يكون ألنه تفسري فال يكون إال يف معىن األول 

يف تقـدير  وتريـد اخلـاص   والتدافع يف قوله تتكلم بالعام وم من الضعف ما يف هذا الكال
 ... "مسائل االنكحة . املضاف فتأملوه
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  الورقة األوىل من مسائل اجلهاد من النسخة م
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  الورقة الثانية من مسائل اجلهاد من النسخة م
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  من مسائل األميان والنذور من النسخة مالورقة األخرية 
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  "ل " النسخة 
  .ميلة –سيدي خليفة  –الشيخ احلسني : املكتبة
  ؟ :الناسخ

  ؟: تاريخ النسخ
  .ق  324: عدد األوراق

  .و 73ق –ظ  56ق: )مسائل اجلهاد واألميان والنذور(ة عملي يف التحقيق وايتهبداي        
  .سطرا 32: مسطرا
  .سمx 21 30: املقاس
  .مغريب واضح: اخلط
محـد  أالعبـاس  و الفقيه أبو هوسال بعض فقهاء بلدنا و... من مسائل اجلهادو: "بدايتها

تسـعني  وسويد عام سـتة  ول شيخه اإلمام بن عرفة على قضية قتال بين عامر أاملريض س
إذ ، غرب فيه بذكر األنفال جاء ا على معىن االستشهادوأ ،احتفل يف السؤالوسبعمائة و

صرح له يف السؤال أن بالد املغرب شاغرة و، كان بعض فضالء هذه البالد أنكر عليه شيئا
  ... "من العلماء 

مضـاف  و لذا مل يكن بد من إضافة املصدر إىل ضمري االسم ألنه بدل مما هو: "... ايتها
كـذا  و: قال األثري. فقد عادت أقسام البدل كلها إىل البدل الشيء من الشيء، إىل االسم

وال خيفاك ما . انتهى. مطابقا له وينبغي أن يكون ألنه تفسري فال يكون إال يف معىن األول 
يف تقدير املضاف و. تريد اخلاصوالتدافع يف قوله تتكلم بالعام ويف هذا الكالم من الضعف 

 ..."مسائل االنكحة . فتأملوه
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  األوىل من مسائل اجلهاد من النسخة ل الورقة 
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  الورقة األخرية من مسائل األميان و النذور من النسخة 

  :حول النسخ مالحظات* 
 ":أ " النسخة  - 
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ا قام بتصـويره و ، CDتعد أكمل نسخة حصلت عليها مصورة يف قرص مضغوط  •
التراث وم لفائدة مركز مجعة املاجد للثقافة 2000-10-7حممد عوض التميمي يف 

 . 1)ملتحدة اإلمارات العربية ا(  -ديب –

محـد  أ ظعلى تقـري ) و 304ق(آخر ورقة منها  يفانفردت هذه النسخة باحتوائها  •
 .حد شيوخهأباعتباره  ،مؤلفه اإلمام حيىي املازوينوالونشريسي لكتاب الدرر 

 :املكنونة ينقسم إىل أربعة أرباع من خالل تتبعنا هلذه النسخة وجدنا أن كتاب الدرر •

  .)و 57ق(النذور وحىت اية مسائل األميان ) ظ 1ق(مسائل الطهارة من بدية : الربع األول    
  .)ظ 113ق(إىل اية مسائل النفقات ) و 57ق(نكحة من بداية مسائل األ: الربع الثاين    
  .)ظ 148(إىل اية مسائل السماسرة ) ظ 114(من بداية مسائل البيوع : الربع الثالث    
                           .إىل ايـة مسـائل اجلـامع   ) ظ 148(الدعاوي وائل الضرر من بداية مس: الربع الرابع    

  .أي اية املخطوط ،)و 304ق(
 ،الثـاين واألول يضم الـربعني األول  : كما جند أن الكتاب ينقسم كذلك إىل جزأين           
  .الرابعواجلزء الثاين يضم الربعني الثالث و

: إىل أربع أرباع حيـث " أ " خر للمخطوط يف آخر ورقة من النسخة هناك تقسيم آو           
  الرابع كتابو ،الثالث إىل الوصيةو ،الدعاويوكتاب الدرر  إىلالثاين و ،مسائل النكاح إىلاألول 

  .2اجلامع 
 

                                                
  .تفضل الزميل بركات إمساعيل مبنحي هذه النسخة فجزاه اهللا خريا - 1
 .أجزاء خمطوط الدررواخلاص مبسائل   4:امللحق رقم: انظر  - 2
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 :1"ب " النسخة  -

زكريا حيىي بن موسى بن عيسى و أب: "النسخة بإيراد اسم املؤلف كامال انفردت هذه •
أي رفع نسبة إىل اجلد حيىي عكس النسخ األخـرى الـيت    ،"حيىي املغيلي املازوين بن

 .توقفت عند اجلد عيسى

 .هناك متلك بالشراء غري واضح املعامل بسبب خرم يف الكتابة •

مـن   بابـا  21متثل هذه النسخة السفر األول من كتاب الدرر املكنونة الذي يشمل  •
  .اية مسائل السماسرة سائل بداية من مسائل الطهارة حىتامل

 ": ح " النسخة  -

  .حصلت على النسخة يف قرص مضغوط •

احلمد : "ذه النسخة نص متلك للمخطوط مفادهمن السفر الثاين من ه و1قيوجد يف  •
من نوازل مازونـة   هللا متلك فقري ربه حممد العريب بن حممد بن العريب بن السفر الثاين

 ".هـ1235أواسط صفر 

آخر ورقة من السفر الثاين هلذه النسخة أا كتبها عن نسخة سيدي  سخ يفاصرح الن •
 .!حممد العريب

ظهرا من السفر األول مفقودتان يف أصل املخطوط ووجها  195 – 194الورقتان   •
مسـائل   ضمنللصدفة فهما ، ولكن امليكروفيلم حفظهما ،)تأكدنا من ذلك عمليا(

 .اجلهاد

                                                
 .فجزى اهللا األخ إمساعيل خريا  ،يف قرص مضغوط" ب " النذور من النسخة وميان األوحصلت على ما خيص مسائل اجلهاد   - 1
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 .خاصة السفر األولتعترب من أوضح النسخ من حيث اخلط  •

يبدأ من مسـائل الطهـارة إىل مسـائل    و ،)acéphale(السفر األول مبتور أوله •
 .الدعاوي إىل آخر املخطوطوالسفر الثاين من بداية مسائل الضرر و ،السماسرة

اجلزائر كما رأينا  –ه ملخطوطات مكتبة احلامة تأورد بيانات السفرين فانيون يف فهرس •
  .سابقا

 : "ر " النسخة  -

 .1الرباط –حصلت على نسخة مطابقة لألصل من اخلزانة العامة  •

 ،متكـروت  –قبل استيداعها يف اخلزانة العامة كانت موضوعة مبكتبة الزاوية الناصرية  •
 .401 :حتت رقم

السفر الثاين من و ،السفر األول ميتد من بداية مسائل الطهارة إىل اية مسائل الصرف •
 .اية املخطوطةبداية مسائل العيوب إىل 

 ":م " النسخة  -

حصلت على صورة طبق األصل منها من املكتبة اخلاصة لصاحبها الذي وضع امسـه   •
رتلية حممد الصـادق جنـل ابـن    املكتبة امل"  :نصهعلى شكل ختم يف آخر النسخة 

  .فيد لإلمام حيىي املازوينحنه أيؤكد صاحب املكتبة و ،"ميسي احل

" ميسيميسي بن علي بن حممد احلالصادق بن احل"ع خبط على النسخة شهادة استيدا •
 . هـ1234مؤرخة يوم األربعاء شهر حمرم 

                                                
 .اكمي الذي مكنين من هذه النسخةحجزا اهللا خريا الزميل حلبيب  - 1
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 ":ل " النسخة 

قد قام بتصويرها حممد حسـينة لفائـدة   و ،حصلت عليها مصورة يف قرص مضغوط •
قـد  و ،)اإلمارات العربيـة املتحـدة   (  -ديب –التراث ومركز مجعة املاجد للثقافة 

 . قدمي مشروع املذكرةا عند تاعتمد

متلـك  " :ومما جاء فيه ،على النسخة نص متلك للمخطوط غري واضح بسبب اخلروم •
يب أبالكتبة الصحيحة من شيخ اإلسالم موالنـا  ... لطف... املخطوط حممد بن حممد

 ... "86كتب يف أخريات رجب عام و... احلسن بن سيدي صاحل أثابه اهللا

 .محر اخلاص بالعناوين غالبارب األامنحاء احلو ،تتميز بكثرة السقط •

ننا مل نعثـر  أل ،لقاء نظرة على النسخةإمتكن من أرغم زياريت ملكتبة الشيخ حسني مل  •
لكـن دون   ،كل خمطوطات املكتبة" لؤي"حيث راجعت رفقة املشرف  ،عليها يومها

  .جدوى

كنونـة يف  فصول خمطوط الدرر املو ،جزاءأبعد مقارنة ما توفر لدينا من معلومات حول و
) سـفرين  ( نه يتألف من جزأين أح  جند  ،ب أ،  :ول النسخحظات حخاصة املال نوازل مازونة

  : ومها
ىل ايـة مسـائل   إمسائل الطهـارة  وميتد من مقدمة املخطوط و بابا،22 يضم: السفر األول -

 .السماسرة 

ىل اية إلدعاوي اواخلصومات ول الضرر ئميتد من بداية مساو بابا،29 ضمي: السفر الثاين  - 
 . املخطوط

 " أ" ما انفردت به النسخة و هو ، جزأينإىلكما ميكن تقسيم كل سفر 
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  نسخ أخرى للمخطوط: املطلب الثاين
مل نـتمكن   ،قصىاملغرب األوهناك عديد النسخ ملخطوط الدرر املكنونة خاصة يف اجلزائر 

  :ولكن بلغتنا معلومات عنها ،من احلصول عليها
 ، وقد ذكرها خمتار حساين يف نشره لكتاب الدرر،درارأ – ن زغمريآية كنته نسخة زاو -1

: ىل جـزأين إتنقسم  ن9 :رقمهاو ،املسيلة –سعادة بو –نسخة زاوية اهلامل مبكتبتها القامسية  -2
السفر الثاين و ،ىل مسائل العيوبإمن مسائل الطهارة  باباعشرون ( ق  140ول حيتوي السفر األ
رجب  17تاريخ نسخها يوم ، و)إىل مسائل الغصبمن مسائل السلم  بابا 17( ق  170حيتوي

 .ا غري كاملةأ رجحاألو. هـ 1182

تاريخ نسخها و ،يف جزأين1466:حتت رقم)  األقصىاملغرب ( نسخة عالل الفاسي بالرباط  -3
: ومسـطرا  ،سم x 20 27مقاسها و ،ص 415عدد صفحاا و هـ،1180يف ربيع الثاين 

 .طرا س 33

، 27×18: ق، ومقاسـها 190: ، وعدد أوراقهـا )املغرب األقصى( نسخة خزانة مكناس -4
  .سطرا33: ومسطرا

، وليس للحصر ،وردنا هذه املعلومات للتمثيلأقد و ،خرى للمخطوطأن هناك نسخ أكيد األو    
م يف معرفـة  وكثرة نسخ املخطوط دالة على أمهية الكتاب وحرص الناس على اقتنائه، إمعانا منه

  .فتاوى مذهبهم
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  )النذورواألميان ومسائل اجلهاد (احملتوى واملنهج  :املبحث الثالث

  سلوباألواملنهج : املطلب األول
  جاملنه -1
اخلوف مـن  و ليف كتاب الدرر املكنونة هأساسي لتن الدافع األأينا من خالل ما سبق أر

مام حيىي املازوين خصوصا العلماء سالمي يف فترة اإلإلتراثية مثينة لفقهاء الغرب ا ةضياع مادة فقهي
احملافظـة  وبالتايل مجع هذا التراث و ،الذين مت استفتاؤهم يف خمتلف قضايا العصرو ،ن منهمواحمللي

  .مكانوولوا العلم يف كل زمان أعليه ليستفيد منه 
درجـت  أله طريقة ترتيب مسـائ و ،ليف الكتابأن منهج تإف ،نظرا لطبيعة النص الفقهيةو

شـكاليات  اإلومن خالل دمج القضايا ذات املواضيع  ،بشكل يضاهي التنظيم املتبع يف كتب الفقه
اليت حنن بصدد " النذوروميان األومسائل اجلهاد :" مثل 1طار مسائل مستقلةإاملتشاة مع بعضها يف 

عـدم  و ،صحااألفاظها كما وردت على لسان أمع احملافظة على نصوص هذه املسائل ب ،حتقيقها
ن املازوين كغريه من مصنفي الكتب النوازلية مل يؤلـف  أوهكذا جند . التدخل يف تصحيح مادا
كثر من ذلك من خالل قيامه جبمع هذا العدد اهلائل من أنه قام بأيبد  ،كتابا باملعىن الشامل للكلمة

ىل إمـل مضـين حيتـاج    عو هو ،بواب الفقهأعادة ترتيبها بشكل متناسق على إمن مثة و ،املسائل
قد كان املازوين يف و ،ازدحام مشاغل احلياة اليوميةو ،شغالاملثابرة مع كثرة األو ،الصربو ،الوقت

  .ى حلة ممكنةأرجه يف أخ ،إذمستوى هذا التحدي
حيانـا  أيكون السـؤال  و ،جوابوسؤال : لفتاوى يف املسائل عموما من شقنيلف اأتتو

سئلة حيىي أذلك يف و يبدو ،قامتهماإقرب حمل وللعالقة الوطيدة بينهما الفقيه ومباشرا بني املستفيت 
ميـان  األومسائل اجلهـاد  "مل نظفر بشيء منها يف  نانأغري  ،هي كثريةو ،املازوين لشيوخه الكرام

  ".النذورو
                                                                                      فالتواصل بني طريف النازلة يتم عن طريق املراسلة اليت قد تتكرر يف ،ذا تعذر ذلكوأما إ

                                                
   .بابا فقهيا 49ىل إحيث قسم كتاب الدرر  4: انظر امللحق رقم- 1



 

 129

  
  

ىل مراسلة إيانا أحما يدفع السائل و هو ،جزائهأحد ألتباس يف اوقع أو  ،حالة مل يكن اجلواب مقنعا
ـ   و هو ،قطار متعددةأىل وإ ،لة الواحدةأثر من فقيه يف املسأك  ،261نلتني أما ينطبـق علـى املس
  .302ن

إمنا و ،خرى ال يذكر امسهأيف حاالت و ،التصريح مبصادر فتواهوذكر اسم املفيت  غالبايتم و
يل إىل فقيه ذكر امسه اليت حت" يضا أسئل و" وأ ،"سئل و"  :ة على صيغةيشار إليه بعبارات خمصوص

يب أقيه بكنيته كأحيانا يذكر الفو .الغالب يف هذه النوازلو هو ،يف بداية سلسلة مترابطة من فتاوى
بصفة اشـتهر ـا   و أ .وزاعياأل ،سفيان ،حممد: و بامسه جمردا مثلأ ،... أيب موسىو ،عبد اهللا
لة حيث أن املفيت يـدرك متامـا   أيكون ذلك خصوصا يف ثنايا املسو .غريهاو ،القاضي ،كالشيخ

 ؛اهىل كنـه إ يف حني جيد القارئ صعوبة يف الوصـول  ،مساءاألوبالبديهة ما تعنيه هذه الصفات 
و أ ،بتالمذتـه و أ ،خرى خاصة بـه أذاك يف مؤلفات و أ ،مامىل تتبع فتاوى هذا اإلإفيحتاج رمبا 

لة النوازلية أجزاء املسأات يكون مساعدا على تفكيك ربكما أن تراكم اخل.ليهاإاملنطقة اليت ينتمي 
  .احثنيبختصاص من الفقهاء الهل االألدى 

قد وقع ذلك يف موضوعني و ،ول ذلك دون معرفة املفيتية مؤشرات قد حيألكن يف غياب و
يف ،و3"...سئل بعض فقهـاء بالدنـا  : "أ السؤال بعبارةبتدا 2جهلة أففي املس ؛من مسائل اجلهاد

ـ لتني فألي هلاتني املسرغم الطابع احملو ،4"سئل بعض الفقهاء: "أ السؤال بقولهبتدا 8جهلة أاملس ه إن
  .اب حتديد أطراف النازلة فيهمعيص

فاملعروف أن كتب النـوازل   ؛مهيةدر كبري من األقاملكان على وطري النازلة يف الزمان أن تإ
  ،غلني بالفقهشتاملوجل الفقهاء أفهي نصوص مجعت من  ،أصال لكي يستعملها املؤرخ عمل توض

                                                
جاب كل من حممد أمن جباية و .و عبد اهللا الباجي من تونسأبوالقاسم الربزيل و بأأجاب على نفس السؤال كل من الفقهاء  26نلة أيف املس - 1

 .ظ 50قو،  50ق ،الدرر املكنونة ،ازوينحيىي امل: انظر  .يدوسالعبالقاسم أبو الفقيه وعلي منصور بن عثمان و أبو دايلقاسم املشبلبن 
 .و 51ق ،املصدر السابق: انظر  . احلفيد حممد العقباينوسامل إبراهيم العقباين و بأقاضيا تلمسان ) 30ن(لة أجاب عن هذه املسأ - 2
 .ظ 43ق: املصدر نفسه - 3
 .و 46ق: املصدر نفسه - 4
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ـ إهلذا فو ،1املكان إال نادراوفهي ال تم بعاملي الزمان  مـن  كرب قـدر  أن معرفة ترمجة املفيت ب

صـالحيتها  و ،مهيتـها أبفضـلها تكتسـب   و ،مرا ضروريا ألا مفتاح النازلةأالتفاصيل تصبح 
الوظائف الـيت شـغلها   و األماكن اليت استقر اوتنقالته و فمعرفة تاريخ وفاة املفيت ؛ستعماللال
 هناك عامل ينبغـي و. طري النازلةأكلها عناصر تساعد على ت،تالمذتهومشاخيه وإشعاعه العلمي و
تاريخ بث الفقهاء و ،)النازلة(املسافة الزمنية اليت تفصل بني وقوع احلدث و هوعتبار خذه بعني االأ
  .2ن يستغرق وقتا طويالأزمن مفتوح ميكن و وه ،فيه

القصـر  وتفاوا مـن حيـث الطـول    و جوبة هشياء املالحظة حول منهجية األمن األو
رى بعض الردود تكون نهلذا و ،مكانة املفيت العلميةوهوية املستفيت وتبعا لطبيعة السؤال  ،الصياغةو

يف حـني جنـد هنـاك     .يربز طابعها احمللي احملض امو هو ،ستداللاال حتتاج إىل ، موفيةوقصرية 
ىل التـنظري  إمما خيرج النص ، األجوبة تأخذ شكل حوار افتراضيوسئلة ستغراق يف طرح بعض األا
يف  ثر هذا النقاش الفقهي العلميأ تتبع إىليدفعنا بال ريب  هذاو .قرب من الطابع النوازيل الواقعيأ

غلب مظاهر أيف وقت طبع اجلمود  ،هادهمتجادرجة ومدى التطور احلاصل عند فقهاء هذا العصر 
ـ بروز كوكبة من الفقهاء األ من غري أن ذلك مل مينع ،الثقافيةواحلياة الدينية  ن ابفذاذ اتهدين ك
، وابن مرزوق احلفيد العجيسـي التلمسـاين   )م1400/هـ803 ت(ي التونسي معرفة الورغ

ممـا يؤكـد    ،إجادة الطرحوالعمق وجوبتهم بالشمولية أالذين اتسمت و ،)م1439/هـ842(
  .مكانتهمو علومتيزهم 
 ،يت يف معاجلة القضايا املطروحةفتبع مسار كل متىل إن دراسة منهج كتاب الدرر يقودنا إ

فمجـال   ،مربرات اجلواب حسب طبيعة السـؤال وحشد دالئل  هي منهجية فقهية تستند علىو
ـ  آفنجد ذكر تعدد  ،طار املذهب املالكيإاإلجابة ال خيرج يف الغالب عن  لة أراء املالكيـة يف املس

اجلماعة يف املزج بـني  ونه ال حييد عموما عن مذاهب أهل السنة إإذا توسع اجلواب فو ،الواحدة
فـاملفيت   ،اجلهة املرسلة لهو ،االستدالل فيتعدد تبعا لعناصر السؤال أما. املتأخرينوأقوال املتقدمني 

القيـاس  ومصادر التشريع األخرى كاإلمجاع و سنة النيبوحريص على االستشهاد بالنص القرآين 
                                                

 ـ ه796يف العام  1جهألة مكان النازلة مرة واحدة يف املسوورد ذكر تاريخ  ،النذروان لة معنية بالتحقيق من مسائل األميأمس 60من ضمن  - 1
 .بافريقية

  20-19حممد فتحة ، مرجع سابق ،ص ص  - 2
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صلة ا كاملنطق والنحو االستعانة بالعلوم املتو ،الفقهيةوحتكام إىل القواعد األصولية االوالعرف و
  .هوغري

  : لوباألس -2
 ؛الضـعف وبني القوة " النذوروميان األومسائل اجلهاد "تأرجح األسلوب املتبع يف صياغة 

 ،حيانا إىل معجمأعبارات حيتاج فيها القارئ وتستعمل فيه ألفاظ  ،جزال ،فصيحا ،فنجده تارة قويا
ة إىل الفقه املفيت إضاففيها جوبة اليت ميزج خصوصا يف األ ،كنههاو اضليع يف اللغة لفهم معناهو أ

خرى جند اللغة أتارة و ،... النحوواملنطق وصول الفقه أعبارات من علوم أخرى كومصطلحات 
 بربريةوعبارات عامية حملية واستخدام مفردات  إىل بأسلوب مباشر يتعدى حىت ،مفهومة ،بسيطة
  .أحيانا
درجـة حتصـيله   ويت هوية املفولة أسلوب عموما إىل طبيعة املسيرجع هذا التفاوت يف األو      
بسـيطا  و حيانا مباشراأهذا األخري يكون األسلوب املتبع يف طرحه  ،اجلهة احملررة للسؤالو العلمي

هي ذات طابع حملي حتتاج و ،"النذوروميان األ"جتماعية مستعجلة خاصة يف اإذا تعلق األمر بقضايا 
ن بعـض  أغـري   ،الناس ةامسئلة من عهلذا يرد هذا النوع من األو ف،شاوخمتصر وىل رد سريع إ

و أ ،حد الفقهاء املتمرسـني أاملراسالت حتظى بقيمة علمية راقية يشرف على ديباجة السؤال فيها 
هلذا يتحول و ،ن بالنسبة للجواب الذي يكون على قدر السؤالأكذلك الشو .حد الطلبة النجباءأ
يربز األسلوب القـوي  و ،احلججوستدالالت نواع االأحيانا إىل نقاش فقهي دقيق حتشد فيه كل أ

ابـن مـرزوق احلفيـد    و ،ي التونسيملفقيهني ابن عرفة الورغاجوبة أبتعدد استدالالته يف بعض 
الرد علـى كـل   واجلدة يف الطرح وجاباته بالعمق إالذي متيزت  خرياصة هذا األوخب ،التلمساين

" ل املـادة اخلربيـة  جوبته جبأهلذا استأثرت و ،غلب احلاالت املمكنةأض اجزئيات السؤال مع افتر
برز فيهمـا بأسـلوبه   أاللذين و ،48ن ،6جهلتني أخصوصا املس" النذوروميان األوملسائل اجلهاد 

متمكن و جمتهد مطلعو حاذق يتمفوقيمته العلمية كفقيه ضليع  ،القويةصطالحية لغته االوالرصني 
  . من خمتلف العلوم
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والنهل  ،الشريفة -سلموصلى اهللا عليه -أحاديث النيببكثر من االستشهاد أ 61جهففي املسألة     
ـ و ﴾ ،...املؤمن للمؤمن كالبنيان﴿:-سلموصلى اهللا عليه -قوله  من سريته العطرة مثل -ه قول

قوال أكما استشهد ب .غريهاو ﴾ال حيل مال املسلم بغري طيب نفس منه ﴿:-عليه وسلمصلى اهللا 
خطبة حجة الوداع عـام  و ـ،ه 5حزاب سنة أفعاله يف غزوة األو ،-سلموصلى اهللا عليه -النيب 
 -وسلمصلى اهللا عليه -تقرير النيب و ،أفعال بعض الصحابة الكراموقوال أذكر أيضا و . ـه 10
نـه  أيب إسحاق أنقل :" همما جاء يف ذلك قول، وصلية بأسلوب بليغقد نقلها من مصادرها األو ،اهل

كغريه من فقهاء و." ث مثار املدينة حىت ثناه السعدانن يصاحل عيينة بن حصن بثلأعليه السالم هم 
مـام  نة اإليف مقدمتها مدوو ،قوال الواردة يف كتب املذهباملالكية استدل ابن مرزوق احلفيد باأل

مرا خفيفـا رأيـت أن   أن طلب السالبة إو": من ذلك قوله يف اجلهاد من املدونة: " سحنون مثل
 ، زيد القـريواين أيبالبن " والزياداتالنوادر "، كما استدل بنصوص من كتاب "اال يقاتلوويعطوه 

يف أصـول  " صـلي خمتصره األ"ويف الفقه " خمتصره الفرعي: "مهاوكتايب ابن احلاجب الشهريين و
أقـوال  و أ ،"بواب اجلهادأاإلجناد يف "قيمة متخصصة يف جماهلا ككتاب راء من كتبآنقل و ،الفقه

اللخمي وقوال املازري وأ ،"أجوبة ابن رشد اجلد" لة من خالل أهب يف نفس املسذبعض فقهاء امل
  .جابةمن اإل ضغريهم مبا خيدم الغرو

ستدالله بأقوال الفقهاء من خارج املـذهب  امن خالل  جتهادية البن مرزوقمث تربز القيمة اال     
ـ و ،الغزايل حامديب يف الفقه الشافعي أل" الوجيز"من خالل كتاب  حـزم األندلسـي    نأقوال اب

: ومن ذلك قولـه  ،جابةلإليضاح أكثر يذكر بعض القواعد الفقهية اليت تبىن عليها اإلو. الظاهري
كثـر  أمما جعل اجلـواب   ،"طالقمن جلب املصاحل باإلوىل أن درء املفاسد باإلطالق أالقاعدة و"

  .مشوليةوعمقا 
ـ  وسلوبه البديع أال تقريبا سار ابن مرزوق احلفيد يف نوعلى نفس املو لة أالفصـيح يف املس

وهللا ﴿: آن الكرمي كقوله تعـاىل فاستشهد بآيات بينة من القر ؛يديناأهي األطول بني ، و 482ن
اليـوم  ﴿: وقولـه تعـاىل   ،)97:آل عمران (﴾إليه سبيالعلى الناس حج البيت ملن استطاع 

دباغهـا  ﴿: -وسـلم صلى اهللا عليـه  -من حديث النيب و ،)2: املائدة(﴾أكملت لكم دينكم

                                                
 .و46-ظ44حيىي املازوين،الدرر املكنونة، ق  -1
  .و57-و55حيىي املازوين، ق - 2
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فقهاء املالكية يف الكتب املعروفة  نه إضافة إىل استدالله بأقوالألة أاملميز يف هذه املسو .طهورها﴾
ـ  إف ،مؤلفات شهاب الدين القرايفواجب كتب ابن احلو الزياداتوالنوادر وكاملدونة  إىل أ نـه جل

ـ لة عن جانبها التطبيأهنا تبتعد املسو ،أصول الفقهواللغة و النحوون الكرمي آكتب تفاسري القر ي ق
   .ذات طابع تنظريي تعليميلتصبح 
وجاء به للتمثيل  ،أما استشهاده بالشعر فاقتصر على صدر بيت للشاعر اجلاهلي امرؤ القيس      

 ضـمن الوحيد و هو ،..."أين غداة البني يوم حتملواك: قال بعضهم يف قول امرئ القيس"  :عبارةب
  .هذه املسائل

حيانـا يف بعـض   أبربرية و ،لفاظ حملية عاميةأفيربز من خالل استخدام  البسيط أما األسلوب   
  :التايل مثلتها يف اجلدولأمن و ،غالباو وهي ختص جمتمع البد ،"النذوروميان مسائل األ"
  

قة من الور  رقم املسألة 
كتـــاب 

  الدرر

  العبارات ولفاظ األ

  "طلقها  مادام هذا القلب عليأال "   و 48  7ن 
  " الليلةأو ما نضرا اليوم "   ظ 48   10ن
  "سواقخفت يعمل يب احملافل يف األ"   ظ 48  11ن
ـ ال و ،ال جتي عنـدي و ،ال تدور معيو ،ما تسلك يل بيت"   ظ 48  12ن ي جن

  "عندك
  " نعمل فيك بديينو ،...باليمني الكبري حىت جتوز قدامي للدار"   ظ 48  13ن
  "الطالق حىت نقتلك على متاعي"   و 49  17ن
  "معناه ميني سوءواركم : قوله بلسانه الرببري  و 50  24ن
  "ال أن يقطع فيه احلديدإن لقي فالنا إ"...   ظ 5  27ن
  "خرجت حترم عليه بنات الدنيا ال"   ظ 50  28ن
  " يف احلفائظ من كعسلهون تبما يك"   و 52  31ن
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  احملتوى: املطلب الثاين

  نسبة املسائل إىل الفقهاء -1
العلماء من ومئات النوازل الفقهية بث فيها عشرات الفقهاء " الدرر املكنونة"تضمن كتاب 

 49زعة علـى  وبله مقو أ ،مام حيىي املازوينسواء يف عصر اإل ،سالميمناطق عديدة من الغرب اإل
مما يؤشر على استبعاد بعـض   ،غلب كتب الفقه العاديةأ يفبابا  60صل حوايل أمن  1بابا فقهيا

  ."مسائل اجلنائز"على سبيل املثال  ، منهاليف الكتابأرمبا لعدم وجود مسائل منها عند ت ؛بواباأل
فقد اشتملت على  ،قهاحتقيواليت حنن بصدد دراستها " النذوروميان األومسائل اجلهاد "أما 

ميـان  لة  يف األأمس 48و ،)12هج... 2هج ،1هج(ة يف اجلهاد ألمس 12لة فقهية منها أمس 60
جند يف صدارم شـيخا  و ،البث فيهاوفقيها النظر  20توىل حوايل  )48ن...،2، ن1ن(النذورو
ـ قباين الفضل قاسم العو أبو ،لةأمس) 18( بـ ا ابن مرزوق احلفيدمهو ،ازويناملمام اإل ) 17(بـ
قل كل من ابن عرفة أيأيت بعدمها بدرجة و ،ثرا معا بأكثر من نصف هذه املسائلأقد استو ،لةأمس

 الواحدة ةألسلفنا فقد جييب على املسأكما و ،عبد الرمحان الواغليسي البجائيو ،الورغمي التونسي
  :رقام اجلدول أدناهما يفسر األو هو ، وبعضها جيهل أصحااأكثر من فقيه
ــائل   2 اسم الفقيه مسـ

  اجلهاد
مسائل 

  مياناأل
  النذورو

 %النسبة املئوية   اموع

ابــن مــرزوق احلفيــد   
  )ـه842ت(التلمساين

03  15  18  26,47  

ــأ ــم و بـ الفضـــل قاسـ
  )ـه854ت(العقباين

02  15  17  25  

  07,35  05  04  01  عبد الرمحان الواغلسي البجائي
  05,88  04  02  02ابــن عرفــة الــورغمي   

                                                
 ."4"امللحق رقم :انظر  - 1
 . قسم التحقيقانظر تتمة تراجم الفقهاء يف - 2
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  )ـه803ت(التونسي
علي منصور بن علـي بـن   وأب

  عثمان
  03  03  04,41  

  04,41  03    03  بعض الفقهاء
  02,94  02  02     أبو عزيز البجائي

  02,94  02  01  01  القاسم الربزيل التونسيو بأ

 التلمسـاين إبراهيم الثغـري  
  )ـه8ق(

  02  02  2,94  

  1,47  01  01     ابن برجان
  1,47  01  01    القاسم العبدوسي و بأ
ام املقــــري مــــاإل
  )ـه759ت(اجلد

  01  01  1,47  

  1,47  01  01    سعيد العقباين التلمساين

  1,47  01  01    الشريف التلمساين

  1,47  01  01    ت الباروين اجلزائريابرك

  1,47  01  01    القاضي عبد احلق اجلزائري

براهيم بن قاسـم العقبـاين   إ
  التلمساين

  01  01  1,47  

  1,47  01  01    مساينحممد العقباين احلفيد التل

  1,47  01  01    حممد بلقاسم املشدايل البجائي
  

 ىل فقهـاء إمنها ما يعـود  و ،ىل فقهاء تلمسانإن هذه املسائل تعود أمن خالل اجلدول جند      
غياب يكاد  ق تلمسان، معكثرة النقل عن فقهاء حواضر شرو املالحظ هو ،تونسوجباية واجلزائر 
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حـد  أنتبـاه  اثار ذلك أقد و ،اغريمهومراكش وواضر الغرب كفاس يكون كليا لنظرائهم من ح
يف هـذا  1كثرأالشرق و البحث حنوالعلمية ورجع ذلك إىل توجه احلركية الفقهية أ حيثالباحثني 
  .العصر
بـا الفضـل قاسـم العقبـاين يف     أمام حيىي املازوين شيخه وردنا يف دراستنا لشيوخ اإلألقد      

عتقاد بتتبع عدد املسائل اليت نقلـها  ا االذقد تعزز لدينا هو ،رب إىل وجدانهباعتباره األق؛ صدارم
سائر  بني حضورا من حيث كان العقباين األكثر ،عنه تلميذه املازوين يف خمتلف أبواب هذا الكتاب

مع حضور قوي كذلك لشيخه ابن مرزوق احلفيـد إال يف حـاالت    ،يف املسائل املفتني اآلخرين
يف  61لة واحدة من أصـل  أإذ مل يتواجد قاسم العقباين سوى يف مس ؛الطهارة ئلاستثنائية كمسا

  : ،واجلدول التايل يبني ذلكهذا الباب
عدد مسائل قاسم العقبـاين    عددهاوطبيعة املسائل 

  هاتنسبو
عدد مسائل ابـن مـرزوق   

  هاتنسبواحلفيد 
  14.75%   9 %1.63          1  )61(الطهارة 
  8.75%  7  6.2%          5  )80(الصالة 
  11.32%  6    .41%5  22  )53(الدعاوي والضرر 
  20%  4  35%         7  )20(الصلح 
  18.18%  2  36.3%         4  )11(احلجر 
    25%    2  )8(املديان 

  
  
  

                                                
، ص 1981 ، اجلزائرالتوزيعوالشركة الوطنية للنشر  ،1ج ،)م 20-16/ـه14-10من القرن( تاريخ اجلزائر الثقايف  ،قاسم سعد اهللالاو بأ - 1

31. 
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  القضايا املطروحة -2
رتباطـا وثيقـا   ابيد أا ترتبط  ،النذوروميان األويهيمن الطابع الفقهي على مسائل اجلهاد 

سـواء يف   ،1رمما جيعل القضايا اليت حتدث عنها املازوين معربة عن روح العص ،حبياة الناس اليومية
ستدالل م إىل االاجابإاملفتون يف وفغالبا ما يعود الفقهاء  ،ما قبلهو لقرن التاسع اهلجري أاجمتمع 

 ،ىل ذلـك إما دعت الضـرورة  كل سابقا يف حياة املسلمني ، وقعتأحداثوحكام أا سبق من مب
هم القضايا اليت متثل بعضـا  أسنتجاوز احلديث عن احملتوى الشرعي هلذه املسائل مع التركيز على و

املستخرجة من ثنايا هذه النوازل يف عصر  ،الثقافيةوقتصادية االوجتماعية االو من املظاهر السياسية
  .يناملازو

 :والعسكريمين األواجلانب السياسي  -أ

باقي و ،انيةيينا من خالل بيئة املؤلف السياسية حالة الضعف املستمرة اليت متر ا الدولة الزأر     
ـ و ،فإىل جانب ضعف البناء الداخلي هلذه الدويالت ؛دول املغرب ااورة ن إعالقتها بالسكان ف

الطامعون وون كثر الطاحمو ،ستقرار السياسيفقدها االوأ ،ك قواهاأالصراع املتكرر فيما بينها قد 
مملكـة  ، وسـبانية ضافة إىل ذلك عاشت الواجهة البحرية صراعا مريرا مع املمالك اإلإ. يف احلكم
لسواحل  هديدو وصعود الغرب الالتيين ،تراجع قوة املسلمنيوسقوط غرناطة ب عجلمما  ،الربتغال

  .املغرب اإلسالمي
شـارات  ملتردية يف املنطقة من خالل بعض اإلمنية ااألولقد أمكن الوقوف يف احلالة السياسية       

عراب من بين عـامر  ا على جلم سطوة األرعدم قدوتبني وهن السلطة  واليت ،الواردة يف املسائل
سـتمرار  االيت مل دئ روعهم يف و ،املناصب املمنوحة هلموسويد على حياة الناس رغم العطايا و

ـ و ،حرماموناس تعديهم على ممتلكات الو ،مطامعهم الالحمدودة  1جـه لة أنلمس ذلك يف املس
"... فوصفوا بأم  ،بافريقية ـه 796ل الفقيه ابن عرفة الورغمي عن قضية قتاهلم سنة ئحيث س

نتهاب أمـواهلم  وإسفك دمائهم وقطع الطرقات على املساكني وال شن الغارات إليس هلم حرفة 
 خذ أمـواهلم وأعلى قطع رقاب املساكني  طلبواوقطعوا الطرقات وقتلوا من عاجلوه و... بغري حق

   . 2"...أنه جهادصرحنا بوفأمرناهم بقتاهلم  ،سيب حرميهمو
                                                

 .31 /1: تاريخ اجلزائر الثقايف القاسم سعد اهللا،أبو  - 1
 .و 43ق  ،الدرر املكنونة حيىي املازوين، - 2
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 ،غضها الطرف عن تصـرفام وهل السلطة لتسانتيجة كما اقترفه هؤالء جاء أن الواضح و      
 ،اومتـهم قبل ضعف عن م ؛نائبه ال تناهلمو ن أحكام السلطان أأمع :"... لك قول السائلذمن و

قطع ونصب عماهلم فيها واألنعام ببعض بالد رعيته وبل إمنا يداريهم باألعطية  ؛فضال عن ردعهم
عـراب يف  األأصبح ما يفعله هؤالء هكذا و. 1..."أحكامهافصل ونظر عمال السلطنة يف جبايتها 

نفهـا يف غالـب   أعن ، ورغما ذن السلطةإفهم يتحكمون يف رقام ب ،مرا مشروعاأحق السكان 
  .حياناأل

ن ألو أ ،كرب نظرا لبعد مراكز السلطة عنهاأالبادية وعراب لعامل الريف كان استهداف األو
لة أما تربزه املس وهذا ،طالق يد األعراب فيهاإرمبا يفسر تعمد و هو ،بعض القبائل املتمردة تقطنها

ـ  ا يفذكو ،2"فاشتد اخلوف... ورجاال بنجوعهاعن قرية جاءها أعراب خيال "... 9جه لة أاملس
خذوا بعـض  وأفشرعوا يف ذلك  ،ضرب رقاموخذ أموال قوم أتوا إىل أعن حماربني "... 10جه
هذه اقتصاديات  علىخطري تأثري و ،الالاستقرار بني الناسو أدى ذلك إىل نشر اخلوف لقد. 3"املال

ـ  حتكم األوزيادة الضرائب القسرية و 4بتراجع النشاط الزراعي ،املناطق ها دون عـراب يف جبايت
  .رقيبو حسيب أ
املشاورين يف وفأصبح منهم األمراء  ،زدياد نفوذهمعراب جاء كنتيجة الن تنامي هيمنة األإ

ـ خوين من أمراء العرب كتب أعن "...  22ن لة أشارت إليه املسأما و هو ،جملس السلطان ري أم
إذ  ؛منيةالقضايا األ لديهم دور حاسم يف حل بعض ، بل أصبح 5"...إليهاملؤمنني ألحدمها أن يسري 

ال إممتلكام من هجوم مفاجئ ونقاذ حياة الناس من طريقة إل 9جهلة أحد السكان يف املسأمل جيد 
 القضـايا الدينيـة   مر إىل التدخل بشكل سافر يفبلغ م األو ،6"كبريا من أمراء العربصانع " أن
: الفضل العقباين ذلـك بـالقول   حدهم إىل أيبأفقد اشتكى  ؛العلماءو ةكام القضاحستهتار بأاالو

                                                
 .و 43ق  ،سهاملصدر نف - 1
 .و 46ق ، املصدر نفسه - 2
 .و 47ق  ،املصدر نفسه - 3
فيما حاول البعض التقليل من  .أفول احلضارةو ،آثارها السلبية كاحنطاط الزراعةو ،ىل اهلجرة اهلاللية لبالد املغربإشارت عديد الدراسات أ - 4

جامعة األمري  ،04: عدد  ،العلوم اإلنسانيةوجملة اآلداب  ،سالمية املغرب اإلشكالية احنطاط حضاروإاهلجرة اهلاللية  عالوة عمارة،: انظر  .ذلك
  .75-31ص  ،م 2004/هـ1425غرداية ، املطبعة العربية ،عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 .ظ 49ق  ، الدرر املكنونة ، حيىي املازوين - 5
                              .و 46ق ،املصدر نفسه - 6
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حكام الشرعية فيها تقع بالرجل عدم جريان األون حال بالدنا كما علمت من كثرة فسادها إ"... 
مراء أميضي احلانث لصاحبه من و ،مةكقد ال يعبئوا حب... نازلة يقتضي احلكم الشرعي فيها احلنث

  . 1 ..."د حلكم القاضيقيانعدم االو ،مر صاحبه املذكور برجوع زوجتهأفي... العرب
مل و ،دنيـاهم وتار الناس أمر دينهم اح ،الفوضى السياسية، وةيبوضاع العصيف ظل هذه األ       
هم يف وضوح الدليل من املذهب على أيكان رو ،حكامكبديل للسلطة ملعرفة األ ءال الفقهاإجيدوا 

لكنه يبقى و ،عن الشرع خارجنيوقطاع طرق ولصوص وعراب باعتبارهم حماربني قتال هؤالء األ
هذا ما جيعل و ،طرافىل أهلها لتداخل العالقة بني مجيع األإيا استشاريا ال يضمن عودة احلقوق أر

 بني محاية السـكان و ،عرابارتباطها باألوالفقهاء يف حتد صعب يف التوفيق بني السلطة احلاكمة 
يف عصر املازوين  بلغ مداهو ،م 14/ـه 8فنفوذ األعراب ترسخ منذ القرن  .إقرار حكم الشرعو

   .2"تلمسان وسالطينها له حرمة فوق حرمة ملوك"أحد أمرائهم أصبحت ن أحىت بلغ من قدرهم 
العسكري عنـد  ومين ترد إشارات عديدة حول الوضع األ، عرابإضافة إىل قضية هيمنة األو      

عـداء  هدنة مع األأو م صلح كانية عقد احلاكم املسلإممنها  ،طاره الشرعي اجلهاديإاملسلمني يف 
ـ ساأخطر دد النظام السياسي من أالتفرغ لقضايا و أ ،دة حلقن دماء املسلمنيشال تيف حاال  ،هس

 ما هم به الرسول ،وهو 3﴾وأمرهم شورى بينهم﴿ :نظام الشورى مصداقا لقوله تعاىل مع مراعاة
أما . صحابهأستشريا يف ذلك فان مطيف غزوة اخلندق يف الصلح مع قائد غ -سلموصلى اهللا عليه -

حىت يتسىن معاجلتها بسرعة كالصـراع   ،يف حاالت الفنت الداخلية فيمكن عقد املهادنة مع الكفار
يف كل حال جيب ضرورة الوفاء و ،مويكذا يف العصر األو ،خر العهد الراشديآحول اخلالفة يف 

قد شدد الفقهاء على حسـن  سرى فحول األو .سلم رهائنهمو ألومان مع األعداء حىت بعقود األ
  . 4رجال الدين عند نشوب القتال ما داموا مساملنيوطفال األوفة بالنساء أمعاملتهم مع الر

التمزق السياسي للعـامل اإلسـالمي يف عصـر    ولقد رصدت هذه املسائل التشتت الكبري 
عة لكلمة املسـلمني  اخلالفة اجلام عهد بانتهاء اإقرار ،الدعواتومن تعدد الدول  ،ما قبلهو املازوين

                                                
                              .و 46ق ،صدر نفسهامل - 1
وله شهرة ... أمري عربان تلمسان وملكهم سليمان بن موسى العمري"، ووصفه بأنه 6/219: عبد الباسط بن خليل، نيل األمل يف ذيل الدول - 2

 .42رحلة عبد الباسط خليل، ص: رانظ. أما يف رحلته فذكر أنه مسع امرأة تدعو للسلطان أن يسخر له سليمان بن موسى". طائلة
 .38: الشورى سورة - 3
 .ظ 43ق ،و 46ق  ،ظ 44ق ،س ، م حيىي املازوين - 4
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ـ  أو ما ينتج عنه من مهادنـة  و ،عداءصبح صراعهم مع األأحيث  إال السـكان   صصـلح ال خي
مع تفرق امللوك "...أنه  8جهلة أفقد جاء يف املس ،جلغرايف احملدد لكيامااحليز  احملصورين يف ذلك

 هل األنـدلس أال يلزم و جارواأهل اإلقليم الذين أمنا يلزم اجلوار إ... ختالف الكلمة وا ،الدولو
  .1"الشام ومصر جوار أهل
عـدم  و ،منية اليت شغلت بال الفقهاء ضرورة الدفع عن حرمات املسلمنيمن القضايا األو

هـم مقاصـد   أباعتبار ذلك من  ،كراهيف حاالت اإلولوالتفريط يف سالمة النفس البشرية املسلمة 
اللوايت هلن احلق يف اجلهـاد   ،يع حىت النساءيشارك يف احلفاظ على ذلك اجلمو ،سالميةالشريعة اإل

  .2-سلموصلى اهللا عليه -الدفاع عن الوطن كما فعلن يف زمن النيب و
يالة النصارى أحتت  جننياملدإىل حالة املسلمني 123جه لة أقتضاب شديد أشارت املسابو 

  ديدة يفسالمية عإن كذلك كان نتيجة لسقوط مناطق و أيبدو ،ندلساألأو سواء يف املغرب 
   .أيديهم نتيجة االحنطاط املتواصل للعامل اإلسالمي

 :اجلانب االجتماعي -ب

ساسا من قبائل عربية أاملشكل و ،تؤكد النوازل الطبيعية القبلية تمع املغرب اإلسالمي عموما    
وضاعها أقبائل بربرية تتباين و .غري عابئة يف ذلك بالسلطة القائمة ،تسلطهاو قواوتزداد هيمنتها 
خرى منافسـة  أقبائل و ،بين مرينوبين حفص ن وعلى هرم احلكم كقبائل بين زياأيف و منها من ه

 ،عـراب يف توجس دائـم مـن هجمـات األ   واجلبال ورياف معارضة تعيش خصوصا يف األو أ
  .ديبية للسلطانأاحلمالت التو

النصـارى يف  وهل الذمة من اليهـود  أىل قضية سكىن إشارت بعض املداخالت الفقهية وأ
يف حكام اإلسالمية ما دامـوا  صياعهم لألانضرورة و ،الباديةأو اتمع اإلسالمي سواء يف احلضرة 

 ،دور العبادة دون إذن مسـبق ومتناع عن رفع البناء االوكدفع اجلزية  ،الغلبة ألهلةوبالد اإلسالم 
قد اعترب بعض الفقهاء و ، 4خرىممارسة النشاطات األون اإلسالم كفل هلم حرية العبادة أمع العلم 

                                                
 .و 46ق  ،املصدر نفسه - 1
 .ظ 53ق  ، املصدر نفسه - 2
 .و 47ق  ، املصدر نفسه - 3
 .و 47ق  ،ظ  46ق  و، 46ق  ،م س  ،حيىي املازوين - 4
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رغـم  ، و 1ذن أعطوه من املناكر الواجب التصدي هلـا إهم الكنائس يف بالد املسلمني دون ءبنا
مرا ألتزامهم ذه الشروط اهل الذمة من السلطان جتعل أن مكانة بعض إوضوح الدليل الشرعي ف

  .عسريا
أوضـاعهم يف  و ،العبيـد  أوق جتماعية اليت حتدثت عنها النوازل فئة الرقيمن الفئات االو
  .يف ذلك ةلشرعيام احكبيان األو ،غريهاواحلرية والتمليك وحاالت العتق و ،اتمع

أثرها يف احلياة اليوميـة  و ،النذوروميان ة وردت يف هذه النوازل فهي قضية األألما أهم مسأ
 ،التسـرع وتها الغضب يت يف مقدمأىل عوامل شىت يإالنذر يعود و ىل القسم أإفلجوء الناس  ؛للفرد

 ،الطـالق و هوبغض احلالل أفق أحيانا بالوصول إىل انسداد األوسر مما يؤثر بقوة على متاسك األ
فتنهار  ،وانندم ال ينفع بعد فوات األور يف حرج ممما يوقع املعنيني باأل ،ستجابة للحكم الشرعيا

 .خاطئ وسلوك مستعجل واألسرة نتيجة مزاج 
والتنصل مـن املسـؤولية    ،من املشكالت ةاحللف حماولة للنجاخرى يكون أيف حاالت و

فعل أهلها حلف باألميـان   ةملا خشي من ردو ،ذاهاوآبشكل غريب كالزوج الذي ضرب زوجته 
بـل تفرضـه    ،حيانا يكون القسم دون سبب واضح يستدعيهوأ. 2تلزمه أن قاضي مازونة ضرا

يـؤجر  و ،يف حاالت خمصوصة يستحب احللفو ،ب الظهورحو نسان القائمة على العنادطباع اإل
حتقيقا ملقصد مهم من مقاصـد الشـريعة    ،عداءذا تعلق األمر حبفظ نفس مسلمة من األإصاحبه 

  .سالميةاإل
ما تتعرض و ،لة وضع املرأة يف اتمعأم حاالت األميان بالطالق تربز مسظلتعلق مع ارظنو

الزوج بطالق زوجتـه   لفإذ غالبا ما حي ؛رجهخاأو ذى على يد الزوج سواء داخل البيت أله من 
غالبا مما جيعل الزوجة تدفع  ،عتاد على هذا السلوك بشكل عفوياه نأل ،اليومية هيف خمتلف نشاطات

 ،قد حاول الفقهاء التقليل من ذلـك و ،مثن ور الزوج على الرغم من عدم مسؤوليتها عن ذلك
  .3العدولولشهود صون كرامتها من خالل دور اوة أحفظ حقوق املرو

                                                
 – 1965(19: علي الشنويف، نشرة الدراسات الشرقية، عدد: توغنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر ، حممد العقباين، حتفة النظائر  - 1

 .170م، ص 1967باريس  -، دمشق )1966
 .و 52ق  ،م س ،حيىي املازوين - 2
:  انظر" إماما و أ ،عدالو أ ،ستاذاأمنهم  ىل درجة فقهاء يعني كل واحدإعندما  يرتقون " ىل أن طلبة العلم قي تلمسان أشار حسن الوزان إ - 3

 .2/21: وصف افريقيا
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 ،غريهـم  قبـل املسلمني من  أهل الصالحضرحة أأخريا ترد ضمن املسائل قضية التربك بو
 1يب أيوب األنصاري  املدفون يف جدار حصن القسطنطينيةأكتربك النصارى بقرب الصحايب  اجلليل 

غـرايف  طـار اجل ن تأثري اإلميان لدى الشعوب يتعـدى اإل أما يربز وهو  ،القحطويف وقت الشدة 
  .حياناأاألديان والثقافات  يفختالف االو ،للدول

  :اجلانب االقتصادي -ج
عراب على عمليـة  مهية تتمثل يف سيطرة األتطلعنا الفتاوى الفقهية على قضية غاية يف األ

أحيانـا  و ،علم السلطة القائمة الىت تعتربهم قبائل خمزنيةبحتويلها ملصلحتهم اخلاصة سواء و ،اجلباية
 ستباحة األموال الـيت امر مصرحني بمما جيعل الفقهاء يتدخلون يف األ ،طارخارج هذا اإليتصرفون 

يف كـل  و ،اللصوصـية وألا من فعل احلرابة  ة،القائم السلطةعراب عن حبوزة اخلارجني من األ
  .حوال فاملتضرر هم السكان البسطاءاأل

نشـاط  لسكان احملليـون كال قتصادية اليت ميارسها اهناك إشارات ضمنية إىل األنشطة االو
خرية تستخدم املعروف يف هذه األو س،عن استئمان البعض مطامري الناالزراعي من خالل احلديث 

مسامهتها يف توفري الغـذاء اليـومي    ومدىمنها حرفة الرعي و .لتخزين احلبوب خصوصا القمح
اليهود فيه بـدور   أما عن النشاط التجاري فقد حظي .غريهو ،رياف كاللنبللسكان خاصة يف األ

اجلزية على وحلديث عن اخلراج انشطة جاء إضافة إىل هذه األ. البواديأو سواء يف املدن  ،واضح
  .2سالميةالزكاة كمصادر دخل يف الدولة اإلوهل الذمة أ

املتمثلة  شارة أيضا إىل قضايا متفرقة كالعملة الزيانية املتداولة يف تلك الفترةإلا وردت قدو
كما وقـع  .لة اخلفارةأقتصادية السائدة عند املسلمني كمسبعض التنظيمات اال، ولذهيبالدينار ا يف

 حتراز من التفريط يف بيع ما ميس بقدسية املسلمني كاملصحف الشـريف ضرورة االعلى التحذير 
  .3على عدم تدنيسه من طرف الكفارلغريهم حفاظا 

  
 
  

                                                
 .و 45ق  ،م س ،حيىي املازوين - 1
 .و 48ق  ،ظ 46ق  ،و 46ق  ،م س حيىي املازوين، - 2
 .و 47ق ، و 46ق  ،م س صدر نفسه،امل - 3
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 :والثقايفاجلانب الديين  -ج

يف ، و إشارات مقتضبة فيما خيص هذا اجلانـب إالدينا مل ترد أيل اليت بني نظرا لطبيعة املسائ     
من خـالل تكـرار لفظـة     ،مجهور السائلنيوالعلماء املفتني  حترام املتبادل بنيبراز االإمقدمتها 

إحدى املسـائل مـدى احتـرام     شارتأو .يضا األثر الصويف يف املعاملةأهي تربز و ،" سيدي"
  . 1استفتائهم يف قضايا الساعةوحتفاء م يف جمالسهم االو السالطني للعلماء

وأهلـه مـن   سالمي بالعلم األسر احلاكمة يف املغرب اإل عن اهتماممدتنا نازلة أخرى وأ    
   .2كمدرسة التوفيق يف تونسس خالل بناء املدار

 :اجلانب التارخيي -هـ
  :اث التارخيية منهاداألحو النذور بذكر عديد الوقائعوميان األوعنيت مسائل اجلهاد      

سـكناه مـع   و ،م إىل املدينة املنـورة  622/هـ1سنة  -سلموصلى اهللا عليه –هجرة النيب  -
 .يب أيوب األنصاريأالصحايب اجلليل 

صلى -ىل الرسول إوصية الصحايب الشهيد سعد بن الربيع و ،م 625/ـه 3حد أذكر غزوة  -
                                                                .الذي التمسه بني القتلى -ه وسلماهللا علي

 - سلموصلى اهللا عليه -استشارة الرسول و ،م627/ـه5عام ) اخلندق(غزوة األحزاب  -
 .عداءصحابه يف الصلح مع األأل

 .فيهم-رضي اهللا عنه-، وحكم الصحايب سعد بن معاذم 627/ـه 5غزوة بين قريظة  -

 .م 632/ـ ه 10 سنة يف حجة الوداع -اهللا عليه وسلم صلى-الرسول مقتطف من خطبة -

 .يب بكر الصديق يف قتال مانعي الزكاة من املرتدينأرجوع عمر بن اخلطاب لقول اخلليفة  -

                                                
 .و 47ق  املصدر نفسه، - 1
 ).11جهاملسألة ( يقاملدرسة قسم التحق وانظر حول . و 47املصدر نفسه، ق  - 2
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يب سفيان زمن أم حرام بنت ملحان يف البحر مع معاوية بن أشارة ضمنية إىل غزوة الصحابية إ -
 .م647/ هـ27دفنها بقربص سنة و -هللا عنهرضي ا-اخلليفة عثمان بن عفان

 ،-رضي اهللا عنـه -يب طالبأيفة علي بن لبني جيشي اخل م658/ـه 37موقعة صفني سنة  -
 .خري مع الروم  حىت يتفرغ ملقاتلتههدنة مع األو ،يب سفيانأغرميه معاوية بن و

صن القسـطنطينية  املدفون يف أصل ح -رصي اهللا عنه-يب أيوب األنصاريأتربك النصارى بقرب  -
 .م 672/ـه 52بعد استشهاده يف غزوته مع يزيد بن معاوية سنة 

مع الروم لشغله بقتال عبد اهللا  م689/ـه 70موي عبد امللك بن مروان سنة هدنة اخلليفة األ -
 .ياه يف اخلالفةإبن الزبري ملنازعته 

  ).تونس(م بافريقية1393/ ـه 796سويد عام وقتال بين عامر  -

ا يالحظ أن أغلبها يعود إىل العهد النبوي و عهد اخللفاء الراشدين، فصدر اإلسالم عادة هو ومم   
وأصحابه املقربني  -صلى اهللا عليه وسلم-املرجع للفقهاء يف الفتوى، ألا مرتبطة بشخص النيب

، فهؤالء مرجع األمة يف فتاويها-رضي اهللا عنهم-مثل أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب
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  مصادره: طلب الثالثامل 
النذور خصوصا يف القضايا اليت  يسـتغرق  وميان األوتنوعت مصادر  نوازل مسائل اجلهاد 

جابته لكل أجـزاء  إالفقيه يف إجابته عنها فتأخذ الطابع التنظريي نتيجة حرص املفيت على تفصيل 
 ،45ن ،44ن ،31ن ،2ن ،11جـه  ،6جـه : و ذلك جليا يف بعض املسائل مثليبدو ،السؤال

دروسا فقهية يقدمها مـن خـالل   وغراضا تعليمية أهكذا يصبح للفقيه و ،48ن ،47ن ،46ن
سـتعانة أحيانـا   مع اال ،ما جيعل كتب الفقه املالكي يف صدارة مصادر مادته العلميةو ه، وجابتهإ

النحـو  وشـروحه  واحلـديث  وصول الفقه أتأيت بعدها كتب و ،بآراء فقهية من خارج املذهب
  .كلما لزم ذلك )القران العظيم ( جل واإلشارة إىل االستدالل من كتاب اهللا عز  مع ،التفسريو

مث يليه كتاب  ،حالةإ 20ثر من أكيف صدارة املصادر املعتمد عليها ب" املدونة"جند كتاب و
 7يب حسن اللخمي حبوايل أل" التبصرة"يليهما كتاب و ،حالةإ 16حبوايل " الزياداتوالنوادر "
مها عن اإلحالة ظيف مع العدد يزيد وال بقية املصادر بأقل عدد من اإلحاالت، ، وتأيتحاالتإ

  :يبينه اجلدول التايلالواردة كما 
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طبيعة   املؤلف  املصدر

  املصدر
مرات عدد 
  حالةاإل

  1تفصيل اإلحاالت

سحنون بن سـعيد    املدونة
  وخي القريواينتنال
  )ـه 240ت(

)    1(2ن)  1(1جـــــه  22  مالكيفقه 
  )2(26ن) 1(4جه(

ــه )     2(31ن  )2(5جــ
  )1(34ن)  3(6جه
  )2(44ن   )1(9جه
  )2(46ن) 2(11جه
  )2(12جه

النــوادر  
  الزياداتو

) مدحم وبأ(عبد اهللا 
  بن أيب زيد القريواين 

  )ـه 386ت(

  )1(34ن)  41هج  16  مالكيفقه 
  )1(44ن)  1(5هج
  )3(45ن)  5(6هج
  )3(48ن)  1(2ن

ــرة  التبص
  تعليق(

علـــى 
  )ةاملدون

احلسن اللخمـي  و بأ
  )ـه 482ت(

   2(31ن)   2(6هج  7  مالكيفقه 
  )1(45ن)   2(2ن

                                                
  2لة نأأي إحالة واحد يف املس): 1(2ن.         1هلة جأمبعىن إحالة واحد يف املس): 1(1هج - 1

  .لةأما بني القوسني املقصود عدد اإلحاالت يف نفس املس: إذن
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  مهات جامع األ
املختصــــر (

  )الفرعي

ال الدين عثمان بـن  مج
  )هـ646ت(احلاجب 

ـ   5  مالكيقه ف )        1(46ن) 1(6هج
  )1(48ن) 1(31ن
  )1(45ن

ــن  ــاب اب كت
  سحنون

حممــد بــن ســحنون 
  )هـ256ت(التنوخي

  )2(6هج)   1(4هج  5  فقه املالكي
     )1(48ن )1(5هج

) أجوبة(فناوي 
  )ابن رشد

  ابن رشد اجلد 
  )ـه 520ت(

ــوازل  ــه الن فق
  املالكي

     )1(26ن )3(6هج  5
  )2(12هج

جامع مسـائل  
األحكام ملا نزل 

ــن  قضــايا الم
  احلكاموباملفتني 

القاسـم الـربزيل   و بأ
  )هـ842ت(التونسي 

ــوازل  ــه الن فق
  املالكي

  

  )  2(11هج  5
  )1(26هج
  )1(12هج

حممد بن إبـراهيم بـن     وازيةامل
أو  -269ت(املـــواز

  ـه280

  )1(26ن)   1(1هج  4  مالكيفقه 
  )1(46ن)   1(2ن

اجلامع ملسـائل  
ــة  املدونـــ

  مهاتاألو

بكر حممد بن يونس و أب
  )هـ451ت(الصقلي

  )1(6هج  3  مالكيفقه 
  )1(48ن )1(31ن

عقـد اجلـواهر   
الثمينة يف مذهب 

  عامل املدينة

اهللا بن جنـم بـن   عبد 
  )ـه616ت(شاس

  )1(47ن)   1(6هج  3  مالكيفقه 
  ) 1(45ن

تسهيل الفوائـد  
  تكميل املقاصدو

حممد بن عبـد اهللا بـن   
  )هـ672ت(مالك 

  )1(5هج  3  حنو
  )1(48ن )1(44ن
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براهيم بن عبد الصمد إ  املختصر يف الفقه
كان (بن بشري التنوخي 

  )ـه 526حيا 

  )1(6هج  3  مالكيفقه 
  )1(2ن
  )1(46ن

  ابن اجلالب البصري   عالتفري
  )ـه 328ت(

  )1(1هج  2  الكيفقه م
  )1(46ن

الواضحة يف 
  الفقهالسنن و

عبد امللك بن حبيب 
  )هـ238ت(السلمي 

  )1(2هج  2  مالكيفقه 
  )1(6هج

أبو بكر حممد بن أيب   خمتصر الوقار 
حيىي زكريا الوقار 

  )ـه 269ت(

  )1(4هج  2  مالكيفقه 
  )1(31ن

 الذخرية يف
  فروع املالكية

  شهاب الدين القرايف
  )هـ684ت(

  )1(4هج  2  مالكيفقه 
  )1(48ن

  علىاملعونة 
مذهب عامل 

  املدينة

عبد الوهاب بن نصر 
  البغدادي 

  )ـه 422ت(

  )1(6هج  2  مالكيفقه 
  )1(31هج

العتبية 
ستخرجة من امل(
  )مسعةاأل

محد بن عبد أحممد بن 
 254ت(العزيز العتيب

  )ـه 255أو  ـه

  )1(26ن  2  الكيمفقه 
  )1(46ن

البيان والتحصيل 
   )شرح العتبية(

  ابن رشد اجلد 
  )ـه 520ت(

  )1(26ن  2  مالكيفقه 
  )1(44ن
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اإلشراف على 
نكت مسائل 

  اخلالف

عبد الوهاب بن نصر 
  غدادي بال
  ـه 422ت

  )1(6هج  1  مالكيفقه 

اإلجناد يف أبواب 
  اجلهاد

حممد بن عيسى بن 
   )هـ620ت(املناصف 

  )1(6هج  1  مالكيقه ف

مساع عيسى بن 
  دينار

عيسى بن دينار الغافقي 
   )هـ212( األندلسي

  )1(11هج  1  مالكيفقه 

مساعيل بن إسحاق إ  املبسوط يف الفقه
  )هـ282ت(لبغدادي ا

  )1(11هج  1  مالكيفقه 

الفروق النكت و
  ملسائل املدونة 

عبد احلق بن حممد 
  )هـ466 ت( الصقلي

  )1(31ن  1  مالكيفقه 

مقدمات ابن 
تعليق (رشد 

  )على املدونة

 520ت(ابن رشد اجلد 
  )ـه

  )1(45ن  1  مالكيفقه 

تعليق (التبصرة 
  )على املدونة

لرمحن بن حمرز عبد ا
  )هـ450ت(القريواين 

  )1(45ن  1  مالكيفقه 

 ختصاراال -
  )اجلالب حشر(
البيان يف  -

  ميانتعليق األ

شهاب الدين القرايف 
  )ـه 684ت (

  )1(48ن  1  مالكيفقه 
              

  )1(48ن
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املرتع النبيل يف 
خمتصر شرح 

  خليل 

ابن مرزوق احلفيد 
  )ـه 842ت(

  )1(48ن  1  مالكيفقه 

فتاوى ابن 
  دحون

عبد اهللا بن حيىي بن 
  )ـه 431ت(دحون 

فقه النوازل 
  املالكي

  )1(11هج  1

  الوجيز -
  صفىاملست -

أبو حامد الغزايل 
  )ـه 505ت(

  )1(6هج  1  فقه شافعي
  )1(6هج    أصول الفقه

شرح خمتصر ابن 
  احلاجب األصلي

حممود بن عبد الرمحن 
  )هـ749ت(صبهايناأل

حممود بن مصلح 
  )هـ710ت(الشريازي

  )1(48ن  1  أصول الفقه
             

  )1(48ن

  القواعد السنية
يف األسرار 

  الفقهية

  )1(48ن  1  أصول الفقه  شهاب الدين القرايف

املنتقى يف شرح 
  مالكأ طمو

سليمان بن خلف 
  )ـه 474ت(القرطيب 

  )1(1هج  1  )شروح(حديث 

مالك بن أنس  اإلمام  املوطأ
  )هـ179ت(األصبحي

  )1(31ن  1  حديث

الكاشف عن 
   حقائق السنن

احلسن بن عبد اهللا 
  ) ـه 743ت(الطييب 

  )1(5هج  1  )شروح(حديث 

مسلم بن احلجاج   صحيح مسلم
   )هـ261ت(القشريي

  )1(26ن  1  حديث
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حممد بن (الفخر الرازي   مفاتيح الغيب
  )هـ606ت(عمر 

  )1(48ن  1  تفسري

الكشاف عن 
  ..الترتيلحقائق 

حممود بن (الزخمشري 
   )هـ606تعمر 

  )1(48ن  1  تفسري

بن  إسحاقحممد بن   السرية النبوية
   )هـ151ت(يسار 

  )1(6هج  1  السرية النبوية

اللبيب عن  غينم
  اريبعكتاب األ

ري ابن هشام األنصا
  ) ـه 761ت(

  )1(48ن  1  حنو

نتائج الفكر يف 
  النحو

عبد الرمحان السهيلي 
  )هـ581ت(األندلسي

  )1(48ن  1  حنو

شرح كتاب 
  التسهيل

أبو حيان الغرناطي 
   )هـ745ت(األندلسي

  )1(48ن  1  حنو

عمرو بن عثمان (سيبويه  كتاب سيبويه
  )هـ180ت

  )1(48ن  1  حنو

أبو عبيد القاسم بن   كتاب األموال
  مسال

  )1(6هج  1  
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  قسم التحقيق
  )12، جه...،2، جه1جه(مسائل اجلهاد 

  

 )48، ن...،2، ن1ن(مسائل األميان والنذور 
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  مسائل اجلهاد
 )12،جه...،2، جه1جه( 
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 1ومن مسائل اجلهاد ]و43[ ...

 2]هـ 796ة املغرب األوسط سن بقطاع الطرق من عروفتوى يف قتال املغريين [ 1جه
 

سأل شيخه اإلمام ؛ 4محد املريضأالعباس  والفقيه أب وفقهاء بالدنا وهبعض 3وسئل]  و43[  
أغرب و ،واحتفل يف السؤال ،سبعمائةوعام ستة وتسعني  6سويدو بين عامرعن قتال  5ابن عرفة

ليه شيئا، جاء ا على معىن االستشهاد، إذ كان بعض فضالء هذه البالد أنكر ع7فيه بذكر األنفال
هذه  8أنه مل يكن ا من يستفىت عن مثلو وصرح له يف السؤال أن بالد املغرب شاغرة من العلماء،

  .يف  هذا الكالم واهللا أعلم بقصده النازلة،
هي ولة، أجواب سيدنا أمتع اهللا بكم عن مس :عن اختصار لبعض ألفاظه ونص السؤال       

ليس هلم حرفة  ،تزيد وراجلها قدر عشرة آالف أو فارسها مجاعة يف مغربنا من العرب تبلغ ما بني
انتهاب أمواهلم بغري حق، وسفك دمائهم وقطع الطرقات على املساكني وإال شن الغارات 

مع أن أحكام  ،خلفهموغلبة؛ هذا دأب سلفهم وقهرا  ،ثيباويأخذون حرم اإلسالم أبكارا و
بل إمنا يداريهم باألعطية  فضال عن ردعهم، م،نائبه ال تناهلم، بل ضعف عن مقاومته والسلطان أ

                                                
  .املشقةوالتعب و ه :لغة : اجلهاد- 1

  ".إتعاب النفس يف مقاتلة العدوو ه": قال ابن عبد السالمو ".عهد إلعالء كلمة اهللاقتال مسلم كافر غري ذي " :قال ابن عرفة: اصطالحا          
 ،2050/1 :رقم، اجلزائر ،خ املكتبة الوطنية، ابن عرفة الورغمي، خمتصر يف الفقه املالكي .و15زكريا املغيلي، اللمع يف الفقه، قو أب :انظر    
  .2/8: ، جامع مسائل األحكامالربزيل .  و162ق
 ،)مسائل اجلنايات(ة يف موضع آخر من خمطوط الدررألقد وردت هذه املس، و1/309 :مقترح يف نشرية حساينو العنوان مطابق ملا ه- 2
فتوى ابن عرفة بقتل بين عامر :" بعنوان 437-2/435): التعزيراتواحلدود ونوازل الدماء ( لة يف املعيارأكما وردت هذه املس .و219ق

 .مع تفاوت يف بعض األلفاظ ،"رقوغريهم من قطاع الط
 .بياض قدره كلمة >> سئلو_<< : ل.              >>سأل << :ب،ح ،ر - 3

   .يف العقائد" شرح على رجز الضرير"من أصحاب ابن عرفة، متكلم من فقهاء املالكية له : محد املريضأبو العباس أ - 4
  . 369عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر، ص .  111بتهاج، صالتنبكيت، نيل اال .  52البستان، ص ،ابن مرمي: انظر    

  .سبق ترمجته يف قسم الدراسة -  5
     .وحول بين عامر وسويد انظر قسم الدراسة. >> بين عامرورياح وسويد وسعيد وليسأله عن قتل عرب الديامل << : 2/436:يف املعيار - 6
 ﴾ سورةيسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول﴿: قال تعاىل. ملسلمون من أهل احلربكل ما ناله ا: املغامنو الغنائم أ: األنفال - 7

  .ألا كانت حراما على من قبلهم ، فأحلها اهللا هلم -صلى اهللا عليه وسلم-قيل إن الصحابة الكرام سألوا الرسولو. 1: األنفال
  .9، ص1420/1999، الرياض 2التوزيع،طوحممد سالمة، دار طيبة للنشر  سامي بن :حتقيق ،4ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،ج: انظر   

  .11/670): نفل(ابن منظور، لسان العرب             
 .>> على مثل<< : ب - 8
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 عن النظر يف جبايتها1وقطع نظر عمال السلطنة ،ونصب عماهلم فيها واألنعام ببعض بالد رعيته
من جانبهم، نصبوا الغارات على هذه البالد  2الرفاق تؤمنفصل أحكامها، مث هم مع ذلك ال و

رقاب املساكني ،واخذ  قطع على وطلبوا ،اتالطرقوقطعوا  وقتلوا من عاجلوه، اليت حنن فيها،
،فاجتمع الناس 3املدونةيف مالك فأمرناهم بقتاهلم،وصرحنا بأنه جهاد ملا قاله .أمواهلم،وسيب حرميهم

فأنكر ذلك علينا بعض املنتسبني للعلم ذه البالد .على قتاهلم،فهزمهم اهللا، وقتل منهم خلق كثري
  4اجلالبيف آخر   وما املدونة،هل املذهب؛كنص ،بل كلهم، فاستظهرنا عليهم بنصوص أ

وابن  مالكاوأن  إذا أتوا للقتال وطلبوا ما ال جيب أن يعطوه، 6يقاتل اللصوص: 5الباجيوبقول 
  .قالوا جهادهم جهاد 8أشهبو 7القاسم

                                                
  .>> عمل السلطنة <<: ر.                   >> عمال السلطان <<: ح - 1
  .>> الوفاق << :ح ، ر - 2
أموالنا وإنا نكون يف حصوننا فيأتينا قوم يكابروننا؛ يريدون أنفسنا ...ل مالك رجل من أهل املغربأسو: سمقال ابن القا: "من ذلك قوله - 3
  .1/497): كتاب اجلهاد( املدونة: رانظ".  إال السيفون أبوا، إفأنشدوهم اهللا يف ذلك، ف: أهلينا، قالوأموالنا : قالو حرمينا، أو
يعترب و). هـ 378القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن ت و أب( البن اجلالب البصري املالكي" يعالتفر" يقصد به كتاب: كتاب اجلالب - 4

املقصود يف كتاب التفريع النص و. هي املختصرات اجلامعة يف فروع املذهب املالكيوكتاب التفريع مثاال رائدا لنوع جديد من املؤلفات الفقهية، 
التحريض وجب على مجاعة املسلمني التعاون على قتاهلم، وحماربني واعا لطرق املسلمني مفسدين فيها، إذا خرج قوم من املسلمني قطو: "قوله
 1408، بريوت 1حسني بن سامل الدمهاين، دار الغرب اإلسالمي، ط: حتقيق، 1، ج)كتاب اجلهاد(ابن اجلالب، التفريع :انظر".  عليهم
،  حممد إبراهيم علي، اصطالح  170-107صدر نفسه، مقدمة التحقيق، ص صامل: انظرحول التعريف بالكتاب و. 338م، ص1987/هـ

 .237-234املذهب، ص
فقيه مالكي من أهل احلديث، مولده يف : جييب القرطيب، أبو الوليدالت سليمان بن خلف بن): م1081-1012/ هـ 474-403( الباجي - 5

وصل، ودمشق، وحلب مدة، مث عاد إىل األندلس، وويل القضاء يف بعض أحنائها حىت باجة األندلس، رحل إىل احلجاز، وجال، وأقام يف بغداد، وامل
الضيب، بغية امللتمس : انظرلترمجته . املنتقى يف شرح موطأ مالك، ومنه اقتطف صاحب السؤال كما سنرى:"ألف عديد الكتب أشهرها. تويف باملرية

     . 777: م رقم1997/هـ 1471، بريوت 1ر الكتب العلمية، طعبد الرمحن السويفي، دا: حتقيقيف  تاريخ رجال األندلس، 
: عياض، املدارك. 199-197، ص ص1994، القاهرة2، مكتبة اخلاجني، ط1عزت العطار احلسيين، ج: ابن بشكوال، كتاب الصلة، مراجعة   
 1411، بريوت1، دار الكتب العلمية، ط3ب،جياقوت احلموي، إرشاد األريب إىل معرفة األدي.  95النباهي، املرقبة العليا،ص. 4/802-808

 . 4/125: الزركلي. 1/212: الكتاين، فهرس الفهارس. 69-2/67: املقري، نفح الطيب. 396- 393م، ص ص1981/هـ
 .>> صبقتال اللصو<< : ح، ل - 6
  .سبق ترمجته يف قسم الدراسة -  7
أشهب لقب له، تفقه وقيل امسه مسكني، ): م  819-762/هـ204- 145(داود القيسي نأشهب بن عبد العزيز بو عمرو أب: أشهب - 8

يعترب فقيه الديار املصرية يف عصره بعد ابن القاسم، حمدثا، ثقة، نبيال، حسن وكاتبا له، وباملصريني كان تلميذا البن وهب وباملدنيني، ومبالك، 
- 2/447: ترتيب املدارك.  150الشريازي، طبقات الفقهاء، ص: لترمجته انظر. ما رأيت افقه من أشهب لوال طيش فيه: قال الشافعي. النظر

فؤاد سيزكني، مر س، .    59خملوف، الشجرة، ص.    98ابن فرحون، م س، ص.  239-1/238: ابن خلكان، مصدر سابق.  453
 .1/133: الزركلي، مر س   .  145ص
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 :يف أعراب قطعوا الطريق مالكوبقول  نه أفضل اجلهاد وأعظمه أجرا،أأشهب  وروى
من ﴿: نأ، و1د﴾شهي ومن قتل دون ماله فه﴿ :ث، وباحلديالرومهاد جهادهم أحب إيل من ج

  .          2﴾هرألج أعظم وقتل دون املسلمني فه
شرنا                                            أإذ ال تنكسر شوكتهم هلزمية، كما ؛ بعد اهلزمية3وقتلهم باعهمإتبأمرم أيضا و        

فروى أن اللص إذا أدبر  الباجيه وقتلهم مبا روا ا على إباحة إتباعهملكثرة عددهم، واستظهرن
.                                                                                                           إن كانوا قتلوا أحدا فليتبعوا،وإال فما أحب أن يتبعوا وال  يقتلوا:ابن القاسمعن  4أصبغ
على سبيل  وهؤالء قتل مع أن ظاهر كالمه أن عدم إتباعهم وقتلهم إذا مل يقتلوا إمنا ه:هلم: فقلت

  . االستحباب
وليس  ومنهزمني، ،ويقتلون مدبرين ومقبلني5برك الغمادبلغوا  ويتبعون ول :سحنون وقال      

  .6هروم توبة
 9جرحيهم على8عن التدفيف ألوناحني س يف القضية، وأفتيناهم7هذا أصرح :فقلت هلم      

  جيهز عليه إن  11نهأ سحنونعن  الباجيمنا ملاحكاه  10مصريا بالتجهيز عليه، إذ ال تؤمن كرم،
  
  

                                                
، 1، دار ابن كثري، ط)باب من قاتل دون ماله(تاب املظاملصحيح البخاري، ك: انظر. غلب كتب احلديثأهم مروى يف وحديث صحيح،  - 1

، 1، دار املغين، ط)شهيدو ن من قتل دون ماله فهأو...باب(صحيح مسلم، كتاب اإلميان.  601-600،ص ص2002/ هـ 1417بريوت
 . 85م،ص1998/هـ1419الرياض

، 9، ج)كتاب احلدود( الوليد الباجي، املنتقى شرح موطأ مالكو أبو: انظر". أعظم ألجرهو مال املسلمني فهوإذا قتل دون ماله و:" يف املنتقى- 2
 205م، ص 1999/هـ1420حممد عبد القادر، دار الكتب العلمية، بريوت: ت

 .بياض قدره كلمتني. >> قتلهموبإتباعهم _ << : ب - 3
كان كاتبا البن وأشهب، ومسع من ابن القاسم  فقيه من كبار املالكية،): م 840/هـ225ت (صبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع املصريأ - 4

ابن فرحون، م .  1/240: ابن خلكان، م س.  153الشريازي، م س، ص: انظرلترمجته . ما أخرجت مصر مثل اصبغ: قال ابن املاجشون. وهب
 .1/133: الزركلي، مر س.  66خملوف، م س، ص.  97س، ص

 - رضي اهللا عنه-ملا ابتلي املسلمون أن أبا بكر -صلى اهللا عليه وسلم-يف خرب هجرة النيبوليمن، بالغني املغجمة، مكان يف أقصى ا: برك الغماد -  5
- 1/399: ياقوت احلموي، معجم البلدان :انظر .وقيل هو موضع وراء مكة خبمس ليال. رض احلبشة حىت بلغ برك الغمادأخرج مهاجرا إىل 

 .2/65: ابن كثري، السرية النبوية: انظربكر و حول خرب أبو .   86ص: ألقطارعبد املنعم احلمريي، الروض املعطار يف خرب ا.  400
 .9/206): كتاب احلدود( الباجي، املنتقى - 6
 .>> صرح <<: م - 7
 .9/104): دفف( لسان العرب: انظر.  دفف على اجلريح؛ أي أجهز عليه: التدفيف - 8
 .>>جرحيهم _<< : ل - 9

 .قدره كلمةبياض  >>مصريا منا _<<: م - 10
 .>>أنه _<< : ل - 11
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  .2سحنونومل يره  :أنه ال جيهز عليه،قال 1كتاب ابن املوازيف  ابن القاسموحكى  .خيف كرم
مستغرقوا  هم إذ ،3لناه فيئاوجع بأيديهم من األموال أن تؤخذ، فيما وأفتيناهم       
 ،6مستغرقي الذمموالتقسيم يف أموال الغصاب و 5صاحب التبينيواستظهرنا عليه بكالم .4الذمة

لة أفأردنا جوابكم الشايف يف املس من سيدي فالن،وفلم يكن هلؤالء كالم إال مسعنا من فالن 
أبقى اهللا للمسلمني  .عليه غريكم ال من يعولولة ، أكلها،إذ ليس يف مغربنا هذا من يستفىت يف املس

  .بركتكم، والسالم عليكم
مجيع ما ذكرمت من قتال هؤالء وجهادهم  احلمد هللا،.7بركاتهووعليكم رمحة اهللا : فأجاب       

ال  حق صحيح ،واإلشارة لثواب جماهدم ورجحانه على جهاد الكفار غري مبتدئني قتال املسلمني
ال  اإلجهاز عليهم،ويف هروم  تباعهموإ ذكر من استباحة أمواهلم كذلك ماوينبغي ملسلم خمالفته،

ألنه منكر ملا علم  ذلك عندي كفر منه،و معاند يف احلق، وأ يشك يف ذلك إال مغرق يف اجلهل،
فقد أمجعت الصحابة على  إن كان يعلم أن هؤالء البغاة على ما وصفوا به، ،من الدين ضرورة

                                                
حممد بن إبراهيم بن زياد املواز من أهل اإلسكندرية، انتهت إليه رئاسة املذهب املالكي ): م 894او882-776/هـ281- 180(ابن املواز- 1

يعرف أيضا ور يف املذهب، مشهوو هوكتابه املقصود هنا يعرف باملوازية، وكان له فضل كبري يف تبويب فروع الفقه املالكي، ومبصر يف عصره، 
: عياض، املدارك.  150الشريازي، م س، ص: انظر".  وعبهاوأبسطها كالما، وأجل كتاب ألفه قدماء املالكيني، و أه" :بكتاب حممد، قال عياض

حممد إبراهيم علي، .  5/294: الزركلي،مر س.  159فؤاد سيزكني، مر س، ص.  233-232ابن فرحون، م س، ص ص.  3/72-73
 .137-136صطالح املذهب، ص صا

 .9/206): كتاب احلدود( الباجي، املنتقى - 2
املخالف يف و احملارب، أو املأخوذ من مال الكافر، أو هوما مل يوجف عليه، : اصطالحاوما بعد الزوال من الظل، و الرجوع، أ: لغة:  الفيء - 3

الفضل أيب : ت، )كتاب اجلهاد( جب، جامع األمهاتابن احلا: انظر.  مما سوى الغنيمة غريهاواملصاحلة على جزية، و الدين بال قتال، إما باجلالء، أ
 .1/124): فيأ( لسان العرب.  4/59: تفسري ابن كثري.    137، صم2004بريوت ،1ط ،كتب العلمية، دار البدر الدين العمري

  أفرادهواستيفاء شيء بتمام أجزائه : اصطالحاوالشمول، و االستيعابو هومن االستغراق : مستغرق كلمتني؛ مركب من: مستغرق الذمة - 4
األمان والذي يشمله العهد و ه: بالتركيب جند أن مستغرق الذمةو. الذي يدخل يف عهد املسلمني : األمان، والذميوبالكسر؛ العهد : الذمةو    

بعض وقاطع الطريق، ومستغرق الذمة بالظلم كاملكاس، " :صاويقال ال. لكنه ال حيفظ العهدومسؤولياته، ويف بالد اإلسالم  مع حتمله واجباته 
يقصد م هنا األعراب املعتدين على ورض اإلسالم، أاللصوص يف وقطاع الطرق، ويطلق هذا املصطلح ذا املفهوم على احملاربني، و".  األمراء

: ، نشر)تنبيه ورث املفلس أباه( على الشرح الكبري ، احلاشيةالصاوي أمحد: انظر.  قطع الطريق فيترتب عليهم القصاصوالسلب والسكان بالنهب 
الس الوطين للثقافة والفنون  وطبع عبد الستار أمحد فراج، إشراف: ت، )غرق( تاج العروسالزبيدي، .   7/316: ت-موقع اإلسالم، د

  .26/242: م2001الكويت  ،1، طالكوييت
 .34- 33م، ص ص1984/هـ1404، الكويت1، ط4اإلسالمية، ج الشؤونو ف، وزارة األوقاةاملوسوعة الفقهي    

 .>> صاحب التنبيه <<: ر.               >>صاحب التقييد<<  :ب، م - 5
مل يذكر وأليب األزهر حيىي بن حممد بن الوليد البلنسي، " التبيني يف حكم أموال املستغرقنيوالتقسيم " :يف إيضاح املكنون ذكر مؤلفا بعنوان - 6

 .1/315: إيضاح املكنون ،إمساعيل باشا البغدادي: انظر.  لعله املقصود هناوفاته، سنة و
 .>> بركاتهورمحة اهللا تعاىل  << :ب، م - 7
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 ،3رضي اهللا عنهما بوجوب قتال مانعي الزكاة 2كر الصديقأيب بلقول  1عمرحقيقة رجوع 
                                                                                .اهللا أعلموفكيف بصفة هؤالء املسئول عنهم؟ 

  4]نسائهم إال إذا قتلوا املسلمنيوال يقتل األسرى من أطفال أهل احلرب [2جه
سروا، وقد كانوا حياربون مع أنسائهم إذا وعن أطفال احلرب  5قهاء بالدنابعض ف وسئل  

 ملقاتلتهم؟ 6كيف إن مل يكن منهم إال محل احلجارةوهل حيكم هلم حبكم الذكور الكبار؟.كبارهم
يقتلون إن  وأ دفعا يصدهم عن القتال،7هل جتب مدافعتهم كيف إن برزوا للقتال على أرجلهم؟و

عاملهم و ذميهموما احلكم يف شيوخهم الذين ال قوة هلم على القتال ،وقتاهلم؟ أمكن قتلهم يف حال 
  املنفرد يف كنيسة لعبادة آهلتهم ؟

النساء يا مطلقا، مل خيتص به حالة، لكن وأن النهي ورد عن قتال األطفال  علما: فأجاب  
 ودافعنا راجال أولنا من برز من هذين الصنفني لقتا: ف علماؤنا يف ذلك بدقيق نظرهم، فقالوارتص

                                                
أول من لقب بأمري و، ثاين اخللفاء الراشدين صحف وبن نفيل القرشي العدوي، أب): م644 -584/هـ23-ق هـ40(اخلطاب عمر بن  - 1

بالفاروق، تويف  -سلموصلى اهللا عليه -غريها، لقبه الرسولومصر والشام وفارس وشرف على فتوح العراق وأعدال ، وما اآلفاق حك املؤمنني، مأل
،  3ابن سعد البصري، الطبقات الكربى، ج: انظر.  أيب لؤلؤة اوسي، بعد أن حكم زهاء عشر سنني قبلشهيدا بعد ثالث ليال من طعنة غيلة من 

إحياء التراث العريب،  ابن األثري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار .376-265،ص ص1968، بريوت 1در، طإحسان عباس، دار صا: ت
 .  4/46: الزركلي، مر س .7/385:ابن حجر، ذيب التهذيب.  512-2/511:ابن حجر، اإلصابة. 78-4/52: هـ1377بريوت

صلى اهللا -افة عثمان بن أيب عامر التميمي القرشي، خليفة رسول اهللاعبد اهللا بن قح): 634-573/هـ13-ق هـ51(بكر الصديقو أب - 2
كانت العرب تلقبه بعامل واحللم، وأفضل البشر بعد األنبياء، كان عظيما، غنيان موصوفا بالرأفة وأول من آمن به من الرجال، و، -عليه وسلم

ابن حجر، .  224-3/205: ابن األثري، أسد الغابة  .213-3/169: طبقات ابن سعد: انظر.  قريش، تويف بعد حوايل سنتني من خالفته
 .4/102: الزركلي، مر س.   236-2/233: ابن حجر، ذيب التهذيب.  277-5/276: اإلصابة

بكر الصديق بعد وفاة و هنا إشارة إىل أهم عقبة واجهها أبو.  اإلصالح من باقي النسخو، >> مانع الزكاة <<: م والنسخةيف األصل  - 3
منعوين و اهللا لو: "رفضهم إخراج الزكاة، فكان رده حازما بقولهوهي ارتداد بعض القبائل العربية عن اإلسالم، و -صلى اهللا عليه وسلم-لنيبا

حد من أصحاب رسول أما بقي : "قال عمر بن اخلطاب. على الصالةرسوله جلاهدم عليه كما أجاهدهم وما فرض اهللا -يف رواية عناقاو -عقاال
فشرح اهللا صدره من القيام بأمر اهللا ...طابت نفسه على ترك الزكاة ملن منعها غري أيب بكروال غريي إال وال أنا ،  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا

  .الصحابة سلموا يف األخري برجاحة رأي أيب بكر يف مقاتلة مانعي الزكاةولكن عمر و، "ق بالناسفأر: "وقول عمر أليب بكر". فعرفت انه احلق
  .2/206: م1987/هـ1407، بريوت1، دار الكتب العلمية، طابن األثري اجلزري الكامل يف التاريخ: انظر
 .57/213: م1998/هـ1419، بريوت1علي شريي، دار الفكر، ط: ت، ابن عساكر، تاريخ دمشق   

 !8: جعل املسالة رقم 1/332: يف نشرية حساينو.  2/113): نوازل اجلهاد( مقترح يف املعيارو العنوان مطابق ملا ه - 4
 ).العباس املريضو سئل الفقيه أب: ( 2/113: املعيار - 5
 .>> حجارة<< : ر - 6
 .2/622): نفح( ابن منظور، لسان العرب.  إذا ماطلته: دافعت فالنا حبقهواملماطلة، والدفع، واملضاربة، واملكافحة، واملنافحة، : املدافعة - 7
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مل نفعل  وفال لوم، ألن ل 1ن أدى ذلك لقتلهإف حجارة، فلنا مقاتلته، وه أاعص وراكبا بسالحه أ
  .حرام يف قتل نفسه 3ألدى لقتلنا،  مع استطاعتنا على كفهم، واملتسبب 2وتركناهم وقتالنا

وأما  .ألطفال احملقق صغرهمبعدها فال يقتل ا ووأما املأخوذ منهم أسريا وقت املدافعة أ        
 ابنو، 5صلى اهللا عليه وسلم يف بين قريظة لفعله 4ابتداء املشكوك يف بلوغه فاألكثر ال يرون قتله،

  .     ممن يرى قتله القاسم

ن كن يقاتلن بالسالح ففي قتلهن بعد أن يرد القتال وأسرهن خالف، فمن إأما النساء فو
، فكان ذلك موجب إباحة قتلها، 6منا يباح قتلها يف وقت احملاربةنا من منع قتل املرأة، ألنه إئعلما

بعد األسر اعتبارا جبوازه حالة  7ومنهم من أجاز قتلهن.واآلن ذهب املانع، فارتفع لزواله عنها القتل
إن كانت هذه قتلت أحدا حالة مقاتلتها قتلت، وإال فال، وأجراها : ومنهم من فصل فقال.قتاهلا

أن املقاتلة  8الواضحةوعلى هذا قال يف .كم احملارب إذا ظفر به بعد أن قتلهذا القائل على ح
ال يقتلن إال أن يقتلن برميهن أحدا  ،ومن حيث ميكنهنأ ،9رالسو يعين من أعلى منهن باحلجارة؛

                                                
 . >>لهإىل قت <<: ح، ر، م - 1
 .بياض قدره كلمة >>قتالناو _<<: ل  - 2
 .>>واملسبب<< : م  - 3
 .>>اقتداء  <<: ر   - 4
قد وفدوا إىل املدينة بعد احتالل الرومان لفلسطني عام و -صلى اهللا عليه وسلم-حد أحياء اليهود يف املدينة على عهد الرسولأ: قريظةو بن - 5

وهنا إشارة إىل حكم الصحايب . 24م، ص2003/هـ1424، بريوت 1لرحيق املختوم، دار الفكر، طاصفي الدين املباركفوري، : انظر. م70
سيب الذرية وحتالفهم مع قريش ضد املسلمني يف غزوة اخلندق، حيث أمر بقتل الرجال، وهـ بعد خيانتهم العهد، 5 قريظة سنةسعد بن معاذ يف بين

نبت، أكنت غالما فوجدوين مل وكان رسول اهللا قد أمر أن يقتل من بين قريظة كل من أنبت، ": وعن عطية القرظي قال. تقسيم األموالوالنساء و
  .3/241: ابن كثري، السرية النبوية  :انظر".  فخلوا سيبلي

، دمشق 2كر، طسعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، دار الف: انظر. املقاتلة: بفتح الراء والباء من حارب مبعىن قاتل، فاحملاربة :احملاربة -  6
 .84هـ، ص1408/م1988

 .>>قتلهم<<:ر -  7
<< :كتاب يف الفقه املالكي لعبد امللك بن حبيب السلمي وصفه احلميدي بالكتاب الكبري على أبواب الفقه،وقال القاضي عياض :الواضحة -  8

  .هـ4و3الفقهية يف األندلس يف القرنني  وذكر انه ألف على عشرة أجزاء، ويعترب من أهم الكتب. >>الواضحة يف السنن مل يؤلف مثلها
، القاهرة 3إبراهيم األبياري، دار الكتاب اللبناين واملصري، ط: تاحلميدي، جذوة املقتبس يف تاريخ علماء األندلس، : حول الكتاب انظر

ابن اخلطيب، . 2/313: 1954ابن الفرضي، تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس، القاهرة: عياض، املدارك. 2/448: م1989وبريوت
 ،وفيه أن الواضحة خ يف خزانة الرباط4/157: الزركلي، األعالم.115-111حممد إبراهيم علي اصطالح املذهب، ص ص. 3/422: اإلحاطة

 .>>الصور <<  :ل م، ح، -  9
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حالة املقاتلة مبثل ما قاتلت به، وأما إن مل يكن منهن إال  1قتاهلا وقتلهاسحنون فيقتلن، وأباح 
  .   االستغاثة فال يبيح ذلك قتلهنوإعانتهن بالصياح واهلن حراسة رج

ال وال يستعان برأيه ومن أهل اإلسالم،  2من ناوهلم حملاربة ضة هلم وأما الشيوخ الذين ال
ال يلتمس منه تدبري، وال حجارة، و ،وال يعني حبمل سالح ،ال يفرو ،املقعد الذي يكروبتدبريه،
ابن ،وال  3ابن املاجشونمل يبح ذلك واملريض ، وقتل األعمى قتلهم مباح،كما ي سحنونفقال 
؛ يف حال قال بعض شيوخنا احملققني هذا خالفومثله عن مالك، و، 5ابن حبيب، وال  4وهب

  .  إال فالوتدبري قتل، وفمن كان له من هؤالء رأى 

بري، وأما الراهب املتخلي عنهم لعبادته ومل يدخل معهم يف مشورة وال بعث إليهم بتد
أن من وجد  الواضحةيف و. قيل يقتل لعموم األمر بقتال الكفارو.نه ال يقتلأفاملشهور من مذهبنا 
من قاتل منهم و،ويعرف بسيماه،  6دار فحكمه حكم املنقطع يف صومعته ومن الرهبان يف غار أ

اخلوف مل يقتل إن قال هربت ألجل ،ذ خأُيهرب راهبهم معهم فوإذا ازم جيش الكفار، و .قتل
. أن حيبسوه عندهم ،خيربهموعليهم  وخافوا أن يدل العدووللمسلمني إذا ظفروا بالراهب . منكم
  .  اهللا تعاىل أعلمو

                                                
 .سهو من الناسخ. >>قتلها_<<  :ح -  1
 .اسخوهو خطأ جلي من الن. >>قلوم<<:م.   >>ناوهلم_<<: ل -  2
التيمي بالوالء، أبو مروان، فقيه مالكي فصيح، دارت ): م827/هـ212ت(عبد امللك بن عبد العزيز املاجشون بن عبد اهللا : ابن املاجشون -  3

  .هـ213وجعل الشريازي وفاته سنة ". الورد:وابن املاجشون معناه بالفارسية :"قال النباهي املالقي. عليه الفتيا يف زمانه، وعلى أبيه قبله
الزركلي، :      ابن خلكان. 179النباهي املالقي، املرقبة العليا، ص.  252فهرست ابن الندمي، ص.  148الشريازي، طبقات الفقهاء،ص: انظر

     .4/160:مر س
-125( هو عبد اهللا بن وهب بن مسلم الفهري القرشي املصري، أبو عبد اهللا: والصواب ما أثبتنا، وابن وهب. >>ابن وهبيب<<:ح -  4

اثبت الناس يف فقه مالك، صحبه طويال، وهو الوحيد الذي لقبه مالك بفقيه مصر، كان حمدثا، ومفسرا، وفقيها، له ): 812-743/هـ197
 الشريازي،: انظر".  هو أفقه من ابن القاسم:"قال عياض. وغريها" املوطأ الصغري"، "املوطأ الكبري"، "مساعه عن مالك"تآليف حسنة مفيدة منها 

خملوف، شجرة . 3/36: ابن خلكان، م س.  هـ196، وفيه رجح وفاته سنة424-2/421: عياض، املدارك.  150طبقات الفقهاء، ص
 .144فؤاد سيزكني، مر س، ص.  59-58النور، ص

كي مشهور، فقيه مال): 852-790/هـ238-174(عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي، أبو مروان، القرطيب: ابن حبيب -  5
ابن : انظر. ولد يف البرية، كثري احلديث والشيوخ، تفقه باألندلس مث رحل إىل املشرق ولقي بغض أصحاب مالك كابن املاجشون، ومطرف وأصبغ

. 154ابن فرحون ، الديباج، ص. 315-1/312: تاريخ ابن الفرضي. 448-2/447: احلميدي، م س.  423-3/420: اخلطيب، اإلحاطة
 .  4/157: الزركلي،مر س.  148سيزكني، مر س،ص.  1/331: ح الطيباملقري، نف

  : انظر.  بيت جيلس فيه عباد النصارى ينقطعون فيه للعبادة مثل الرهبان وغريهم: ، ج صوامعسكون الواووامليم وبفتح الصاد  :الصومعة -  6
 . 278هـ، ص1408/م1988، بريوت2س للطباعة والنشر، طحممد قلعجي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائ. 21/358: الزبيدي، تاج العروس
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  1]اخلروج باملرأة واملصحف للحرب[3جهٍ 
دمره  وبالد العد ومن غريها حترك الناس لغز وأ 2أهل اجلزيرةأيضا عن رجل من  وسئل         

، 3، وأراد هذا الرجل التوجه معهم بزوجته الحتياجه إليها يف ضرورياتهاهللا وحماصرته يف حصنه
هل . أن يشكل عليه شيء عند قراءته فينظر فيه توقياوحيمل مصحفه ليقرأ فيه رغبة يف األجر، و

، 4يف املوسطة ووما تقول أيضا يف مركب املسلمني التقى مع مراكب العد يباح له ذلك أم ال؟
هل للمغلوب أن يستبسل للقضاء حىت . القتل وال حمالة، إما الغرق، أ5بوأيقن املسلمني بالعط

  .خيتار موتا على موت؟ وأ  ؟6يدركه املوت مبا أراده اهللا
فقد كان    إن كان هذا املتوجه بامرأته مع جيش تؤمن السالمة معه غالبا فله ذلك،: فأجاب       

حديث وحبر،  وسواء كان ذلك يف بر أوغزو، خيرجن لل صلى اهللا عليه وسلمالنساء يف زمن النيب 
  إن كان اجليش قليال  ال يؤمن معه العطب فال خيرج ا خيفة أنو. أصل يف الباب 7أم حرام

  .عن ذلك أحتصل بيد العدو، وال خفاء مبا ينش 
  فتناله يد الكفار  ومن األحوال خيفة سقوطه بيد العد 8وأما املصحف فال يرفع إليها حبال       

                                                
 !.4:،بيد أن هذا األخري جعل املسألة يف الرتبة1/314:، وكذلك يف نشرية حساين2/114): نوازل اجلهاد (يف املعيارو العنوان مطابق ملا ه -  1
 .أهل األندلس: أهل اجلزيرة -  2
 .>>ضرورة<<:ب -  3
: هـ لإلشارة إىل مكان ما بعبارة305وقد جاء ذكر هذه الكلمة يف املقتبس يف أخبار سنة . ط البحر وعرضهلعل املقصود ا وس: املوسطة -  4
شامليطا، املعهد - ، اعتناء، ب5ابن حيان القرطيب، املقتبس، ج: انظر...". خرب مهلك اخلبيث عمر بن حفصون صاحب ببشتر وأعماهلا من املَوسطة"

 .138م، ص1971مدريد  االسباين العريب للثقافة،
 .1/610): عطب(ابن منظور، لسان العرب: انظر.    اهلالك: العطب -  5
 .سهو من الناسخ. >>مبا أراده اهللا_<<: ح -  6
صحابية جليلة كانت حتت الصحايب عبادة بن الصامت، وكانت خترج للغزو، : أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد النجارية األنصارية -  7

م، وحتققت فيها 647/هـ27وقائع، كما غزت يف البحر مع معاوية يف فتح قربص، فسقطت عن بغلتها فماتت ، ودفنت ا حويل عاموتشهد ال
-وحديث أم حرام صحيح متواتر يف كتب األحاديث، وملخصه انه. بأن تكون من األوائل يف غزو البحر –صلى اهللا عليه وسلم -بشرى الرسول

ناس من أميت  ﴿: إىل قباء دخل على أم حرام فتطعمه، وتفلي رأسه، فتام مرة واستيقظ ضاحكا، فاستفسرته فقال عليه السالم كان إذا ذهب
مث نام ثانية فرأى مثل . يا رسول اهللا أدع اهللا أن جيعلين منهم، فدعا هلا: ﴾ ، فقالت...عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا يركبون ثبج هذا البحر

ابن حجر، . 435-8/434: طبقات ابن سعد: انظرلترمجة أم حرام . ﴾أنت من األولني ﴿: ن جيعلين منهم، فقالاألوىل، فقالت ادع اهللا أ
اإلمام مالك، : انظروحول احلديث النبوي .  2/172: الزركلي، مر س.  50-2/49: ابن اجلوزي،صفة الصفوة.  424-4/423: اإلصابة
باب غزو (صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري.  272-271م، ص ص2006قاهرة طه عبد الرؤوف سعد، ال: ت، )كتاب اجلهاد(املوطأ

. 1052، ص1912: ، رقم)باب فضل الغزو يف البحر(صحيح مسلم، كتاب اإلمارة.  711-710، ص ص2877: ، رقم)املرأة يف البحر
 .268: ، رقم1/527: صحيح األلباين

سقط حوايل سطرين من النسخ يف املنت، غري أن الناسخ تدارك ذلك يف احلاشية مع . >>فال يرفع إليها حبال...حديث أم حرام_<<: ب -  8
 .>>وأما املصحف فال<<، >>فال خيرج<<:ضمور العبارتني
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وقد قال كثري من علمائنا يف مسلم باع .عن السفر به ألرض الكفرة 2النهي جاء ، وقد1يمتهنونهف
فسخ شراؤه لكنه جيرب ينه يفسخ بيعه صونا له أن ميسه الكافر، وقيل ال أ حريبمن  3جبهله مصحفا

ذا أال ترى أن عبد النصراين اليهودي إ. على بيعه، وكذلك اخلالف فبمن باع منهم عبدا مسلما
 .4واهللا أعلم !حلرمة املسلم، فكيف باملصحف ،نه يباع عليه وال يترك بيدهإأسلم ف

  5]من قتل قتيلني متعاقبني فله سلب األول[4جه                            
قتيلني  7قتل ولو: كتاب اجلهادعن قوهلم يف  6عبد اهللا بن مرزوق واإلمام احلافظ أب وسئل       

قال من قتل منكم  وول. له اإلمام إن قتلت قتيال فلك سلبه، فله سلب األول فقطمتعاقبني من قال 
فانظروا الصورة األوىل فإا مشكلة على .8أكثر سلبهم وقتيال فله سلبه، فلمن قتل منهم قتيال أ

  حر، وإذا قال إن وضعت غالما فه: 9خمتصر الوقارويف . ن النكرة يف سياق الشرط تعمأالقول ب
  .مني، عتق األول منهما خروجا، وهذا كفرع إن قتلت قتيال فتأملوهفوضعت غال 

على مقتضى مذهب  10امفيه سحنوناجلهاد فجواب  تااحلمد هللا، أما مسأل: فأجاب       
 ﴿:املخالف،وذلك احلكم يشهد ملا اعتربناه يف عموم شيطانا يف بعض كالمنا على قوله تعاىل

على  12يس بالوضع، بل مبا عرض له من كونه حمموالن ذلك العموم لأ، و11نا﴾نقيض له شيطا
غريه، فال  وكل فرد من أفراد اللفظ العام، فعمومه حلمله على العام شرطا، كان ذلك العام أ

                                                
 .>>فيمتهنوه << : ح، ل -  1
 .>>صلى اهللا عليه وسلم << : +أي. >>وقد حاء النهي صلى اهللا عليه وسلم << : م -  2
 .>>مصحفا _<< : م -  3
 .>>واهللا تعاىل أعلم << : ح، ل -  4
، غري أنه جعلها يف 320-1/316: ، وكذلك يف نشرية حساين103-2/101): نوازل اجلهاد(العنوان مقترح، واملسألة بال عنوان يف املعيار -  5

 !5: الرتبة
وسئل من قبل << :2/101:يف املعيار.   >>أبو عبد اهللا << :، ويف احلاشية استدراك لكلمة>>سيدي حممد بن مرزوق << : ب -  6

 .>>القاضي أيب حيىي بن عقيبة شيخ شيوخنا أبو عبد اهللا حممد بن مرزوق 
 .سهو>>قتل _<< : م -  7
 .سهو>>سلبهم _<< : ر -  8
، كان )هـ264ن او263، او269ت(بتخفيف القاف، كتاب يف الفقه املالكي لصاحبه أبو بكر حممد بن أيب زكريا الوقار: خمتصر الوقار -  9

جزءا، وكان أهل القريوان يفضلونه على  17الكبري منها يف: ظا للمذهب، تفقه بابيه وابن عبد احلكم، واصبغ، وألف الوقار خمتصرين يف الفقهحاف
ابن فرحون، م س، .  3/91: عياض، ترتيب املدارك.  154طبقات الشريازي، ص: انظر.       خمتصر ابن عبد احلكم، كما ألف املختصر الصغري

 .  139حممد إبراهيم علي، اصطالح املذهب، ص.  68خملوف، شجرة النور، ص.  234ص
  .>>أما مسألة اجلهاد فجواب سحنون فيها<< : ب، ح، ر، ل -  10
 .﴾ ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهوله قرين﴿ : ، ومتام اآلية قوله تعاىل36: سورة الزخرف -  11
 .234م، ص 1991عبد املنعم احلنفي، دار الرشاد، القاهرة : تاجلرجاين، كتاب التعريفات، : انظر. هو األمر يف الذهن: احملمول -  12
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؛ 1فرغيخصوصية لكونه يف سياق الشرط ، كما تقول يف الكل االفرادي كل رجل يشبعه 
ال  رط وإمنا عم حلمله على العام،ن كان نكرة يف سياق الثبوت، وال شأفالرغيف هنا عام، و

  .من غري ألفاظها للقرائن املنفصلة]و44[وال ارتياب يف استفادة العموم   لوضعه للعموم،
ال  ،3موضوع القضية الكلية ووه عام، 2لكونه بعض حممول علىشيطانا واحلاصل إن عموم        

 4ومن يعش: يف قوله منون ك فرق يف إفادته العموم هنا بني إذ ال؛ لكونه يف سياق الشرط
 ،إن ع، ومل يعرض للمذكور ممناملذكور مع  لقتيالوقد عرض ذلك  .موصولة وشرطية، أ

املذكور يف صلة من جيب أن يكون عاما،ككونه  قتيالوذلك أن  على أصل من عدم العموم،5فيبقى
يصدق قتيال ن كانت شرطية فلكونه من متامها، فكما يصدق من على كل قاتل إو. يف صلة العام

نكرة يف سياق الثبوت،  إنقتيال املذكور مع و. بعده على كل قتيل، فللقاتل سلب األول واآلخر
متعلق للفعل املطلق لكونه مثبتا، وفاعله ال عموم فيه  ومل يعرض له اعتبار عموم، وإمنا ه

أول  ، فيبقى على أصله من اإلطالق، ووجب أن يكون للقاتل سلب األول خاصة،ألنه6لتشخصه
وما زاد عليه ال يدخل إال  فيحمل عليه لتحققه، الدرجات اليت صدق فيها ذلك املطلق،

إن دخلت : احلنث يف مثل ويزداد هذا الطريق وضوحا مبا تقرر يف األميان أن. بدليل،واألصل عدمه
فظ أكلت خبزا فأنت طالق،ال يتكرر بتكرر الفعل، وإمنا يتكرر احلنث بتكرره إن كان ل وأ دارا ،

  .   يدل عليه،كمهما وكلما، واضطرب يف مىت
أما . حمل الرتاع وقتلت قتيال قضية ال عموم يف شيء من أجزائها،إال مبا ه7إن :وحاصله       

بإطالق لفظ إن، واملهملة يف قوة  9ن اإلمهال يف الشرطيات املتصلةأل مهملة، فألا8الصورتبار باع

                                                
  .                               اخلبزة مشتق من ذلك، واجلمع أرغفة ورغفان: كتله بيديه، والرغيف: من رغف الطني يرغفه رغفا: الرغيف -  1

 .9/124): رغف(لسان العرب: انظر
 .>>على _<< : ح -  2
 . 354معجم لغة الفقهاء، ص.    210اجلرجاين، م س، ص : انظر.  هي اليت متثل قاعدة تنطبق على مجيع جزيئاا: القضية الكلية -  3
 .بياض >>ومن يعش_<< : ل -  4
 .>>ومل يعرض للمذكور مع إن فيبقى_<< : ح -  5
  .>>لتشخيصه << : ح -  6
 .>>أن إن << : ب، ح، م -  7
. كل، بعض، ال كل: هو اللفظ الذي يدل على مقدار احلصر مثل: والسور.    2/102: ، وكذلك يف املعيار>>السور << : ر، م ب، -  8

السور عند املنطقيني هو اللفظ الدال على كمية األفراد يف القضايا احلملية كلفظ كل، وبعض، وعلى كمية األوضاع يف القضايا : "قال التهانوي
، بريوت 1عبد الرمحن عمرية، دار اجليل، ط: تابن سينا، النجاة يف املنطق واإلهليات، : نظرا".  لما، ومهما، ومىت، وليسك: الشرطية كلفظ

 .3/163: م1972ة املصرية للكتاب، القاهرة لطفي عبد البديع، اهليئة العام: تالتهانوي، معجم اصطالحات الفنون،  .  23م، ص1992
 .>>املتصلة _ << : ر -  9
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وأما باعتبار موضوعها فألا . على اجلزئية يف مجيع متعلقاا2، فتحمل1اجلزئية،ألا املتحقق فيها
 3رسوإذ  ؛مقام السور الكليألا ملا كانت عامة قام ذلك  ومن قتل قتيال قضية كلية، شخصية،

ن ما ذكروه من مبنحصر فيما ذكره املنطقيون، أل وليس هوالقضايا الكلية ما دل على عمومها، 
، 4رضي اهللا عنهم ابن عرفة: ال، كذا نص عليه شيوخنا منهمعلى سبيل املث وذلك إمنا ه

  .، وغريهم من احملققني6اابن سينو، 5التفتازاينو
مل يعم قتيل املذكور مع إن، ملا تناول كل من يصدق عليه هذا اللفظ، بل  ول: ن قلتإف       

             .ليس كذلكويكون خاصا ببعضه، 
أقسام، وهذا نه يصدق على كل من يصلح له على البدل أو ن عنيت عموم الصالحيةإ :قلت      

ن عنيت عموم الشمول املستغرق لكل ما يصلح له ضربة إو. معىن عموم املطلق، وليس الكالم فيه
إىل  10الذخريةيف  9القرايف، وقد أشار 8حمل الرتاع والذي ه 7لةأأول املس ون هذا هأل فممنوع،

                                                
 .>>املتحقق فيها<< : ل -  1
 .>>حتمل<< : ر -  2
 .>>صور << : ح -  3
 .>>رضي اهللا عنه<< : ب -  4
من أئمة العربية والبيان واملنطق، ولد ): م1390-1312/هـ793-712(مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاين، سعد اهللا : التفتازاين -  5

".  شرح األربعني النووية"، "ذيب املنطق: "من أهم كتبه. قند حىت تويف ا، ودفن بسرخسبتفتازان من قرى خراسان، وأبعده تيمورلنك إىل مسر
  .7/219: الزركلي، األعالم.     4/214: ابن حجر، الدرر الكامنة: انظر

احب الفيلسوف، الرئيس، ص): 1037-980/هـ428-370(بن سينا، أبوعلي، شرف الدين ) علي(احلسني بن عبد اهللا: ابن سينا -  6
أصله من بلح، ومولده يف خبارى، وتقلد الوزارة يف مهذان، كلن له ميل إىل دعوة القرامطة . التصانيف يف الطب، واملنطق، والطبيعيات، واإلهليات

: كتاب أشهرها خلفت آراؤه ومؤلفاته جدال بني العلماء املسلمني، وام مبواالة التشيع واإلحلاد كما قال ابن تيمية، وصنف حنوا من. الباطنيني
ابن خلكان، وفيات : انظرلترمجته ". Avicenne" ؛ الذي ترجم إىل الالتينية، واشتهر ابن سينا يف أوربا باسم"القانون يف الطب"

  .242-2/241: الزركلي، األعالم.  162-2/157:األعيان
 .>>املسألة _ << : ح، ل -  7
 .>>الذي هو أول الرتاع << : ب -  8
من علماء املالكية، أصله من صعيد مصر، ): م1285/هـ684ت( د بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي، شهاب الدين أمح: القرايف -  9

ونسب إىل القراقة ومل يسكنها، وجعلها بعضهم إحدى قبائل صنهاجة وحملة مبصر، كان إماما يف أصول الفقه وأصول الدين، عاملا بالتفسري 
اإلحكام بني الفتاوي "يف مذهب مالك، "الذخرية: "له مصنفات جليلة أمهها. ة والشعر واخلالف بني الفرقواحلديث وعلم الكالم والنحو واللغ

 .95-1/94: الزركلي، مر س.   67-62الديباج املذهب، ص ص:  انظر.    وغريها" واألحكام
صلى اهللا عليه -ذخرية، وهو ذخرية إن شاء اهللا املعاذ لقولهمسيته بال: "أشهر مؤلفات القرايف يف الفقه املالكي، وعن ذلك يقول صاحبه: الذخرية -  10

". ﴾، وهو ذخرية لطلبة العلمإذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث؛ علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صاحل يدعو له﴿ : -وسلم
حممد حجي، : ت، )مقدمة الكتاب(القرايف، الذخرية:  انظر   .املدونة واجلواهر والتلقني واجلالب والرسالة: وذكر أنه حمصول مخس كتب للمالكية

 .413-411حممد إبراهيم علي، اصطالح املذهب، ص.  40- 39، 1/36: 1994، بريوت1دار الغرب اإلسالمي، ط
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يقتضي 1مع أن كالمه يف النسخة اليت طالعت منه ،ال خيلص لة بكالم أظنهأتوجيه حكم هذه املس
  .فتأملوه نقلهأعكس احلكم املنقول، ومل أجد يف الوقت غريها، فلذلك مل 

يف  2حممد وأبما ادعيتموه من العموم يف قليال املذكور مع من ينتقض مبا حكاه : ن قلتإف     
مع قوم  5إذا قاتلنا اخلوارجو: نصهو 4ابن سحنون كتاب عن3النوادربعض أبواب هذا الفصل من 

ن من قتل خارجيا فليس إمن أهل احلرب استعانوا م علينا، فقال اإلمام من قتل قتيال فله سلبه، ف
  .العموم 8يفنافهذا ي. 7انتهى 6له سلبه وله سلب احلريب

يف هذا املقام من إمنا يعم اللفظ ما يصح أن يراد به باعتبار املقامات، والذي يراد بالقتيل : قلت    
فكما  ن حل قتله حال القتال، مل حيل ماله،إو 9ماله، وهم الكفار احلربيون، واخلارجيوحيل دمه 

، كذلك ال يدخل 10كافر، وال يكسر عمومه وحيل يف هذا اللفظ املقتول ظلما من مؤمن أ ال
                                                

  .3/122): كتاب اجلهاد(القرايف، الذخرية : وانظر ما يوافق هذا الكالم عند. >>منها << : ب -  1
فقيه مالكي ذائع الصيت، درس على كبار ): م996-922/هـ386-310( بن أيب زيد عبد الرمحن النفزي القريواين عبد اهللا: أبو حممد -  2

مالك فقهاء القريوان كابن اللباد وأيب العرب متيم، كما رحل إىل احلج، وأجازه بعضهم مساعا، كان عاملا، جليال، حافظا للمذهب، حىت لقب بـ 
  :  انظر".   النوادر والزيادات"، "الرسالة: "، أشهر مؤلفاته"الشيخان واحملمدان والقاضيان لذهب املذهبلوال : "الصغري، وقال بعضهم
.  137-136ابن فرحون، الديباج، ص.  497-4/492: عياض، املدارك.  253فهرست ابن الندمي، ص.  160طبقات الشريازي، ص
 .350صطالح املذهب، صا.   173-166فؤاد سيزكني، مر س، ص. 96خملوف، الشجرة، ص

أشهر كتب ابن أيب زيد القريواين،ومن أوسع مصادر الفقه املالكي وأوثقها، مجع ": النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات" -  3
اع، وقد ذكر أبو حممد يف م، وحفظ مساعات خمتلفة عن مالك، وكبار فقهاء املذهب من الضي9/هـ3لب ستة أمهات الفت بعد املدونة يف القرن

 .355اصطالح املذهب، ص. 15- 1/12): مقدمة الكتاب( النوادر والزيادات: انظر.  مقدمة كتابه السند الذي روى عنه هذه األصول
ى عن وأما كتب ابن سحنون فعن حممد بن موس: "أحد الكتب املبثوثة يف كتاب النوادر والزيادات، قال ابن أيب زيد: كتاب ابن سحنون -  4

  .14-1/13: مقدمة النوادر والزيادات".   سحنون، وبعضها عن حممد بن مسرور
، فقيه مالكي، كثري )870-817/هـ256-202(هو حممد بن عبد السالم سحنون بن سعيد التنوخي القريواين، أبو عبد اهللا : أما ابن سحنون

، ومل "ما أشبهه إال بأشهب: "، توسم فيه أبوه اإلمامة منذ الصغر حيث قال فيهالتصانيف، مل يكن يف عصره أمجع منه لفنون العلم، رحل إىل املشرق
- 1/443: املالكي، رياض النفوس.  132-129طبقات أيب العرب متيم، ص ص: انظر".  كتاب آداب املعلمني:"تصلنا إال بعض مؤلفاته منها

-6/204: الزركلي، مر س.  70الشجرة، ص خملوف،.  237-234ابن فرحون، م س، ص ص.  118-3/104: عياض، م س.  458
 . 54-39، ص ص1981مقدمة حتقيق كتاب آداب املعلمني حملمود عبد املوىل، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر.  205

 هللا، واقروا بصحة خالفة بعد قبوله التحكيم مع معاوية، وقالوا ال حكم إال-رضي اهللا عنه- تارخييا هم الذين خرجوا عن اخلليفة علي: اخلوارج -  5
أما عموما يف كل زمان ومكان فيطلق على كل من . ، وعلي قبل التحكيم)على حد زعمهم(آيب بكر وعمر وعثمان يف سنيه األوىل قبل أن يبدل 

، 4، مكتبة السنة، طواملوضوعات يف كتب التفسري تحممد شهبة، اإلسرائيليا: انظر.  خرج على اإلمام احلق الذي اتفقت عليه مجاعة املسلمني
  .21هـ، ص1408

إشهار السالح، وقطع السبيل على الناس؛ فاحلريب هو الذي يقطع الطريق، أو يهاجم الناس يف مأمنهم ألخذ : من حارب حيارب حرابة: احلريب -  6
 .84-83القاموس الفقهي، ص ص:   انظر. أمواهلم، وسلبهم، وبهم بالقوة واإلكراه، وحىت القتل

 .3/247): كتاب اجلهاد الرابع(ابن أيب زيد، النوادر والزيادات :  رانظ -  7
  .>>فهو ينايف<< : ب، م -  8
 .>>واخلارجون<< : ح -  9

 .>>وال يعكس عمومه << : ر -  10
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العاملة  العد اإلشكال املشهور الذي يورد على النكرة ب ونظري هذا البحث.اخلارجي وال يكسر
كما عمت اليت بعد  ،اموعويف سياق النفي، ومل تعم نفي املثىن  1نه يقال إا نكرةإف ،ليسعمل 

ن إف.عند من يرى عمومه ،إنبعد  قتيالكان هذا السؤال  عكس السؤال يف و. إنالعاملة عمل 
  .مل تعمو، وتلك منفية 3عمتو 2هذه النكرة مثبتة

املراد  الوملا كانت النكرة املرفوعة بعد  .ن أن اللفظ إمنا يعم ما وضع لهما ذكرنا م :واجلواب     
 5إذ ليس من ؛ال يف اموعوال مدخل له يف املثىن و، 4ا الواحد، ال جرم عم النفي كل واحد

املراد ا اجلنس من حيث هو، انتفى الواحد  إنالعاملة عمل  6الملا كانت اليت بعد و. مدلوالته
ل عم ما وضع له، ومبا وجه حكم إن قتلت قتيال، يوجه حكم إن وضعت غالما، فك .غريهو

  .واهللا تعاىل أعلم. وشخص الفاعل القضية وإطالق الفعل 7الشتراكهما يف إمهال
  8]إذا فدى الرجل زوجته األسرية فال شيء له من مهرها إال أن يفدها جاهال[5جه

 يف  10ابن نافعروى : 9خمتصرهيف  ابن عرفةمام عن قول اإل ابن مرزوقأيضا اإلمام  وسئل      
 
 
  
  
 

                                                
  .بياض>> نكرة _<< : ل -  1
  .>>من أن هذه نكرة ثابتة << : م -  2
 .>>وعمت _<< : ح -  3
 .>>كل واحدة << : ر -  4
 .>>من _<< : ر -  5
 . >>املراد ا << : +أي>> اليت بعد ال املراد ا << : م -  6
 .>>يف إمجال << : م -  7
  .1/320: ، وكذلك يف نشرية حساين2/103): نوازل اجلهاد(العنوان مقترح، واملسألة بال عنوان يف املعيار  -  8
ما وضع يف اإلسالم مثله لضبطه فيه املذهب : "وقال املقري " جيتمع يف غريه  مجع فيه ما مل: "خمتصر ابن عرفة يف الفقه املالكي قال ابن فرحون -  9

فهذا خمتصر يف الفقه املالكي قصدت فيه مجع ما يفد يف اهللا حتصيله ذكر مسائل املذهب نصا وقياسا : "ويقول مؤلفه يف أوله" مسائال وأقواال 
املختصر : وقد عرف الكتاب بعدة أمساء"حرصا على سرعة الفهم  واالستبصارسالك يف ذلك وسط اإلجياز واالختصار ... لقائلها... معزوة

، 2050/1: ابن عرفة، خمتصر يف الفقه املالكي خ رصيد مكتبة احلامة اجلزائر، رقم: انظر. يف املذهب الفقهي، املبسوط يف الفقه، التقييد الكبري
 .  461-455اصطالح الذهب، ص ص.  1/561: املقري، أزهار الرياض  السراج، احللل السندسية. ظ1ق
برأي مالك، مسع منه سحنون، يعرف مع أشهب بالقرينني، من كبار أصحاب مالك، تويف سنة  ةمفيت املدين: بن نافع الصائغ عبد اهللا: ابن نافع -  10

 .63اصطالح املذهب، ص. 1/267: عياض، املدارك.  147طبقات الشريازي، ص: انظر.  هـ207أو  206أو  86
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، ففداها بعبد قيمته مخسون 2مخسون دينارا و، واضع عنك مهري وه1األسرية تقول لزوجها افدين
  .قال ال شيء له إىل أن يفدها جاهال أا امرأته. دينارا
  .4انتهى 3فرض جهلها مع وضع مهرها عنه متناف: قلت     
؛ أي إن فداها جاهال 6بتقدير االستثناء منقطعا 5فع هذا التنايف الذي ادعاه الشيخيرت: قد يقال     

يف  7للطييبقريب من هذا اتفق و. احلامل على اعتقاد التنايف تقديره االستثناء متصالوفذلك له، 
عليه احلد يوم القيامة ،  9مأقيمن قذف مملوكه بريئا ﴿ :8البخاريشرحه للحديث الذي أخرجه 

ن قوله بريئا قوله إال أن يكون كما قال مشكل، أل :الطييب 11قال. 10ال﴾كما ق يكون إال أن
قدره منقطعا ما وقع يف  ولوموجب حصول هذا اإلشكال اعتقاد كون االستثناء متصال، و. يأباه

اكترى راحلة ومن ابتاع عبدا و: ، قال فيهااملدونةوقد وقع مثل هذا التركيب يف . 12مثل هذا

                                                
:  انظر. ما يقوم مقام الشيء دفعا للمكروه كتقدمي املال وغريه لتخليص األسري، وفكاكه: بكسر الفاء، من فدى وفادى، مجع أفدية: الفداء -  1

 .340معجم لغة الفقهاء، ص .   281القاموس الفقهي، ص .  15/149): فدى( لسان العرب
ا ياء لئال يلتبس باملصادرة، وهو نقد من الذهب أيام الدولة اإلسالمية وهو املثقال فارسي معرب، أصله  دنار فأبدل من إحدامه: الدينار -  2

إمنا مسي الدينار ألنه دين ونار، من أخده حبقه : "غ ، ويف تفسري ابن كثري 4،25=شعرية ونصف شعرية  71وزن =  االشرعي وزنه عشرين قرياط
سورة ( تفسري ابن كثري :انظر.  قرياطا24درمها، وقيل عشرة ، وقيل أيضا يف وزنه انه 12=  والدينار". فهو دينه، ومن أخده بغري حقه فله النار= 

 .212معجم لغة الفقهاء، ص.    132القاموس الفقهي، ص .  4/292): دنر( لسان العرب.  60/ 2): آل عمران
 .75اجلرجاين، م س، ص: انظر. والبياض، والوجود والعدممن التنايف، وهو اجتماع شيئني يف واحد يف زمان واحد، كما بني السواد : متناف -  3
والنص مأخوذ من خمتصر ابن عرفة الفقهي، أو ما يعرف باملسوط يف الفقه،وقد وقفت على ذالك شخصيا مبكتبة احلامة . >>انتهى_<< : م -  4

ابن عرفة، املبسوط يف الفقه، خ رصيد املكتبة .  و168، ق)كتاب اجلهاد(خمتصر ابن عرفة  :انظرحيث توجد على األقل نسخة من كل عنوان  
 .                  علما أنه مبتور أوله. و51، ق 2312:الوطنية باجلزائر، رقم

 .هو الفقيه ابن عرفة الورغمي التونسي: الشيخ -  5
 >>متصال وقريب من هذا<< : +أي>>متصال وقريب من هذا مقطعا ءاالستثنا<< : ر -  6
من أهل توزير من عراق العجم، من علماء احلثيث والتفسري ): م1342/هـ743ت(، شرف الدين بن حممد بن عبد اهللاحلسني: الطييب -  7

. املعروف بشرح الطييب على مشكاة املصابيح" الكاشف عن حقائق السنن: "والبيان، ألف عديد الكتب، ومنها شرحه لصحيح البخاري بعنوان
  .2/256: الزركلي، األعالم.  240-8/239: ابن العماد، شذرات الذهب.  2/39: ابن حجر، الدرر الكامنة: انظر

حممد بن إمساعيل بن إبراهيم املغرية، أبو عبد اهللا حرب اإلسالم، واإلمام احلافظ حلديث رسول ): م870-810/هـ256-194( البخاري  -  8
: ابن حجر ، ذيب التهذيب:  انظر. الكتب بعد كتاب اهللا، صاحب اجلامع الصحيح ، الذي عده البعض اصح -صلى اهللا عليه وسلم -اهللا
 .6/34: الزركلي، األعالم. 9/47

 .>>أقيم <<  -: ر -  9
صحيح مسلم، كتاب األميان .  1696، ص 6858: ، رقم)باب قذف العبيد (صحيح البخاري، كتاب احلدود : انظرحديث صحيح  -  10
 .       905، ص 1660: ، رقم)باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا(

   .>>قال << -: ر  -  11
الطييب، الكاشف عن حقائق السنن : انظر. >>وهو؛ يأباه : قوله  إال أن يكون كما قال؛ االستثناء مشكل، ألن قوله<< : قال الطييب -  12
م، 1997/هـ1417الرياض–رمة ، مكة املك1عبد احلميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: ت، 7، ج)باب النفقات وحد اململوك (

 . 2381-2380، ص ص 3351: رقم



 

 168

ن اشترط ذلك إخلف الراحلة إن هلكت، و 1دينار صفقة واحدة جاز، إن مل يشترط بعينها مبائة
  .3جيزه، إال أن يكون الكراء مضمونا انتهى 2مل

نقص من اللفظ،  ابن نافع ]ظ44[خبطكم من رواية  4كتبتماحلمد هللا، وقع فيما : فأجاب      
 8شيخناجوابا عما أورده  7ملتموه، وما تأابن سحنوننقله من رواية  6فانه 5رالنوادأصلحته من و

نظريه يف الكالم أكثر من أن ومن اإلشكال يكون االستثناء منقطعا يف غاية احلسن،  رمحه اهللا
ن به، أل 9لكن إن فداها جاهال فله الرجوع عليها مبا فداها. جيب أن يكون تقديره هناوحيصى، 

  .املعىن فيسقط صداقها عنه فتأمله
ن تتوافق أل هذه الرواية وجه آخر حيمل االستثناء على االتصال، وذلك بويظهر يل يف تأوي     

الزوج  10مفاداا بعبد واألسرية مع زوجها على ما ذكر، مث تباع األسرية مبكان آخر، فيطلب العد
ال يعلم إا زوجته املذكورة، وحينئذ يكون له عليها اخلمسون اليت واملذكور، فيفديها الزوج به وه

وانظر هل ميكن .12سيما بوجوب املقاصةفيما عليه من الصداق، وال 11بده، فيقاصها اهي قيمة ع
على  13أن يكون الضمري يف له من قوله ال شيء له يف مهرها عائدا ويف االتصال وجه آخر، وه

  عن ذكر مفسر الضمري  14زوج املرأة باإلطالق، ال على الزوج املذكور أوال، ويكون من االستغناء
  

                                                
 . >>يشرط << : ل -  1
  .سهو من الناسخ>> يعينها مبائة دينار صفقة واحدة جاز إن مل يشترط خلف الراحلة إن هلكت، وإن اشترط ذلك مل _<< : ح -  2
 .3/472): الدوابكتاب كراء الرواحل و(املدونة : هذا القول يف انظرو.  >>انتهى _ << : م -  3
 .>>يف كتبكم << : م -  4
 .مل أتبني ما يوافق هذا يف كتاب النوادر -  5
 .سهو من الناسخ>> احلمد هللا، وقع فيما كتبتم خبطكم من رواية ابن نافع نقص من اللفظ أصلحته من النوادر فانه : فأجاب_ << : ل -  6
 .2/104: ، وكذلك يف املعيار>>تأولتموه << : ب، ر، ل -  7
 .املقصود به الفقيه ابن عرفة الورغمي التونسي -  8
 .ممحية>> فداها _ << : ب -  9

 .>>بعد << : ل -  10
 .>>فيقاصها به << : ح، ل، م -  11
عل من كان له مثل ما على صاحبه، فجعل الدين يف مقابلة الدين، أي مقابلة الفعل بف: بضم امليم وفتح الصاد املشددة، من قاص فالنا: املقاصة -  12

أبو هالل العسكري، الفروف اللغوية، مؤسسة : انظر. إسقاط ما لك من دين على غرميك يف نظري ما له عليك بشروطه: وعند املالكية. جنسه
 .467معجم لغة الفقهاء، ص.   304القاموس الفقهي، ص.  506م، ص2000، قم1النشر اإلسالمي، ط

  .>>عائد << : ل -  13
 .>>االستغناء _ << : ر -  14



 

 169

 وال ينفقوا يف سبيل﴿ :وجعل منه قوله تعاىل ،2التسهيلكما ذكر يف  1هوله، كلبذكر ما 
جزء منه، ومها الذهب  و؛ أي النفقات، فالضمري يف كل استغىن عن مفسرة بذكر ما ه3﴾اهللا
  .الفضةو

ابن ما على التأويل يف رواية إ ،احلديث الكرمي فيحتمل أن يكون االستثناء فيه متصال وأما     
إال أن  4على أن يكون معىن بريئا ؛ أي يف الظاهر، ومعىن و؛ أي إال أن يكون جنس اململوك، أنافع

  .يكون كما قال؛ أي يف نفس األمر
إذا كان اململوك بريئا يف الظاهر عند سيده القاذف استحق السيد أن حيد للقذف : ن قلتإف     

يستحق ذلك يف الدنيا إن قذف حرا  كما[يف نفس األمر  5إن كان العبد غري بريءويف اآلخرة، 
، الن ما يستحق من العقوبة يف الدنيا إن مل 6]وإن كان غري بريء يف نفس األمر بريئا يف الظاهر،
كتاب يكون هذا كما قال يف واهللا،  وفيها أقيمت عليه يف اآلخرة، إال أن يعف 7تقم على جانيها

  .له أن حيده انتهى 9قد زىن فحاللإن علم املقذوف من نفسه انه و: 8املدونة القذف من
لظهور كذب ونا ال نتوصل إىل حال الباطن، إمنا حده يف الدنيا للربيء يف الظاهر، أل: قلت     

اهللا وحنن حنكم بالظاهر، و. النفسوملا فيه من صيانة األعراض احملرم تناوهلا حترمي املال والقاذف، 
قامت  وقر بذلك أأ ونه زىن كما لأعلمنا منه وذوف، اطلعنا على باطن املق ويتوىل السرائر، حىت ل

مل حيد القاذف حىت زىن املقذوف لزال إحصان  وبل ل ،لسقط احلد لتبني صدق القاذف ،به بينة
  وأما الدار اآلخرة . املقذوف، وسقط احلد على نزاع يف هذا احلكم؛ هذا بالنسبة ألحكام اخللق

  

                                                
 .>>كل _ << : ل -  1
  ، كتاب يف النحو لصحبه مجال الدين أيب عبد اهللا بن مالك"تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد: "التسهيل -  2

 .10هـ، ص1319، مكة املكرمة1، املطبعة العامرية املسريية، ط)باب املضمر(ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد : انظر
 .﴾والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم﴿ : ام اآلية قوله تعاىلومت. 34: سورة التوبة -  3
 .>>ومعىن _ << : ل -  4
 .>>وأن يكون غري بريء << : م -  5
 .ح، ر، ل: ما بني القوسني املعقوفني مفقود يف األصل، وكذا يف ب، واإلصالح من -  6
  .>>الدنيا << : + أي>> يا على جانيها يف الدن<< : ح -  7
سئل عن الرجل يقال له يا زان، وهو يعلم من نفسه أنه قد زىن، ترى هل حيل له أن : وما يوافق ذلك قوله. 4/486: املدونة، كتاب القذف -  8

 ".بل يضربه: يضربه، أم يتركه؟ قال
 .>>فحالل _ << : م -  9
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 ،2ما ختفي الصدور يوم تبلى السرائروع على خائنة األعني اخلبري املطل 1حيث ال حاكم إال العليم
  .فال حيد قاذف من زىن ألنه صادق

فيه بعد وتبني صدقه يف الدنيا،  ويطالب بانتهاكه حرمة املعصوم، ال حبد القاذف كما ل 3نعم      
  .مل يستوف فيها استوىف يف اآلخرةوما ترتب يف الدنيا : نظر الحتمال أن يقال

م يبقى يف احلديث مع النظر إىل هذه القاعدة إشكال على مقتضى املذهب، من أن قاذف نع      
العفاف على واإلسالم واإلحصان الذي هو احلرية والعبد ال حيد يف الدنيا لفوات شرط احلد فيه، 

أحكام اآلخرة تابعة ألحكام الدنيا يف مثل هذا، فإذا كان هذا يف عبد و.[ خالف يف هذا األخري
احلد الذي يقام عليه يف اآلخرة حسبما أدار عليه : إال أن يقال! ، فكيف بعبده؟4]للقاذفليس 

منع من  6أما لفظ املدونة ففيه أحباثو. ، فريتفع اإلشكال5االستنباط يف احلديث؛ املراد به التعزير
من  يف الكراء للجنس يقرب الجعل وذكرها كون اإلتيان به مل يقصد لذاته، بل للتنظري خاصة، 

  . علمأ 7]تعاىل[اهللاوالتأويل األخري يف الرواية، 
  8]ستئصال اإلسالم ؟إكافر إذا خيف  وهل جيوز إعطاء مال املسلم لعد[6جه            

 ي مراتبــف 9زمــن حـابول ـن قـع] رزوقـن مــاب[اــأيض لــوسئ      
 
  

                                                
 .>>العامل << : ر -  1
﴾ يوم تبلى السرائر فما له من قوة وال ناصر﴿: ، وقوله)19: غافر(﴾ لم خائنة األعني وما ختفي الصدوريع﴿: مصداقا لقوله تعاىل -  2
 ). 9: الطارق(
  .>>نعم _ << : ل -3
 . ما بني القوسني املعقوفني سقط يف األصل، واإلصالح من باقي النسخ -  4
القاموس .   4/561): عزر (لسان العرب : انظر.  التعظيم والتوقري: لتعزير أيضاوا. هو تأديب دون احلد، وأصله من العزر وهو املنع: التعزير -  5

 .379املباركفوري، إحتاف الكرام، ص.    136معجم لغة الفقهاء، ص.   250الفقهي، ص
 .>>ففيه أحباث _ << : ل -  6
 .ما بني املعقوفني سقط يف األصل، واإلصالح من باقي النسخ -  7
وهناك خمتصر هلذه املسالة يف . 1/322: وكذلك يف نشرية حساين. 2/105): نوازل اجلهاد (املسالة بال عنوان يف املعيار العنوان مقترح، و -  8

 .4/16: وكذلك يف جامع األحكام للربزيل.  2/369): نوازل احلدود والتعزيرات ( املعيار 
عامل األندلس يف عصره، ولد يف ): م1064-994/هـ456-384(د علي بن امحد بن سعيد بن حزم الظاهر، أبو حمم: ابن حزم األندلسي -  9

لسان :"قيلقرطبة، واشتغل بالعلم، انتقد كثريا من العلماء والفقهاء فامجعوا على تضليله، وحذروا الناس من كتبهن اهرته مبذهبه الظاهري، وقد 
الضيب، بغية امللتمس يف تاريخ : انظر. يف الفقه"احمللى"، "واء والنحلالفصل يف امللل واأله: "من أهم تصانيفه". ابن حزم، وسيف احلجاج شقيقان

-3/325: ابن خلكان، م س.  366-364م، ص ص1997، بريوت1عبد الرمحن السويفي، دار الكتب العلمية، ط: ترجال األندلس، 
 .4/254: الزركلي، األعالم.  وما بعدها 2/77: املقري، نفح الطيب.  330
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قالوا إن مل تعطونا مال فالن وني كافر بساحة املسلم ونزل عد واتفقوا على أنه لو: 1اإلمجاع 

بعيد  وانظروا قوله هذا فه. 2خيف استئصال املسلمني ولواستأصلناكم، مل حيل إن يعطوا ذلك، 
مثله، بعد أن  وما قيمة أإله  4نغرمويونه إذا خيف ذلك وجب إعطاؤهم إياه، أالظاهر  3جدا، بل

بثلث  6عيينة بن حصنهم أن يصاحل  عليه السالمنه أ 5ابن إسحاققد نقل و. حياسب مبا ينوبه
ال يقال قد يكون ذلك بعد أن يسترضي أصحاب و .7السعدانمثار املدينة حىت ثناه عن ذلك 

  .ليس فيهم يتيمو ،نهإذ يعتربن من البعيد أن يكونوا كلهم ممن ، أل8الثمار
  . 9كما ذكرمت قبل التثبتوهذا النقل فقد يلوح ببادي الرأي : احلمد هللا، أما بعد: فأجاب      

                                                
فان :"كتاب يف العبادات واملعامالت واالعتقادات البن حزم، مجع فيه املسائل اليت نقل فيها اإلمجاع، وعنه يقول صاحبه: عمراتب اإلمجا -  1

امحد : مقدمة مراتب اإلمجاع، إشراف: انظر". اإلمجاع من قواعد امللة احلنيفية يرجع إليه، ويفزع حنوه، ويكفر من خالفه إذا قامت عليه احلجة
 .365الضيب، م س، ص.  5م، ص1998، بريوت1ن حزم، طاسرب، دار اب

  ومثل ذلك أن يرتل عدو مسلم أو...أن إزالة املرء عن نفسه ظلما اواتفقو:" والنص من مراتب اإلمجاع قوله.    >>اإلسالم << : ح، ل -  2
أن جياب إىل ذلك، وإن كان يف منعه اصطالم  فإنه ال خالف بني أحد من املسلمني يف أنه ال حيل...كافر بساحة قوم فيقول أعطوين مال فالن

  .226ابن حزم، مراتب اإلمجاع، ص: انظر".  اجلميع
 .>>بل _ << : ب -  3
. يعوضون له ماله املسلوب: من الغرم، وهو أداء شيء الزم، أي ما يتحمله الغرمي يف ماله تعويضا عن ضرر بغري جناية، وهنا مبعىن: يغرمون -  4

 .274القاموس الفقهي، ص.   330معجم لغة الفقهاء، ص.   12/436): غرم(لسان العرب، : انظر
هـ، وسكن 119، من أقدم مؤرخي العرب، وحفاظ احلديث، زار اإلسكندرية سنة)هـ151ت(حممد بن يسار املطليب بالوالء : ابن إسحاق -  5

 ا تويف، وذكر ابن قتيبة أن جده يسار من سيب عني التمر الذين بعثنظرا". السرية النبوية"اشتهر مبؤلفه. م خالد إىل أيب بكر باملدينةبغداد و :
: الزركلي، األعالم.  276م، ص1987بريوت 1ابن قتيبة الدينوري، املعارف، دار الكتب العلمية، ط. 322-7/321: طبقات ابن سعد

6/28. 
هـ، مسي عيينة لشركتان بعينه، اسلم بعد الفتح، 5األحزاب سنةقائد غطفان يف غزوة : عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، أبو مالك -  6

فمن عليه، وهو من املؤلفة قلوم، وكان من -رضي اهللا عنه-وقيل قبله، مث ارتد، وآمن بطليحة حني تنبأ، واخذ أسريا فجيء به إىل أيب بكر
ابن عبد الرب، : انظر. جفوته وعنجهيته كان يتبعه عشرة آالف باألمحق املطاع، ألنه على-صلى اهللا عليه وسلم-األعراب اجلفاة، ولقبه الرسول

 .56-3/55: ابن حجر، اإلصابة.  167-4/166: ابن األثري، أسد الغابة.  317-3/316: االستيعاب
  .وهو خطأ جلي، والصحيح ما أثبتنا أما السعدان.  2/105): نوازل اجلهاد(، وكذلك يف املعيار>>املقداد << : ر، م -  7
سيد األوس، وأحد أجلة الصحابة، اسلم بني العقبة األوىل والثانية، وأسلم بإسالمه بنو عبد األشهل، كان مقدما ، شريفا، مطاعا : عد بن معاذس*

طبقات ابن : انظر.  م626/هـ5ذي القعدة عام -يف قومه، رمي بسهم يف أكحله يف غزوة اخلندق فتويف ألجله بعد غزوة بين قريظة مبني شوال
  . 3/88: الزركلي، األعالم170.  -2/167: ابن عبد الرب، االستيعاب.  1/236: ابن اجلوزي، صفة الصفوة.  436-3/420: دسع
سيد اخلزرج، صاحب راية األنصار يف املشاهد كلها، أحد نقباء العقبة، كان سيدا، جوادا، كثري الصدقات، مسي الكامل ألنه : سعد بن عبادة*

. هـ، ويقال إن اجلن قتله16-14تويف حبوران من أعمال دمشق ما بني. لعوم والرمي، ختلف عن بيعة أيب بكر، وترك املدينةيكتب العربية وحيسن ا
 .2/27: ابن حجر، اإلصابة.164-2/161: ابن عبد الرب، م س.  1/260: ابن اجلوزي، م س. 617- 3/613: طبقات ابن سعد: انظر

  .>>أصحاب الدار << : ر -8
 .>>كما ذكرمت < _ <: ب -  9
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ذلك قوال  1مل حيل أن يعطوه وقوله هو ،نه إذا خيف ذلك وجب إعطاؤهم إياهأقولكم الظاهر و
أن والصواب التوسط، و. ابن حزمعلى طريف النقيض لقائل أن يقول بعد التسليم بعد ما ذكر 

مر على متويل األ وأن الضمان إمنا هواإلعطاء للخوف وتركه وحتمل مقتضى الوعيد جائز، 
نه ذكر يف إ، فيف كتاب اإلكراه من النوادر 2الشيخ أيب حممدالظاهر من نقل  وهذا ه. باإلكراه

بعد أن نقل عن املخالف أن  كتاب سحنونخذ مال رجل إىل آخرها من أترمجته يف اإلكراه على 
وا فسدأقد : 3حممدقال . حل أكل امليتة للضرورةأالقذف ال حيالن لضرورة اإلكراه كما والكفر 

 4ضرب خياف منه وأ ،قطع عضو وأ ،كره بتهديد قتلأهذه العلة بإمجاعهم معنا على أن من 
خياف إن مل يفعل  وهوأمره بذلك أمرا،  وأله،  التلف، على أن يأخذ مال فالن فيدفعه إىل املكره

. ورال ضمان على املأموويضمن اآلمر  دفعه إليهونه يف سعة من مال الرجل أ ،ناله بعض ما وصفنا
فخاف إن ظفر  لك،ذا مادام حاضرا عند اآلمر، فأما إن أرسله ليفعل ذقال من خالفنا إمنا يسعه هو

رسول اآلمر فخاف أن يرده  6إال أن يكون معه ما يهدده فال يسعه أن يفعل ذلك، 5به أن يفعل به
 وره يرجإمنا ينظر يف هذا إن كان املكو: حممدقال . فيكون كاحلاضر سواء مل يفعل، إليه إن
من نزول أن كان ال يإمل يكن، وويسعه أن يفعل، كان معه رسول أ فالإن مل يفعل ، واخلالص

  .وانظر متام كالمه. 7مل يكن انتهىوالفعل به وسعه أن يفعل كان معه رسول أ
كره أوغريه من أصحابنا إذا سحنون قال وحممد قال : أول كتاب اإلكراهقال يف و       

ال خياف تلف نفسه وضرب خياف منه تلف بعض أعضائه  وأ وقطع عض وأبوعيد بقتل  ]و45[
يقذف مسلما مل  و، أالنيب صلى اهللا عليه وسلميشتم  وعلى أن يكفر باهللا أ ،بسجن وبقيد أ وأ

ال يفعل وله أن يصرب حىت يقتل وإمنا يسعه ذلك مع خوف القتل ، ال بغري ذلك، ويسعه ذلك، 
ه مبا ذكرنا على أكل امليتة رِكْأُ وكذلك لو: سحنونقال . له أفضل خري وهومأجور،  وهولك ذ
أن  ابن سحنونذكر وشرب اخلمر مل يسعه أن يفعل ذلك إال خبوف القتل فقط،  وحلم اخلرتير أو

  ال أن وال قطع يده باإلكراه ونه ال يسعه قتل غريه من املسلمني أغريهم أمجعوا على وأصحابنا 

                                                
 .>>مل حيل أن يعطوه _ << : ب -  1
 .ابن أيب زيد القريواين، وقد سبق ترمجته : الشيخ أيب حممد -  2
 ).هـ256ت( هو حممد بن سحنون بن سعيد التنوخي: حممد -  3
  .>>منه _ << : ل -  4
 .>>أن يفعل به _ << : ر -  5
 .>>ذلك << : + أي>> ذلك معه << : ح -  6
 .271-10/269): كتاب اإلكراه(ابن أيب زيد القريواين، النوادر والزيادات :انظر -  7
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  .2سه فيسعه ذلك انتهىنف 1أما على قطع يدو  ،يزين
ا يف مجيع الباب إمنا يقتضي ذكلغري بقوله يسعه ، وة اإلكراه على أخد مال األفتعبريهم يف مس      

أن يصرب  3أنه إن أكره على قذف مسلم بالقتل فله سحنونأصل جواز الفعل ال وجوبه، بل صرح 
صلى اهللا ال أحرى، لقوله إذا كان يف القذف ففي املوذلك أفضل له،  ومأجور  وهوحىت يقتل 
يف بعض الروايات و، أ م﴾أعراضكوأال إن دماءكم وأموالكم  ﴿: 4يف حجة الوداع عليه وسلم

أمرت ﴿ :قوله صلى اهللا عليه وسلما ذكو. احلديث  5م﴾أعراضكم عليكم حراو﴿ :حسبه قالأ
حبقها  أمواهلم إالله إال اهللا فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وإالناس حىت يقولوا ال  أن أقاتل
ن حفظ إأيضا فو. الشك يف العرضوفذكر املال يف هذا احلديث حمقق، . 6﴾على اهللا موحسا

من املكمل ألخذ   وليس حفظ العرض منها، إال أن يقال هو، 7املال من الضروريات اخلمس
وى لئن سلم هذا بالضروري باألصالة أقو، 8لذا شرع حد القذفوحفظ النسل،  وهوالضروريات 
  .من مكمله

خذ مال الغري باإلكراه كما ال يسع قتله به، أقال أن ال يسع  وفعلى هذا ل: ن قلتإف       
  .ابن حزمعني ما قال  وهومعا يف كوما من الضروريات اخلمس، ملا كان بعيدا،  ستوائهماال

راتب مت لتفاو 10قد يقال كوما من الضروريات ال يوجب استوائهماو 9ال يبعد: قلت       
يف الدرجة األخرية منها،  وفه 11الضروريات، فأقواها حفظ الدين، مث النفس، مث العقل، مث املال

ما قد يؤدي إليه وأيضا فاإلكراه بالقتل ويف الثالثة من حفظ النفس فإا مقدمة عليه بدرجة ما، و
                                                

 .>>قطع يده << : ر -  1
 . 249-10/248): كتاب اإلكراه ( النوادر والزيادات: وانظر متام هذا الكالم يف. >>انتهى _ << : م -  2
 .>>فله _ << : ح -  3
وفيها ألقى خطبته الشهرية معلنا أنه أمت دين -صلى اهللا عليه وسلم-ر حجة للرسولهـ، وهي أول وآخ10يف ذي احلجة سنة : حجة الوداع -  4

 .253-4/250: سرية ابن هشام: انظر. اإلسالم، وتويف بعدها بنحو ثالثة أشهر
الصاحلي الشامي،   .4/389: 1971ابن كثري، السرية النبوية، دار املعرفة، بريوت: انظر. يف خطبة الوداع -صلى اهللا عليه وسلم-من خطبته -  5

 .8/476: 1993، بريوت1سبل اهلدى والرشاد، دار الكتب العلمية، ط
.  399، ص1399: ، رقم)وأمرهم شورى بينهم: باب قوله تعاىل(صحيح البخاري، كتاب الزكاة: انظرحديث صحيح جاء بألفاظ متقاربة  -  6

: ، رقم)مسند أيب بكر(أمحد بن حنبل، املسند.  32، ص21: ، رقم...)ه إال اهللاألمر بقتال الناس حىت يقولوا ال ال(صحيح مسلم، كتاب اإلميان 
 .409: ، رقم1/408: صحيح األلباين.  192، ص1، ج67

 .284معجم لغة الفقهاء، ص: انظر.  واملال والعرض) العقل(حفظ الدين والنفس والنسل: الضروريات اخلمس -  7
 .>>حد القتل << : م -  8
 .>>ه ال يسع<< : ر -  9

 .>>استواءمها _ << : ح -  10
 .>>مث املال _ << : ح -  11
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إتالف واء، خوف إتالف نفس املكره بفتح الر: خذ مال الغري من باب تعارض مفسدتنيأعلى 
 1أما يف اإلكراه على القتلو. املال على ما قدمنا من تفاوت مرتبتيهما وهواملال، فارتكب أخفهما 
علم أهلذا واهللا و، 2إذ ليس إتالف هذه النفس املعصومة بأوىل من مماثلها ؛فاملفسدتان متساويتان

  .النفسوومن قال بقوله بني املال  ،سحنونفرق 
ن املكره هنا واحد، إ، فابن حزمرت من مسائل اإلكراه هذه غري ما ذكر ما ذك: ن قلتإف       

   .مجعهم، فال يستويانأهناك املسلمون بو
ابن ن حرمة نفس املسلم الواحد كحرمة مجيع املسلمني كما أشار إليه إال فرق ، ف: قلت       
 نه من قتل نفساأ ئيلجل ذلك كتبنا على بين إسراأ من﴿: قال اهللا جل جاللهو. يف اجلهاد 3بشري

. 4عا﴾الناس مجي من أحياها فكأمنا أحياوفساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا  وبغري نفس أ
كاجلسد إذا و﴿ .5ضا﴾ن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعاملؤم﴿ : صلى اهللا عليه وسلمقال و

. احلديث 7﴾ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث﴿ : قالو .6ه ﴾اشتكى كل اشتكى بعضه
  .اآلثار يف هذا املعىن كثريةونه ال حيل بغري ذلك، أهذا يقتضي و

                                                
خوف إتالف نفس املكره بفتح الراء، وإتالف املال، فارتكب : وما قد يؤدي إليه اخذ مال الغري من باب تعارض مفسدتني_ << : ح -  1

 .>>اإلكراه على القتل <<  : ل نظر يف عبارةانتقا>> أخفهما وهو ملال على ما قدمنا من تفاوت مرتبتيهما، وأما اإلكراه على الفتل 
  .>>مماثلتها _ << : ل -  2
ه إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي، أبو الطاهر، الفقيه املالكي، احلافظ، النبيل، بينه وبني أيب احلسن اللخمي قرابة، وتفقه علي: ابن بشري -  3

التنبيه : "ومن تصانيفه األخرى. هـ526سنة" املختصر يف الفقه"رف زمن وفاته إال أنه أكمل يف كثري من املسائل، ورد عليه يف اختياران مل يع
.  238-237ابن فرحون، الديباج،ص ص: انظر). أي ذيب املدونة للرباذعي"( التذهيب على التهذيب" يف شرح املدونة، و" على مبادئ التوجيه

 .  326-324طالح املذهب، ص صحممد إبراهيم علي، اص.  126خملوف، شجرة النور، ص
  .32: سورة املائدة: انظر.     أي مل يكمل نسخ اآلية>> من قتل نفسا إىل أحيا الناس مجيعا << : ر -  4
، 6026: رقم...) باب تعاون املؤمنني(البخاري،كتاب األدب: انظر. وشبك بني أصابعه: من حديث أيب موسى األشعري، وزاد الراوي لفظ -  5

،  19515: رقم14مسند أمحد، ج.  1396،ص2585:،رقم...)باب تراحم املؤمنني(والصلة واألدب سلم، كتاب الربم.  1511ص
 .>>متفق عليه<<وقال 4955: ، ر قم74\3:األلباين، مشكاة املصابيح.   531ص

وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو  مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم﴿ : قال -صلى اهللا عليه وسلم–عن النعمان بن بشري أن النيب  -  6
باب رمحة الناس والبهائم ( صحيح البخاري، كتاب األدب : انظرحديث صحيح جاء بألفاظ متقاربة . ﴾تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

، 2586:، رقم ...)ننيباب تراحم املؤم(صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب ..."  ترى املؤمنني" بلفظ 1508، ص6011: ، رقم)
 .1083: ، رقم3/157:صحيح األلباين .  154، ص18287: ، رقم 14مسند امحد، ج.  1396ص

مسلم، كتاب القسامة .  1701، ص6878: ، رقم...)باب قول اهللا تعاىل أن النفس بالنفس(البخاري، كتاب الديات: انظر. حديث صحيح -  7
صحيح متفق << : ، وقال7/253: األلباين، إرواء الغليل.  919، ص1676: ، رقم)به دم املسلمباب ما يباح (واحملاربني والقصاص والديات

 .>>عليه 
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ابن إال أن جواب  ابن حزم،يوافق احلكم الذي ذكر وما يوافق هذا  1أجوبة ابن رشد ويف       
قالوا ادفعوا إلينا رجال يسمونه  ولو وأما السؤال عن العدو: نصهوعن النفس ال عن املال، رشد 

أهل الزيغ يف الناس ليلزموهم  2نبشنا قرب نبيكم، فمن املسائل اليت يبثها ولبيت أإال هدمنا او
النيب صلى وأهله، و، فيسخروا بالدين صلى اهللا عليه وسلمحرمته  وبزعمهم استباحة نفس حمرمة أ

  العياذ ووصلوا  ولوكما عصمه من الناس حيا يعصمه منهم ميتا، واهللا عليه وسلم أكرم من ذلك، 
 3األنصاري أيب أيوبيتربكون بقرب  النصارىمل يزل وتربكوا به، وإىل قربه الشريف هلابوه  باهللا

البد من و، صلى اهللا عليه وسلم، فكيف به صلى اهللا عليه وسلمرضي اهللا عنه ملكانه منه 
أن : فنقول.5نه حمال بفضل اهللا تعاىلإأن ذلك يقع، ف 4اجلواب عن السؤال لدفع طعن الطاعنني ، ال

صلى اهللا عليه ال تستباح حرمته وكان يكون على مجيع املسلمني أن ميوتوا عن آخرهم  6لواجبا
أوىل أن يكون فداء حلرمته من  و، وال يدفع إليهم الرجل الذي طلبوه ليقتلوه، إذ ليس هوسلم 

  الذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون و﴿: صلى اهللا عليه وسلم 7قد قالوواحد منهم، 
  
  
  
  
  

                                                
  .360حممد إبراهيم علي، اصطالح املذهب، ص: حوهلا انظر. تعرف أيضا بفتاوى ابن رشد، وقد أشرنا إىل ذلك يف قسم الدراسة -  1
 .>>يبثها _ << : ل -  2
حني وفد املدينة يف - صلى اهللا عليه وسلم-بن زيد بن كليب، من بين النجار، شهد مع السبعني، ونزل عليه النيب خالد: أبو أيوب األنصاري -  3

ملا غزى هجرته، وشهد املشاهد كلها معه، كان شجاعا، صابرا، تقيا، حمبا للجهاد، عاش إىل أيام بين أمية، وكان يسكن املدينة فرحل إىل الشام، و
قال .  ةالقسطنطيني فة أبيه معاوية مرض أبو أيوب، فأوصى بان يوغل به يف أرض العدو، ودفن هناك، وقربه يف أصل حصنيزيد القسطنطنية يف خال

: طبقات ابن سعد:  انظر. م672/هـ52فلقد بلغنا أن الروم يتعاهدون قربه، ويزورونه، ويستقون به إذا قحطوا، وجعل وفاته سنة: الواقدي
ذيب : ابن حجر.  1/404: اإلصابة: ابن حجر.  1/260: ابن اجلوزي، صفة الصفوة.  4/169: ستيعابابن عبد الرب، اال.  3/484

 .   2/296: الزركلي، األعالم.  80-3/79: التهذيب
 .>>ال _ << : ح -  4
 .>>تعاىل _ << : ر -  5
 .>>إن اجلواب << : ل -  6
 .>>وقد قال _ << : ب -  7
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للذي التمسه يوم  3سعد بن الربيعقال و.2﴾الناس أمجعنيووالده وولده ومن نفسه  إليه 1بأح
 5]وسلم[صلى اهللا عليه خرب قومك أم ال عذر هلم عند اهللا إن قتل رسول اهللا أ: يف القتلى 4حدأ
: صلى اهللا عليه وسلمقال وميتا سواء، وحيا  صلى اهللا عليه وسلمحرمته و. واحد منهم حيو
صلى اهللا عليه  و؛ يريد يف اإلمث، فكيف به ه7﴾حي وهواملسلم ميتا ككسره  6كسر عظم﴿

  .8انتهى خمتصرا وسلم
  خبالف هذا ما  مالكنه ال قائل يف مذهب أمن  9ابن احلاجبقد علمت ما يفهم من كالم و      
: 3ذلك قولهوللكفار الطالبني هلم يف البحر،  2من حرق مجاعة من املسلمني 1يف اجلهاد 10للخمي

ن هذه ضرورة إىل آخر إذا كان معهم النفر اليسري من املسلمني أن يكون خفيفا، أل وأرجو
                                                

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب -صلى اهللا عليه وسلم-يكون فداء حلرمته من كل واحد منهم، وقد قالإذ ليس هو أوىل أن _  << : م -  1
 .سهو من الناسخ حلوايل سطرين>> 

صلى اهللا -باب حب الرسول(البخاري، كتاب اإلميان: انظر... الولد، الوالد، ماله، الناس أمجعني: حديث صحيح مع تفاوت يف ألفاظه مثل -  2
مسند (أمحد .  42، ص44: ، رقم)صلى اهللا عليه وسلم- وجوب حمبة رسول اهللا(مسلم، كتاب اإلميان.  14، ص15: ، رقم..).-عليه وسلم

األلباين، السلسلة . 305، ص13846: م، رقم1995/هـ1416أمحد شاكر، دار احلديث، القاهرة : ، اعتناء11، ج)أنس بن مالك
 . 529: ، رقم2/28: الصحيحة

من بين احلارث بن اخلزرج، صحايب من كبارهم، أحد النقباء يوم العقبة، شهد غزوة بدر، واستشهد يف : ع بن عمرو بن أيب زهريسعد بن الربي -  3
.  25- 2/24: ابن حجر، اإلصابة.  2/278: ابن األثري، أسد الغابة.  1/249: ابن اجلوزي، صفة الصفوة: انظر. م625/هـ3غزوة أحد سنة

 .3/85: الزركلي، األعالم
. م، ثاين مواجهة بني املسلمني ومشركي قريش، وكان النصر لقريش، وقيل إا وقعت يف شهر شوال625/هـ3أو غزوة أحد عام: يوم أحد -  4

هذا جبل :"-صلى اهللا عليه وسلم-أميال، ومسي كذلك لتوحده بني اجلبال، ويف الصحيح عن النيب 6يف مشاهلا على مقدار ةجبل بظاهر املدين: وأحد
 .13احلمريي، الروض املعطار، ص.  1/109: ياقوت، معجم.  3/18: سرية ابن كثري. 551ص): كتاب اجلامع(املوطأ :انظر". بنا وحنبهحي
 .ما بني املعقوفني مفقود يف األصل، واإلصالح من النسخة ب -  5
  .>>كسر عظام << : ب، ح -  6
: انظر. -رضي اهللا عنها-ه املثبت، هنا سنده منقطع، مروي عن عائشة أم املؤمنني، وهو بلفظ..."كسر عظم امليت:"ورد احلديث أيضا بلفظ -  7

 ".صحيح مرفوعا: "، وقال763: ، رقم3/213: األلباين، إرواء الغليل.  137، ص)كتاب اجلنائز (املوطأ 
م إىل اليوم على قرب أيب أيوب األنصاري أال ترى أن الرو:"انتهى االقتباس من كالم ابن رشد خمتصرا، ففي حديثه عن تربك النصارى قال -  8

أقرئه مين السالم، وأخربه أين طعنت اثنيت :"...، غري أنه أورد اخلرب عن استشهاد سعد بن الربيع بنوع من التفصيل مثل"يستصبحون ويستسقون
  .615-1/612: فتاوى ابن رشد: انظر...". عشرة طعنة، واين قد أنفذت مقاتلي

الشيخ، اإلمام، ): م1249- 1174/هـ646-570(بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال الدين بن احلاجب عثمان: ابن احلاجب -  9
كان أبوه حاجبا . فارس املالكية يف عصره، ومن كبار العلماء بالعربية، كردي األصل، ولد بصعيد مصر، وسكن دمشق، ومات باإلسكندرية

منتهى السؤل "، وخمتصره األصلي يف أصول الفقه املسمى"جامع األمهات"يف الفقه ويسمى أيضا خمتصره الفرعي: من أشهر مؤلفاته. فعرف به
.   250-3/248: ابن خلكان، وفيات األعيان: انظر. اخل...الشافية يف الصرف"يف النحو، و" الكافية"، و"واألمل يف علمي األصول واجلدل

اصطالح .  4/211: الزركلي، األعالم.  73، ص1972ار املنصورة للطباعة والوراقة، الرباطجمهول، الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية، د
 .408-405املذهب، ص ص

فقيه مالكي فاصل، دين، متفنن له معرفة باألدب واحلديث، ): م1089-1010/هـ482- 400(أبو احلسن علي بن حممد الربعي: اللخمي  -10
خرج يف ". التبصرة"رز، وأيب إسحاق التونسي، اشتهر بتآليفه احلسنة أحسنها تعليقه على املدونة مساهقريواين األصل، نزل صفاقص، وتفقه بابن حم
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خافت إىل  ونه لأاللخمي روى و: حكاه غريه بقولهو ابن احلاجب 4الذي حكى عنه ووه. كالمه
لى خيف ع وأما ل: وقال أيضا. مما انفرد به، كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن وقوله وه
يف  7كتابه األصليذكره أيضا يف و ،6كالشافعي]ظ45[اإلسالم احتمل القولني ك 5استئصال

ضرورية  9فيه أن تكون املصلحة 8شرط الغزايلوإن كان مالئما إىل قوله و: فصل املرسل بقوله
ويف اإلشراف لعبد  ،املعونةين رأيت يف إمما انفرد به نظر، ف وهو: ، إال أن يف قوله10كلية

أنا  ،سلموا بأيديناأوخذ املسلمني رهائن من املشركني أحني ذكر  اجلهاد يف كتاب 11الوهاب
منوا أألنه إذا مل نردهم مل نو: خالفا ملن أىب ذلك ما نصه ،ال جيوز  لنا حبسهمونردهم إليهم 

                                                                                                                                                   
: انظر. بعض آرائه عن املذهب املالكي مما جلب له انتقادات عديدة حىت من تالمذته، غري أن ذلك مل مينعه من أن حيوز لرئاسة افريقية يف الفقه

: السراج، احللل السندسية.  258وفيات ابن قنفد، ص.  203ابن فرحون، الديباج، ص.  91املغربية، صالرحلة .  4/797: عياض، املدارك
 .308اصطالح املذهب، ص.  4/3258: الزركلي، األعالم.  117خملوف، شجرة النور، ص.  1/322

أجزائه من رصيد اخلزانة العامة بالرباط حتت يقصد كتاب اجلهاد من التبصرة، وقد سعيت يف احلصول عليه، فتلقيت من أحد الزمالء بعض  -  1
 . ، ولكن لألسف مل يكن ضمنها كتايب اجلهاد واألميان والنذور املتعلقة ذا البحث645ق: رقم

 .>>من املسلمني _ << : ر -  2
 .>>قوله _ << : ل -  3
 .>>حكاه عنه << : ل -  4
 .سهو من الناسخ>> أما لو خيف استئصال _ << : ل -5
 .135، ص)كتاب اجلهاد( ابن احلاجب، جامع األمهات: انظر. ية املقتطف من خمتصر ابن احلاجب الفرعيا -  6
 ".منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل"يقصد به كتاب ابن احلاجب األصلي املعروف بـ -  7
. شافعي حجة اإلسالم، فيلسوف، فقيه، متصوفال): م1111-1058/هـ505-450(حممد بن حممد الغزايل الطوسي، أبو حامد: الغزايل -  8

والغزايل نسبة إىل . ولد بطوس من خراسان، ورحل إىل نيسابور، مث إىل بغداد واحلجاز وبالد الشام ومصر، وعاد إىل مسقط رأسه، وهناك تويف
" املستصفى"، "افت الفالسفة"، "لوم الدينإحياء ع: "خلف تصانيف عديدة يف شىت العلوم منها. صناعة الغزال، أو نسبة إىل غزالة من قرى طوس

: ابن العماد، شذرات الذهب.  266وفيات ابن قنفد، ص.  219-4/216: ابن خلكان، وفيات األعيان: انظر. اخل...يف علم األصول 
 .7/22: الزركلي،األعالم.  2/329: املراكشي، اإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات.  6/18-22

 .>>املصلحة _ << : ر -  9
وغري املعترب هو املرسل، فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه، فمردود اتفاقا، وإن كان مالئما فقد صرح اإلمام، والغزايل بقبوله، :"قال ابن احلاجب -  10

، خمتصر منتهى ابن احلاجب: انظر". واملختار رده، وشرط الغزايل فيه أن تكون املصلحة ضرورية قطعية. وذكر عن مالك والشافعي رضي اهللا عنهما
  .1100-2/1098: م2006، بريوت1، دار ابن حزم، ط)دكتوراه(نذير محادو : تالسؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل،

الغزايل، املستصفى من علم : وكذلك. 454، ص1998، بريوت3حممد حسن هيتو، دار الفكر، ط: تاملنخول، : كالم الغزايل يف وانظر 
  .169ت، ص -، بريوت داالصول، دار الكتب العلمية

الفقيه، شيخ املالكية يف عصره، كلن زاهدا، عابدا، ): م1030-972/هـ422-362(، أبو حممديعبد الوهاب بن علي بن نصر البغداد -  11
  =قا وغربا،الذي عكف عليه املالكيون شر" كتاب التلقني: "كثري احلفظ، حسن اخلط، جيد العبارة، له كتب يف كل فن، وتواليفه  مفيدة أشهرها

وهو من الكتب اليت يهتم ا الفقهاء يف " اإلشراف على نكت مسائل اخلالف"وهو غاية يف اإلبداع، و" املعونة على مذهب عامل املدينة"و= 
.  وكان الشريازي قد أدركه، ومسع كالمه، وذكر له شعرا عند خروجه من بغداد، وأنه تويف مبصر. 168طبقات الشريازي، ص: انظر. املغرب

-5/112: ابن العماد، م س.   223وفيات ابن قنفذ، ص. 222-3/219: ابن خلكان، م س.  42-40النباهي املالقي، املرقبة العليا،ص ص
115. 
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ة مراعاة العامة أوىل من مراعاوغدرهم باملسلمني، ألم إمنا يهتمون بالرهائن ماداموا على دينهم، 
  .1االثنني انتهىوالواحد 
إال قتلنا وقالوا إن مل ترحلوا عنا، و، فان حصرناهم سحنونقلت؛ يعين : 2النوادريف و       

إن كانوا وسارى الرحيل، قال إن كانوا على إياس من فتحه فلريحتلوا، سأهلم األوعندنا  3ساراكمأ
   4األوزاعيقاله وسارى،وا األإن قتلو ،هم منه على شبه اليقني فال يتركواوشرفوا عليهم أ
  .انتهى 5سفيانو

جلب منفعة،  وهواحلصن  7املسلمني مبجرد ما يرجى من فتح 6وإذا جاز التعرض لقتال      
هي استئصال اإلسالم املستلزم وفأحرى أن جيوز ذلك لدرء مفسدة عامة ، ال مفسدة أعظم منها، 

أن درء املفاسد باإلطالق أوىل من جلب  القاعدةو. ذهاب أقوى الضروريات اليت هي حفظ الدين
 يرد قول من واملذكور،  ابن حزمهذا كله مما يعارض نقل و. لةأه املسذاملصاحل باإلطالق، فكيف

 :8املدونة اجلهاد مننه على خالف مقتضى قوله يف أنه مما انفرد به، إال أ اللخميقال يف اختيار 
 ول﴿ : يغرق، لقول اهللا تعاىل ور أن حيرق ،أمركب مل أ وإذا كان مسلم يف حصن العدو، أو

  .انتهى. 9ما﴾أليتزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا 

                                                
حممد حسن الشافعي، دار : ت، )كتاب اجلهاد(عبد الوهاب بن نصر، املعونة. انظر كالم اإلمام عبد الوهاب مع تفاوت طفيف يف األلفاظ -  1

 .2/960: 1999، بريوت1، دار ابن حزم، ط)كتاب اجلهاد(عبد الوهاب البغدادي، اإلشراف .  1/410: 1998لعلمية، بريوتالكتب ا
 .3/68): كتاب اجلهاد األول(ابن أيب زيد القريواين، النوادر والزيادات -  2
  .>>أسراكم << : م -3
روى . ، إمام أهل الشام يف وقته، سكن دمشق وبريوت)م774-707/ـه157-88(عبد الرمحن بن عمرو بن حممد، أبو عمرو: األوزاعي -  4

كان ثقة كثري احلديث : "، وقال ابن سعد"كان إمام أهل زمانه:"قال ابن عيينة. عن عطاء وابن سريين ومكحول، وعنه أبو حنيفة وقتادة وخلق
ن له أنصار يف املغرب واألندلس، ولكنه توارى بسرعة أمام واألوزاعي صاحب مدرسة أو مذهب فقهي سين انتشر يف الشام، وكا. والعلم والفقه

ابن . 278ابن قتيبة، املعارف، ص.  7/488: طبقات ابن سعد: انظر". واألوزاع بطن من مهذان: "قال ابن قتيبة. انتشار مذهيب مالك والشافعي
 .243يب، صفؤاد سيزكني، تاريخ التراث العر.  76طبقات الشريازي، ص.  284الندمي، الفهرست،ص

. أحد األئمة األعالم، كان حمدثا، متكلما، زاهدا): م778-715/هـ161-97(سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكويف، أبو عبد اهللا -  5
رفض منصب القضاء حترجا وورعا مما جلب له غضب السلطان، وجعله ذلك دائم االستتار، وهو أول من رتب األحاديث ترتيبا موضوعيا، ولذا 

ابن : انظر. وثور نسبة إىل جبل. تويف بالبصرة. فقهيا لكنه مل يعمر طويال، ويقال انه كان عاملا بالرياضيات اأسس مذهب. بـ أمري احلديث لقب
  .247فؤاد سيزكني، مر س، ص.  279-278ابن قتيبة، املعارف، ص ص.  84طبقات الشريازي، ص.  281الندمي، م س، ص

 .>>لقتل << : ب، ح، ر، ل، م -  6
 .>>لفتح << : م -  7
 . 1/464): كتاب اجلهاد( املدونة -  8
 .25: سورة الفتح -  9
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أحكام ابن من  فصل اإلكراهرأيت يف و النوادر،مع ما نقلناه يف  1ابن يونستأمل نقل و       
ن يقتل غريه على أ ومن هدد بقتل، أو: نصهو، ابن حزمما يوافق ما نقلتم عن  2الرفيع عبد

إن ويبيع متاع رجل ، فال يسعه ذلك،  و، أ3يزين بامرأة ويأخذ ماله، أ ويقطع يده ،أ ورجال، أ
يضرب وحيد إن زىن، ووغرم ما اتلف،  ،5دفعل فعليه القو إنونه إن عصى أوقع ذلك به، أ 4علم

 النوادر يف ذكره املال مع هذه األشياء خمالفة لنقلو .انتهى.6ابن حبيبقاله . يأمثوإن ضرب، 
الباب الثاين قد يوافقه ما نقل يف ون صح ما ذكر هذا  الرجل كان يف املال قوالن، إكما ترى، ف

كل حترمي فيما و: بكر حممد بن عبد اهللا األري وأبقال : نصهو 8رياألعن  7كتاب النوادر من
فعله من خاف على له أن يوبني اهللا سبحانه إذا اجرب عليه اإلنسان فال شيء عليه، وبني العبد 

أما على هتك حق و. أشباه ذلكوماله وأهله وظلم خياف على نفسه  وضرب أ ونفسه من قتل أ
ما يوافق نقل  وهو. من حرمة اآلخر انتهى دكوأبفال يفعل ذلك الن حرمته ليست  9ذمته، وآدمي

  .ابن عبد الرفيعفيوافق ما ذكر . ظاهر قوله حق آدمي دخول املالو .10ابن حزم

                                                
، كان فقيها، فرضيا، حاسبا، إماما، مالزما )م1059/هـ451ت( أبو بكر حممد بن عبد اهللا الصقلي التميمي، أبو عبد اهللا: ابن يونس -  1

ابن فرحون، الديباج :  انظر".  اجلامع ملسائل املدونة واألمهات"أشهر تآليفه كتاب  من". الصقلي"للجهاد، موصوفا بالنجدة، يعرب عنه ابن عرفة بـ
 . 206حممد إبراهيم علي، اصطالح املذهب، ص.  274املذهب، ص

قاضي اجلماعة، وخطيب جامع تونس األعظم، كان ): م1332/هـ733ت(إبراهيم بن حسن بن عل بن عبد الرفيع الربعي، أبو إسحاق -  2
: قال ابن فرحون". معني احلكام على القضايا واألحكام: "ادرة زمانه، فقيها، أصوليا، مفتيا،مدرسا، من األئمة الكبار، من أشهر تآليفهعالمة ون

ابن .  70و54الزركشي، تاريخ الدولتني، ص.  665و24رحلة ابن بطوطة،ص.  345وفيات ابن قنفذ، ص: انظر". هو كتاب كثري الفائدة"
: السراج، احللل السندسية.  618لقط الفرائد، ص.  617وفيات الونشريسي، ص.  1/20: ابن حجر، الدرر الكامنة.  89فرحون، م س، ص

 .4251اصطالح املذهب، ص.  1/635-636
  .>>بامرأته << : ب -  3
 .>>علمتم << : م -  4
: وكذلك القود. من ؛ أي طلب منه أن يقتله ففعل فأقاديناستقدت األمري من القاتل : يقال. القصاص: بفتح القاف والواو، مصدر قود: القود -  5

معجم لغة .  2509القاموس الفقهي، ص.  3/370): قود(لسان العرب: انظر. يقود الدابة من أمامها، ويسوقها من خلفها: نقيض السوق، فيقال
 .372الفقهاء، ص

ابن عبد :  انظر ".رب إن ضرب، ويأمث، قاله ابن حبيب عن مطرفويض: "...اية كالم ابن عبد الرفيع مع تفاوت طفيف، من ذلك قوله -  6
 .884، ص1989حممد قاسم بن عباد، دار الغرب اإلسالمي، بريوت: ت،)فصل اإلكراه(2الرفيع، معني احلكام على القضايا واألحكام، ج

 .10/253): كتاب اإلكراه(ابن أيب زيد، النوادر والزيادات -  7
، القاضي، الفقيه املالكي، مجع بني القراءات )م985-900/هـ375-287(بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد بن صاحل التميميو أب :رياأل -8
الرد على خمالفيه، كان إمام أصحابه يف وله تصانيف يف شرح مذهب مالك، . به انتشر املذهب يف العراقوكن بغداد س. الفقه اجليدواإلسناد، و علو

ابن الندمي، الفهرست، .  141طبقات الشريازي، ص: انظر. إال القاضي إمساعيل، وسحنون، وابن أيب زيد يف القريوان  اهيه يف قطرهضروقته ، ال ي
   .165فؤاد سيزكني، مر س، ص.  91ور، صخملوف، شجرة الن.  253ص

 .>>حرمته << : 10/253): كتاب اإلكراه(ويف النوادر والزيادات. >>دمه << : م -  9
 .، وهووهم جلي من الناسخ، ألن القول هنا إحالة على قول ابن حزم السابق>>ابن فرحون << : م -  10
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تلف من أما يدل على أن املكره بفتح الراء يضمن ما  البن املواز 1النوادروقع بعد هذا يف و     
ما  وه النوادر عن سحنونتلخيص ما ذكر يف و. كرههأيرجع مبا غرم على من ومال الغري، 

انظر قوله يف و. 3على ترك اجلمعة خلوف القتل 2املازريقدمت يف بعض أجوبيت عند الكالم مع 
إذا دعاك إمام عارف بالسنة إىل قوله فعليك طاعته،  أما اجلائر فال و: 4رجم من املدونةكتاب ال

  .القطعونه يوافق ما نقلنا يف القتل إف. إىل آخره إال أن تعلم
إن كان ظاهرها يقتضي العموم، وحكامهم أومسائل اإلكراه هي بني املسلمني، : ن قلتإف      

بني آحادهم، فال يلزم جريان حكمها يف ووا بني املسلمني، لكن العرف بني الفقهاء إمنا يفرض
ألجل  6هضمهوعلى استباحة حرمة واحد منهم،  5ن ذلك اتفاقا من املسلمنيأل ابن حزم،مسالة 

  .كما تراه 7زالوجييف  الغزايلنص  وهويف القتل،  ابن رشدذلك ال حيل كما أشار إليه والكفار، 
مبا وقع  ابن حزمألة إمنا احتجت إىل تنظري مسوبعيد من الصواب، ما ذكره السائل غري : قلت     

. 8ألين مل أجد يف غري النازلة نصا ألهل املذهبألة، يف املذهب إشارة إىل أصل املسويف املذهب، 
 بطلوإن : 9اجلهاد من املدونةال تقنع، من ذلك قوله يف ألة ويف املذهب إشارة إىل أصل املس

                                                
 ):كتاب اإلكراه( ابن أيب زيد، النوادر والزيادات -  1
، إمام بالد افريقية، وما وراءها من املغرب، ينسب إىل )م1141/هـ536ت (حممد بن علي بن عمر بن حممد التميمي، أبو عبد اهللا : املازري -  2

مدينة على الساحل اجلنويب لصقلية، تفقه باللخمي وابن الصائغ، ووصل رتبة االجتهاد، ومل يكن يف عصره أفقه منه، وال أقوم   mazzaraمازر
". فتاوى"، و"شرح كتاب التلقني"، و)"صحيح مسلم(املعلم بفوائد مسلم:"هبه حىت صار اإلمام لقبا له، فال يعرف إال به، له مؤلفات قيمة أبرزهاملذ
: املقري، أزهار الرياص.  4/285: ابن خلكان، م س. 278-277وفيات ابن قنفذ، ص ص.  281-279ابن فرحون، الديباج، ص ص: انظر

  .327اصطالح املذهب، ص.  182-1/181: ابن أيب الضياف، إحتاف الزمان.  3/165-168
حيىي املازوين، الدرر : انظر. يشري ابن مرزوق احلفيد هنا إىل استدالله بكالم املازري هذا من قبل، وقد كان ذلك يف إحدى مسائل الصالة -  3

وان كان خياف :... ملازري عن سقوط فرض احلج يف هذا الزمان فأجابوسئل ا:"ويف فتاوى املازري ما يدل على رأيه منها.  ظ31املكنونة، ق
فان احلج ساقط يف هذه احلال على ما نص عليه أصحابنا، وإن كان أيضا يقع يف ترك الصلوات حىت خترج أوقاا، أو يأيت ببدل ...على نفسه اهلالك

 .113الطاهر املعموري، ص: تفتاوى املازري، : انظر...". يف وقتها
فإن كان ...مل أمسع فيه شيئا: قال...أرأيت إن دعاين إمام جائر من الوالة إىل الرجم:"من ذلك قوله. 402-4/401): كتاب الرجم(املدونة   -  4

 ...".مع معرفتهم مبعرفة اإلمام بالسنة، فال يسع الناس أن يكفوا عما أمرهم...ممن  وصف بالعدالة
<< :انتقال نظر يف كلمة>> تضي العموم لكن العرف بني الفقهاء إمنا يفرضوا بني املسلمني وأحكامهم وان كان ظاهرها يق_<< : م -  5

 .>>املسلمني 
 .>>وهضمه _<< : م -  6
، وهو عمدة يف املذهب، وقد "البسيط"، و"الوسيط: "كتاب يف الفروع على مذهب اإلمام الشافعي اخذ فيه صاحبه الغزايل من كتابيه: الوجيز -  7

حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب : انظر. فخر الدين الرازي، وسراج الدين األرموري، وغريهم: الفقهاء من بعده أمثال شرحه بعض
 .وسيأيت النص املقصود من الوجيز الحقا. 2003-2/2002: 1941والفنون، وكالة املعارف اجلليلة

 . تفاوت يف الصياغة مع النسخة األم>> أجد يف عني النازلة نصا ألهل املذهب من مسائل اإلكراه وحنوها ألين مل << : ب، ح، ر، ل، م -  8
 ".وإذا طلبت السالبة الطعام أو األمر اخلفيف فأرى أن يعطوا، وال يقاتلوا:"من ذلك قوله. 1/497): كتاب اجلهاد(املدونة  -  9
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يف قوله الشيء  اللخميقال و.ال يقاتلوا انتهىو ،مرا خفيفا رأيت أن يعطوهأ، أو 2طعاما 1السالبة
كان مغلوبا جلاز أن يعطي اجلميع  ولواخلفيف دليل على أن املطلوب قادر على االمتناع، 

حيتمل أن يكون ونظر يطول ذكره، لكن هذا الكالم يف احملارب املسلم،  اللخميفيما قاله و.انتهى
 ابنيوافقه قول و .ابن حزمألنه ال يعطى شيئا كما قال والف ذلك، حكم الكافر عندهم خب

كافرا،  وأيضا يف احملرم احملصور بعد، وال جيوز قتال احملاصر مسلما أ 3ابن شاسنقله و احلاجب،
أول لعله يكون من معىن قوله و، ]كذا[مفهومه أن املسلم يعطاهو. 4وال إعطاء مال الكافر انتهى

للمسالة تعلق واملال، ويف قوله بغري احف قوالن، ورب اآلمن على النفس املعتو: 5كتاب احلج
 مبهادنة املسلمني الكفار على مال يعطيه املسلمون، هل جيوز ذلك أم ال؟

من  و، أن خيل7الثالث؛ يعين من الشروط: حني ذكر شروط املهادنة 6الغزايل يف وجيزهقال       
 والتزم ماال فه وكذا لومال مسلم يف أيديهم،  و، أشرط فاسد كشرط ترك مسلم يف أيديهم 

ما  والذي أجازه للخوف هوفقد منع منها على مال مسلم، . فاسد إال إذا ظهر اخلوف انتهى
  .ابن رشدجواب  وعلى هذا املنحى هو، ابن حزمفيه موافقة لنقل ويعطيه اإلمام، 

يف كتاب  8صبغ املشتهر بابن املناصفأأيب مل أر من ذكر مسالة املهادنة من املالكية غري و     
الوجه الثالث؛ و: نصهومل يذكر فيها قوال ملالكي، و، 1يف أبواب اجلهاد  ]و46[اإلجناد مساه 

                                                
  .بياض>> السالبة _ << : ل -  1
 .>>طعاما _ << : ح -  2
من بيت إمارة وأصالة، كان فقيها، فاضال يف مذهبه، ): م1219/هـ616ت(جنم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي، أبو حممد عبد اهللا بن -  3

عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل :"صنف كتابا نفيسا يف مذهب مالك مساه. عارفا بقواعده، درس مبصر، وتوجه إىل دمياط للجهاد حىت تويف ا
جمهول، الذخرية  :انظر. هـ610س عليه مبصر، وكثرت فوائده، وقيل انه تأثر فيه بوجيز الغزايل، وذكر البعض انه تويف سنة؛ عكف النا"املدينة

 .  4/142: الزركلي، مر س.  165خملوف ، شجرة النور، ص.  306وفيات ابن قنفذ، ص.  141ابن فرحون، م س، ص.  53السنية، ص
". وال جيوز قتال احلاصر مسلما كان أو كافرا، وال أن يدفع له مال إن كان كافرا، ألنه رهن: "سقال ابن شا.    >>انتهى _<< : م -  4

 .1/444: 1995، دار الغرب اإلسالمي، بريوت)كتاب احلج( ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة: انظر
كتاب ( ابن احلاجب، جامع األمهات : انظر". ويف سقوطه بغري احف قوالن ويعترب األمن على النفس واملال،: "من كتاب ابن احلاجب قوله -  5

  .96، ص)احلج
 .404، ص1994مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت: ، إشراف)كتاب عقد اجلزية واملهادنة(الغزايل، الوجيز : انظر -  6
 .>>الشرائط << : م -  7
، نزيل افريقية، فقيه، )م1223- 1168/هـ620-563(أصبغ األزدي القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن عيسى بن حممد بن: ابن املناصف -  8

أديب جليل، قاض، متفنن يف العلوم، من بيت علم، توىل قضاء بلنسية ومرسية، مث صرف، فسكن قرطبة، مث حج، وأقام مبصر، قبل أن يعود إىل 
إبراهيم فتوح، مطبوعات مديرية : تن الرعيين االشبيلي، برنامج شيوخ الرعيين، أبو احلس: انظر. خلف تآليف حسنة متقنة. مراكش وا تويف

خملوف، .  1/681: السراج، احللل السندسية.  379التنبكيت، نيل االبتهاج، ص.  1259-128، ص ص1962إحياء التراث القدمي، دمشق
 .323-6/322: الزركلي، األعالم. 3/95: املراكشي، اإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات.  178-177شجرة النور، ص ص
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يف جوازه خالف،  وروي عن ويعين من أقسام املهادنة، أن يكون على مال يؤديه املسلمون،
فتنة  وم من قتال عدوهم أعن حر شغل من املسلمنيو ،نه ال يصلح إال لضرورةه أوغري وزاعياأل

  :قالو 2سعيد بن عبد العزيزحنوه عن  يوِروس، أمشلت املسلمني، فإذا كان ذلك فال ب
ال  7الشافعيقال و، 6ريابن الزبلشغله بقتال  5عبد امللك بن مروانو، 4صفنيأيام  3معاويةفعله  

ن القتل للمسلمني شهادة، خري يف أن يعطيهم املسلمون شيئا حبال على أن يكفوا عنهم، أل

                                                                                                                                                   
، وقال امحد "كتاب يف اجلهاد من اجل املوضوعات:"كتاب يف فقه اجلهاد البن املناصف، قال الرعيين االشبيلي": اإلجناد يف أبواب اجلهاد" -  1
برنامج : انظر". مه، وأبان فيه عن تقدمهظهر فيه عل: "، وقال يف الشجرة" هو كتاب مفيد، مع حسن اختياره، وإتقان تأليفه، مل يؤلف مثله:"بابا

 .361اصطالح املذهب، ص.  178شجرة النور، ص.  379التنبكيت، م س، ص.  129شيوخ الرعيين، ص
قال . فقيه دمشق يف عصره، كلن حمدثا، حافظا، حجة): م783-709/هـ167-90(سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، أبو حممد  -  2

". فقيه الشام بعد األوزاعي:"، وقيل فيه أيضا"هو ألهل الشام كمالك ألهل املغرب:"، وقال احلاكم"الشام اصح منه حديثاليس ب:"أمحد بن حنبل
: ابن حجر، ذيب التهذيب.  21/193: 1981، بريوت1علي شريي، دار الفكر للطباعة والنشر، ط: تابن عساكر، تاريخ دمشق، : انظر

  .3/97: الزركلي، األعالم.  4/53
-603/هـ60-ق هـ20(صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي، أبو عبد الرمحن: معاوية بن أيب سفيان -  3

، مؤسس الدولة األموية، ولوا من ورث احلكم يف اإلسالم، وأحد دهاة العرب، كان فصيحا، حليما، وقورا، توىل خالفة املسلمني بعد عام )680
، وكان أول من جعل دمشق عاصمة -رضي اله عنه-اثر حروب طاحنة مع اخلليفة الراشدي علي بن أيب طالب) حىت وفاته(هـ41اجلماعة سنة

ابن .  388-4/385: ابن األثري، أسد الغابة.  475-3/470: ابن عبد الرب، االستيعاب.  407-7/406: طبقات ابن سعد: انظر. اخلالفة
 .  7/261: الزركلي، األعالم.  :10/187ذيب التهذيب: حجر ابن.  241-59/33: عساكر، تاريخ دمشق

ومعاوية  -رضي اهللا عنه-بكسرتني وتشديد الفاء، موضع بني الرقة وبالس على شاطئ الفرات الغريب، كانت به الواقعة بني جيشي علي: صفني -  4
 .363احلمريي، الروض املعطار، ص: انظر. جلانبنيألف من ا 70يوم، وقتل فيها ما يربو عن  110هـ، واستمرت املعركة حوايل 37سنة

نشا يف املدينة، وكان واسع العلم، متعبدا، ناسكا، ): م705-646/هـ86-26(عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي القرشي، أبو الوليد  -  5
كان أول من . هـ73، لكنه متكن من القضاء عليه سنةهـ، بيد أن عبد اهللا بن الزبري نازعه فيها65مهيبا، انتقلت إليه اخلالفة بعد موت أبيه سنة

الشريازي، : انظر". معاوية للحلم، وعبد امللك للحزم:"نقل الدواوين إىل العربية، وصك الدينار العريب، وضبط احلروف بالنقط واحلركات، وقد قيل
  .4/165: الزركلي، األعالم.  168-37/110: ابن عساكر، تاريخ دمشق.  62طبقات الفقهاء، ص

أول مولود يف املدينة بعد اهلجرة، شهد فتح افريقية زمن ): م692-622/هـ73-1(عبد اهللا بن الزبري بن العوام القرشي األسدي، أبو بكر  -  6
ب هـ بعد وفاة يزيد بن معاوية، فحكم أغلب بالد اإلسالم عدى الشام، وكانت له وقائع وحرو64، وبويع باخلالفة سنة-رضي اهللا عنه-عثمان

ويعترب ابن الزبري من خطباء قريش . مع اخلليفة عبد امللك بن مروان حىت سري إليه احلجاج بن يوسف، فقتله مبكة بعد أن خذله عامة أصحابه
ابن اجلوزي، .  43-3/39: ابن عبد الرب، االستيعاب: انظر. حيث يف كتب األحاديث 33املعدودين، وأول من ضرب الدراهم املستديرة، وله

  .75- 3/71: ابن خلكان، وفيات األعيان.  164-3/161: ابن األثري، أسد الغابة.  1/387: لصفوةصفة ا
هـ أن عبد امللك بن مروان اضطر أن يصاحل طاغية الروم على ألف دينار يف كل مجعة لشغله 70ويف هذا السياق أورد البالذري يف أحداث سنة * 

 غلبه عليه بعد أن بلغت استفزازام لبنان، واعترب ذلك أول وهن دخل على اإلسالم، وما ذلك إالعن حماربته، وختوفه من أن خيرج إىل الشام في
يف صلحه مبعاوية حني شغل حبرب العراق، فانه صاحلهم على أن ) يعين عبد امللك(واقتدى:" لكون الوقت فيه خليفتان يتنازعان األمر،قال البالذري

، القاهرة 1البالذري، فتوح البلدان، مطبعة املوسوعات، ط: انظر". هـ70وذلك سنة ...وضعهم ببعلبكيؤدي إليهم ماال، وارن منهم رهناء 
 .166هـ، ص 1391

 . 279ت، ص-املزين، املختصر، دار املعرفة، بريوت د.  199، ص1983، دار الفكر، بريوت4الشافعي، كتاب األم، ج: انظر -  7
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 1واماإلسالم أعلى من أن يعطى مشرك على أن يكف عنه، إال أن خياف املسلمون أن يصطلو
س أن يعطوا شيئا ليتخلصوا منهم، ألنه من الضرورات اجلائز فيها ما ال جيوز ألكثرة العدو، فال ب

ال جيوز إال خلوف أن ذلك  الشافعياألرجح عندي ما ذكر و: ابن املناصفقال . يف غريها
بسنده أن  كتاب األمواليف  2عبيد وأباستدل جميزه لكل ضرورة حبديث ذكره و، ستئصالاال

 املدينةثلث متر  4وقعة األحزابيف  3عيينة بن حصنعرض على  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا
ل اهللا رسو، فاستشار 6فأىب إال شطره ،5غطفانبانصرافه مبن معه من األحزاب على أن خيذل 
رسول اهللا أمرت بشيء فافعله، فقال  7يا رسول اهللا إن: فقاال السعدين وسلم صلى اهللا عليه

نا نرى إف: ، قاالاما﴾عرضه عليكأ لكنه رأيوأستشركما،  أمرت مل ول﴿: صلى اهللا عليه وسلم
هللا صلى ا 8قالوا فصفوه .﴾فنعم ﴿:أن نعطيهم إال السيف، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نه ال متكلم يف رفعه ، ال حجة هلم فيه، أبعد تسليم وبالتمر دليل اجلواز،  9املصاحلة إىل عليه وسلم
كانت مشورة استقر آخرها على أن ال  10إمناوال أمر بفعله، ومل يفعل  صلى اهللا عليه وسلمألنه 

رد اهلدنة، بل مث أن ما أريد من ذلك مل يكن . إىل االستدالل على املنع اقرب  ويفعل، فه
                                                

. االستئصال والقطع: والصواب ما أثبتنا، ألن اإلصطالم. 4/199: كتاب األم: يلشافع، وكذلك عند ا>>يصطلحوا << : يف األصل -  1
  .1/799): وعب(لسان العرب : انظر

من كبار علماء احلديث، واألدب، والفقه، ): م838-774/هـ224-157(أبو عبيد القاسم بن سالم  اهلروي األزدي اخلراساين البغدادي -  2
مل يكتب الناس أصح من كتبه، :"قال اجلاحظ. سنة، وحج ، وتويف مبكة18بغداد والقاهرة، وتوىل قضاء طرسوس  ولد وتعلم بـ هراة، ورحل إىل

الذي جلب " كتاب األموال"، و"يف احلديث" الغريب املصنف:" وال أكثر فائدة، وعده البعض عامل اإلسالم يف زمانه، وخلف تصانيف عديدة أمهها
ابن الندمي، : انظرحول ترمجته، واملوقف من كتاب األموال . كتبه، ألنه يتصرف يف األحاديث الواردة فيهحيث وصف بأنه أضعف  دله االنتقا

  .  5/176: الزركلي، األعالم.  8/284: ابن حجر، ذيب التهذيب.  49/71: ابن عساكر، تاريخ دمشق. 78الفهرست، ص
 . >>حصن _<< : م -  3
قريش، : هـ، ومسيت كذلك الجتماع طوائف من املشركني على حرب املسلمني، وهم4وقيل سنة  هـ،5أو اخلندق سنة : غزوة األحزاب -  4

 .وما بعدها 3/224: ابن هشام، السرية النبوية: انظر. وغطفان، واليهود، ومن تبعهم، وقد انزل اهللا فيهم صدر سورة األحزاب
ريث وعبد اهللا؛ فولد ريث بغيضا : وغطفان بن سعد له ولدان.  الشعوبغطفان بن سعد بن قيس عيالن، من العدنانية، وهم بطن متسع كثري -  5

، وكان سيدهم معقل )يثرب(أما أشجع فكانوا عرب املدينة. وأما عبد اهللا بن غطفان فهم يف بين عبس. وأشجع، فولد بغيض ذبيان وعبسا وأمنار
ومنازهلم بنجد مما يلي . هـ5خذل بني األحزاب يف غزوة اخلندق سنة بن سنان من الصحابة، ومنهم أيضا الصحايب اجلليل نعيم بن مسعود الذي 

ابن قتيبة، .  4/302: السمعاين، األنساب: انظر. وادي القرى وجبل طيء، مث تفرقوا يف الفتوحات اإلسالمية، واستولت على مواطنهم قبائل طيء
، 1إبراهيم األبياري، ط: تاألرب يف معرفة أنساب العرب،  القلقشندي، اية.   2/305: ابن خلدون، العرب.    49-48املعارف، ص ص

  . 388، ص1959القاهرة 
 .>>شرطه << : ب -  6
 .>>إن _<< : ح -  7
 .>>قالوا فقصده << : 2/112: يف املعيار -  8
 .>>إىل املصاحلة _<< : ح -  9

 .>>وإذا << : ر -  10
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 وهو. انتهى 3على شيء بفعل 2إجارةو 1كجعل ومن مكائد احلرب، فه وهولتخذيل العدو، 
 ال؟قوالن، أم ،5على أن يهادنوهم 4حاصله هل يعطي املسلمون ماال للكفاروكالم حسن، 

 املتويل عقد املهادنة على ما ذكر ون اإلمام هظاهره أن هذا املال من مال بيت املسلمني، ألو
  .من مجيعهمو، أ6الغزايل
فينبغي  7أما مساعفة الكفار مبال مسلم معني من غري طيب منه بذلك على مهادنة الكفارو       

ال حيل مال املسلم بغري طيب ﴿ :صلى اهللا عليه وسلمقد قال و .8ابن حزمال جيوز كما ذكر أ
أموالكم بينكم بالباطل إال ال تأكلوا و﴿: قال تعاىلو. صلى اهللا عليه وسلمكما قال  و، أ9﴾منه

فقرن اهللا . 10ما﴾اهللا كان بكم رحي تراض منكم ، وال تقتلوا أنفسكم إن أن تكون جتارة عن
إن خيف ونه ال جيوز أيف القتل  ابن رشدقد أفىت وبني القتل، وخذ املال بغري رضا أبني النهي عن 

أهل الزيغ  ختالقاال اإلسالم من ما يهولون به من استئصوعلم، أاهللا وكذلك املال، واالستئصال، 
ربه أال تستباح بيضة أمته ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أس 12قدو. 11ابن رشدكما قال 

ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على ﴿ :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال 13فأعطاه ذلك
  .2﴾ليظهره على الدين كله ﴿:قال تعاىلو. احلديث 1ق﴾احل

                                                
اإلجارة على منفعة مظنون : التزام عوض معلوم على عمل معني، وعند املالكية: ما جيعل على العمل من أجر أو رشوة، واصطالحا: اجلعل -  1

 . 63سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، ص: انظر. حصوهلا مثل مشارطة الطبيب على الربء
متليك منافع شيء مباحة مدة بيع املنافع، و: متليك منفعة رقبة بعوض، وعند املالكية: اسم لألجرة، مث اشتهرت يف العقد، واصطالحا: اإلجارة -  2

  .42معجم لغة الفقهاء، ص.  13القاموس الفقهي، ص: انظر. معلومة بعوض
، ص 2005، 1مشهور بن حسني آل سلمان وحممد زكريا أبوغازي، دار اإلمام مالك، ط: تابن املناصف، اإلجناد يف أبواب اجلهاد، : انظر -  3

-158، ص ص1981حممد خليل اهلراس، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة: تاألموال،  أبو عبيد القاسم بن سالم، كتاب.    326-324ص
159  . 

 .>>هل جيوز للمسلمني أن يعطوا ماال للكفار << : ح -  4
 .>>على أن يهادنوهم _<< : ح -  5
 .404ص الغزايل، الوجيز،: انظر". األول أن ال يتواله إال اإلمام: أما الشروط فأربعة: "قال الغزايل -  6
 .سهو>>طيب نفس منه بذلك على مهادنة الكفار... قوالن، وظاهره أن هذا املال من بيت مال املسلمني، الن اإلمام هو املتويل_<< : ح -  7
 .226ابن حزم، مراتب اإلمجاع، ص -  8
، ص 1761: ، رقم6ين، إرواء الغليل، جاأللبا: انظر، "ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه:"حديث صحيح أورده األلباين بصيغة -  9

180 .  
 .29: سورة النساء: رظان. اختصار اآلية. >>وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إىل بكم رحيما << : ر -  10
 .1/612: فتاوى ابن رشد -  11
 .>>كيف << : + أي>> كيف وقد << : ح  -  12
صلى اهللا عليه –قطين من حديث كعب بن عاصم األشعري أنه مسع رسول اهللا ويف هذا إشارة إىل ما أورده الدار.  >>ذلك _<< : ر -  13

﴾، وقد حسن أال جيوعوا، وال يستجمعوا على ضاللة، وال تستباح بيضة املسلمني: أن اهللا تعاىل أجارين على أميت من ثالث﴿: يقول -وسلم
دعا بأن ال يظهر عليهم عدوا من غريهم، وال : "يف املوطأ بصيغةوجاء ما يقرب من هذا املعىن كذلك حديث ابن عمر . األلباين هذه الرواية
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غريه، ففرض احملال و املازريا كان فرض خوارق العادة ليس من دأب الفقهاء كما قال إذو       
عن دأب الفقهاء، فهذا الفرض من شيم أهل  3شرعا ينبغي أن ال يكون من دأب املسلمني فضال

  .5اهللا املوفق للصوابو، 4أجوبتهيف  ابن رشدالتعطيل كما قال والزيغ 
  6]كغريهم تضرب اجلزية على يهود البادية[7جه

يتجرون يف أنواع و ،عن يهود سكنوا يف البادية الفضل العقباين وسيدنا أبوشيخنا  وسئل       
من الساكنني  7هل تؤخذ اجلزية.تطول إقامتهم يف الباديةوبعضهم سكن احلاضرة، واملتاجر، 
  ما مقدار ما يؤخذ منهم؟وخاصة؟ 
  ،8صونهوحتت اإلسالم  وهولط هلم ذكر حر مكلف خماويهودي منهم  ومن ه: فأجاب       

  بالوزن أربعون درمها أو أربعة دنانريقدرها وبالبادية،  وأ 9ضرةاضربت عليه اجلزية، كان باحل 
  . لهضاهللا املوفق بفو، 10الشرعي على كل شخص يف كل عام 

  1]إذا عقدت دولة مسلمة صلحا مع الكفار لزمها وحدها[8جه
                                                                                                                                                   

: وقال القرضاوي معلال عدم استجابة اهللا للدعوة الثالثة بأنه سبحانه...". يهلكهم بالسنني؛ فأعطيهما، ودعا بأن ال جيعل بأسهم بينهم فمنعها
باب يف املرأة تقتل إن (10سنن الدارقطين، ج: انظر". ى غريهاتركها لقانون األسباب واملسببات جيري عليها من سنن اهللا ما جيري عل"

.  125، ص504: ، رقم)باب ما جاء يف الدعاء(املوطأ، كتاب القرآن .  409، ص4666: ت، رقم-وزارة األوقاف املصرية د: ،إصدار)ارتدت
 .       19م، ص2008نوفمرب 26، اجلزائر 2466: يوسف القرضاوي، فقه اجلهاد، جريدة الشروق اليومي، عدد

ال : -صلى اهللا عليه وسلم-باب قول النيب(صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة : انظر. حديث صحيح ومتواتر يف كتب الفقه -  1
، 1920: ، رقم...)ال تزال طائفة: -صلى اهللا عليه وسلم-باب قوله(صحيح مسلم، كتاب اإلمارة .  1806، ص7311: ، رقم...)تزال طائفة

 .270: ، رقم1/539: األلباين، السلسلة الصحيحة.  1061ص
.  33: سورة التوبة: انظر. ﴾هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولوكره املشركون﴿: ومتام اآلية قوله تعاىل -  2

سورة . ﴾ق ليظهره على الدين كله وكفى باهللا شهيداهو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احل﴿: ويف موضع آخر قال تعاىل. 9: سورة الصف
 .28: الفتح

  .>>فال << : ر -  3
 .1/612: فتاوى ابن رشد -  4
 .>>واهللا تعاىل أعلم << : 2/113: يف املعيار -  5
 !واملسألة سقطت ائيا عند حساين. 2/253): نوازل اجلهاد(العنوان مطابق ملا هو يف املعيار  -  6
هي عبارة عن املال الذي : "قال ابن منظور. مال يلتزمه الكفار بعقد خمصوص: شرعاو.  خراج األرض، أو ما يؤخذ من أهل الذمةتعين: اجلزية -  7

هي الوظيفة املأخوذة من الكافر إلقامته بدار اإلسالم : وعند املالكية واحلنابلة. يعقد الكتايب عليه الذمة، وهي فعلة من اجلزاء، كأا جزت عن قتله
 .164معجم لغة الفقهاء، ص.  62القاموس الفقهي، ص.  14/145): جزى(لسان العرب : انظر". ل عامك
 .>>وصونه _<< : م -  8
 .>>باحلضرة << : ح، ل -  9

وال مترهب ال تعقد الذمة واجلزية إال لكافر، حر، بالغ، ذكر، قادر على أداء اجلزية، جيوز إقراره على دينه، ليس مبجنون، : " قال ابن جزي -  10
وأجاز الشافعي أن تكون دينارا على كل رأس، وفصال أبو حنيفة وأمحد يف مقدارها . أما مقدارها عند املالكية فهو ما ذكر هنا". منقطع يف ديره

ابن جزي الغرناطي، : انظر". اثنا عشر درمها على الفقري، وأربع وعشرين درمها على املتوسط، ومثانية وأربعني درمها على الغين"اجلزية فجعلوها 
 .119، ص1969القوانني الفقهية، دار الثقافة، بريوت
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هل . صلحو ،املسلمني عهد 2األئمة من بنيور ينعقد بينهم بعض الفقهاء عن الكفا وسئل      
  ، 3م﴾جيري على املسلمني أدناه﴿ : يعاهدهم من املسلمني؟للحديثويلزم ذلك من مل يصاحلهم 

   .األندلسو افريقيةحيارم أهل و مصر،والشام قد يعاهدهم أهل فإنه  
 4أمرهمو ،ا كان إمام املسلمني واحدإمنا استعمال جيري على املسلمني أدناهم ، إذ :فأجاب      

واحد جمتمع، فحينئذ يكون من أجار أهل احلرب لزم جواره ذلك سائر املسلمني يف الكف عن 
أهل اإلقليم اجلوار  إمنا يلزمواختالف الكلمة فال، والدول، وأما مع تفرق امللوك و .سبيهمو ،قتلهم

  .علمأ 6]تعاىل[اهللاو، مصروام الشأهل  5جواراألندلس ال يلزم أهل والذين أجاروا، 
  7]يرجع به على أهل البلدوجيوز لكبري البلد مصاحلة املغريين على مال يدفعه هلم [9جه
رجاال وخيال  8عن أهل قرية جاءها أعراب الفضل العقباين وسيدنا أبوشيخنا  وسئل      
بعياله،  وفر بنفسه،   كان اجلل من أهل القرية قدوفقاتلهم من بقي ا يوما واحدا،  ،9ابنجوعه

فارسهم على ومقاتلة هؤالء األعراب يزيد راجلهم على ألفي رجل، ومبا خف من متاعه، و
كبري البلد  طلبالقتال من جهات، فلما كان عشية يوم القتال  10ناشبوهاومخسمائة فارس، 

أم  12شاع اخلرب عن األعرابومن بقي من الرجال املقاتلني فوجدهم عددا يسريا،  11متييز
من  و، فاشتد اخلوف، وفر من القرية ليال حن13يعودون لقتاهلا بأضعاف ما جاؤوا به من األمس

                                                                                                                                                   
 .2: ، لكنه جعل املسالة يف املرتبة1/312: ، وكذلك يف نشرية حساين2/115): نوازل اجلهاد(العنوان مطابق ملا هو يف املعيار  -  1
 .>>من _<< : ح -  2
وجاء يف رواية األلباين أن أبا العاص بن . 2819: ، رقم6/318: لسلة الصحيحةاأللباين، الس.   2/213: املدونة: انظر. حديث صحيح -  3

إين قد أجرت أبا : " حلقها إىل املدينة، وطلب أن تأخذ له األمان من أبيها، فنادت يف الناس - صلى اهللا عليه وسلم-الربيع زوج زينب بنت الرسول
يا أيها الناس إين مل أعلم ذا حىت مسعتموه، أال وإنه جيري على املسلمني ﴿: لصبح قالصلى اهللا عليه وسلم من صالة ا-، فلما فرغ الرسول"العاص
 .      ﴾أدناهم

 .>>وأمريهم << : ر -  4
، وكذلك يف األصل، والصحيح ما أثبتنا من باقي النسخ، ألن >>وإمنا يلزم اجلواز الذين أجازوا، وال يلزم أهل األندلس جواز << : م -  5

 .4/153): جور( لسان العرب :انظر. أنقذ وأمن ومنع من: جار، جيري، مبعىنمن أ: اجلوار
 .ما بني القوسني املعقوفني مفقود يف األصل ويف م، واإلصالح من باقي النسخ -  6
 !3: ، وجعل املسالة يف املرتبة1/312: ، وكذلك يف نشرية حساين2/115): نوازل اجلهاد(العنوان مطابق ملا هو يف املعيار  -  7
 .>>العرب << : ح -  8
): جنع(لسان العرب : انظر. لسمسم، ويقال جنعت البعري؛ أي علفتها بهاملديد، وجنعه سقاه النجوع، وهو أن يسقيه املاء بالبزر، أو با: النجوع -  9

 .22/232): جنع(الزبيدي، تاج العروس .  8/347
  .1/755): نشب(لسان العرب : انظر. نابذه: من نشب مبعىن علق به، وبااز يقال ناشبه احلرب: ناشب -  10
 .>>متييز << : ح، ل -  11
 .>>العرب << : ح -  12
 .>>باألمس << : لب، ح،  -  13
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من أمراء العرب 4خاف من فسادها كبريا3عن قريته ملا2صانعو ،1فقام هذا الكبري ،ثالثني رجال
زائن قتاهلم بسبب مصانعة هذا الرجل عن خوفدفع اهللا عن أهل القرية فسادهم . مبائة دينار ذهب

  ما بقي ا وأهلها، 
اخلزائن مبا وفهل له مطالبة أصحاب األمتعة .5خمفياو ااألكثر ظاهر ]ظ46[هوو ،من األمتعة

يف الرفاق بأرض املغرب يقتطع عليهم األعراب سحنون ينويهم من الغرامة يف ذلك؟ كما قال 
غاب من أهل  على منو ،هلم على من حضر يعطيهالطريق، فيقوم رجل منهم فيصانعهم بشيء 

أمتعتهم والناس  7استدان الرجل مبا صانع عن مطامري 6حنيويف كرمي علمكم،  واألمتعة، كما ه
  . فهل له عليهم به  رجوع أم ال؟.غائبهموحاضرهم 
احلمد هللا، للرجل الرجوع على أهل القرية مبا صانع به من مال على حفظ أمواهلم : فأجاب

يعطى  8اخلفريلة أمسولة اللصوص اليت أشرمت إليها، أمسو .خذ الغصابأأمتعتهم من وإنقاذهم و
يف و. أهل القافلة، إىل غري هذا من املسائل اليت تشهد لزوم هذا املعىنوماال على أموال التجار 

نه كان خيلص ماله بغري أما يقتضيه، لكن من علم منه من أهل القرية  9احلمالة من املدونةكتاب 
                     .     اهللا املوفق بفضلهو، 12كان له مقال 11 هذه احملاصةيف 10بأقل مما ينوبه وأ ،شيء

أسريهم وعدم اإلجهاز على جرحيهم  إذا انصرفوا مع تباعهموإقتل احملاربني  جيوز [10جه
  13]ومنهزمهم

                                                
  .>>الكبري _<< : ب -  1
 .432معجم لغة الفقهاء، ص: انظر. الين، وداهن، ودارى، واملصدر املصانعة بضم امليم وفتح النون هي املداراة: صانع -  2
 .>>مبا << : م -  3
 .>>كبريا _<< : ل -  4
 .>>خمرجا << : + أي>> ظاهرا وخمرجا وخمفيا << : م -  5
  .>>ذ وحينئ<< : ح -  6
مكان حيفر يف األرض، وختبأ فيه األشياء : بفتح امليم األوىل والراء، مؤنث املطمور: م مطمورة.ج: واملطامري.      >>مطاميس << : م -  7

 .12/433): طمر ( الزبيدي، تاج العروس . 4/502): طمر(لسان العرب : انظر. احلبس: كاحلنطة وغريها، وتسمى أيضا
 .4/253): خفر(لسان العرب : انظر. و احلارس، وخفري القوم؛ جمريهم الذين يكونون يف ضمانه ماداموا يف بالدهاري أ: اخلفري -  8
 .وما بعدها. 4/96: كتاب احلمالة: املدونة -  9

 .>>من ما ينوبه << : ل -  10
الشركة اليت تستتر عن الغري، وال تتمتع بشخصية  :أي اقتسموا املال بينهم حصصا، وشركة احملاصة: من حتاص الغرميان أو الغرماء: احملاصة -  11

 .261القاموس الفقهي، ص.  408معجم لغة الفقهاء، ص: انظر. اعتبارية
 .>>املقال << : م -  12
  !، واملسالة سقطت من نشرية حساين2/116): نوازل اجلهاد(العنوان مطابق ملل هو يف املعيار  -  13
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  خذ أموال قوم، وضرب أعن حماربني أتوا إىل  2عبد الرمحان الواغليسيسيدي  1وسئل         
من أهل املوضع، فأغاثهم اهللا بقوم  4جرحوا أناساو3خذوا بعض املالأوفشرعوا يف ذلك  رقام،

حىت  5فهل جيوز هلم أن يتبعوهم. قتلوا منهم ناساوجاءوا إلعانتهم فازموا، فتبعهم أهل املوضع، 
إن رجعوا عنهم بغري قتال رجعوا ويؤيسوهم من الرجوع إليهم؟ أم يرجعوا عنهم حني اهلزمية؟ 

هل يكون من قتل أحدا . قالوا هؤالء ما فيهم جندةو، 7ألهلهم بعد وصوهلم وأ ،6يهم يف الوقتإل
  قاتل نفس بغري حق؟ ومنهم جماهدا؟ أ

 بقيو من أثقلته اجلراحوإذا مل تؤمن عودم،  باعهمإتاحلمد هللا وحده، جيوز :فأجاب         
  .  اهللا تعاىل اعلموزمهم، منهو ،كذلك أسريهمومل جيز اإلجهاز عليه،  ،متكن منهو

   8]من مسائل أهل الذمة[11جهمسألة                             
 :10املغاربةقال بعض . فداها به اله عليها مومن فدى ذمية فال يطؤها  :9املدونةقال يف         

 2اامديو 1نص محالتها وه: قال بعضهم. يؤخذ من هذا أن من أدى عن غريه ما لزمه فله إتباعه
  من منط ما ذكره و. غري موضع منهاو 4وديعتهاو 3رهواونكاحها الثاين  أواخروصناعها و

                                                
 .>>وسئل _<< : ل -  1
من أهل جباية، نسبة إىل بين واغليس، ): م1384/هـ786ت(وعبد الرمحن بن امحد الواغليسي، أبو زيد .     >>ليسي الوغ<< : ب، ل -  2

الشيخ "فقيه، أصويل، حمدث، مفسر، عمدة أهل زمانه، العلم الصاحل، املفيت، اخذ عنه الثعاليب يف رحلته ووصفه بـ . من سيدي عيش لعلى حنو مي
املشهورة، " املقدمة" ، وله "الوغليسية: "يف األحكام الفقهية على مذهب مالك، وتسمى كذلك" اجلامعة: "ن أشهر تآليفهم". الفقيه الزاهد الورع

حممد شايب : ت، )غنيمة الوافد وبغية الطالب املاجد: منشورة مع كتابه(عبد الرمحن الثعاليب، الرحلة .  376وفيات ابن قنفذ، ص: انظر. وفتاوى
.  248التنبكيت، نيل االبتهاج، ص.  698وفيات الونشريسي ولقط الفرائد، ص.  107، ص2005ن حزم، بريوت، دار اب1شريف، ط

 .  91-90نويهض، معجم أعالم اجلزائر، ص ص.  73-2/72: احلفناوي، تعريف اخللف
 .>>املال _<< : ر -  3
  .>>ناسا << : ب، ح -  4
 .>>يتبعوه << : م -  5
 .>>من الوقت << : ل -  6
 .>>ألهليهم << : م -  7
، وعند حممد العقباين، حتفة الناظر -سنشري إليه يف حينه-وجند خمتصر للمسالة يف أحكام الربزيل يف كتايب اجلهاد، واألكرية. العنوان مقترح -  8

 .169-168وغنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر، ص ص
الليث بن سعد قال يف : "ويربز ذلك يف قوله أن. 1/507): رب فيشتري عبيد أهل اإلسالميف الرجل يدخل بالد احل(كتاب اجلهاد : املدونة -  9

 .ال يطؤها ولكن له الثمن الذي أعطى ا: امرأة من أهل الذمة سباها العدو مث اشتراها رجل منهم من املسلمني فأراد أن يطأها، قال
، وأبو )هـ403ت(، وأبو احلسن القابسي)هـ386ت (ابن أيب زيد القريواين: رين يشار م إىلاملغاربة، العلماء املغاربة يف اصطالح املالكية املتأخ  10

، وابن عبد الرب )هـ450ت(، وابن حمرز القريواين)هـ333ت(، وابن اللباد)هـ478ت ( ، وأبو احلسن اللخمي)هـ494ت(الوليد الباجي
: انظر). هـ541ت0، والقاضي سند بن عنان )هـ543ت(عريب ، وأبو بكر بن ال)هـ520ت(، وابن رشد اجلد )هـ463ت(األندلسي 

 . 79-77حممد إبراهيم علي، اصطالح املذهب، ص ص
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غرم املودع على الوديعة، قال أسئل عمن تعدى فو: قال من الوديعة 5مساع عيسىاملغاربة ما يف 
  .ليس على را شيء مما غرم

  . هنه يرجع عليه مبا غرم على متاعأقد قيل و: 6ابن رشد         
عشرون شاة، و، يف اخلليطني ألحدمها مائة 7ابن وهب يف املبسوطعليه يأيت قول و         

الثانية والعشرين، واملائة  9، أن الواحدة تكون على ذي8خذ الساعي منه شاتنيألآلخر ثالثون، فو
عة به، إذا مل يعلم رب الودي 10هذا اخلالف إمنا هوو. قد مضى هناكويتراداا على عدد غنمهما، 

يغرم من  12علم به مثل أن يوجه متاعا مع رجل إىل بلد، وقد علم أن بالطريق مكاسا 11أما لوو
  .مر عليه مبتاع، فينبغي أن يتفق على أن جيب على ربه أن يغرم للرجل ما غرم على متاعه

                                                                                                                                                   
بفتح احلاء، ما يتحمله اإلنسان ويلتزمه يف ذمته باالستدانة، ليدفعه يف إصالح ذات البني، مثل أن تقع حرب بني فريقني تسفك فيها : احلمالة -  1

القاموس الفقهي، .  186معجم لغة الفقهاء، ص.  11/174): محل(لسان العرب : انظر.  مل ديات القتلىالدماء، فيدخل بينهم رجل يتح
 .103ص

  .13/164): دين(لسان العرب : انظر . الذي يقرض الناس: بكسر امليم، من الفعل أدان: املديان -  2
ين، وصورته أن تأخذ من رجل دينا، وتعطيه شيئا ليثق بأنك تؤدي جعل مال وثيقة على د: هو توثيق دين بعني، أي: بالفتح فالسكون: الرهن -  3

لسان العرب : انظر. إليه دينه، فإذا أديت دينه يرد إليك ذلك الشيء، فهذا الفعل رهن، وأنت راهن، وذلك الرجل مرن والشيء مرهون ورهني
 .227اء، صمعجم لغة الفقه.  250-249املباركفوري، إحتاف الكرام، ص ص.  13/188): رهن(
معجم لغة الفقهاء، .  8/380): ودع(لسان العرب : انظر. هي العني اليت يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها قصدا بغري أجر: الوديعة -  4

  .287-286املباركفوري، مر س، ص ص.  501ص
فقيه األندلس على مذهب مالك يف عصره، سكن  أصله من طليطلة،): م827/هـ212ت(عيسى بن دينار بن واقد الغافقي، أبو عبد اهللا  -  5

كان زاهدان عابدا، ويقال أنه صلى أربعني سنة الصبح بوضوء العتمة، وكانت الفتيا تدور عليه . قرطبة، وقام برحلة يف طلب العلم، وتويف بطليطلة
ن ابن القاسم، وهو مساع مشهور يف عشرين كتابا، ، وقد مسعه ع"مساع عيسى بن دينار"خلف تراثا فقهيا عرف بـ . يف األندلس، ال يتقدمه احد

.  2/472: احلميدي، جذوة املقتبس.  352-351الضيب، بغية امللتمس، ص ص: انظر. ضمنه يف املقام األول رأي مالك برواية ابن القاسم
 .105اصطالح املذهب، ص.  1/373: ابن الفرضي، تاريخ علماء األندلس.  3/16: عياض، املدارك.  161الشريازي، طبقات الفقهاء، ص

 ).هـ520ت(القول البن رشد اجلد  -  6
، ومنه تعرف طريقة )م885/هـ280ت( كتاب يف الفقه املالكي للقاضي أيب إسحاق إمساعيل بن إسحاق البغدادي: املبسوط يف الفقه -  7

 .140حممد إبراهيم علي، اصطالح املذهب، ص: انظر. البغداديني يف الفقه والتأليف
 .عبارة مكررة>> ولآلخر ثالثون فيأخذ الساعي منه شاتني << : + ح -  8
  .>>ذي _<< : ل -  9

 .>>إمنا هو_<< : ب -  10
 .>>أما ما << : ب، ح، ر، ل، م -  11
انتقاص الثمن : من يأخذ الضريبة عمن يدخل البلد من التجار، مشتق من املكس: واملكاس.   >>مكانا << : ر.  >>مساكا << : ح -  12

 .338القاموس الفقهي، ص.   6/220): مكس(لسان العرب : انظر. البياعة، ومنه أخذ املكاس، ألنه يستنقصهيف 
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فيغرمه، فستسلف ما يغرم، فذلك دين  2كمن تعدى عليه سلطان وه: 1ابن دحونقال و         
سيغرم عليهما فكأنه سأله أن يسلفه  3نهأه ملا علم أنوجه ما ذهب إليه و.زم له حالل ملن أسلفهال

يف الرفاق يعرض هلم  سحنونمن هذا املعىن ما ذهب إليه وما لزمه من املغرم على متاعه، 
على من غاب من أرباب وعلى من معه ، وفيصانعهم بعض الرفقاء على مال عليه،  ،اللصوص
إذا عرف من سنة البلدان إعطاء املال : فيأىب الغائب من دفع ما نابه من ذلك، قالاألمتعة، 

إن كان خياف وعلى أصحاب الظهر من ذلك ما ينوم، والغائب، وينجيهم، فذلك الزم للحاضر 
كان فيهم موضع لدفع ذلك فأحب هلم أن يدفعوا عن أنفسهم وإن أعطوا، وأال ينجيهم ذلك 

.                                              4أعطوا مل يكن هلم على الغائب شيء انتهىوعلوا أمواهلم، فان مل يفو
يكون الغرم على قيمة املتاع : نه قالأ سحنونعن  6كرية من جامعهاأليف   5الربزيلقال و         

م إن علموا أ 7أظن أين رأيت للمتقدمنيوكذا قيدناه عن شيوخنا، : الظهر كجرم املركب، قالو
إن كانوا ال يأخذون إال واجلميع،  8على قيم وأم حيتاجون األمحال مع اإلبل إن مل يعطوا ذلك فه

فرضناه مرة و، 9برقة قد وقع بنا ببالدو. على قيمة األمحال خاصة ويتركون الدواب فهواألمحال 
                                                

كان بقية علماء وقته، . احد أجلة الشيوخ املفتني بقرطبة، وصاحب ابن زرب): م1039/هـ431ت(عبد اهللا بن حيىي بن دحون، أبو حممد  -  1
: ابن بشكوال، كتاب الصلة: انظر. ص على الفتيا، وال للرواية منه، مع نصيب من األدب واخلربانفرد بالرياسة بعد أصحابه، ومل يكن أغو

 .114خملوف،شجرة النور، ص.  140ابن فرحون، الديباج املذهب، ص.  4/729: القاضي عياض، ترتيب املدارك.  1/260
 .>>ساكن << : ح -  2
 .>>أنه _<< : ر -  3
 .تبني كالم سحنون الوارد هنا يف املدونة، فلعله أخذه من مصدر آخرانتهى كالم ابن دحون، ومل ن -  4
، وقال عبد الرمحن الثعاليب يف "أبو القاسم بن حممد بن املعتل البلوي: "أبو القاسم بن امحد بن إمساعيل بن حممد، وقال السخاوي: الربزيل -  5

هـ، وتويف 813املغرب، قدم للخطابة واإلمامة جبامع الزيتونة يف ربيع األول سنة ز احد أئمة املالكية يف بالد"شيخنا أبو القاسم الربزيل: "رحلته
نوازل الربزيل "، ويعرف أيضا باسم "جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام: " هـ، اشتهر بكتابه844أو 843أو 842عام 

وفيات الونشريسي ولقط الفرائد، .  109رحلة الثعاليب، ص.  135، ص125الزركشي، تاريخ الدولتني، ص:  انظر". يف الفقه والفتاوى
بدر الدين القرايف، توشيح الديباج، ص . 370-368التنبكيت، نيل االبتهاج، ص ص.  11/133: السخاوي، الضوء الالمع.  748ص
 . 686- 1/685: السراج، احللل السندسية. 259-258ص

  .648-3/647): كتاب اإلجارة واالكرية(م ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام الربزيل، جامع مسائل األحكا: انظر -  6
سحنون : ، وأما من قبله فمتقدمني أمثال)هـ386ت(يصطلح عند املالكية أن أول طبقة املتأخرين تبدأ من ابن أيب زيد القريواين : املتقدمني -  7

 .31اصطالح املذهب، ص: انظر. وغريهم صاحب املدونة، وابن القاسم العتقى، وابن نافع الصائغ،
  .374معجم لغة الفقهاء، ص. 311القاموس الفقهي، ص: انظر.  السيد، من يتوىل أمر احملجور عليه كحفظ ماله دون التصرف فيه: القيم -  8
وهي قصبة جليلة تضم مدن وقرى عديدة، بفتح أوله والقاف، مدينة كبرية قدمية بني اإلسكندرية وافريقية، يفصلها عن البحر ستة أميال، : برقة -  9

ولكن يف عهد املازوين تراجعت، وقد مر ا البلوي يف رحلته ووصفها بالشؤم، ... وفد كانت عامرة، كثرية اخلريات من مزارع وفواكه وعسل
.  91مريي، الروض املعطار، صاحل. 389-1/388: ياقوت، معجم: انظر. وأا أرض ال ماء وال شجر فيها، موحشة، جتتاحها الرياح اجلنوبية

اململكة -احلسن السايح، صندوق إحياء التراث اإلسالمي، اإلمارات العربية املتحدة: ت، 2خالد البلوي، تاج املفرق يف حتلية علماء املشرق، ج
  .68، ص66املغربية، ص 
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رمحه  2يب حممد الشبييبشيخنا أاختيار  وهو، 1تركنا الظهروعلى األمحال، ال على قيم ما فيها، 
ه، إن خذأ وأ ،إىل هالكه 3ن التطلع على ما أتى به اإلنسان من التجارة يؤديأل: اهللا تعاىل، قال

من معنا كانوا بادية من برقة، فاستحسنا  نمرة فرضناه على عدد اإلبل، ألو. كان احلمل غالبا
على ما يف األمحال أيضا، للخوف و، 4أمواهلمون اخلوف يف حرميهم ألوذلك ألم رضوا به، 

  .وجه حسن 5هوو
أما ما يدفع من الفوائد املعهودة فريجع ا على أرباب السلع، ألنه على ذلك دخل، و: اقالو       

بب يف دخوله بغري شيء فعثر عليه سن تإ، ف7املتأخرينو 6روي ذلك عن غري واحد من املتقدمنيو
من لذلك، ألنه مل يؤذن له بدخوله على هذه الصفة، ضا وغرم أكثر من املعتاد، فه وفاخذ مجيعه أ

يأخذ من قوهلا  ابن عرفةأما أداء اإليقاف يف املواريث فكان الشيخ و. حكم فيها ذاوقد نزلت و
إذا ارنت أرضا فيأخذ منك السلطان خراجها مل ترجع به على الراهن، إال أن يكون  :8الرهونيف 

دفعه من  ولوكان جزاء لرجع به ألنه حق  ولوه من عنده، ذلك حقا انه ال يرجع بشيء إذا دفع
  .حكم برجوع الوارث فيه انتهى 9ابن عبد السالمفكان  ،التركة

رفع الذمي بناء داره أكثر و، 1رمهاوأ الكنائسعلى إحداث  10الربزيل يف جامعهملا تكلم و        
حىت عال بعض أجزاء  2مرتها؛ إحدامها بناء النصارى بتونسلتان أوقعت مس: من املسلمني قال

                                                
 .>>الظهر _<< : ل -  1
فقيه القريوان، ومفتيها، وحمدثها، وأستاذ شيوخها، وابرز ): م1380/هـ782ت(أبو حممد عبد اهللا بن يوسف الشبييب البلوي القريواين  -  2

التنبكيت، نيل : انظر. هـ770-766، وذلك أن الشبييب استقر بتونس يف الفترة "أول شيخ فتحت الكتاب بني يديه: "شيوخ الربزيل حيث قال فيه
 . 10-9، ص صمقدمة نوازل الربزيل.  225خملوف، شجرة النور، ص.  224االبتهاج، ص

 .>>يوجب << : ب -  3
 .>>يف _<< : ، و>>عليهم اغلب << : + أي>> والن اخلوف كان عليهم أغلب وحرميهم وأمواهلم << : ب، ح، ر، ل، م -  4
 .>>هو_<< : ر -  5
  .>>املتقدمني _<< : ح -  6
هـ، وابن بشري 478ت(أبو احلسن اللخمي: أمثال) هـ386ت(علماء املالكية الذين جاؤوا بعد ابن أيب زيد القريواين: املتأخرين -  7
 .، وغريهم)هـ646ت(، وابن احلاجب)هـ536ت(، واملازري)هـ610ت(، وابن شاس)هـ260ت(
: أرأيت إن ارنت أرضا فأتاين السلطان فاخذ مين خراجها، أيكون يل أن أرجع على را بذلك؟ قال: قلت: "يقصد ما يوافق قوله يف املدونة -  8

 .4/164): كتاب الرهن(املدونة، : انظر". هذا رأيي: أحتفظه عن مالك؟ قال: قلت. أن يكون حقا عليه، وإال فالال، إال 
شيخ اإلسالم، وقاضي اجلماعة بتونس، وعالمتها، وإمامها، قال ): م1348-1277/هـ749-676(حممد بن عبد السالم اهلواري التونسي -  9

، وقد ذكره ابن ..."قاضي القضاة، وإمام الفقهاء والنحاة...ألمواج، واملنهل الذي يعذبه بقاع الوهاد ذو التالعالبحر املتالطم ا: "  البلوي يف رحلته
-354وفيات ابن قنفذ، ص ص.  336ابن فرحون، الديباج املذهب، ص.  178-1/176: رحلة خالد البلوي: انظر. خلدون يف مجلة شيوخه

-406التنبكيت، نيل االبتهاج، ص ص.  647وفيات الونشريسي، ص.  2057ن ورحلته، صابن خلدو. هـ750، وفيه أنه تويف سنة 355
 .  578-1/577: السراج، احللل السندسية.  407

  .20-2/19): كتاب اجلهاد( الربزيل، جامع األحكام -  10
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ذكرت له ما قال والفقيه اإلمام رمحه اهللا، ]و47[4شيخنا فكلمت يف ذلك ،3مدرسة التوفيق
ال خالف أم ال يرفعون أكثر من املسلمني : مع املسلمني، قال6 يف بناء دورهم 5الطرطوشي

هكذا . قوالن8ميف مساواو، 7ه﴾ال يعلى عليو واإلسالم يعل﴿: صلى اهللا عليه وسلملقوله 
ليس يف املذهب : عن الشافعية، فقلت لهذكره : وقال، فنظره الشافعيعن 9امللوك سراجحكى يف 

من  10كنةلكوم مب ،نه ال يسعف هلدمهأه رأى أنفيحتمل أن يكون . ما خيالفه، فتغافل عن ذلك
  .رآه أمرا حمتمال، فترك تغيريه والسلطان، أ

عال عليها شيئا يشبه و ،12فندقهمعض النصارى كنيستهم يف جدد ب: 11لة األخرىأاملسو       
بني أن يبنوا فيه بيتا و، فطلبوا بذلك فاتوا بكتاب العهد فوجد فيه أم ال حيال بينهم 13الصومعة

ه للضوء، فبعث القاضي إليه من نظره أناعتذروا على رفع البناء الذي يشبه الصومعة وملتعبدام، 

                                                                                                                                                   
 .12/251): رمم(ابن منظور، لسان العرب : انظر. من الرم، إصالح الشيء الذي فسد بعضه: رم -  1
 !>>مرتال << : هكذا يف مجيع النسخ، ولعلها -  2
بنتها األمرية عطف زوجة أيب زكريا حيىي يف عهد ابنها أيب عبد اهللا حممد املستنصر، ومعها جامع التوفيق بتونس، وال يعلم : مدرسة التوفيق -  3

م، فالراجح أا بنيت 1267/هـ657الشبيلي تويف سنة تاريخ حمدد لتأسيسها، بيد أن أول مدرس ا وهو أبو بكر حممد بن امحد بن سيد الناس ا
ابن أيب دينار، املؤنس يف أخبار افريقية وتونس، مطبعة النهضة، تونس .   63ابن الشماع، األدلة البينة النورانية، ص: انظرقبل هذا التاريخ؟ 

 .1/205: الزمان ابن أيب الضياف، إحتاف أهل.    2/146: السراج، احللل السندسية.    120هـ، ص1350
 .يقصد به الربزيل شيخه ابن عرفة الورغمي -  4
، من أهل طرطوشة شرق األندلس، )م1126-1059/هـ520- 450(أبو بكر حممد بن الوليد الفهري األندلسي املالكي : الطرطوشي -  5

ماما، عاملا، زاهدا، دينا، متواضعا، متقشفا من الدنيا، نزيل اإلسكندرية، واحد األئمة الكبار، اخذ عن أيب الوليد الباجي والتستري وغريهم، وكان إ
 .134-7/133: الزركلي، األعالم.   4/252: ابن خلكان، وفيات األعيان.   1/545: ابن بشكوال، الصلة:  انظر. راضيا باليسري

 .>>دور أهل الذمة << : ح -  6
( ، كتاب اجلنائز يصحيح البخار :انظر. ، وهو منقطع عن ابن عباس"يعلىاإلسالم يعلو وال : "جاء احلديث عند البخاري، والبيهقي بلفظ -  7

: األلباين، إرواء الغليل.  6/205: ت-البيهقي، السنن الكربى، دار الفكر، بريوت د.   326، ص)باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه
  .حسن: ، وقال5/106

 .>>هلم << : + أي>> مساوام هلم << : ل -  8
من أشهر كتب أبو بكر الطرطوشي، صنفه للمأمون البطائحي وزير مصر بعد األفضل، وهو كتاب حسن من لنفع الكتب يف : اج امللوكسر -  9

جعفر البيايت، : ت، )يف أحكام أهل الذمة( الطرطوشي، سراج امللوك : متام قوله انظرو.    2/89: املقري، نفح الطيب: انظر. بابه وأشهرها
 .404، ص1990، لندن1ب والنشر، طرياض الريس للكت

 .>>مبكانة << : ب، م -  10
 .216-2/215): نوازل األميان والنذور( املعيار : هناك إشارة إىل هذا املقتطف من هذه املسألة يف -  11
: تيل الفراهيدي، كتاب العني، اخلل: انظر). بلغة أهل الشام(من هذه اخلانات اليت يرتل ا الناس يف الطرق واملدائن ) فارسي(اخلان : الفندق -  12

 . 10/313): فندق(لسان العرب .  5/261: هـ1409، إيران 2مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، مؤسسة دار اهلجرة، ط
، معجم حممد قلعجي: انظر. بيت جيلس فيه عباد النصارى ينقطعون فيه للعبادة، وهي منار للراهب: بفتح الصاد وامليم، ج صوامع: الصومعة -  13

  .278لغة الفقهاء، ص
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الزنا، وألن إظهاره كإظهار شرب اخلمر . ، فوجد للضوء كما ذكرهغريه 1ناقوسن كان فيه إف
  .2املدونةفيؤدبون كما قال يف 

، 4األسفل للمسلمواشتراه  وأ علوياهي إذا اكترى الذمي و، 3لة أخرىأمن هنا مسو          
، أسفل صلى اهللا عليه وسلمفوق النيب  أيب أيوب األنصارياحتج بسكىن وفأجازه شيخنا اإلمام، 

أبا ن ، أل5يف غشيام جملسه عورض ذلك بأنه عليه السالم طلب ذلك لتيسريه على أصحابهو
خبالف هذا، إذ قد ورد النهي . 6قر ذلك له عليه السالمأوفضالئهم، ومن خيار الصحابة  أيوب

، مث 8ا﴾ال ينبغي أن يعلونواللهم إم قد علونا  ﴿:فقال جبل أحدعلى  7فيه حني علت خيل
مل جيب رمحه اهللا و. اهللا أعلموعموم احلديث السابق، و. قاتلهم حىت أنزهلم من اجلبلوهم، ض إلي

  .تعاىل على هذا االعتراض بشيء
  9]يباح مال البوادي احملاربني عموما حىت يتحقق أهل احلالل منهم[12جه

 10ستغرقمجلهم و بوادي افريقيةعن السلطان إذا ظفر بفرقة من  اإلمام ابن عرفة وسئل       
  .الذمة

                                                
  .، واإلصالح من ب، ح، ر>>ناقوص << : يف األصل ويف ر، ل -  1

): نقس(لسان العرب : انظر. مضرب النصارى الذي يضربونه ألوقات الصالة، وهي خشبة كبرية طويلة، وأخرى قصرية تسمى الوبيل: الناقوس* 
 . 473فقهاء، صمعجم لغة ال.   16/574: الزبيدي، تاج العروس.  6/240

أريت إن أكريت داري من رجل من النصارى، فاختذ فيها كنيسة يصلي : "، ومن ذلك قوله3/523: املدونة، كتاب كراء الدور واألرضني -  2
 ".ليس ذلك له: وكذلك إن أراد أن يضرب يف داري بالنواقيس؟، قال: قلت. لك أن متنعه عند مالك: قال! فيها هو وأصحابه

 .2/20): كتاب اجلهاد(الربزيل، جامع األحكام : املقتطف انظر هذا -  3
    .>>ملسلم << : ح -  4
يا : يف بييت نزل يف السفل وأنا وأم أيوب يف العلو فقلت له - صلى اهللا عليه وسلم-ملا نزل علي رسول اهللا: "عن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال -  5

إن أرفق بنا ومبن : كون حتيت، فاظهر أنت فكن يف العلو، ونرتل حنن فنكون يف السفل، فقالنيب اهللا بايب أنت وأمي إين ألكره أن أكون فوقفك وت
. حىت حتول يف العلو، وأبو أيوب يف السفل -صلى اهللا عليه وسلم-وذكر أن أبا أيوب مل يزل يتضرع إىل النيب". يغشانا أن نكون يف سفل البيت

 .275- 3/274: الصاحلي الشامي، سبل اهلدى والرشاد" انظر
حرسك اهللا يا أبا أيوب كما بت حترس نبيه، : من ذلك دعاؤه له صلى اهللا عليه وسلم وقت دخوله بصفية يف خيرب، أو ببعض الطرق، فقال هللا -  6

: انظر".ا أيوبال يصيبك السوء يا أب: "كما دعا له يف أخرى فقال له. فحرس اهللا أبا أيوب ذه الدعوة، حىت أن الروم لتحرس قربه، ويستسقون به
 .2/260): نوازل اجلهاد(املعيار 

 .>>خيل _<< : م -  7
هـ، فبعد أن ازم املسلمون والتجئوا إىل الشعب، وكان على خيل مشركي قريش يومئذ خالد بن الوليد، 3حدث ذلك يف غزوة أحد سنة  -  8

 .3/45: سرية ابن كثري.  3/91: ة ابن هشامسري: انظر. فقاتل عمر بن اخلطاب، ورهط من املهاجرين حىت اهبطوهم من اجلبل
نوازل الدماء (املعيار : واملسألة وردت أيضا دون عنوان يف. 1/334: ، وعند حساين2/117): نوازل اجلهاد(العنوان مطابق ملا هو يف املعيار  -  9

 .157- 6/156، و23-2/22): كتاب اجلهاد(ويف نوازل الربزيل . 439-2/438): واحلدود والتعزيرات
 .>>مستغرقون << : ر -  10
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منهم، ألم عصاة مبكاثرة  1بإباحة أمواهلم عمال باألغلب حىت يتحقق أهل احلالل :فأجاب       
  . تكثري سوادهم انتهىواحملاربني 

  3هذا إذا وجد مندوحةومل خيالطهم، وفلم جيعل هلم حرمة من بان بنفسه : 2الربزيلقال        
خاف على والد احلرب إذا مل يستطع اخلروج من بالدهم، كاملكره يف ب وإن مل جيد فهو، 4عنهم
اشية املسلمني الساكنني غقد قال بعضهم من علمائنا ما أصابه املسلمون من وولده، وماله  ونفسه أ

ببلد احلرب ومل يهاجر، ولة احلريب يسلم فيهاجر أأعلى مس 5ظهر املشركني أجراها بعضهمأبني 
الذي اختار من القولني قول ومنها،  7النكاح الثالثو 6جلهادكتاب اهي يف وماله، وولده وأهله 

 نفس ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب﴿: ، لعموم قوله عليه السالمسحنونوأشهب 
  .9م﴾كل املسلم على املسلم حرا﴿: قولهو، 8﴾منه

مه سلم قد كان حالال قبل إسالمه، غري أن حكأن مال الذي ضعف، ألأ املدونةلة أمسو         
عليه حكم الدار،  ابن القاسمغلب و، 11﴾لهومن أسلم على شيء فه﴿: 10انتقل بإسالمه لقوله

 12أصحابنامن  صبغأثبت أن أو. مل يتقدم فيه مسوغ البتةويد املسلم يف األول باقية على ماله، و
  .انتهى 13ابن رشدمثله قول وأما اليد للكفار، ونه لصاحبه عليه، أويفيت حبليته، 

                                                
 .>>أهل _<< : م -  1
 .223- 2: الربزيل، جامع مسائل األحكام -  2
املتسع من : أي سعة، وبد، ومتسعا، وفسحة، أو رخصة، واملندوحة: وسعته، ولك مندوحة: من ندح، وندحت املكان ندحا: مندوحة -  3

 .464، صمعجم لغة الفقهاء.  2/613): ندح(لسان العرب : انظر. األرض
 .>>عندهم << : ب -  4
 .سهو من الناسخ>> من علمائنا ما أصابه املسلمون من غاشية املسلمني الساكنني بني أظهر املشركني أجراها بعضهم _<< : ر -  5
 .1/508): كتاب اجلهاد(املدونة : هذا الكالم يف وانظر. >>اجلهاد _<< : ح، ل -  6
 .2/217): كتاب النكاح الثالث(املدونة  -  7
ال حيل المرئ من ﴿ : هـ، وجاء كذلك بلفظ10يف حجة الوداع سنة  -صلى اهللا عليه وسلم-سبق خترجيه، ونضيف أنه من كالم الرسول -  8

: هـ1997، القاهرة 1أبو عبد اهللا احلاكم، املستدرك على الصحيحني، دار احلرمني، ط: انظر. اه عن طيب نفس﴾مال أخيه إال ما أعط
 ".إسناده صحيح: "، وقال6/180: أللباين، إرواء الغليلا.   1/160-161

باب (صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب: انظر. ﴾كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه﴿: حديث صحيح، ولفظه األقرب -  9
: األلباين، مشكاة املصابيح.  399، ص8707: ، رقم8، ج)مسند أيب هريرة(مسند امحد.  2544: ، رقم...)حترمي ظلم املسلم وخذله و

 .صحيح: ، وقال3/75
 .>>عليه السالم << : + أي>> لقوله عليه السالم << : ح -  10
مسند أيب (أيب يعلى املوصلي، املسند : انظر. ، يف حني حسنه األلباين"إسناده ضعيف جدا: "قال احملقق يف مسند املوصلي عن هذا احلديث -  11

 .1716: ، رقم1/339: األلباين، خمتصر إرواء الغليل.  10/227: 1989، بريوت2سد، دار املأمون للتراث، طحسني سليم أ: ت، )هريرة
 .>>يعين << : + أي>> أن اصبغ يعين من أصحابنا << : م -  12
  .>>ومثله قاله ابن رشد << : 2/23: عند الربزيل، جامع األحكام -  13
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  :عليه السالملقوله  مبكةاليت تركوها  الصحابةقد يستدل عليها بأموال و: 1الربزيلل قا        
بل يكون أحرى هنا لكونه رضي باإلقامة بني  .، إىل غري ذلك3﴾من دار2لوهل ترك لنا عقي﴿ 

وجد  مع اإلمجاع على وجوب اهلجرة إن 4يالتهمإماله حتت و وضرب اجلزية عليه، فهواملشركني 
أهل الكفر باختيار بعضهم،  6يالةإفإا حتت  ،5قوسرةأهل  بافريقيةمثله عندنا و. لكسبيال إىل ذ

 ومن كان  باختياره فهو .ليست جبرحة يف حقه، ألنه كاملكرهوفمن غلبوا عليه فله مندوحة، 
  .8بالدجن 7يسمون أهل األندلسحنوهم من و هموحكم ماله جيري على ما سبق، وجرحة، 

  
             

                                                
 .2/23: الربزيل، م س -  1
وأخو علي وجعفر ألبيهما، يكىن أبا زيد، اعلم  -صلى اله عليه وسلم - لب بن عبد املطلب القرشي اهلامشي، ابن عم النيبعقيل بن أيب طا -  2

هـ وكان مشركا ففداه عمه 2قريش بأيامها ومآثرها وأنساا، وكان من بني األربعة الذين يتحاكم الناس إليهم يف املنافرات، اسر يوم بدر سنة 
: ابن األثري، أسد الغابة.  44-4/42: طبقات ابن سعد": انظر. هـ60هـ إىل املدينة، وقيل تويف سنة 8احلديبية، وهاجر سنة  العباس، اسلم بعد

 .4/242: الزركلي، األعالم.   :7/226ذيب التهذيب: ابن حجر.  2/487: ابن حجر، اإلصابة.  3/422-424
يا رسول اهللا : هـ قال أسامة بن زيد8ث أو السرية، وسياق القصة انه يف زمن فتح مكة سنةجاء احلديث بألفاظ متفاوتة سواء يف كتب احلدي -  3

الكافر والعكس، وكان عقيل  ن﴾، مث ى عليه السالم أن يرث املؤموهل ترك لنا عقيل من دار﴿: - صلى اهللا عليه وسلم -أين نرتل إذا، قال النيب
الصاحلي الشامي، سبل .  3/561: سرية ابن كثري: انظر. الختالف الدين بينهما - عنهرضي اهللا–ورث دور أيب طالب، ومل يرث أخوه علي 

 ".متفق عليه: "، وقال5/185: األلباين، السلسلة الضعيفة.    5/231: اهلدى والرشاد
  .>>ايادم << : م -  4

 .1/32): أول(لسان العرب : انظر .سياستهموم هنا مبعىن حتت حكمهوساسه، وآل ماله يؤوله إيالة، إذا أصلحه والسياسة، : اإليالة* 
جزيرة صقلية، فتحها املسلمون أيام وهدية املبني ) البحر املتوسط(الفتح، جزيرة يف حبر الروم وقوصرا، بالفتح مث السكون أو قوصرة أو : قوسرة - 5

... شرقي اقليبية على ستني ميال من البحر: "قال ابن سعيد. مرانبقيت يف أيديهم إىل أيام عبد امللك بن مروان، مث خربت، مث عاد إليها العومعاوية، 
هذا ما يؤكد كالم الربزيل عن وجود سكان مسلمني ا و، "هب للمسلمني حتت عهد من فرنج صقليةو... القطنوجتلب منها شرحية التنب 

: تابن سعيد املغريب، كتاب اجلغرافيا، : انظر. رحلتهم يف 1337/هـ737سنة  ربيع الثاين 17يف  قد مر عليها خالد البلويوخيضعون لغريهم، 
 ،احلمريي . 4/413: ياقوت احلموي، معجم البلدان. 144-143، ص ص1982، اجلزائر2إمساعيل العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط

 .1/193: رحلة خالد البلوي.  486-485، ص ص76الروض املعطار، ص
 .الصواب ما أثبتنا من ب، حو، >>ايادة << : يف ر، م، لواألصل ، ويف 2/23: يف نوازل الربزيل - 6
 .>>يسمون  <<_: 23-2: يف الربزيل - 7
  .، والصواب ما أثبتنا>>بالرجل << : مل يوفق حمقق أحكام الربزيل يف هذه الكلمة وأثبتها -  8

. ليت استوىل عليها الكفار، فتبقى طائفة من املسلمني حتت حكمهمهي بالد  املسلمني ا: ظل الغيم يف اليوم املطري، واصطالحا هنا: لغة: والدجن* 
: وقد أثار هذا التصرف الفقهاء، وغلب الرأي على أم يهاجرون حىت ال جتري عليهم أحكامهم، ويف املعيار اجلديد للوزاين قال الونشريسي

، "التخلص من حبال الكفرة إال ببذل املال لوجب عليه وجوبا ولو مل جيد السبيل إىل... فكيف ببلد يكون حتت طاعة الشيطان، وسخط الرمحن"
جلواب، وراح الونشريسي إىل أبعد حد يف فتواه، وأجاز قتل أهل الدجن وأخذ أمواهلم ورد شهادم، لكن الوزاين رأى أن الونشريسي بالغ يف هذا ا

أبو . 2/14: ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرناطة: انظر". الكفر وقيادة الدجن عند حتول الوطن مللة: "وذكر ابن اخلطيب هذا املصطلح بقوله
عمر بن عباد، وزارة األوقاف املغربية، : ، اعتناء)املعيار اجلديد(عيسى مهدي  الوزاين، النوازل اجلديدة فيما ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى 

 .31-3/28: 1997الرباط 
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  2والنذور 1ومن مسائل األميان       

  3]ف على البت وجب عليه إعادا لمن لزمته ميني على نفي العلم فح[  مسألة1ن

على نفي العلم فحلف جهال علـى  6نصره اهللا عمن لزمته ميني 5سلطانالسألين : 4املقريقال       
  .، أم ال ؟هل يعيد اليمني.7البت
ألنـه أتـى   ، تعـاد  8، وقد كان مـن حضـر الفقهـاء أفتـوه بـأن ال     بإعادا: فأجبته     

  . بأكثر مما به على وجه يتضمنه
؛ احللـف  والغمـوس : 10ابـن يـونس  قـال  . 9غمـوس  الشـك  اليمني علـى : فقلت    

، وال شــك أن الغمــوس حمرمــة منــهى علــى غــري يقــني11، أوعلــى تعمــد الكــذب
ـ      ، والنهي يدل على الفسادنهاع فـال أثـر    ،ه، ومعنـاه يف العقـود عـدم ترتـب أثـره علي

                                                
وعلى القوة وعلى القسم، مث استعمل يف احللف، ألم كانوا يف اجلاهلية إذا حتالفوا أخذ كل  اليمىنة على يد يطلق يف اللغ: م ميني. ج: انمياأل - 1

مين (، لسان العرب ابن منظور :انظر. توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة هللا على وجه خمصوص: ومعناه شرعا ،واحد بيد صاحبه اليمىن
  .  99، ص حممد قلعجي، معجم لغة الفقهاء.    409ص  ، إحتاف الكرام،ياملباركفور .  13/458:)
إجياب الفعل املشروع على النفس : ليس بواجب حلدوث أمر؛ أي هو إجياب ما: وشرعا. م نذر، وأصله اإلنذار مبعىن التخويف. ج: النذور -  2

القاموس الفقهي، : سعدي أبو حبيب. 409ام، ص الكر ، إحتافاملباركفوري.   5/200 :)نذر( لسان العرب : انظر. بالقول تعظيما هللا تعاىل
  .477ص  ،، معجم لغة الفقهاءحممد قلعجي.  350ص 

  .1/335: ، ونشرية حساين2/60): نوازل األميان والنذور ( عيار العنوان مطابق ملا هو يف امل - 3
من أكابر علماء املالكية ) م 1359/هـ  759ت( د اهللا حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر بن عبد الرمحن التلمساين أبو عب: اجلد املقري - 4

توىل ا قضاء اجلماعة حىت انتهى به املطاف إىل فاس أين ، واملغرب ق، طاف املشروابن خلدون وغريهم، وشيخ ابن اخلطيب الغرناطي يف وقته
: قال الونشريسي". القواعد"ملتوكلية، من أشهر آثاره كتاب  له املدرسة ابىن قد ، وكان السلطان املريين أبو عنانوفاته، ونقل رفاته إىل تلمسان

وفيات . 7/452: التعريف بابن خلدون.  144-2/166: ابن اخلطيب، اإلحاطة: انظر ".، مل يسبق مثلهكتاب غزير العلم، كثري الفوائد"
.  5/203: املقري، نفخ الطيب  . 427-420نيل االبتهاج، ص . 154ص  ،البستان.    666ص  ،لقط الفرائد.  665الونشريسي ص 

  .312، معجم ص نويهض.   232ص : خملوف، شجرة النور
  .>> السلطان أيب عنان رمحه اهللاسألين <<  :2/60: يف املعيار - 5
  .  >> ميني _ <<: م - 6
ث الذي يطلق امرأته البتة أا ثال: "أويف املوط ،قطع العصمة بينه وبني زوجته: الثالث، وبت الزوج: والبت يف اليمني يعين .القطع: البت - 7

الدرير، الشرح الكبري، .   2/6 ):بتت (لسان العرب .  328، ص )كتاب الطالق(املوطأ  :انظر. "وهذا أحب ما مسعت: ، قال مالكتطليقات
  .2/379 :ت-دار إحياء الكتب العربية، بريوت د

  .   >>بأال <<  :ب - 8
كذلك ألا تغمس ، ومسيت مد صاحبها الكذب وال يستثىن فيهااليت يتغ: يمني الغموسوال.  ألمر الشديدا: بفتح فضم، مجع غمس: الغموس - 9

، معجم لغة الفقهاء.     16/311): غمس(الزبيدي، تاج العروس  .6/156): غمس(لسان العرب : انظر . ، وتعد من الكبائرصاحبها يف النار
  .396ص -395القاموس الفقهي، ص       .334ص 

  . 206ص: اصطالح املذهب: انظر.أبوبكر حممد بن عبد اهللا الصقلي): م1059/هـ451ت(وابن يونس.>>قال ابن يونس _ << : ح - 10
  .>>و << : ر - 11
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ـ     . ، وجيب أن تعادهلذه اليمني تالفهم فـيمن إذـا السـكوت    وقـد يكـون مـن هـذا اخ
ــذلك؟ واإلجــزاء هنــا أقــرب ألنــه األصــل تــزئ؛ هــل جيفتكلمــت ، والصــمات ب

  .رخصة لغلبة احلياء
  .إمنا يعترب عند تعذره ، ونفي العلمالبت أصل: فإن قلت    
ال احملـل بالـذي حيـرم فيـه الكــالم؛ أ    ، ولـيس  لـيس رخصـة كالصـمات   : قلـت     

قلنــا لــيس  .، وجعــل كــالم الثيــب للضــرورةولــو متســك باألصــل1تــرى الثيــب
  .3واهللا أعلم ،2التحرمي كالتحرمي

 4]األصل إفراد كل ميني بكفارا وعدم إشراكها مع غريها [  2ن 

أبا عبد اهللا الشريف الفقيه اإلمام سيدي  5سعيد بن لب األغرناطي أبواألستاذ  الفقيه سأل     
ونوى أن  وإطعام وكسوة 7، فكفر عنها بعتقلف بثالثة أميان باهللا فحنث فيهاعمن ح6التلمساين

  . كل واحدة من هذه الثالثة عن األميان الثالثة

                                                
من فضت بكارا بنكاح، وهي ضد البكر، ويطلق كذلك : أي ت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها؛من النساء اليت تزوجت، وفارق: الثيب - 1

  .55ص  ،القاموس الفقهي .  155معجم لغة الفقهاء، ص .  1/248: )ثيب(لسان العرب : انظر .لرجلعلى ا
  .بياض قدره كلمة >>كالتحرمي  _ <<: ح - 2
  .>>تعاىل << : + أي>> واهللا تعاىل أعلم << : ح، ل - 3
  .1/336: ونشرية حساين .  50- 2/47 ):نوازل األميان والنذور(مطابق ملا هو مقترح يف املعيار العنوان  - 4
قال ابن  .آخر معاقل املسلمني يف األندلس نسبة إىل غرناطة عاصمة دولة بين األمحر  .>> األغراناطي<<  :ر.  >>الغرناطي  << :ح -  5

، دلس درقةاألن :وكان ابن غانية يقول ،ومقام حصانة ،وكرسي ملك ،وهي دار متعة... يقال غرناطة واغرناطة وكالمها أعجمي " :اخلطيب
  . 1/13 :اإلحاطة ،ابن اخلطيب  :انظر."وغرناطة قبضتها

إليه مرجع الفتوى  ،حنوي ،من فقهاء العلماء ،)م 138 - 1302/ هـ 782 - 701(أبو سعيد فرج بن قاسم : وأبو سعيد بن لب الغرناطي
وله فتاوى  ،والرسائل يف الفقه والنحو تبوألف بعض الك ،ةواإلقراء باملدرسة النصري ،ويل اخلطابة باجلامع األعظم بغرناطة ،ورياستها باألندلس

  .ص ،الديباج املذهب ،ابن فرحون. 215 – 4/212 :اإلحاطة :ابن اخلطيب :نظرا. جمموعة
  .5/140 :األعالم ،الزركلي.    5/509 :نفخ الطيب ،املقري

خذ العلم عن أالفقيه العامل نشأ بتلمسان و :)م1369-.. / .هـ  771-710(د اهللا حممد بن أمحد احلسين أبو عب :الشريف التلمساين - 6
وبىن له مدرسة  ،أصهره أبو محو الثاين الزياين ابنته ،ورجع إىل تلمسان بعلم وفري وأصبح فارسا يف املعقول واملنقول ،مث ارحتل إىل تونس ا،مشاخيه

جناح  :ت، أنس الفقري وعز احلقري ،ابن قنفد. 368ص  ،ابن قنفدوفيات .   1/57 :بغية الرواد ،حيي بن خلدون: انظر. يدرس ا إىل وفاته
وفيه جعل نسبه متصال بعلي بن أيب طالب  ،184-164ص  ص :البستان ،ابن مرمي. 125ص  ،م 2002القاهرة  ،1ط ،دار املقطم ،عوض

      .  430ص  ،نيل االبتهاج. 1/110ص ،وفيات الونشريسي  .هـ  770وفيه أنه تويف سنة  679ص  :لقط الفرائد  . رضي اهللا عنه
  .110/ :اخللف 1تعريف  ،احلفناوي

لسان العرب  :انظر. إسقاط املوىل حقه من مملوكه بوجه خمصوص يصري به اململوك من األحرار :وشرعا ،خالف الرق وهو احلرية :العتق - 7
   . 242ص -241 ص ص ،القاموس الفقهي   . 10/234 :)عتق(
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جيتـزئ مـن اإلطعـام بثالثـة     و ،وقـد بطـل العتـق    ،ال جيزيه ذلـك : ابن املوازقال       
ــة أيضــا ،مســاكني ويطعــم ســبعة  فيكســو ســبعة إن أحــب ،ومــن الكســوة بثالث

كسـوة وإن أحـب أن    أو إطعـام أو  ويكفر عـن ميـني أخـرى مبـا أحـب مـن عتـق       
سـبعة عشـر أو يطعـم سـبعة       1فلـيكس  ،يطعـم  مـا بقـى مـن الكفـارتني أو     يكسو

  . من اإلطعام ثالثةو ،من الكسوة عشر، ألن الذي صار له من الكفارات

ــى  ]ظ  47[ وأرى أن حيتســب  ،هــذا غلــط :قــال اللخمــي     ــة عشــر عل بثماني
وعلـى  . أن لـه أن خيـرج يف الكفـارة الواحـدة بـني اإلطعـام والكسـوة        القول اآلخر
 ،ألنـه أطعـم عشـرة عـن ثـالث أميـان       ،حيتسـب بتسـعة   2فيـق لمبنع الت القول اآلخر

ـ  ،جتزيه منها ثالثة عن كل ميـني  وهكـذا يف   ،ل مسـكني واحـد ألنـه أشـرك فيـه     ويبط
  .3كالم اللخمي الكسوة انتهى

  .ومل ينبه فيه على شيء ،كما وقع ابن املوازقول  4ابن أيب زيدوذكر      
فيمن أشرك يف ثالث كفارات  ابن املوازإذا بنينا على نفي التلفيق فقال  :ابن بشريوقال      

، 5ألن العتق بطل للتبعيض ،وهو ثلث كفارتني ،كني؛ أنه يكتفي بستة مساوأعتق فأطعم وكسا
زيه عن واحدة فتبطل سبعة من كل واحدة من جتأن ثلث كل واحدة من الكفارات  6عتقداوقد 

ويبطل العتق مجلة  ،8وتبقى ثالثة عن كل واحدة ،العشرة بالكسور7ألا ثلثا ،الكسوة واإلطعام
ألنه لفق من كل واحدة من الكفارات  ،زئه تسعةورأى أن جت ،هذااللخمي وأنكر . ألنه ال يتبعض

قصدت بالعتق 10واحدة قد9إىل أن ابن املوازالثالث ثالثة فجاء من اجلميع تسعة، والذي قاله 

                                                
  .>> فليكس _ << :ب - 1
 :انظر. القيام بعمل جيمع فيه بني عدة مذاهب :اشرعو ،ضم إحدى الشفتني إىل األخرى فتخيطها ومنه أخذ التلفيق يف املسائل لغة :التلفيق - 2

   . 144ص  ،معجم لغة الفقهاء.    26/361): لفق(الزبيدي، تاج العروس   .10/330 :)لفق (لسان العرب 
  ".التبصرة"كالم اللخمي من كتابة انتهى  - 3
  .4/22: )كتاب األميان والنذور(النوادر والزيادات  ،ابن أيب زيد :انظر - 4
  .120ص  ،معجم لغة الفقهاء ،حممد قلعجي :انظر. املبيع ورد بعضه بعض ومنه تبعيض الصفقة أي أخذ بعد ،التجزئة :التبعيض - 5
  .>> عتقا<<  :ب - 6
  .>> ثلث<<  :ب - 7
انتقال نظر يف  >> وتبقى ثالثة عن كل واحدة ،من كل واحدة من الكسوة واإلطعام ألا ثلثا العشرة بالكسور فتبطل سبعة_ <<  :ر - 8

  .ألكثر من سطر >> يبطل <<: كلمة
   . >> أن_ <<  :م - 9

  .>> قد _ << :م - 10
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فيحتسب منها بثالثة  ،1رأى أن القصد بالكفارات عن الثالثاللخمي و ،فيبطل ما يقابلها مجلة
  . 3تسعة انتهى2فيتحصل من ذلك من كل كفارة،

أن العتق ملا بطل بتبعيضه  ابن بشريوتفسري  ،ابن املواز4والذي يظهر يل من مقصد :قلت     
 ،اعتبارا بقصد الشرع يف أن العتق كفارة واإلطعام كذلك والكسوة كذلك ،بطلت كفارة برأسها

وأوقعه منهما موقع الثلث من  ،والكسوة ؛ ومها اإلطعامصحبه املكفر الكفارتني الباقيتنيوملا أ
ومل يسلم له  ،من كل واحدة منهما اعتبارا بقصد املكفر5بطل ببطالنه ما قابله ،ثلثني على افتراقال

مها اللذان خلفا الرقبة عند سقوطها ، ووالثلث من هذه ،من املقابلة يف الكفارتني إال الثلث من هذه
فضم منهما  ،ستة منهما معا 7وذلك اثنان ببقاء، مث يسقط كسر الكفارتني ،ضمهما6منها للذي
يقوله  وهو مبرتلة ما ،وإبطاله ليس بالقوي يف النظر ،وبطل املصاحب وهو املقابل ،خلف العتق

  . انتهى 8فقهاء املذهب يف الصفقة إذا مجعت حالال وحراما أنه يبطل اجلميع يف أحد القولني
ففرضنا  بن املوازاأما مسألة  ،متوكال عليه ،قلت مستعينا باهللا ،احلمد هللا :9ما نصه فأجاب      

   :وهو أن املكفر ثالث حاالت ،فيها تبيني بتمهيد أصل
  . بل باإلمجاع عليه، وهذه احلالة يقطع فيها باإلجزاء؛ ني بكفاراميأن يفرد كل  :احلالة األوىل    

قوال  ابن القاسمعن  ابن املوازكر ، فذأن يشرك بني األميان يف الكفارات :احلالة الثانية     
 .10أشهبوقاله  :وقوال بعدمه قال ،أظنه قول مالك: جزاء قالباإل

  ارة ـح ألن الكفـوهو الصحي ،11دونةـــــاملزاء هو مذهب ــوعدم اإلج :قلت     

                                                
  .>> من الثالث << :ب - 1
  .>> فيتحصل من ذلك _ <<: ر - 2
  .انتهى كالم ابن بشري - 3
  .>> فيمن يقصد<<  :ر - 4
  .>> قبله<< : م - 5
  .>>بالذي <<  :م - 6
  .>> بقىي<<  :ر، م ،ح - 7
أبو بركات أمحد  :انظر ". احلرام بكل حال  ألنه يف ،وال خيالف قوهلم الصفقة إذا مجعت حالال وحراما بطلت كلها"...  :قال الدردير - 8

  .2/266 :ت-بريوت د، دار إحياء التراث العريب، الشرح الكبري ،الدردير
  .>> ما نصه << _: م ،ر.     >>فأجابه مبا نصه <<  :ل، ح - 9

    .سهو من الناسخ>> وقوال بعدمه قال قاله أشهب _ <<  :م - 10
ئ أن فال جيز... وال جيزئه  .قال ما مسعت من مالك فيه شيء. أرأيت إن أطعم مخسة مساكني وكسا مخسة أجيزيه ؟ :قلت" :قال يف املدونة - 11

  .1/598: ) باب تفريق كفارة اليمني(، كتاب النذور األول املدونة : انظر."دايكون بعض من هذا وبعض هذا، ال جيزي إال أن يكون نوعا واح
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فكان يف  ،لصحة سلب كل واحدة منهن عنها 2الكفارات الثالث البسائطعلى ، زائدة 1ملفقة
على األصل  3يكر وكل ما ،ثالثة بسائطجزائها إبطال للنص الوارد يف احلصر يف الإاحلكم ب

والكفارات [ 5ولذلك بطل إخراج القيم يف الزكوات ،4فالقول باإلجزاء باطل ،باإلبطال فهو باطل
[ 6.   

ملا كانت الكفارات الثالث متحدة املرتبة حىت متكن املكلف من اختيار كل واحدة  :فإن قلت     
مث ال يضر  ،واحللف عن الرب الفائت باحلنث أي اجلرب؛ زم أن يكون سواء يف معىن التكفريل ،منهن

ولذلك ملا قصر الصيام عنهن يف الرتبة مل يشرع خلفا إال  ،7تفاون بعد ذلك فيما عدى احللفة
وإذا تساوين يف معىن التكفري كانت نسبة اجلزء الواحدة منهن إىل كل  ،بشرط العجز عنهن كلهن

ملا علم أن نسبة الشيء الواحد إىل األشياء املتساوية  ،دةمجلة منهن ؛ أي كفارة كانت نسبة واح
وكذلك يلزم أن يكون جزء كل مجلة مساويا للجزء النظري له من األخرى يف معىن  ،8نسبة واحدة

  .9ولزم صحة القول بالتلفيق ،فكانت مخسة الكسوة مساوية خلمسة اإلطعام ،التكفري
مث إن هذا  .لسد كل واحد منهما مسد اآلخر :10الالقول به قاللخمي وهلذا املعىن اختار      

؛ كالتلفيق بني عشرة دنانري ومائة ءفإن التلفيق فيه ليس إال بني األجزا ،ليس من باب إخراج القيمة
فإن كل واحد من النقدين كاآلخر يف معىن النماء احلاصل مبعاجلة  ،يل النصابمدرهم يف تك

  ويف األمر املناسب لوجود ،بأعياا 12تعلق األغراض ، ويف عدم11تويف تقومي املقوما ،التجارة

                                                
  .>> امللقفة <<:  ل - 1
  .و16ق ،هكتاب اللمع يف الفق ،أيب زكريا حيي التلمساين :انظرالسبب الذي ألجله حدث اليمني  :م بساط. ج  :البسائط - 2
3 - كُيعنه: ر 5/135: )كرر(لسان العرب  :انظر . رجع: كر، يكر، كرارا؛ إذا عطف، وكر.  
  .>> فهو<< +  :أي>>  هو باطلف<<  :ل - 4
  .>> الزكاة<<  :ر، م - 5
  .واإلصالح من النسخة ح ،املعقوفني سقط يف األصل القوسني مابني - 6
  .>> احللف<<  :م - 7
_  :ل     .>> واحدةنسبة << : عبارة انتقال نظر يف >>ا علم أن نسبة الشيء الواحد إىل األشياء املتساوية نسبة واحدة مل_ << : ح - 8

 >> ملا علم أن نسبة الشيء الواحد إىل األشياء املتساوية نسبة واحدة، اجلزء الواحدة منهن إىل كل مجلة منهن أي كفارة كانت نسبة واحدة <<
  .>> نسبة واحدة<< : عبارة يل سطرين يفانتقال نظر حلوا

  .>> بالتفريق<<  :م - 9
  .>>قال _ <<  :م - 10
    .>>قومات تامل << :م ،ر - 11
  .>> األمراض << :ر - 12
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 2إخراج ربع العشر فلما احتد وهو ،والزكاة شكر ،نعمة تستدعي شكرا 1فإنه ،الزكاة وهو الغىن 
الشكر، وهلذه األمور اليت ذكرنا 4النعمة بتفاوت3إذ تتفاوت ؛كوما سواء يف نعمة الغىن، فيها لزم

 ،مث التلفيق بني النقدين يف ذلك باجلزء ،واملاشية نصاب رثواحل6يتلفق بني أجزاء العني5مل
تساوي عشرة أو  ،وعشرون درمها فلذلك مل جتب الزكاة على من عنده عشرة دنانري ،بالقيمة7ال

   .8بالعكس
؛ بل قلنا أن املانع من إخراج فيق بني الكفارتني إخراج بالقيمةحنن مل ندع أن التل :9قلنا      

وأما تلفيق النصاب . دل عليه النص من تعيني الواجب وهو إبطال ما التلفيق، هذا القيمة مانع من
احلكم، وفرق بني الزيادة على احلكم املنصوص والزيادة على  من النقدين فهو الزيادة على حمل

فثبت أن املشهور واحلق متطابقان على عدم اإلجزاء  ،يف كتبهم 10حسبما بسطه األصوليون حمله،
  . بوهو املطلو

 ،11فال يقيدها يف نية بإفراد وال تشريك ؛املكفر الكفارات إرساال لأن يرس :احلالة الثالثة     
  . اإلمجاع على ذلك 12الطرطوشينقل  ،على اإلجزاء يف هذه احلالة ]و48[فاملذهب متفق 

ران لزيد قال هاتان الدا كما لو ،ا حالة اإلطالق على حالة التشريكلم لَم حتملو 13:فإن قيل     
  . 14وعمر

                                                
  .>> فإنه_ << : م - 1
ينارا فأكثر والدرهم عشرين د يأ ،النصاب املوجب إلخراج الزكاة ذا القدر هو مائيت درهم شرعي، و%2.5وهو ما يقابل  :ربع العشر - 2

  .1/152: ت-، دار الفكر، بريوت د)زكاة نصاب النعم باب جتب (اخلرشي على خليل : انظر  .املكي هو املقصود هنا
  .>> ذ تفاوتإ<<  :ل.           >> إذا تفاوت << :ح - 3
  .>> النعمة بتفاوت _ << :م - 4
  .>> مل_ << :م - 5
بعض األنواع اليت جتب فيها  واملقصود هنا هو ،... )نبع املاء( العني اجلارية  ،العني الباصرة :رين مسمى مثللفظ مشترك يف حنو من عش :العني - 6

  .326ص  ،معجم لغة الفقهاء.   13/298: )عني ( لسان العرب  :انظر.     وجممل أصناف النقود ،الدنانري والدراهم :الزكاة وهي
  .>> ال_ << : ح - 7
  .>>س بالعك<<  :م ،ر - 8
  .>> قلت <<: م - 9

  .علماء أصول الدين وأصول الفقه :األصوليون - 10
 انظر. وهنا التشريك بني الكفارات مبعىن اجلمع بينها دفعة واحدة ".التشريك بيع بعض ما اشترى مبا اشتراه به: "قال الزبيدي :التشريك - 11

  .27/227): شرك(تاج العروس  ،الزبيدي
  .4/22 :توالزيادا رالنواد ،أبن أيب زيد :انظر - 12
  .>> فإن قلت<<  :ح - 13
  .>> مروع<<  :م ،ر، ل .                 >> وعمر << - :ب - 14
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 1يف الكفارات االنفراد، وكان فعل املكفر بناء على حكم الشرع عرف الشرعملا كان : قلنا     
للتصحيح عند  3؛ إذ هو قابل، تصحيحا لفعله2وجب محل أمره على اإلنفراد ،وامتثاال ألمره

ل وهو نية ضياف املانع من القبول إىل الفعنال، ولذلك لو شرك مل حيمل الصحة ،اإلطالق
وتقرر ما ذكرناه أن  ،وملا مل يكن يف مسألة الدارين عرف يف اإلنفراد مل حيمل عليه ،التشريك

ونية التشريك ناقلة عن األصل  ،وأن نية اإلفراد مؤكدة لألصل ،األصل يف اإلطالق اإلنفراد
  . وصارفة إىل غريه

بني الكفارات يف األميان كانت نية  إذا شرك :وبعد متهيد هذا األصل نعود إىل مسألتنا فنقول     
فوجب أن يبطل من  ،التشريك مقررة لثلث كل كفارة يف حملها األصلي وناقلة لثلثيها عنه إىل غريه

ألنه ال يتبعض وال يصح إال  ،وتبطل يف العتق الثالثة مجيعا ،نقوالن من حملهمااملكل كفارة ثلثاها 
  . غاء الكسروذلك ستة بعد إل ،ثلث اإلطعام وثلث الكسوة

كما أشرمت  4فال خيفى ما فيه من الضعف ،وقررمتوه أمت تقرير ،وأما الوجه الذي بسطتموه     
ما ففي كرمي علمكم أن ذلك موجب اوحر وأما ترتيلكم ذلك مرتلة الصفقة جتمع حالال ،إليه

وهو أمر خاص  ،وذلك مبطل للصفقة 5إما جهالة مثن احلالل حني العقدة :بأحد أمرين
وإما احتياطا ألمر التحرمي إلحتاد . 9كهبة سلعة اخلمر 8تال يتعدى إىل التربعا 7اوضاتعاملب6

فينبغي أن يتأمل هذا التشبيه على أي وجه من  ،فيعم مجيع املعامالت معاوضاا وتربعاا ،العقد
  . 11يف مسألة األميان واهللا أعلم10فهذا متام النظر ،األمرين يكون

                                                
  .>>حلكم الشرعي ا<< +  :أي >>بناء على احلكم الشرعي حكم الشرع  << :م - 1
  .>> اإلنفراد_ <<  :ح - 2
  .>> فاعل<<  :ب - 3
  .العبارة ضمور >>ما فيه من الضعف  _ << :ب - 4
  .>>الصفقة << +  :أي >>حني الصفقة العقدة <<  :ل - 5
  .  >> أمر<< : سقوط حرف األلف من كلمة >> خاص وهو مر << :ر - 6
عقد يعطي كل طرف فيه نفس  :وعقد املعاوضة .البدل :من اعتاض ومنه أخذ العوض ،وفتح الواو ،بضم امليم :م معاوضة .ج :املعاوضات - 7

ص  ،معجم لغة الفقهاء .  19/39: )قيض( ، تاج العروسالزبيدي :انظر :املقايضة :عاوضةوكذلك امل. ملنفعة اليت يعطيها الطرف األخراملقدار من ا
438 . 

  .120ص  ،معجم لغة الفقهاء قلعجي،:  انظر .العطاء بغري مقابل  :م التربع.ج :التربعات - 8
  .>> كهبة سلعة ومخر<< : م ،ل، ر، ح ،ب - 9

  .>> النظر _ << :م - 10
  . >>تعاىل << +  :أي >>واهللا تعاىل أعلم <<  :ر، م ،ل ،ح - 11



 

 204

  1] ، فشربه خلوفه من اهلالك باجلوع لبنامن حلف ال شرب [  3ن 

فيمـا فـرط مـن الزمـان     2عن رجل أصابته املسغبة  أبو الفضل العقباين سيدناسيخنا و وسئل
وطرأ كالم بينـه وبـني أخيـه علـى      ،عقل إال يف بطنه هومل يكن ل ،حىت أشرف على اهلالك

ـ    3وصار مينن ،سبب املعيشة فغيظه يف احلال ومل يكـن عنـده    ،نبعليه ما كان عنـده مـن ل
    فحلف الرجل باألميان الالزمة ال شرب له .غريه

 ،ولـزوم العـار  5بـاجلوع 4فخاف عليه أخـوه مـن اهلـالك    ،لبنا وبقي دهرا اشتد األمر عليه
فهـل يكـون حانثـا وال يلزمـه شـيء       .به حىت خرج إىل السـعة  هنب وأحيالوكان ميونه بال

؟ ، ألن اجلـوع يـذهب العقـل   عقلـه خلوف التلف باجلوع ويكون حكمه حكم من ذهـب  
ومل يـزل الرجـل ينـادي بالطعـام      ،السنة خلق كثري باجلوع وذهبت عقوهلم6وقد مات تلك

   ! حىت تزهق روحه فيكون معذوراً ذا السبب فال يلزمه شيء
 . 7قد وقع عليه احلنث بشربه اللنب احمللوف عليه واهللا املوفق بفضلهاحلمد هللا : فأجاب     

  8]أراد احلج فحلف له آخر ألمشني معك من [  4ن 

األميـان   :عن رجل أراد أن حيج فقـال لـه رجـل آخـر     قوبن مرزااإلمام احلافظ  وسئل     
 ،فعزم احمللـوف لـه علـى املشـي فلـم يقـدر اهللا       ،تلزمه ألمشني معك إن مشيت إىل احلج

ـ قابإىل  9اين ومشـى احلـالف معـه   ــشى يف العام الثــفم ـ  ،10ســ ع مـن  ـفرج

                                                
من نشرية  ائيا لةأوقد سقطت املس. 4/290 :)نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء(عنوان يف املعيار  واملسألة بال ،العنوان مقترح - 1

  ! حساين
  .1/468 :)سغب(سان العرب ل ابن منظور،: ظران. اجلوع :والسغب ،ااعة :املسغبة - 2
مشتق من املن املكىن به عن اإلنعام والعطاء  :ومينن. والصواب ما أثبتنا ،>>نت مي<< ج :م.  >>ن يتم<<  :ر. >>مين  << :ح - 3

  .13/415 :)منن (لسان العرب  :انظر. واملنح دون مقابل وبال حد
  .>>اهللك  <<: ر - 4
  .>> واجلوع << :م - 5
  .>> تلك _ << :ب - 6
  .>> بفضله _ << :ر - 7
  .واملسألة مفقودة يف نشرية حساين. 4/298 :)نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء (العنوان مطابق ملا هو عليه يف املعيار  - 8
  .>> معه _ << :ر - 9

 ،بـأربع مراحـل وهـي حبريـة صـحراوية      تبعـد عـن القـريوان    صـفاقص يف افريقيـة،  مدينة بـني طـرابلس الغـرب و    :قابس - 10
وقـد زارهـا    ،وهلـا واد يسـقى بسـاتينها وـا حلـم الغـزال      ، وليس يعمـل بإفريقيـة حريـر إال ـا     ،كثرية الثمار واملوز والتوت
ـ  868مجادى اآلخـرة   25عبد الباسط بن خليل يف   =نـه رأى مدينـة عجيبـة وإـا خربـت جـدا ولـيس ـا إال        أوذكـر   ،هـ
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فزعم احلـالف أنـه إمنـا حلـف      ،رجع احمللوف له من احلج أخرب قاضيهم حبلفه ، فلما1اكهن
على السنة األوىل وشك احمللوف له هل حلـف مقيـدا أم ال ؟ وشـهد رجـل آلخـر أنـه       

 . فهل يصدق يف ذلك أم ال ؟ .حلف على السنة األوىل2إمنا
وال  ،م على احلالف بلزوم الطالقإن كان األمر كما ذكر مل حيك ،احلمد هللا وحده :فأجاب     

  . 3بأس أن يستظهر عليه بيمني فيحلف على ما ادعى واهللا تعاىل أعلم
  4 ]يتيمة هلا مخسة إخوة يستحقون حضانتها [  5ن 

، 6يستحقون حضـانتها 5عن يتيمة هلا مخسة أخوة أبو الفضل العقباينشيخنا وسيدنا  وسئل     
فهل جيوز ألحد إخوتـه املـذكورين أن    .ألمها بعد زواجهافحلف أحدهم باحلرام أنه ال يعطيها 

  . يعطيها هو ألمها املذكور أم ال ؟
إن كان احلالف من أهل احلضانة فإنه حينث بسكوته علـى البنـت إذا    ،احلمد هللا :فأجاب     

، وال خيلصه من احلنث تسليم إخوته ،دخول الزوج باألم وبعد كانت يف حضانة أمها بعد الزواج
  .7علمأ واهللا

  8 ]، مث طلقها من حلف ال يطلق إحدى نسائه[  6ن 

عن رجل اعترف عند شهود أنه حلف باألميان الالزمة أن  9ابن مرزوقاإلمام احلافظ  وسئل     
األمر  اوبادر بعض الشهود الذين اعترف عندهم باليمني فرفعو ،مث طلقها ،ال يطلق إحدى نسائه

 ،مادام هذا القلب علي10شهود آخرين أن ميينه كانت مقيدة أينفأتى ب ،للقاضي وعزل عنه زوجته

                                                                                                                                                   
 ،الـروض املعطـار   ،احلمـريي   :نظـر ا. لـك إىل ـب األعـراب هلـا    ذوأرجـع حسـن الـوزان     .نـاس والعمـارة  القليل مـن ال =
  .2/91 :م س ،حسن الوزان . 37رحلة عبد الباسط بن خليل ص     .450ص

  .>>هنالك <<  :ر ،ك ب - 1
  .>>إمنا  _ << :م - 2
  .>> تعاىل _ << :ر - 3
  ! لة من نشرية حساينوقد سقطت املسأ. 4/290: )نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء( املعيار واملسألة بل عنوان يف ،العنوان مقترح - 4
  .>>إخوان << : ل - 5
واحلضن  ،إذا ضمه إىل صدره :مأخوذة من حضن الصيب حيضنه ،اروحفظه و وقايته عن املض بية الصيب، هي القيام بتربكسر احلاء :احلضانة - 6

  .344ص ،إحتاف الكرام ،باركفوريامل :انظر .أو الصدر والعضدين وما بينهما ،دون اإلبط إىل الكشحما :بالكسر فسكون
  .>>علم واهللا تعاىل أ<<  :ل ،ح - 7
  ! وهي مفقودة يف نشرية حساين. 4/299 :)نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء( واملسألة بال عنوان يف املعيار  ،العنوان مقترح - 8
  .>> اإلمام احلافظ سيدي أبو عبد اهللا بن مرزوق<< : م ،ل ،ر ،ح ،ب - 9

  .>>أن <<  :م.    >>أين _ <<  :ر - 10
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العترافه  ،ذا أم ال ينتفع به فهل ينتفع .لكن ممن ال يعول عليه ،حبضوره اليمني1وشهد له شاهد
   .2؟ل من األخرىدإذ هي أع ؛رة عند هذه البينة العادلةوباليمني املذك

اهللا تعـاىل  ، و4لـيت اعتـرف عنـده   ت بـه البنيـة ا  دشـه  العمل علـى مـا   :3فأجاب     
  .5لمأع

   6]فلمث خيا ،سجني حيلف باألميان الالزمة أال ميشي إىل أهله إال بإذن القاضي[  7ن 

فحلف للقاضي  7بصوخوفه بسجن غا ،عن رجل سجنه قاض] ابن مرزوق [ أيضا  وسئل     
ن مشيت من سجنك إال إ8احلرام :مث كرر أيضا ،باإلميان الالزمة إن مشيت من سجنك إال برضاك

فلما كان قرب الصباح مشى ألهله  ،9غري أنه مثقف ،له القاضي وتركه إىل نفسه نوأم ،برضاك
 10وقد كان خياف ،من غري إذن القاضي وادعى أن ميينه ما كانت إال خوفا منه على نفسه وماله

  .وحكامه11من والة الوطن
 

                                                
  .>>شاهد _ <<  :ر - 1
  . >>أم األخرى <<  :م - 2
من : "بعبارة 1/391 :واختصر يف نشرية حساين. 4/299 :)نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء(العنوان املطابق ملا هو يف املعيار  - 3

  ."حلف للقاضي باألميان الالزمة أن ال خيرج من سجنه
  .>>عنها  <<- :ر - 4
  .>>أعلم _ << : ر - 5
من : "بعبارة 1/391 :واختصر يف نشرية حساين. 4/299 :)نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء(طابق ملا هو يف املعيار العنوان م - 6

  ."لالزمة أن ال خيرج من سجنهحلف للقاضي باألميان ا
( لسان العرب  :انظر. وهنا مبعىن أن القاضي سيسجنه قهرا وظلما دون وجه حق ،أخذ الشيء ظلما وقهرا :بصاسم فاعل من غ :بصغا - 7

  .274ص  ،القاموس الفقهي     . 1/648 ):غضب 
  .>> باحلرام <<: ، لم ،ر ،ح ،ب - 8
ووضع يف السجن  أي أن هذا الرجل قبض عليه ؛}واقتلوهم حيث ثقفتموهم: قال اهللا تعاىل. به ظفر، أو هأخد :وثقفه ثقفا ،من ثقف :فمثق -  9

  .23/61): ثقف(الزبيدي، تاج العروس  .9/19 :)ثقف( لسان العرب: انظر    .بأمر القاضي
  .>> يتحلف<<  :ر - 10
 :عرفت األوطان بأا) م 1830 -1518( العهد العثماين باجلزائر ويف ،إليهاوالناحية اليت ينتمي  طن اإلنسان وحمله ومكان إقامتهمو: الوطن - 11

 ،عن كل وطن جمموعة من الدواوير عويتفر ،"قايد"ويرأس كل وطن مسؤول حيمل اسم  ،أو والية ،هي الوحدات اإلدارية املوجودة بكل بايلك
عمار  . 506ص ،معجم لغة الفقهاء :انظر .لدولة أو البلد بأكملهواستعري هذا اللفظ حديثا ليدل على ا" شيخ"ويرأس كل دوار شخص يسمى 

  .69، ص م1997بريوت  1، طدار الغرب اإلسالمي ،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  ،بوحوش
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ومل يكن لغري القاضي  ،ال يف ظلم ،حق شرعي إن كان السجن املذكور إمنا كان يف :فأجاب     
ظلما وال خملص له من  نجِا سوإن كان إمن. عليه سبيل والقاضي ال خيشى منه ظلم فهو حانث

  .2واهللا أعلم،1ذلك السجن إال باليمني املذكورة فال حنث
   3 ]بدوي قلب ولده جديا فحلف باألميان أن يفعل بالولد ما فعله باجلدي [  8ن 

عن رجل له ولد صغري مل يبلغ احللم وجديان معه صغار  4بركات الباروينسيدي  وسئل      
فغضب لذلك وحلف  ،وذلك على عني أبيه 5فضرب الولد جديا من تلك اجلديان فقلبه ،يرعاها

فلبث الولد يف تلك  ،وقلبه فضرب ولده، فعل باجلدي ]ظ48[ ماباألميان تلزمه ليفعلن بولده مثل
وكانت نية احلالف إمنا  ،؛ بل ماتمن قلبته ومل يفق اجلدي من قلبتهمن النهار وأفاق ساعة  ةالقلب

ألنه ال يعلم أن اجلدي  ،ومل ينو أن يقتله إذا مات اجلدي ،هي أن يقلب الولد مثل ما قلب اجلدي
  ؟ أم يقع عليه احلنث يف الزوجة وغريها ؟ فهل تنفعه نيته تلك. ميوت من ذلك

إذ هي  ؛7ذكره أعاله فقد بر يف ميينه ملا فعل به من القلبة ما6ان األمر على حنوإذا ك :فأجاب     
  . 8املقصودة من حلفه عرفا واهللا أعلم

  
  
  
 

                                                
  .>>فال حينث _ <<  :ل - 1
  .>> تعاىل<< : + أي >>واهللا تعاىل أعلم  << :م ،ل ،ر ،ح ،ب - 2
، 1/352: ة حساينوكذلك الشأن يف نشري .4/301 :)نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء(ابق ملا هو مقترح يف املعيار العنوان مط - 3

 !    9لكنه جعل ترتيبها يف املرتبة 
 ،ىن أبا اخلرييك :وبركات الباروين اجلزائري.     >>سيدي على بركات الباروين << : 4/301: ويف املعيار   . >> الربوين << :ر - 4

ويقال أنه  ،مث نقل منها إىل تلمسان بطلب من السلطان أبو محو موسى الثاين ،كبار العلماء اجللة الكرام يف مدينة اجلزائر نوم ،شارح ابن احلاجب
  . وال يعرف تاريخ حمدد مليالده ووفاته ،هـ 8وهو من فقهاء القرن  ،كان يأخذ األجرة على الفتوى

  .99ص  ،معجم ،نويهضعادل  .   108 -107/ 2: عريف احللفت ،احلفناوي :انظر
 ،ابن منظور: انظر. حتويل الشيء عن وجهه كقلب اجلدي هنا مطروحا على األرض :من قلب يقلب :والقلبة .>> قلبهف<<  :م ،ر ،ح - 5

  . 4/689: )قلب(لسان العرب 
  .>>على حنو _ <<  :ل - 6
  .>>القلبة _ <<  :ح - 7
  .>> واهللا تعاىل أعلم << :ل ،ح - 8
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فال حنث  ،، مث تبني خالف ذلكلثالث أنه ال يعلم شيئا وهو صادقمن حلف با[ 9ن 
  1]عليه

مث  ،عــن رجــل خطــب امــرأة أبــو الفضــل العقبــاينشــيخنا وســيدنا  وســئل      
قيـا زمنـا طـويال    بف ،ودخـل الـزوج ـا    ،وكلت أجنبيا مع علم الويل وعقـد نكاحهـا  

ـ    ،إىل أن حدث بينـهم األوالد  طالق الـثالث أين ال أعلـم شـيئا مـن     المث حلـف هلـا ب
بغـري إذن  3نكحتـها : شـيء فحنـث فقـال    2حلـف عليـه   مث بعد تبيني مـا  ،كذا وكذا

بينـة أم ال؟ أو يفسـخ النكـاح    5قـام ولـو أ   4وال يلتفـت إىل قولـه   فهل حينـث  .وليها
  . ؟ميضي وتلزم اليمني 6بعد طول املدة وال يلزم احلنث ؟ أو

؛ إن كـان حـني ميينـه ال    أعلـم شـيئا مـن كـذا وكـذا     حلفه بالثالث ال  :فأجاب    
ألن ميينـه إمنـا هـي علـى      ،يكـن عليـه حنـث    مل ،مث تـذكر بعـد حلفـه    ،أعلم عنده

علمـه   8حلـف علـى االنتفـاء مـن     مـن علـم مـا   فإن كان عنده شيء  .يف احلال7صفة
حيـث ال حينـث جيـب أن    و ،فال حتـل لـه حـىت تـنكح زوجـا غـريه       ،لزمته بالثالث

ــل اســترباؤها  ــرأة حــىت يكم ــن امل ــع ع ــاء ،9يرتف ــها إن ش ــق  ،10مث خيطب واهللا املوف
  . بفضله

 

                                                
 ،350-1/349: وكذلك يف نشرية حساين .4/291 :)نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء ( العنوان مطابق ملا هو عليه يف املعيار  - 1

 !5يف املرتبة  املسألة لكنه جعل
 .>> عليه _ << :ب - 2
 .  >> نكحتها _ << :ر - 3
 .>>لقوله <<  :م - 4
 .>> بذلك <<: + أي. >> ام بذلكأق << :ر - 5
 .>>و <<  :ر - 6
  .>>صفته <<  :م - 7
  .>>عن <<  :م ،ر - 8
أما . وللموطوءة بعقد فاسد ويكون اإلسترباء لألمة ،أي تربصها بنفسها مدة يعلم ا خلو رمحها من الولد ؛ومنه إسترباء األمة :اإلسترباء - 9

  .58معجم لغة الفقهاء ص .  1/31: )برأ (لسان العرب : انظر . طلب طهارة الرحم حبيضة :اءوعموما فاإلسترب. غريهن فتكون عليهن العدة
  .>>اهللا << : + أي >>شاء اهللا  إن << :م ،ح - 10
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  1]ال يقدح يف عدالة الشهود مع عدم رفع شهادم إىل القاضي إن كان للتقية [  10ن 

زوجته املرة بعد املرة ويؤذيها 3رعن رجل كان يشار] أبو الفضل العقباين [ 2وسئل أيضا    
عن مشاررا 5فترد لبيتها بعد أن ينهى ،به وتغاضبه ومتشي لدار أوليائها4فتشتكي ،ويسيء عشرا

 ،نهم ، فتفرفإذا أقامت معه يومني أو ثالثة آذاها أيضا بالضرب والسب ،ويتوب من ذلك بزعمه
هلا  6فاستشفع ،فأبت منه وطلبت فراقه ،هكذا بقيا إىل أن فرت يوما ورغبها يف الرجوع لبيتها

فحلف باألميان تلزمه ال  ،هلم بفعله معها وضربه إياها 7فتشكت ،فرغبوها ببعض من يكرم عليه
فعزهلا  ،قاضياألمر إىل ال عففر ،فضرا وجرحها ،فرجعت لبيتها وبقيت فيه يومني أو ثالثة ،ضرا

وقال على تقدير  ،فأنكر ذلك ،إياها و أعذر إليه يف ذلك  8عنه لثبوته حلفه عنده مبا ذكر بضربه
فأتى بينة  ،يف ذلك10ليوم أو الليلة وأما لألبد فلم ينوها9إين حلفت فما نويت إال أين ما نضرا

ال كفنت إال يف شهدت أنه كان قبل حلفه هذا بنحو من مخسة أشهر حلف على بنت له ماتت 
ت لَئفس ،12حنو من مخسة أشهر  وبني اليمنيني ،ثـم كفنت يف شقة ،اليت كانت تلبسها11ملحفتها

األمر للقاضي مع علمهم باسترساله على  اوكوم مل يرفعو ،عن سكوا 13البينة اليت شهدت ذا
ين ـــيلزم 14هلت أن هذاـــعضهم يقول جــفب ،ى اآلنـــه إلـــزوجت

                                                
 ،351-1/350: وكذلك يف نشرية حساين  .292 -4/291): لطالق والعدة واإلسترباءنوازل التمليك وا(عنوان مطابق ملا هو يف املعيار ال - 1

 !6: لكن حساين جعلها يف املرتبة
 .>> أيضا<<  - :م - 2
  .4/400 :)شرر( لسان العرب : انظر  . وهو كناية هنا عن سوء املعاملة ،املخاصمة واملعاداة :ةرمن املشار :شارر - 3
 .>> فتشكا << :ل - 4
  .>>ينتهي <<  :ب - 5
لسان العرب  :انظر. شخصني والتماس العفو أو التخفيف من العقوبة عن الغريني ؛ مبعىن التوسط بهي الطلب للغري، ومن الشفاعة :استشفع -  6
 .264معجم لغة الفقهاء ص  .    21/281): شفع(تاج العروس    .8/183 :شفع(
 .>> فشكت <<: ر، م.   >> فاشتكت << :ح - 7
 .>> وضربه<< : ر - 8
 .  >>أضرا <<  :ر - 9

 .>> ننوه<< : م - 10
كما تطلق عموما على اللباس فوق سائر اللباس من دثار الربد  ،املالءة اليت تلتحف ا املرأةوهي  ،مالحف عمج ،بكسر فسكون :امللحفة - 11

 .485ص  ،معجم لغة الفقهاء.           9/314 :)حلف(لسان العرب : انظر. وحنوه
حنو من مخسة أشهر  وبني اليمينني ،مث كفنت يف شقة ،تلبسهاحلف على بنت له ماتت ال كفنت إال يف ملحفتها اليت كانت  _ << :ر، م - 12

 .>>مخسة أشهر << : انتقال نظر يف >>
 .>> ا<< : م - 13
 .>> أن هذا_ << : ل - 14
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نه إف 2وبعضهم يقول خفت من دعارته ،أن الشاهد ال يلزمه الرفع إال إذا سئل 1ويعتقد
5، وأعراض الناس عنده كال شيء وخفت يعمل يب احملافل4ذو لسان مطلوق ،،سفيه3وقيح

يف  
 .اجلهل واخلوف: باألمرين معا6وبعضهم يعتذر، األسواق ويأخذ يف عرضي مع األحكام باملوضع

هل بقول الشهود خفنا  7 ]أين [ ذه البينة أم ال ؟، فإذا قلتم بنفعه فمن فهل ينفعه ما شهدت به ه
؛ فهل يعمل يف ذلك على قوهلم فإذا قلتم بقوهلم خفنا. 8أو بقوهلم جهلنا فيعذرون؟ ،من دعارته
وهل هذا الوصف الذي  ؟أو البد من ثبوت كون احللف على الوصف الذي ذكروا ،9؟ويصدقون

  . ب الرفع أم ال ؟ذكروا كاف يف إسقاط وجو
ن كـان الطـالق رجعيـا فـال يصـل علـم الرفـع يف ذلـك إىل         إ 10أمـا  :فأجاب     
فـإن عرفـت تقيـة الشـاهد      ؛وأمـا إن كـان الطـالق لـيس برجعـي      .الشاهد ةجراح

يف [شـهادم ويكفـي علمـك    11من املشـهود عليـه بأزيـد مـن إذايـة لسـانه قبـل       
ــك ــه ، 12 ]ذل ــة املشــهود علي ــدى  13وإن مل يكــن إال إذاي بأخــده يف عرضــه ال يتع

  .15واهللا تعاىل أعلم ،14فال عمل على شهادته ،ذلك
  
  
  

                                                
 .>>نعتقد << : م ،ل ،ح ،ب - 1
 .4/286:)دعر(لسان العرب  :انظر   .خبيث وفاجر :ورجل داعر ،الفجور واخلبث :الدعارة - 2
 .قلة احلياء :والوقاحة.  قليل احلياء :وقح الوجه رجل :وقيح - 3
 .>> مطلوق _ <<: ل - 4
 ).من سياق الكالم (يشهر يب بني الناس  :مبعىن) الدارجة(  باللغة احمللية تعبري: يعمل يب احملافل - 5
 .>> يقول <<: م - 6
 .واإلصالح من باقي النسخ ،ممحية يف األصل >>أين  << - 7
 .>>ن يعتذرو<<  :ر - 8
 .>>يصدقوا << : ب - 9

 .>>إذا <<  :م .              >> أما _ << :ح - 10
 .>>فاقبل <<  :ر - 11
 .واإلصالح من ح ،مفقودة يف األصل >>يف ذلك <<  - 12
 .>>عليهم <<  :م - 13
 .>>شهادم <<  :ح - 14
 .>>تعاىل <<  -: ر - 15
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  1]صوم عام يلزمين ال عملتك بعد امرأة: من قال لزوجته[  11ن 

صـوم   :فقـال هلـا   ،زوجتـه  2عـن رجـل شـارر    ابن مـرزوق اإلمام احلافظ  وسئل     
  .؟ما يلزمه يف زوجته. العام يلزمين ال عملتك بعد امرأة

ـ  :أجابف     إذ هـو فائـدة ذلـك     ؛وبـني الطـالق الـثالث   ، 4صـوم عـام  3ري بـني خي
 ،ألحـد أن جيعـل املـرأة مـرأة      5ة، وال قـدر ؛ إذ هـي إمـرأة  ، وإال فظاهرة عبـث اللفظ

  . 6واهللا تعاىل أعلم ،هما جعلها زوجة حنث بالعاممف ،وإمنا معناه زوجة له
 .7 ]وجهاف ألخته املطلقة ال جاءت عنده إن راجعت زمن حل[  12ن 

 ،شاء اهللا عن رجل زوج أخته من رجل فبقيت عنده ما 8إبراهيم الثغريسيدي  وسئل     
عندي وال  10ر معي وال جتيءوتد  9فحلف له أخوها إن راجعته ما تسلك يل بيتا وال ،فطلقها

مراجعة ما شاء اهللا  من غري12، فبقيت معه11فسلك عليها معارفها وهرب ا باختيارها ،جني عندك
  .أم ال؟ ،فهل ترجع إىل بيت أخيها وال يلزمه احلنث. طلقها أيضاف

واهللا  ،جعته مراجعة النكاح مل يلزمه شيء مبا فعلتاإن قصد ميينه إن ر ،احلمد هللا :فأجاب     
13تعاىل

  . أعلم 
                                                

 !واملسألة مفقودة يف نشرية حساين .300 -4/299: )يك والطالق والعدةنوازل التمل(عنوان مطابق ملا هو يف املعيار ال - 1
 .>>تشاجر << : 4/299 :يف املعيار - 2
 .>>بني _ << : ل - 3
          .>>عام _ << :  ر - 4
 .>> قدرة الو_ <<   :ح - 5
 .>> تعاىل_ << :ر - 6
، غري انه 354-1/353: ، وكذلك يف نشرية حساين4/304): والعدة واالشترباءنوازل التمليك والطالق (العنوان مطابق ملا هو يف املعيار  - 7

 .10: جعل املسألة يف املرتبة
أنه ، وووصف بالعامل العالمة األديب األريب الكاتب ،عبد اهللا حممد بن يوسف القيسي الثغري التلمساين ذكر املترمجون أبا: إبراهيم الثغري - 8

حممد كما جاء يف فهارس اهللا أن إبراهيم الثغري هو ابن أبا عبد  ، وهكذا فالراجحهـ 8فهو من فقهاء القرن  ،اينأخد عن اإلمام الشريف التلمس
  . 92ص  ،معجم ،نويهض    .223ص  ،222ص  ،166ص  ،البستان ،ابن مرمي :انظر. كتاب املعيار

 :...)نوازل التمليك والطالق(املعيار  . "إبراهيم بن حممد الثغري حاق سيديوسئل أبو إس: "، وفيه6/157 :)نوازل املعاوضات والبيوع( املعيار 
 ."اب سيدي إبراهيم بن حممد الثغريوأج: "وفيه ،4/293
 .قدره مجلة بياض>>بيتا وال ما تسلك يل  _ <<: ب - 9

 .>>جتييب << : ح - 10
 .>>ها _ << : أي>> باختيا <<  :ب - 11
 .>>معه _ << : ب - 12
 .>> تعاىل_ <<  :ر - 13
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إن أراد بالرجوع كوا تكون عنده بنكاح فال  :أبو الفضل العقباينشيخنا وسيدنا  وأجاب     
وإن أراد برجوعها إليه حصوهلا  .ملا مل يراجعها بنكاح ،أو دخلت إليه ،هو دخل إليها حينث إن

  .أعلم 1واهللا تعاىل ،أو جاءته بعدما صدر منها حنث إن جاءها ،معه بأي وجه كان
  2]من حلف باليمني الكبري حىت تسري امرأته قدامه للدار ليضرا [  13ن 

فنهاها  ،موضعه قاصدا فراقها 3مع زوجته لدى بعض عدولعمن ترافع ] الثغري[أيضا  وسئل    
فلما أحرجته  ،فصارا يتقاوالن القبيح ،امتوقعا من فراقه ،عنه6اعن ذلك وطردمه5املذكور4العدل
بل زاد واحد من  ،مريدا بذلك ضرا يف الدار ؛قدامي للدار 8باليمني الكبري حىت جتوزي :هلا 7قال
 ،بيده يف رأسها وصار جيرها ويضرا 11مث رمى ،10فيك بديينونعمل  ،ذكر عليه على ما 9شهد

وواىل عليه الضرب إىل  13ضربات تباعا12فلما رأى العدل املذكور ذلك قام إليه بعصا وضربه ا
 ،وكان فكاكها من يده بغري اختياره ،فهربت لغري داره ،الضرب 14أن أزال يده من رأسها التقائه

منه  16ملا ذكر من توايل الضرب عليه حىت أفلتت ،أو ال تلزمه ،اليمني 15هذه ]و 49[فهل تلزمه 
  .قهرا؟

                                                
 .>>تعاىل _ << : ر- 1
، غري أنه 354 – 1/353: ، وكذلك يف نشرية حساين4/304): مليك والطالق والعدة واإلسترباءنوازل الت(هو يف املعيار العنوان مطابق ملا - 2

     !10 :جعل املسألة يف املرتبة
 م عدل، وهو.ج: و العدول. >>عدول _ << : ر -  3
 .>>العدول << : م -  4
 .>>املذكور _ << : م -  5
 .>>صدمها << : ر -  6
 .>>فقال << : م -  7
  .، و هو تعبري عامي)من سياق الكالم( مبعىن تذهبني أمامي إىل الدار: جتوزي -  8
 .>>يشهد << : ح -  9

 .بياض قدره كلمة>> بديين _ << : ل، م -  10
 .>>رما << : ل -  11
 .>>ا _ << : م -  12
 .>>تبعا << : مح،  -  13
  .>>التقائها << : م -  14
 .>>هذا << : م -  15
  .>>فلتت << : ح -  16
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إال إن مل يقدر على دفع  ،، إن كان نوى بيمينه تنجيز الضرب فقد حنثاحلمد هللا: فأجاب    
أن يضرا بعد ذلك ضربا  وإن كان مل ينو تنجيز الضرب فله. ذلك الذي أزاهلا من يده فال حينث

 2وإن كان نوى الضرب 1؛ إن كان نواهه الناس  يف تأديب نسائهما اعتاد، وذلك مجيوز له
  . أعلم  3واهللا تعاىل ،وال ميكنه منه ،وحنثه القاضي ،الفاحش املربح مل يكن منه

  4]رجوع احمللوف هلا باخلروج من الدار ال يوجب حنثا[  14ن 

تخرجن من الدار، عن رجل حلف على زوجته لأبو الفضل العقاين شيخنا وسيدنا  وسئل        
مث بعد اخلروج رأى الزوج أن قصده قد بلغ يف يفي  ،6]مث خرجت [ ال خرجتها 5مث حلف أخوها

، برجوعها مث رجعت الزوجة املذكورة إىل الدار فهل حينث الزوج ،فانصرف يف حوائجه. ! ميينه
  . حيث حلف أخوها ال خرجت؟ ث ألن مراده خروجها على جهة الضر؛أوال حين

ورجوعها بعد اخلروج ال ، تخرجناحلالف خبروج احمللوف عليها ل7احلمد اهللا قد بر: أجابف     
  .  ، واهللا أعلميوجب حنثا

  
  
  
  

  8]من غضب على ولده فحلف باحلرام ال رمى له ذراعا أبدا[  15ن 

 يكـره  مـا  هعن رجل مسـع مـن ولـد   1عبد احلق قاضي اجلزائر9القاضي سيدي وسئل    
، ويـدخل  سـائر النـاس  2فهل يكلمه كما يكلـم . يت له ذراع الدنيا أبدافحلف باحلرام ال رم

                                                
وذلـك مـا اعتـاده النـاس يف      ،وإن كان مل ينـو تنجيـز الضـرب فلـه أن يضـرا بعـد ذلـك ضـربا جيـوز لـه          _ <<  :م -1

 . >>إن كان <<  :انتقال نظر يف>> تأديب نسائهم، إن كان نواه 
  .>>الضرب _ << : ح 2-

  .>>تعاىل _ << : ر 3-

، واملسـألة مفقـودة يف نشـرية    4/293): نـوازل التمليـك والطـالق والعـدة واإلسـترباء     (العنوان مطـابق ملـا هـو يف املعيـار      4-
 .حساين

  .>>أبوها << : ر -5
  .مابني القوسني املعقوفني مفقود يف األصل، واإلصالح من ح، ر، م  -6
   .>>يرى << : م -7
   .، واملسألة مفقودة يف نشرية حساين4/293 :)واإلسترباء ... نوازل التمليك ( العنوان املطابق ملا هو يف املعيار -8
 .>>سيدي _ << : ر -  9
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، إال أنـه ال يواصـله مواصـلة    األجـنيب  ، أو لغري ذلك كما يدخلهالدار أبيه لرؤية أمه3الولد
   أو حينث إن كلمه أو دخل داره؟ اآلباء لألبناء؟

و إال نظـر إىل  ، إن كانـت لـه نيـة    نيتـه؛ ، يرجع يف مثل هـذا إىل  احلمد هللا: فأجاب     
نظـر عـرف   يمل يكـن فل سببها الذي انعقدت عليه، فـإن  ، وهو ينه إن كان له بساطبساط مي

، وإن عـرف عمـل علـى مقتضـاه     5، فإن تقرر فيهباعتبار بلد احلالف 4الناس يف هذا الكالم
 ء، وال يـركن إليـه، وال ينفعـه بشـي    ال يواليـه  اللفظ أنـه  قوة مل يتقرر عرف فالظاهر من

، وال يلزمـه أن يتصـرف معـه    يف سالمته من احلنث إن ثـابر عليـه  وهذا املقدار كاف البتة، 
، ولـيس فيـه أكثـر    6، فإن تلك املرتلة أخص مما يعطيه ظاهر اللفـظ عدوهتصرف العدو مع 

إذا بـني   ال يلـزم مـن نفـي ذلـك حصـول العـداوة؛      ، واالة واملصادقة والنفعمن نفي املو
  .، وهي مرتبة األجانب كما أشرت إليهمرتبة متوسطة 7العداوة والصداقة

كـر،  ذ لكونه خيشى عليه يف تكرره لداره ألجـل مـا   ،يستلزم نفي األعم األخص ال يونف     
   ،البشرية من حمبة الولد وامليل إليه 8تركن يف اجلبال ، ألجل ماوكالمه إياه الوقوع يف احلنث

  
  
ـ فع ه منــك يف قلبــه من ذلــسد ملا حيـــث ال جيــحبي فيجــــر   9لــ

  .إىل ما ال خيفى الوقوع فيما حلف على عدمه10ذلك
   11]ال ينبغي للمفيت أن يفيت بغري املشهور [  16ن 

                                                                                                                                                   
 . 103-102عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر، ص: انظر. أحد قضاة مدينة اجلزائر يف عهد اإلمام حيىي املازوين: القاضي عبد احلق -  1
 .>>يكلمه << : ر، م -  2
 .>>لولد كسائر الناس يدخل ا<< : ل -  3
 .>>هذه الكلمة << : ب -  4
  .>>فيهم << : ر -  5
 .>>اللفظة << : ر -  6
 .>>املصادقة << : ر -  7
): جبل(لسان العرب : انظر.    وكل أمة مضت على حدة فهي جبلة... ةقَلْاخل: اجلبلة: قال ثعلب. مث فتح م جبلة بكسرتني. ج :اجلبالت - 8

11/96 . 
 .>>فعل _ <<  :م -  9

 .بياض قدره كلمة>> ذلك _ << : ح -  10
 !واملسألة مفقودة ائيا يف نشرية حساين. 4/293): نوازل التمليك والطالق والعدة واالسترباء( العنوان مطابق ملا هو يف املعيار - 11
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، عـن مسـألة تعلـم مـن اجلـواب      أبـو الفضـل العقبـاين   شيخنا وسـيدنا   وسئل     
ــثالثاحلمــد هللا مشــهور املــذهب يف األ :وهــي ــزوم ال ، وال ينبغــي ميــان الالزمــة ل

، وقـد  زماننـا  1وكـذلك حكـام   ،يت فيما علـم املشـهور فيـه إال باملشـهور    ملفت أن يف
، فـإذا كـان   2وهـو يف العلـم هنالـك  مـا أفتيـت قـط بغـري املشـهور         املازريقال 

باملشـهور، وال يرضــى محــل   االجتــهاد ال خيــرج عـن الفتيــا   وهــو طبقـة  املـازري 
نـاس علـى   يقصـر عـن تالمذتـه أن حيمـل ال     4ممـن  3فكيف يصـح  ،الناس على خالفه

  .هذا ال ينبغي! 5الشواذ
 6]، فال شيء عليه إن أقر املدينمن حلف ليقتلن مدينه اجلاحد [ 17ن 

بـه   7عـن رجـل لـه ديـن علـى آخـر فطالبـه       ] أبو الفضل العقباين [  وسئل أيضا    
ــاه ــدينكــثريا إىل إن  ، فتشــاررا فجحــده إي ــه الطــالق حــىت : قــال لــه رب ال علي

، ولـو ادعـى نيـة إن مل    هـل حينـث  . ودفـع لـه دينـه    لـه  على متاعي، مث أقر 8نقتلك
ـــين ــة نيتخيلصــ ـــ، ملخاف ـــه ظـ ــ9اهرـ ـــظ، والفـاللف ــه ـ رض أن

ـ ؟ أوال حينـث لكـون مـا ادعـى مـن ال     ببينةيف ميينه 10مأسور قصـد   غالـب 11ة هـو ني
   .12، فيكون قرينة خمصصةالناس فيما يشبه هذه اليمني

                                                
 .>>حاكم << : ل -  1
حممد إبراهيم علي، اصطالح املذهب، : انظر". ر من مذهب مالك وأصحابهممن حيمل الناس على غري املعروف املشهو"صرح املارزي بأنه ليس  -  2

 .360ص 
 .>>يصح _ << : م -  3
 .>>مبن << : ب -  4
 . 3/494 :)شذذ(لسان العرب  :انظر". الشاذ ال يقاس عليه " اآلحاد، املفرد، والقاعدة الفقهية الشهرية تقول : م شاذ.ج: الشواذ - 5
   !واملسألة مفقودة يف نشرية حساين. 4/294...): نوازل التمليك( يف املعيار العنوان مطابق ملا هو - 6
 .>>فطلبه << : ب -  7
  .>>تعطي << : ر -  8
 .>>) كذا(سطه <<  :، وبدهلا عبارة>>نيته ظاهر  _ <<  :م -  9

لسان  :انظر            .أي ال حيبس). ...ال يؤسر يف اإلسالم أحد بشهادة الزور <<: ويف حديث عمر. من األسر وهو احلبس: مأسور - 10
 . 4/19 :)أسر(العرب 

 .>>فهو << : ب -  11
  .>>ختصصه << : ر -  12
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يــه ملــا رجــع مدينــه إىل اإلقــرار عل رب الــدين ال حنــث ،1احلمــد هللا :فأجــاب     
ال يـتمكن   حللفـه علـى مـا    ،علـى كـل حـال    2، وقد قيل يف هـذا حينـث  وقضاه دينه

   .4، واهللا تعاىل أعلمشرعا 3منه
  5]من حلف لزوجته ال سكنت مع أخيك إال إذا أسكنين معه الشرع [  18ن 

  ، فأعطـاه إياهـا  مـن أخيهـا   عـن رجـل خطـب امـرأة     ابـن عرفـة  األمام  وسئل    
مث اشـترى الرجـل دارا لنفسـه وسـكن      ،واشترط عليـه أخوهـا السـكىن معـه يف داره    

 8وقعـت بينـهما مكاملـة    7مث بعـد ذلـك مبـدة    ،برضـاها  ورضـا أخيهـا    6داره يف ا
السـكىن يف دار أخيهــا، فحلـف هلـا الــزوج بـالطالق الـثالث ال ســكنت       9فـأرادت 

صـلى اهللا عليـه وسـلم     [حممـد بـن عبـد اهللا    مع أخيك إال أن يسكنين معـه شـرع   
، ألجـل السـكىن الـيت    ، وإن أسكنين الشرع معـه تسـكن أنـت، وال أسـكن أنـا     10]

ــتر ــياش ــوك عل ــزوج ا .طها أخ ــافر ال ــذكورمث س ــة يف داره مل ــا مقيم ، 11وتركه
ــت  ــا فمض ــرض أخوه ــارة 12فم ــم الزي ــا  إىل داره برس ــا حوائجه ــت معه ، ورفع

 ر أخيهـا وهـو مـريض،   مـن سـفره فوجـدها يف دا    13، فـأتى الـزوج  ا من السراقخوف
، وأقـام عنـدها   الزيـارة ألجـل املـرض الـذي بأخيهـا      فمشى إىل دار أخيهـا برسـم  

ـ ، فـأتى إليه ، وخـرج وتركهـا عنـد أخيهـا    14سبعة أيام على وجه الزيـارة  ثانيـة،   1ام
                                                

  .>> رب العاملني <<+ :أي >> احلمد هللا رب العاملني  <<  :م      .>> احلمد هللا_ <<  :ر -  1
 .>>احلنث << : ر -  2
    .>>منه _ << : م -  3
 .>>تعاىل _ << : ر -  4
   !واملسألة مفقودة يف نشرية حساين. 4/301...): نوازل التمليك( ن مطابق ملا هو يف املعيارالعنوا - 5
سهو حلوايل سطر ونصف >> مث اشترى الرجل دارا لنفسه وسكن ا يف داره  ،واشترط عليه أخوها السكىن معه يف داره_ << : ر - 6

  .السطر
  .>>ذلك مبدة << : ر -  7
  . 1/428: ، موقع الوراقالزخمشري، أساس البالغة :انظر. مكاملة أوقعت يف مالكمة رب: ملفضي إىل الرتاع، ويقالمن الكالم ا: مكاملة - 8
 .>>فأراد << : ب -  9

  .مابني القوسني املعقوفني مفقود يف األصل وباقي النسخ عدى النسخة ب -  10
 .>>دارها << : ب -  11
 .>>فمرضت << : ر -  12
تركهــا مقيمــة يف داره فمــرض أخوهــا فمضــت إىل داره برســم الزيــارة ورفعــت معهــا حوائجهــا املــذكور و_ << : م - 13

 . >>الزوج << : انتقال نظر يف كلمة>> خوفا من السراق فأتى الزوج 
 .  >>الزيارة << : انتقال نظر يف لفظة>> ألجل املرض الذي بأخيها، وأقام عندها سبعة أيام على وجه الزيارة _ << : ر -  14
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هـل علـى الـزوج    ف. لبـها يف الرجـوع إىل داره فامتنعـت   ، مث طوأقام معها مخسـة أيـام  
  . ؟، أم ال املذكور يف ذلك حنث

بقاؤهـا عنـد أخيهـا علـى وجـه السـكىن،       إذا كـان  2احلمـد هللا وحـده  : فأجاب     
، ومل يـزل عليهـا فـال    وإن كـان علـى وجـه الزيـارة    . ال على وجه الزيارة فقد حنـث 

واهللا  ،حنث إن بادر فـال حنـث إن بـادر يف إخراجهـا قبـل أن يصـري مقامهـا سـكىن        
   .3أعلم
  4]حكام الشرعية فيه أال بتشدد مبالزمة املشهورينبغي للقاضي ببالد ال جترى األ[  19ن

سـألة سـأله عنـها بعـض     عـن م  أبـو الفضـل العقبـاين   شـيخنا وسـيدنا    وسئل    
، وعـدم  بالدنـا كمـا علمـت مـن كثـرة فسـادها       سيدي إن حـال  يا: تالمذته وقال
تقـع بالرجـل نازلـة يقتضـي احلكـم الشـرعي فيهـا         ام الشـرعية فيهـا  جريان األحك
ــث يف امل ــذاحلن ــث باألميــان الالزمــة مــثالشــهور مــن امل ــإذا هب كاحلن كــم ح، ف

وميضـي احلانـث لصـاحبه مـن أمـراء       ،6حبكمـه  5القاضي فيها بالتحرمي قـد ال يعبئـوا  
ــه  ــهالعــرب ويتشــكى ل ــه بتحــرمي زوجت ــأمأن القاضــي حكــم علي ره صــاحبه ، في
فـإذا كـان احلـال هكـذا      .، وعـدم االنقيـاد حلكـم القاضـي    املذكور برجوع زوجتـه 

، لـه تقليـدا هلـذا القـول     هـا فهل للقاضـي أن يقلـد غـري املشـهور، ويرد     ]ظ 49[
، ويكـون أوىل مـن تركـه علـى     للحكـم  من وطء فرج حـرام لعـدم االنقيـاد    ةوصيان

   ىت يقدر عليه؟، أو يترك حبال نكاح7االسترسال عليها
، مضـى  فيـه  وأعـذر عنـده   حكـم احلـاكم باحلنـث فيمـا ثبـت     8]إن : [ فأجاب    

ـ  .9غـري واحـد  ذكـره   وطرح مـا ، حكمه در منـه حكـم ورأى مـن هـو     وإن مل يص
                                                                                                                                                   

  .>>إليها << : م -  1
  .>>وحده << : ر -  2
  .>>تعاىل _ << : ل، م -  3
ــار   - 4 ــرح يف املعي ــو مقت ــا ه ــوان مطــابق مل ــدة واإلســترباء  (العن ــك والطــالق والع ــوازل التملي ــذلك يف . 4/294): ن وك

  ! 31 :، بيد أنه جعل املسألة يف املرتبة1/392: نشرية حساين
 .>>يعري << : م -  5
  .>>ه حبكم_ << : ر -  6
  .>>عليهم << : ب -  7
  .ما بني القوسني املعقوفني سقط يف األصل، واإلصالح من باقي النسخ - 8
  .>>واحد <<  :وسقوط كلمة، >>ذكره غريه << : ب، ح، ر، ل، م -  9
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فحسـن أن يتركـه لتقليـد قـول لـه فيـه        ،لتـه فومن كـان الشـيء منـه    أهل للعذر 
ور، كـم باملشـه  حلليـه ا عبأمرهـا فلينفـد   2خفويسـت  وأما مـن دأبـه األميـان   . 1رجحة

   .3واهللا أعلم
   4]من حلف أال يسكن مع صهرته يف دوار واحد [ 20ن 

عن رجل حلف باحلرام أن ال يسكن مـع صـهرته يف   ]  أبو الفضل العقباين[ أيضا  وسئل      
، فلما يرتل معها، فلما غاب ارحتلت ونزلت معه يف دوار واحد 6، فبقي مدة طويلة ملواحد 5دوار

فلما  ،7وبيته مهدوم ه ومحل مجيع ائمه إىل دوار آخر، فهدم بيتجدها نزلت معهقدم عشية يومه و
يف غيبته أم ال ؟  10فهل عليه احلنث برتوهلا ،نزل فيه 9فوق الدوار الذي 8وبناه بح أتى إىل بيتهأص

يربئه من اليمني أم ال ؟ وكونـه   ،ومبيته مع البهائم مبوضع آخر وكونه بادر بالرحيل ومحل البهائم
  . حينث به أم ال ؟ ،11نزل فوق الدوار الذي نزلت فيه

ه السكىن يف ، وال يضرقاله باألسباب وهدم البيت يرفع عنه احلنثاحلمد هللا، انت: فأجاب     
، فإن غري الدوار على قرب منه ينظر فيهلكن سكناه ب .احلضور13ذكرت عند12الغيبة ملا بادر مبا

؛ ذلك14إن كان ال ينقطع ته من أجله مل حينث به؛كان ينقطع به عنه ما كانت اليمني على صهر
 . املوفق بفضله15، واهللاثهفذلك كالسكىن بالدوار يوجب حن

                                                
 .>>رجيحة << : ل -  1
  .>>ويستخف _ << : ل -  2
  .>>تعاىل << : + ب، ل، م -  3
، ولكنه 1/293: وكذلك يف نشرية حساين. 295 – 4/294): نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء(يار العنوان مطابق ملا هو يف املع -4

 ! 32: لة يف الرتبةأجعل املس
، ويكون "الشيخ"؛ إذ يرأسه شخص حيمل اسم )م 1962 – 1830( من الوحدات اإلدارية اليت برزت خصوصا يف اجلزائر العثمانية  :الدوار - 5

  .69ر بوحوش، مر س، ص اعم: انظر. كما رأينا آنفا –أبناء القرية أو الدوار الذي حيكمه، وتشكل جمموعة من الدواوير وطنا غالبا من 
  .>>ال << : ر -  6
 .>>مهدومة << : ل -  7
 .>>وبناها << : ل -  8
  .>>الذي _ << : م -  9

 .>>لرتوهلا << : م -  10
 .>>فيه _ << : ح -  11
  .>>كما << : ر     .    >>ملا << : م -  12
 .>>عن << : ح -  13
  .>>ال يقطع << : ر -  14
  .>>تعاىل << : + ر -  15
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  1]، فغاب رب الدين الغرمي أن يقضي الذين ألجل معني إذا حلف[  21ن 

 يا سيدي كنت: بعض تالمذته بأن قال له]  أبو الفضل العقباين[  2أيضا وسأله     
ليقضينه حقه ألجل كذا، فغاب رب الدين عند الرجل، فأتى  3لغرميه حلف سألتكم عن رجل 

جاء غرميه بعد األجل  املديان حىت 4فسكت وطلبه أن يقبض منه دين أبنه فأىب، الغائب املديان أليب
، وشاع عند له إنك حنثت؛ إذ مل ختلصه عند األجل، فانعزل عن زوجته سنني 5، فقيلمبدة فخلصه

به معرفة 6، وحينث من أضنراجعتها فمنعته ملا شاع عند الناس، وأراد مرامالناس أنه حنث ا باحل
  . أنه حنث ا باحلرام دون معرفة الكيفية 7فلم أجد إال من يقول شاع عندنا هلما من اجلريان،حا

 يسمع ،مل9، إن وجد من يشهد عليه بأنه قال حنثت ا باحلراماحلمد هللا: مبا نصه8فأجاب      
مبثل  إال 11، وإن مل يوجد من يشهدبه العلم10منه ما يدعيه من أنه قال ذلك مستندا لفتيا من ضن

يه البينة املباشرة إال بشرطه من طول الزمان الذي تبني ف ،ذكرت من السماع مل يعول عليه ما
، فهو مستفت هو الشيء الذي ال جيب به التحرميويذكر ينته ، وحيث ال تقبل بللمشهود عليه

  . 12فيقبل منه ما يدعيه من ذلك، واهللا املوفق بفضله
الذي  ، وشرط السماعشهد أنه مسع منه أنه حنث باحلرامسيدي مل أجد من ي مث إين يا       

هل حينث ذا أم . الغرمي13، ومل يبق إال تأخري القضاء عن أمره لغيبةذكرت مفقود يف هذه املسألة

                                                
  ! واملسألة مفقودة يف نشرية حساين. 296 – 4/295): نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء( العنوان مطابق ملا هو يف املعيار  - 1
  .>>أيضا _ << : ر، ل -  2
.  لفظ مشترك يطلق على من له الدين، وعلى من عليه الدين، وحيدد السياق املعىن املراد منها: يون، بفتح الغني، مجع غرماءالدائن أو املد: الغرمي - 3

  . 274القاموس الفقهي، ص .      331معجم لغة الفقهاء، ص : انظر
  .>>فمكث << : م -  4
  .>>فقال << : ب -  5
  .>>عمن أظن << : م -  6
  . سهو من الناسخ ألكثر من سطر>> ضن به معرفة حاهلما من اجلريان، فلم أجد إال من يقول شاع عندنا وحينث من أ_ << : ح - 7
  .>>فأجبتموين << : ح، ل، م -  8
: انتقال نظر يف كلمة>> احلمد هللا، إن وجد من يشهد عليه بأنه قال حنثت ا باحلرام : دون معرفة الكيفية، فأجاب مبا نصه_ << : ر -  9

  .>>ام احلر<< 
  .>>أظن << : م.       >>ظن << : ب، ح -  10
  .>>من يشهد _ << : ب -  11
 .>>بفضله _ << : ر -  12
  .>>يغيبه << : ر -  13
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، فعسى واب أشكل علي تفصيل ما أمجلتموهال تقبل بينته إىل آخر اجل1سيدي حيث ؟ وقولكم ياال
  . ذلك2سيدي تبني

جيب به التحرمي كأن يـدعي مطلقـا    ولنا ويذكر الشيء الذي القمد هللا معىن احل: فأجاب      
، فإن هذه األمور كلها ظاهرا يريد تأويله ، أوويقول أردت ختصيصه3، أو عاماويقول أردت تقييده

فلو كان  ،خبالف األول فإنه يقبل منه ،، وال يقبل الثاين والثالث ممن أسرته البينةاالستفتاءتقبل يف 
 4، وال يفمل يقبـل منـه  فظ نصايف املعىن ويدعي من أطلقه أنه أراد به ما خيالف مدلوله النصي الل

  .5، واهللا املوفق بفضلهالفتيا
  6]تسابق أخوين من أمراء العرب على اللحاق بأمري املؤمنني [  22ن 

 ألكربمهـا  عن أخوين من أمراء العرب كتب أمري املؤمنني] أبو الفضل العقباين [ أيضا  وسئل     
مشيك اليوم ألمري املؤمنني : يسري إليه ليأخذه معه يف مصاحله، فعزم على ذلك فقال له أصغرمها أن

، وهو بين فالن أستنفرهم لعدونا افإين عزمت على السفر قاصد ،به إىل أن أقدم من سفري7تربص
  فقال ،8لناييقو بنا ، ومشينا كل لقصده يضرمتمكن منه بعد قدومي، ألنك من مشيك اآلن دأك
وجتتمع به وتقضي منـه مـا كنـت    بين فال أن تسري ألمري املؤمنني  له األكرب أخاف إن وصلت 

على أنك ال  فال أسلم لك إال أن حتلف يل ،من هذا املوضع وصم وعيب 10، وتلحقينله 9متوجها
ن قصده ممـن  على م يقتصر12، وأنأمري املؤمنني 11، فحلف له أنه ال يسري لبلدتسري ألمري املؤمنني

 2من بلد 1وسافر إىل أن بلغ بين فالن فوجدهم على حنو الثالثني ميال 13أراد استنفارهم، فسلم له
                                                

  .>>حنث << : ح -  1
  .>>تفيد << : م -  2
  .>>عاما _ << : ر -  3
 .>>إال يف << : م.      >>يف _ <<: ل -  4
  .>>بفضله _ << : ر -  5
  !واملسألة مفقودة يف نشرية حساين. 297 – 4/296): نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء( و يف املعيار العنوان مطابق ملا ه -  6
  . 7/39: )ربص(لسان العرب : انظر. انتظر به يوما ما: من التربص وهو املكث واالنتظار، وتربص بالشيء: تربص -7
  
لسان : انظر. كناية عن خوف األمري من أن يصرفه السلطان عن مهامه فيخسر مكانته من أقال البيع أو العهد؛ فسخه وتركه، وهنا: يقيل - 8

 .  64معجم لغة الفقهاء، ص .    312القاموس الفقهي، ص .    11/572): قيل(العرب 
  .>>موجها << : ب -  9

  .>>يلحقين << : ب، ر، ل، م -  10
  .>>لبلد _ << : ر -  11
 .>>أن _ << : ب -  12
  .>>له _ << : ر -  13
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فا ستعذر له  ،، وأكد عليه يف ذلك املؤمنني فكتب له بأن يصل إليهفسـمع به أمري .أمري املؤمنني
، ه أشـد مـن األول  له ثانيا وشدد علي، وكتب عذره يف ذلكباليمني اليت حلف ألخيه فما قبل 
مه او إن مل يطعه رمبا حقد عليه فإنه ،أمري املؤمنني 4أيضا ملخالفة 3فتوقف خلوفه من احلنث واتقاء

فهل جيب عليه طاعـة   .املخالفة مما عسى أن يتوقع من شره يوما ما 5وال يأمن هذه ،بعدم طاعته
نه يبقى يف فإ ،من شر أمري املؤمننيوال حينث لوجوب الطاعة وملا توقع  لب منهأمري املؤمنني فيما ط

  ، أو حينث إن أطاعه وال ينفعه ما تعلل به ؟ نفسه عليه إن مل يصله
 ا، وملمن غريه، ال بسبب لف هذا احلالف على السري من نفسه، إن كان حاحلمد هللا: فأجاب      

طن عازم على باوهو يف ال، 6مهيستفسرن غاية سفره إىل من أمن أخاه امه على أنه يتظاهر ب
خيشى بأس 7، وهو مع ذلك الالوصول إىل األمام، مث حدث بعث اإلمام عنه وتأكيده عليه

 ،؛ مل يكن عليه حنث بسريه إىل أمري املؤمنني هلذا العارض فإنه من معىن اإلكراه الشرعياملخالفة
  من مثلن األخ املستحلف كان يتقي أ، وسري عموماعلى ال 9وإن كان احللف. 8وإكراه التقيه

، فحلف عنك ويقول بلسان حاله أو مقاله لعلك إن تدانيت من بلد السلطان يبحث ،هذا الواقع 
كان 11وحينث بالسري ول]و 50[ففي هذا الوجه  ،من السري عموما10له على االنتفاء

  . واهللا املوفق بفضله ،، ألنه قد استخلفه عليهمامي والتقيةاإل12األمر
  13]، مث ظهر رسم يكذبه س يف ذمته شيء لزوجتهلثالث أن ليمن حلف با[  23 ن

                                                                                                                                                   
   .470معجم لغة الفقهاء، ص : انظر. باع 1000= ذراعا  400= متر 1848وحدة قياس املسافة تساوي : امليل -  1
  .>>بالد << : م -  2
  .>>واتقى << : ب، ل -  3
  .>>خمالفة << : ح، ل، ر، م -  4
  .>>يف << : ب -  5
 .>>سينصرهم << : م -  6
  .>>ال _ << : ح، ر، م -  7
. ة واخلوف واحلذر، وعند بعض الفرق اإلسالمية هي إخفاء احلق ومصانعة الناس وإظهار خالف االعتقاد وقاية للنفس من األذىاخلشي: التقية -  8

  . 142معجم لغة الفقهاء، ص .    386القاموس الفقهي، ص : انظر
  . >>احلالف << : ب، م -  9

  .8/325، هـ1409العني، مؤسسة دار اهلجرة، إيران اخلليل الفراهيدي، كتاب : انظر. التنصل من األمر: االنتفاء -  10
 .>>وإن << : ر -  11
 .>>األمري << : م -  12
  ! واملسألة مفقودة يف نشرية حساين. 4/300): نوازل التمليك والطالق والعدة واإلسترباء( العنوان مطابق ملا هو يف املعيار  - 13
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أعطين مال يف : عن رجل تشاجر مع زوجته فقالت له1ابن مرزوقاإلمام احلافظ  وسئل     
بأن  2طلع بعد ذلك على رسما، مث ق الثالث مل يكن لك يف ذميت شيءفحلف هلا بالطال .ذمتك

، أم ال الرسم الذي خرج عليه بالعشرين ونفهل تلزمه الثالث لك .3هلا يف ذمته عشرين دينارا ذهبا
  . ؟ وهل يعذر له أم ال ؟

ظاهر ال، فيف إنكار املعاملة من أصل 4ظاهر، لفظ مل يكن لك يف ذميت شيئا احلمد هللا: فأجاب    
وكذلك على اخلالص لكان أسهل، 5، ولو كانت ميينهدم املعاملة املوجبة لتفيض ميينهحنثه لثبوت تق

  .6علمأ، واهللا املشهود لو كانت على تكذيب
  7]احللف بالرببرية [  24 ن

 8اركم: أعجمية وهو قوله بلسانه الرببري عن رجل حلف بيمني ابن عرفةاإلمام  وسئل       
 9؟ هل علىحتمل ميينه هذه إن مل تكن له نية، فعلى ماذا ، وحنث فيهومعناه ميني سوء على فعل

؟ وما هو جوابكم على عرف أن حتققه من نظر يف هذا مل، أو أكثر؟ وهل مع عدم النية حتالواحدة
، أو معتربة تفهم هذا وحتققه ةمجاع البد10إن مل يتحقق فيه عرف ؟ وما العرف املعترب فيه ؟ هل

، هل ا مجلةأو ثالثة ؟ وكيف إن كانو 11، ولو كان من اثننياإلنسان فيه على أقل  ما يظهر لهيبين 
  يعتربون أم ال ؟ 

فـإن مل تكـن لـه     ،نـواه بـه   مـا  علـى  12الواجب محـل لفظـه   ،مد هللاحل: فأجاب    
، فـإن مل يكـن عـرف    ة فعلى العرف عند املتكلم احلـالف، ال عنـد غـريه ولـو كثـر     ني

                                                
 .>> أبو عبد اهللا بن مرزوق <<: م.     >>سيدي أبو عبد اهللا بن مرزوق  <<: ، لب، ح -  1
 .األثر وقيل بقية األثر: الرسم -  2
  .عملة يف العهد الزياين: والدينار الذهيب>> ذهبا _ << : ح - 3
  .>>شيء ظاهر << : ب، ح، ر، م، ل -  4
   .>>ميينه << : انتقال نظر يف كلمة>> ولو كانت ميينه _ << : ب - 5
 .>>تعاىل << : + ح، ل -  6
 غري ،1/397 :وكذلك يف نشرية حساين. 301 – 4/300: )مليك والطالق والعدة واإلسترباءنوازل الت( طابق ملا هو يف املعيار ملعنوان ا - 7

   !)األخرية( 42: أنه جعل هذه املسألة يف الرتبة
 . >>أوكم  << :ضبطت بـ :ويف املعيار. ، ومعناها باألمازيغية  السب والشتم والذمموضبطها الرق: اركَم - 8
 .>>على _ << : ب -  9

  .>>فقل << : م -  10
  .>>اثنتني << : ر -  11
  .>>اللفظ << : ر، م -  12
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مسمى ذلـك اللفـظ فيمـا وضـع لـه مـن لغتـه األعجميـة واهللا تعـاىل           1]أقل[فعلى 
  .أعلم

  
  2]، ومل يضرب أجال لذلك من موضع من حلف على االرحتال[  25ن

حلـف بـالطالق لريحتلـن مـن     عـن رجـل    ابـن مـرزوق  اإلمام احلـافظ   وسئل      
؛ بـل كانـت ميينـه مطلقـة واسـتمر علـى       وال نيـة لـه  ، ومل يضرب أجال موضع كذا

  ، أم ال ؟ السكىن وعلى وطء زوجته حنو الشهر، مث ارحتل هل يرب
مـا ذكـرمت مل   الرحيـل ك  3، إن مل تكـن لـه نيـه يف تعـيني زمـان     هللاحلمد : فأجاب    

كمـا ذكـر    5بعـده هـذا إن كانـت ميينـه لريحتلـن      4ويرب بارحتالـه  ،حينث ببقائه شهرا
، فإنـه إن مل يبـادر بالرحيـل    إن كانـت ميينـه ال سـكنت موضـع كـذا      وأمـا  .السائل

  . 6، واهللا أعلميف حينه وبقى املدة املذكورة حنث
  
  

  7]ن وطء، فإنه حبنث باملضاجعة دومن حلف بالثالث ال زىن[  26ن 

، فنـدم علـى ذلـك     على غري استقامة مع مواله 8عن رجل كان ليلة لربزيلاإلمام ا وسئل      
فهل حينث بالوطء بني الفخذين حلمل ميينه علـى قصـد   . وحلف بالطالق الثالث ال زنيت بعد

 ال حينث بذلك ألنـه ال يسـمى  والندم ؟ أو 9مباعدة املعصية ملا استشعر من نفسه اخلوف من اهللا

                                                
  .ما بني القوسني املعقوفني مفقود يف األصل واإلصالح من ب، ر، ل، م -  1
ي مفقــودة يف وهــ. 4/300): نــوازل التمليــك والطــالق واإلســترباء( العنــوان مقتــرح، واملســألة بــال عنــوان يف املعيــار  - 2

  ! نشرية حساين
  .>> زمن<< : ح، ر، م - 3
 .>> بارجتاعه<< : ب - 4
 .>>لريحتلن << : ب -  5
 .>>تعاىل << : + ح، ل -  6
وقد جعل . 1/354: وكذلك يف نشرية حساين. 4/304): وازل التمليك والطالق والعدة واالسترباء ن( مطابق ملا هو يف املعيار العنوان  -  7

 14الرتبة  املسألة يف
 .>> ليلة بياض قدره كلمة<< _ : ح -  8
 .>> اخلوف من اهللا<< _ : ح -  9
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 ذا قلتم باحلنث فهـل حينـث بالقبلـة   وإ .زمه اتفاقاال يل2، وهواحلد1إذ لو كان زانيا للزمه !زانيا
العينان ﴿ : ، ولقوله عليه السالممل ميينه أيضا على قصد املباعدةحل ،واملباشرة واملضاجعة بال وطء

ء دون بالوط6يليال و: 5املدونةمن 4الءاإلي، وهو ظاهر قوله يف كتاب أوال حينث بذلك،3﴾تزنيان
فتخصيصـه  . بـالوطء دون الفـرج  ، إال أن الكفارة تلزمه  7الفرج وال بالقبلة واملباشرة واللمس

وإال فمـا فائـدة   9اعلى أن ال كفارة فيما ذكر معه من القبلة وغريه8بالكفارة بالوطء يدل ظاهره
  .التخصيص

الوجه األول  ؛10ه األشياء لوجهني، الذي يظهر يف هذه املسألة أنه حينث ذاحلمد هللا: فأجاب     
وهذه األشـياء كلـها    ،12، وبني موالهة عن املعصية ومفسدا فيما بينهأنه قصد املباعد 11منها

والوجه الثاين أنـه يف   .معاصي بغري خالف، وال يصح اإلقدام عليها باإلمجاع وإن كانت صغائر
وإن قلت مع  ،لكلية نقيضها موجبة جزئية، ألن السالبة اان واحلنث يقع فيها بأقل األفعالباب األمي

األفعال 14موجبات الرب من13باب، وليست هي يف ما أضاف الشرع إليها من االحترام واالحتياط
وهلذا قال ال خيرجه . يف باب ثبوت الطلب بالفعل15احمللوف عليها اليت ال تكون إال بأكمل األشياء

                                                
 .>>للزم  <<  :م - 1
  .>>وھل << : ب، ل، م -  2
         ."صحيح" :وقال ،2370: رقم ،1/471: خمتصر إرواء الغليل األلباين،.        )مسند أيب هريرة( مسند أمحد : انظر. حديث صحيح -  3

  ."حسن صحيح" :وقال ،2/190): الترغيب يف غص البصر(صحيح الترغيب والترهيب  ،األلباين
أو  أن حيلف الزوج أن ال يطأ زوجته أربعة أشهر :وشرعا. واجلمع أاليا ،وهي اليمني ،مشتق من اإللية بتشديد الياء على وزن فعلية: الءاإلي -  4

، ص الكرام إحتاف ،املباركفوري: انظر. لياأن ال يقرب أقل من أربعة أشهر ال يكون مؤ تفق األئمة األربعة وغريهم على أنه لو حلفاوقد  .أكثر
325. 

 .2/346: )كتاب اإليالء( املدونة  - 5
 .بياض  >> وال يلي _ << :ل - 6
 .>>واللماس << : ب، م - 7
  .>>ظاهره _ <<  :م - 8
 .>>وغريه << : ح -  9

  .>>بوجهني  <<: ح - 10
 .>> لوجهني أحدامها <<: ل.      >> الوجه األول منها ؛بوجهني <<: ب - 11
 .>> اهللا <<: ب - 12
سهو >> وإن قلت مع ما أضاف الشرع إليها من االحترام و االحتياط وليست هي باب . السالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية_ << : م -  13

 .من الناسخ
 .>>من _ << : ر -  14
بأكمل << : انتقال نظر يف عبارة. >>أقل األشياء إذا فعلها وال يسقط حكم احلنث إال بأكمل األشياء وهلذا تقع الكفارة ب_ << : م - 15

 .>>األشياء 
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 ، الجه من اليمني إال الـوطء يف الفـرج  خيرإذا حلف ليطأن فال  1وكذلك ،من اإليالء إال الوطء
واختلف إذا فعل الفعل يف وقت النهى عنـه   .2ووطء غري الفرج مقدمات الوطء من مباشرة وقبلة

دليل على طلب الكمال يف بـاب  وهذا  ،كوطئها حائضا وحنو ذلك أو أكل طعاما بعد أن فسد
  . وباهللا التوفيق ،، والتحنيث باألقل يف باب احلنثالرب

ــه اإلمــام احلــافظ  4أيضــا 3]أجــاب [ و       ــن مــرزوقعن احلمــد هللا الظــاهر : ب
إال أن تكـون لـه نيـة يف وطء     5، ألن البسـاط دل علـى قصـد اجتنـاب احملـرم     احلنث

ويف  ،يف نظـريه، فقـد قـال أنـه يصـدق يف الفتـوى       املدونـة الفرج كمـا ذكرنـا يف   
مـا أبـدا، فضـم جاريـة     تـه طـالق إن وطئـت فرجـا حرا    من قال امرأ: 6مساع أيب زيد

  . حنث: ابن القاسمامرأته إليه وقبلها حىت أنزل قال 
: 7بـن رشـد  قـال ا . قـال ال أنويـه، وال كراهـة   [ عينـه  وال ينو يف الـوطء ب : قلت     

أن حينـث باملباشـرة وإن مل    8]إمنا محـل ميينـه علـى معـىن يف جمانبـة احلـرام فوجـب       
  . طأ فرجا حرامايطأ ولو محله على اللفظ مل حينث ألنه مل ي

علـى امرأتـه فجـرد جاريتـه ووضـع      9من حلف ال يتسرر: كتاب ابن املوازوقد قال يف     
، ال ال ينـوي  فمعنـاه مـع قيـام البينـة      وأما قوله ،10تسرربيده على حماسنها ومالذها فليس 

  . يف الفتيا انتهى
 نــه مــا فعلــه مســي يفن احلنــث يف مســألة الســؤال أقــوى ألومــن هنــا علــم أ    

قـوي علـى   دليـل   املدونـة ، وإلزامـه الكفـارة يف   احلديث زىن وإن كان الفـرج يكذبـه  
                                                

 .>>وكذا << : ر، م -  1
 .>>الفخد << : ب -  2
 .ما بني القوسني املعقوفني مفقود يف األصل، واإلصالح من ب، م، ل  -  3
 .>>أيضا _ << : م -  4
 .>>احملارم _ << : م -  5
يعـرف بـابن    –صـح  أهـو  و-، وقيـل أبـو زيـد   م بن عيسى بن حيي بن زيد بن برير، يكىن أبا يزيدعبد الرمحن بن إبراهي :أبو زيد - 6

نانـة وابـن املاجشـون    ورحـل إىل املدينـة ومسـع مـن ابـن ك      عنده حديث كثري، غلب عليه الفقه، ومسع من حيي بن حيي، تارك الفرس
حممـد  .     4/258: عيـاض، ترتيـب املـدارك   .  2/428: يدي، جـذوة املقتـبس  احلم :نظرا .هـ 258، تويف سنة ومطرف وغريهم

 .132ص : إبراهيم علي، اصطالح املذهب
 .ومل نتبينه فيه كالم ابن رشد اجلد يف البيان والتحصيليبدو أن  -  7
 .واإلصالح من باقي النسخ ،املعكوفني سقط يف األصل مابني القوسني -  8
حممد : انظر .وهو اختاذ األمة للجماع أو التسري،: والتسرر .>> تسرى<<   :م .  >>يتسرى  <<: ر    .>>تسرا ي<< : ب - 9

 .130قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص
 .>>بتسر << : ب - 10
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ـ ، ألن الفيئـة يف اإليـالء الصـريح إ   فيء بـه ، وإمنا مل ياحلنث  1ا تكـون بغيبـة احلشـفة   من
   .3، واهللا تعاىل أعلمفال مالزمة بينه وبني احلنث 2يف القُبل

احلمد هللا، إذا كان حال الرجل  :4اسم املشدايلحممد بن بلقعنه أيضا الفقيه سيدي  وأجاب      
 50[، ألن ميينه على ذين والقبلة واملباشرة واملضاجعة، فإنه حينث بالوطء بني الفخكما وصفتم

من رواية  5العتبيةيف  ابن القاسموقد قال  ،وصفتم حممولة على جتنب املعاصي والبعد عنها ما ]ظ
، ره، فأخذ جارية امرأته فضم صدرها إىل صدحراما أبداحلف أن ال يطأ فرجا 6عنه فيمن أيب زيد
  . ، قال أنه حانث وال أنويهعلى حماسنها وقبلها حىت أنزل 8يده 7ووضع
؛ إمنا ال يطأ فرجا حراما 10، ألن احلالفمحل ميينه على املعىن9إمنا حنثه ألنه: ابن رشدقال      

انتهى كالم . الوطء بعينه 11إن مل يصل حىت، وة احلرام فوجب أن حينث باملباشرةمعىن ميينه جمانب
  . ابن رشد

الوطء ال يطلق على ؛ إذ  الذي ال يتدرج حتت اللفظة حبالفانظر كيف محل ميينه على املعىن    
، فهو يف هذه النازلة  أحرى الصحة إطالق لفظ الزنا على النظر بالعني واملباشرة باليد املباشرة حبال

، وإن كان جمرد املعىن كافيا يف حلنثي فهذا مما يقوي احلكم عليه باحسبما ورد به احلديث النبو

                                                
 .180ص  ،معجم لغة الفقهاء  :انظر. القسم املكشوف من رأس ذكر الرجل بعد اخلتان ؛حشف وحشاف ج: احلشفة -  1
 .>>يف القبل _ << : ل -  2
 .>>تعاىل _ << : ر -  3
أبو عبد اهللا، فقيه جباية وإمامها : وحممد بن أيب القاسم بن حممد بن عبد الصمد املشدايل.   >>سيدي حممد بن أيب القاسم املشدايل << : م - 4

اإلمام الكبري املقدم على أهل : "وصفه السخاوي بـ ،)قرية أو بطن من بطون زواوة( وخطيبها ومفتيها، مولده ووفاته ا، نسبتة إىل مشدالة 
 وفيات الونشريسي ولقط الفرائد،: انظر. م 1462/هـ  866، له مؤلفات وفتاوي يف املعيار وكتاب الدرر، تويف سنة "عصره يف الفقه وغريه

: ابن القاضي، درة احلجال.    157الديباج، ص  شيحالقرايف، تو.   538التنبكيت، م س، ص .    8/290: السخاوي، م س.    770ص
 .110 -1/109: احلفناوي، تعريف اخللف.          2/294
ـ  255ت( تسمى املستخرجة من األمسعة لـ حممد بن أمحد عبد العزيز العتيب : العتبية - 5 مـن تالمـذة سـحنون، وهـي مساعـات      ) هـ

ت ( وايات شـاذة و مطروحـة، وقـد شـرحها ابـن رشـد اجلـد       أعاب عليها البعض احتواءها على ر أحد عشر فقيها مالكيا، ورغم ذلك
: عيـاض، ترتيـب املـدارك    :نظـر ا. "البيان والتحصـيل والشـرح والتوجيـه والتعليـل يف مسـائل املسـتخرجة       : "بعنوان) هـ  520

 .125-123 ص ، اصطالح املذهب صحممد إبراهيم علي.      4/252-254
 .>>من  <<: ر -  6
 .>>فوضع << : م -  7
 .>>صدره << :  ب -  8
   .>>ألن << : ب -  9

  .>>احللف << : م -  10
    .>>حىت _ << : ر -  11
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بالتأمل يدرك  ،هذه 2وأما مسألة كتاب اإليالء ففيها معىن آخر يباين. كما وقع يف الرواية 1ذلك
  .3اهللا تعاىل أعلمو
 احلمد هللا النظر 4أبو علي منصور بن سيدي علي بن عثمانأيضا عنه الفقيه سيدي  وأجاب      

من له أدىن تأمل يف الفقه اإليالء يدرك ذلك املخالف للنظر يف أحكام الزنا و يف أحكام األميان
الذي يقتضيه بساط ميينه البعد عن املعصية كما أشرمت إليه إال أنه خيتلف فإن دل ذلك على و

 ألن األصل العموم يف كل معصية إال فهو حانثطء يف الفرج فال حينث مبا سواه وختصيص الو
شيئا فال يشك يف أنه أما إذا نوى ذا هو الذي يظن باملسلم التائب وهذا كله مع عدم النية وهو

من مسألة املدونة وغريها لوضوحه ملن له أدىن  5ال حاجة بنا إىل الكالم فيما أشرمت إليهيصار إليه و
  .اهللا تعاىل أعلمفهم و

  
احلمد هللا الذي يقتضيه بساط ميينه 7وسيأبو القاسم العبدسيدي 6]هيالفق[عنه أيضا  وأجاب      

حينئذ فكأنه قال ال وطئت فرجا حراما و ألن الزنا عرف مقصود يف اإلصابة8أن ال حنث عليه
قال  ،اجلاري على املقتضى اللفظ احلنث ألن ذلك كله يسمى زناو .9املدونةتكون مثل مسألة 

أدرك ذلك ال حمالة فالعني  لزناإن اهللا كتب على ابن آدم حظه من ا﴿ :صلى اهللا عليه و سلم
  . 11مسلماحلديث أخرجه  10تزين وزناها النظر﴾

                                                
 .>>يف ذلك _ << : ر -  1
 .>>تباين <<: م -  2

حة أي فسهو من الناسخ حبوايل نصف ص >> واهللا تعاىل أعلم... أجاب أيضا عنه الفقيه سيدي حممد بن بلقاسم املشدايلو_<<  :ح3 - 
  .>> تعاىل_<< : ر ،ب .           متاما يف هذه النسخةسقوط جواب املشدايل

ينسب إىل  ،أبا علي بن الفقيه أيب احلسن  ىنيك ،عاملهااملنجاليت البجائي فقيه جباية ومفتيها و أبو علي بن منصور بن سيدي علي بن عثمان - 4 
 .هو يف غالب الظن معاصر أليب عبد اهللا املشدايل، ومثامنائة اهلجرية وحدود اخلمسنيكان حيا يف  ،املعياره فتاوى عديدة منقولة يف الدرر ول ،زواوة
املقريزي السلوك ملعرفة دول .  614-613التنبكيت م س ص .  بتونس ـه846فيه أنه مات سنة ، و10/171 :الضوء الالمع ،السخاوي: انظر

   .167-166ص ،معجم ،هضينو .  140ص ،م س ،الزركشي .  4/194 :)ـه843حوادث سنة (امللوك 
  .أسطرسهو حلوايل ثالثة  >> فيما أشرمت إليه... تلف فإن دل دليلختإال أنه _<<  :م -  5
  .ب :النسخة اإلصالح من، وبباقي النسخيف األصل وني مفقود املعقوف القوسني ما بني -  6
ـ ه837الرواية مات سنةواسع الباع يف احلفظ و نس كانأبو القاسم العبدوسي بن موسى بن حممد بن موسى املغريب املالكي نزيل تو  - 7
   .233/ 1:بن أيب الضيافا .11/139 :عالضوء الالم .745ص ،لقط الفرائد .744ص ،وفيات الونشريسي :انظر. دفن باجلالز، وم 1433/

  .>>أال<< : ل، ر  8 -
  .>>مثل _<< : ب  9 -
باب قدر على ابن آدم حظه (قدر كتاب ال ،مسلمصحيح  :انظر ." العني النظرفزىن... إن اهللا كتب: "يف رواية مسلم بلفظحديث صحيح، و - 10

  ". متفق عليه: "، وقال86، رقم 1/19: حمشكاة املصابي، األلباين .   2657رقم  ،1428ص ،)من الزنا
   .7/221: لزركليا. عمدة يف احلديث وصاحب الصحيح املشهور): م875-820/ـه261 -204( بن احلجاج القشريي اإلمام مسلم  - 11
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من فقهاء تونس هذا طالق علقه صاحبه على  1عبد اهللا الباجيعنه أيضا سيدي  وأجاب    
الوطء مترادفان فما أراد السائل من كان عرف احلالف أن الزنا عندهم ومسمى الزنا فإن 

 2إال أن ،ابن القاسمفصحيح إن كان عرفهم يف الوطء موافق لعرف  االستنباط من مسألة االيالء
إمنا ب عليهما كفارة ولذلك مل يوجو ابن القاسمة ال يصدق عنهما وطء عند املباشرالقبلة و

وجعله يف  4ووقع يف الرجم خالفه3أوجبهما بالوطء بني الفخذين على ما وقع له يف كتاب االيالء
ء وهو كالم استشكله بعض ال ينحل به االياليف هذا الوطء والء يوجب الكفارة كتاب االي
ميكن اإلجابة عنه ملن  إن كانو 6حلل اليمني من جهة االيالء5بناه على وجوب الكفارةالشيوخ و
إن كان عرف يالء، وال تعلق له بيمني السائل، ولكن هذا اإلشكال مما خيص مسألة االتأمل، و

أن حقيقته عنده وطء فرج اآلدمية كما هو حقيقته لغة االيالء والزنا خمالف يف إطالقه احلالف أن 
لشرع أن الزنا يطلق إن كان قد وقع يف عرف احنث بالوطء بني الفخذين و 7و شرعا فال يلزمه

العني تزين و الفرج  يصدق ذلك أو ﴿ :عليه السالمعلى نظر العني كما قال على القبلة و
اللفظ جيب محله على احلقيقة حىت على وجه ااز و 9 العنيإال أنه يطلق مقيدا إضافة إىل 8﴾يكذبه

 تقم عليه هذا كله إن مل يكن للحالف نية وال بساط فإن كان له ومل يقوم دليل يصرفه إىل ااز
  .11واهللا تعاىل أعلم، 10بينة فله نيته على التفصيل املذكور يف كتاب األميان 

  12]سم عليهمن اقتصر على اليمني و مل يذكر املق[ 27ن

                                                
السالم الباجي أخذ عن  هو عبد اهللا بن عبد :عبد اهللا الباجيو". جيأجاب عنه أيضا فقهاء تونس أبو حممد عبد اهللا الباو" 4/307يف املعيار  - 1

نيل  ،التنبكي :انظر .ـه765 نقل عنه بن ناجي يف شرح املدونة كان وقورا حليما صبورا تويف ببجابة سنةاإلمام أيب مهدي عيسى الغربيين، و
  .1/500 :احللل السندسية ،السراج .   231ص،االبتهاج

  .>>أن _ << ب  -  2
  .2/346 :كتاب االيالءملدونة،ا - 3
  .4/510 :الرجم بكتا املدونة، - 4
  اإلصالح من باقي النسخ و" وجوب الكفارة"لنظر يف عبارة ما بني قوسني مفقود يف األصل النتقال ا - 5
 انتقال نظر يف >>يف هذا الوطء حلل اليمني من جهة  االيالء وهو كالم استشكله بعض الشيوخ وبناء على وجوب الكفارة  << - ب - 6

  .>> االيالء <<: كلمة
  .>>يلزم << م  - 7
القلب التمين والفرج يصدق العني تزين والقلب يزين فزنا العني بالنظر وزنا ﴿ : ى اهللا عليه وسلميف مسند أمحد عن أيب هريرة عن النيب صل - 8

  .8/239: )مسند أبو هريرة(مسند أمحد  :انظر"فالعني زنيتها النظر:"ويف طبعة أمحد شاكر بلفظ.﴾ما هناك أو يكذبه
   .حلوايل سطرين من الناسخ سهو >> إال أنه ال يطلق مقيدا مضافا للعني...على نظر العيننييطلق على القبلة و_ << : ر - 9

   .>> املوازبن ا <<: ح - 10
  .>> تعاىل _ <<: ر - 11
  !املسألة مفقودة يف نشرية حساين، و4/297 ):العدةنوازل التمليك والطالق و(هو يف املعيار  العنوان مطابق ملا  - 12
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 أن عن رجل حلف باألميان تلزمه أن لقي فالنا إال أبو الفضل العقباين 1سيدناشيخنا و وسئل     
  .ماذا يلزمه؟ ،أمره يف يتففجاء يست ،مل يفعل فيه شيئامل يقطع فيه احلديد، فلقيه و

شيء  يلزمه مل2إن مل يضمر شيئا يف نيته ؛قول هذا احلالف إن لقي فالنا ،احلمد هللا :فأجاب     
أضمر مقسما إن كان قد و. ألن هذا اقتصر على اليمني، ومل يذكر مقسما عليه، ال لفظا وال نية

 له مع احلنث يف  3قد اختلف يف الالزميه إن مل يفعل، ون احلنث واقع علإف ،منه استثىنعليه و
  .اهللا املوفق بفضلهالزوجة؛ فقيل ثالثا وقيل واحدة، و

  4]بنات الدنيا ال خرجت زوجته من قال حترم عليه[ 28ن
عن رجل تكرر من زوجته خروجها لزيارة أمها املريضة  ]أبو الفضل العقباين[أيضا  وسئل    

يرتكب ميينا أن أراد و ذلك عليه6فشق ،على أمها يف اليوم الواحد مرات 5املرض املزمن وتتردد
،  8الدنيا ال خرجتحترم عليه بنات  7اــــال هلــــفق ،ة إىل عدم خروجهاـــوسيل
بنات الدنيا ال يلزم يف ظن أن عموم قوله ، ونوى إخراجها وبالثالث 9ن خرجت حىت نطلقكوإ

  !جاء مستفتياتثىن الزوجة أم ال؟ وحنثه الناس ودخل معه الشك هل اسالزوجة، و
شك عليه بعد دخول النه من سوى الزوجة مل يلزمه شيء وبيمي10احلمد هللا إن نوى: فأجاب   

شك هل أدخلها يف عموم لفظه خلها يف ميينه وشك يف إخراجها وإن أدوسوسة ال يضره و ذلك
  . اهللا املوفق بفضلهلزمه احلنث يف الزوجة إن خرجت، و أوال

  11]من قال لزوجته حرمت علي مث قال هلا جعلتك كظهر أمي[29ن
ارا فامتنع والده عن رجل طلب والده أن يسلف له دين 12]أبو الفضل العقباين[أيضا  وسئل     

قي الولد مدة فب ،فأسلفه دينارا ،له الولد حبرام زوجته ليخلصنه إن أسلفه 2فحلف ،1من ذلك
                                                

  .>> سيدنا_ << : ر - 1
  .>>من نية << : ل  - 2
   .>> إللزاما<< : ح - 3
  !املسألة مفقودة يف نشرية حساينو.  4/298 ):العدةالطالق وليك ونوازل التم(العنوان مطابق ملا هو يف املعيار  - 4
   .>> ترددها<< : م .>> رددت<< : ح - 5
   .>> مرات فشق_ << : ب - 6
   .>>هلا _ << : ب - 7
   .>>ال خرجتها << : ب - 8

  .>>تطلق << : ر.      >>أطلقك << : م -  9
   .>>نوى _ << ب: م - 10
  !املسألة سقطت متاما من نشرية حساينو.  4/297 ):العدةنوازل التمليك والطالق و(يف املعيار  هو العنوان مطابق ملا - 11
  .واإلصالح من باقي النسخ ،وفني مفقود يف األصلقاملع القوسني ما بني - 12
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أنت : مث تشاجر الولد مع زوجته فقال هلا ،ترك له والده النصف اآلخرفأعطاه نصف دينار و
علتك جالسلف، وقال هلا عقب ذلك  3نوى به ما حلف به لوالده حني طلب عنده ؛حرمت علي
به أم ال؟ فإن قلتم بعدم احلنث  ]ظ51[حينث  4لولده نصف دينارفهل ترك الوالد . كظهر أمي

ن قلتم بعدم إ6رهل يلزمه الظهاأم ال؟ و 5نوى به األول ؛أنت حرمت علي: يلزمه يف قوله فماذا
  احلنث أم ال؟

  .فق بفضلهاهللا املواحلنث واقع، والظهار بعد التحرمي ال يلزم، و 7احلمد هللا: فأجاب
  
  

       
حلف أبوه باحلرام بيه فحلف هلا باحلرام حىت خترج، ومن هربت زوجته لدار أ[30ن            

  8]ال خرجت
فهربت لبيت  ،أو أراد ضرا ،عن رجل ضرب امرأته 9إبراهيم العقباين يسيد القاضي وسئل     
بوه وهو مريض ال يقدر لف باحلرام حىت خترج، فسمعه أفح ،على الباب 10فتبعها ووقف ،أبيه

مث بعث األب لبعض  ،فحلف باحلرام ال خرجت ،دخل إليها 11ال على منعها منه لوعلى النهوض و
ال يترك زوجها شر واملمانعة، فجاءه وأمره أن حيمل املرأة لداره وقرابته ممن يقاوم ولده يف ال

فقال  ،فني إنكما حنثتمافقيل لكل من احلال .فحملها هذا القريب لداره ،ليحملها إن أراد ذلك
 12أي معك ختوفا منه على ضرا ملا رأى يف ولده من احلنق ؛ال خرجت: األب قصدي يف مييين

                                                                                                                                                   
  .>> من ذلك_ << : ح - 1

 .>>فحلف _ << : ر -  2
   .>>منه << : م -  3
  .>>الدينار << : ب -  4
  .>>ألوىل ا<< : ب -  5
  .     296ص ،معجم لغة الفقهاء :انظر .حترمي الرجل امرأته عليه بقوله أنت علي كظهر أمي :من الظهر وهو خالف البطن ،بكسر الظاء :الظهار - 6

  .325ص  ،إحتاف الكرام، املباركفوري
  .>>احلمد هللا _ << : ر - 7
  !املسألة مفقودة يف نشرية حساينو.  304-4/302): لطالق والعدةنوازل التمليك وا(هو يف املعيار  العنوان مطابق ملا - 8
  .سامل إبراهيم بن أيب الفضل العقباين سبق ترمجته يف قسم الدراسة والقاضي أب - 9
  .>>ووقعت << : ر -  10

  .>> و<< +  :أي >> ولو<<: ر - 11
   .قدره كلمة بياض >> احلنق_ << : ل  .  >> احلقد<<  :ح - 12
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و قصد ولده محلها من بني يديه، وكذلك بعث ونه مريضا ال يقدر على ممانعته ل، وكوالغضب
قصدي يف مييين 2ل االبنقاو. من يده 1لداره لعلمه أن ولده ال يقدر على نزعها أمره حبملهالقريبه و

بل قصده جمرد  ؛غريهمعي لبييت ألمتكن منها بالضرب و ال أا خترج[،أا ال خترج من بيت أيب
ال  فهل حينثان معا أو .ألين كنت حلفت قبل هذا أال أدخل بيت أيب ،3 ]اخلروج من بيت أيب

  ون االبن؟ أو العكس؟لقرينه البساط الدال على قبول نية كل منهما؟ أو حينث األب د نحينثا
دعوى كل واحد يمني الصادرة من الوالد والولد هي مما يقضي فيه، وال، 4احلمد هللا :فأجاب     

أو إقرار مل تقبل  6بينة؛ فإذا كانت مث مرافعة وظاهر اللفظ النية فيها5الفمنهما إن كانت مما خي
قامت لديه ني احلالفني ومي 7هذا يتضح ملن عرف بساط وإن مل يكن كذلك قبلت نيته و. نيته

  .8اهللا تعاىل أعلملالحتمال، أو املبعدة له، والقرائن املقربة 
الفقهية أن  ةدقاعمن ال، لقد تقرر احلمد هللا :10العقباين 9حممدعنه احلفيد سيدي  وأجاب    

ما احتاد أما إذا كان بينه. 11نايفالتالقضاء إذا كان بينهما التباين ومنا يقدم على النية يف إالبساط 
يف غري موقع  13للقاضي أبو الوليد 12ووقع ،اتفاق فالعمل على النية وفاقا ملساعدة البساط هلاو

وال خفاء أن كال من الوالد وولده مصدق فيما نواه مبساعدة البساط ومن أجل ذلك ، 14شرحه
أنه مل يرد د فقد بر خبروجها من بيت أبيه والقول قوله أما الول ؛هلما يف أمياما 15وقع الربور
 ،من لفظه منطوقا وال مفهوما16إذ ال خمصص ؛ال التخصيص باخلروج لبيت سكناه االفورية و

                                                
  .>>ممانعة << + : أي >> ى ممانعة نزعهاعل <<: م - 1

 .>>الولد << : ر، م -  2
  .من باقي النسخ اإلصالح، و>>بيت ليب << : قال النظر يف عبارةوفني مفقود يف األصل النتقاملع القوسني ما بني - 3
  .>> احلمد هللا<< : ر - 4
   .>>ختالف << : ب - 5
   .>>أو بينة << : ب، م - 6
  .>>البساط << : م - 7
  .>>تعاىل _ << : ح - 8

 .>>أبو حممد << : م -  9
   .سبق ترمجته يف قسم الدراسة، القاضي احلفيد بن حممد بن أمحد بن أيب الفضل العقباين - 10

  .>>التنافر << : ب -  11
  .>> قد<< : + أي >> وقد وقع<< : ح - 12
  .1هسبق ترمجته يف ج ،القاضي أبو الوليد الباجي األرجح هو - 13
  . ، ومل نتبني قوله فيه"املنتقى شرح املوطأ"يقصد به  :شرحه -  14
  .>>الرب << : م -  15
   . >>ختصص << : م - 16
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ذلك أقوى من  ،سيما إن ثبت أن ميينه كانت تقدمت على االمتناع من الدخول إىل بيت أهل أبيه
مطلق ال  ،على عدم اخلروج مع الزوج فأما الوالد فمصدق يف إرادته احللو. املصدقات لنيته
كانت لدفع ما ظهر من قوة الغضب عند الزوج الذي  امل ،احلال من بساط اليمني 1اخلروج ملقتضى

ال  ،5املعيةعلى خروج أن حيلف هنا إال  4يناسب3فما ،ا منه لو خرجت معه 2ال يأمن حلول بأس
 7]تعاىل[ اهللا، و6أخرجها مع غريها مل خترج معه فيرتل ا بأسه، ووبك ربفقد  ،اخلروج مطلقا

  .أعلم
  
  
  

  8]من حلف باهللا بشيء من اللغات فحنث عليه الكفارة[31ن
يف كتاب اجلنائز 10النكت لعبد احلق من عما وقع يف نسخة9بن مرزوقاإلمام احلافظ  وسئل     
فارة، بل تستحب، وهذا أن احلالف باألعجمية إذا حنث مل جتب عليه الك 11أيب عمرانعن 

                             .خطأ لسقوطه من كثري من النسخ12لعلهغريب حمال وحكما و
                                                

   .>>مبقتضى << : ر - 1
  .>>بأس _ << : م - 2
  .>>مما << : ر - 3
  .>>ناسب << : ر - 4
  .>>ة يناملع<< : م - 5
  . >>ومع غريه << : م - 6
  .اإلصالح من باقي النسخو ،ر النسخة يفود يف األصل وقوفني مفقاملع القوسني ما بني - 7
. 1/377، 377-1/343ويف نشرية حساين ،154-4/151 :)االسترباءنوازل التمليك والطالق والعدة و(ا هو يف املعيار العنوان مطابق مل - 8
  .26: أخرى يف املرتبة، و3: رة يف املرتبةم املسألة جعلو

  .>> أبو عبد اهللا بن مرزوق <<: ، مر .     >>  بن مرزوقسيدي أبو عبد اهللا <<: ب ح ل - 9
ني حج مرتأعيان املالكية تعلم يف صقلية و فقيه من ):م1073/ـه466ت(حممد و عبد احلق بن حممد بن هارون السهمي القرشي الصقلي أب -  10
ب، تكررت زياراته ملصر وتويف باإلسكندرية، من أشهر لك يف كتامجعت بينهما مسائل يف فقه ماـ وه450لقي إمام احلرمني اجلويين مبكة سنةو

 ،عياض :انظر . يقال إنه ندم على تأليفهزء األول منه يف مكتبة مدريد، واجل ،خ" النكت والفروق ملسائل مدونة": وعنوانه كامالاملذكور هنا كتبه 
.             294طالح املذهب، صاص .        116شجرة النور ص ،خملوف .   174ص ،الديباج ،ابن فرحون.     776-4/774: اركاملد

 .3/282: الزركلي، األعالم
مث رحل إىل  ،نزل القريوان فأخذ عن أيب احلسن القابسياس وأصله من فاس أصله من ف ،أبو عمران موسى بن عيسى بن أيب حاج الفاسي - 11
" التعليق على املدونة"ألف  ،حصلت له رئاسة العلمس وأعلمهم بفقه مالك وأحفظ الناكان من  .هـ430ا تويف سنة، مث عاد إىل القريوان وبغداد

 ،أمحد التوفيق :ت ،التشوق إىل رجال التصوف ،اديلت التابن الزيا .    706-4/702املدارك  ،عياض: انظر .وهو كتاب جليل مل يكمل
  .286ص ،اصطالح املذهب .       87ص ،1984الرباط

  .>> لعلهو<< : ر - 12
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  .من حلف باهللا بشيء من اللغات فحنث عليه الكفارةو: ما نصه1خمتصر الوقاريف و    
أقرب ما يتناول له إن صح ، و2األمواتكما ذكرمت، ولغرابته وقع يف حمل  هذا غريب: فأجاب    

وال أثر للفظ جيهل  :يف الطالق ابن احلاجبنه كقول فظ إذا لقلال3لك يف حق اجلاهل بذلكذأن 
 ؛" 6كلها 5اهللا يعلم األلسن": صحيح البخاريوإال يف . انتهى4معناه كأعجمي لقن أو عريب لقن
ابن أم مسلمون كما يف حديث  7قالوا صبأنان يقولوا أسلمنا وقاله يف األسرى إذا مل حيسنوا أ

يف األميان بالطالق من ، وغريه، و11ملوطأمثله يف ا، و10رضي اهللا عنهم أمجعني 9خالدمع  8عمر
  .عرفان العجمية  انتهىيبذلك عدالن  13من طلق باألعجمية لزمه إن شهدو:  12املدونة

                                                
  .4همؤلفه يف املسألة جسبق التعريف ذا الكتاب و - 1
  .>>اخلالف األموات << ل  - 2
  .>> ذلك<< :ل - 3
  .169، ص)كتاب الطالق(جامع األمهات  ،هذا القول عند ابن احلاجب انظر - 4
  .>> األلسنة<< : م - 5
باب إذا (كتاب اجلزية  ،البخاري :انظر ".تكلم ال بأس: قالكلها، ومنه إن اهللا يعلم األلسنة س فقد آترإذا قال م" :-رضي اهللا عنه-قال عمر - 6

  .784ص ،)مل حيسنوا أسلمنابأنا وقالوا ص
  .1/107 ):صبأ(لسان العرب  :انظر .خرج من دين إىل آخر ؛صبأ يصبأ: صبأنا - 7
أفىت الناس  ،أوعية العلمزهد الصحابة وو عبد الرمحن، من أأب ،عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب :)م692-6136/ـه73-ـه ق10(ابن عمر  - 8

ما ": س قالوعن طاوخلندق، غزا إفريقية مرتني، تويف ودفن مبكة، وأول مشاهده ا ،هاجر إىل املدينةسالم ستني سنة، أسلم صغريا مبكة ويف اإل
 . 188-142 /4 :بن سعداطبقات  :انظر .                                "ال رأيت رجال أعلم من ابن عباسرأيت رجال أورع من ابن عمر و

ابن  .   341-2/338: اإلصابة ،حجرابن  .  231-3/227 :أسد الغابة ،ابن األثري.      296 - 1/288: ابن اجلوزي، صفة الصفوة
  .4/108 :، األعالمالزركلي .    : 12/274ذيب التهذيب ،احلجر

أسلم قبل الفتح وشهد الفتح وحنني  ،سيف اهللا املسلول ،من أجلة الصحابة :)م624/ـه21ت(خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي القرشي  - 9
-رضي اهللا عنه-قال أبو بكر الصديق .مث غزا أهل فارس والشام حىت عزله عمر ،يف حروب الردة -رضي اهللا عنه- استعمله أبو بكر  ،مؤتةوتبوك و

 ،ابن األثري .         332 -330 /1 :م س ،ابن اجلوزي .     415-4/412 :سعد طبقات بن :انظر ". دن مثل خالدلالنساء أن ي تعجز": 
، الزركلي .     : 3/107ذيب التهذيب ،حجرابن .                       415-1/412 :صابةاإل ،ابن حجر .       96-2/93 :أسد الغابة
  .2/300 :األعالم

 ،بن الوليد إىل بين جذمية فدعاهم إىل اإلسالم فلم حيسنوا أن يقولوا أسلمنااهللا عليه وسلم خالد بعث النيب صلى ": عبد اهللا بن عمر قال نع - 10
 ،هريكل رجل منا أس يقتل= =حىت إذا كان يوم أمر خالد أن  ،منا أسريه لدفع لكل رججعل خالد يقتل و يأسر وف ،صبأنا صبأنا :فجعلوا يقولون

اللهم إين ﴿: فرفع يديه فقال ،سلم فذكرناهى النيب صلى اهللا عليه ومن أصحايب أسريه حىت قد منا عل لجال يقتل راهللا ال أقتل أسريي وو: فقلت
   .3/593 :السرية النبوية ،بن كثريا . 4/73 :سرية بن هشام :انظر ".مرتني ﴾أبرأ إليك مما صنع خالد

   .مل أعثر على ما يوافق هذا يف املوطأ - 11
  .ملدونةمل نتبني هذا القول يف ا - 12
  .>> يشهد<< : م  - 13
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أراد الطالق  أن من طلق بغري ألفاظ الطالق وعن بعض املذاكرين هذا يبني 1عبد احلميدقال       
نه عرب عن الطالق بغريه أتكلم بلسانه فكإمنا ألنه  ؛قألن األعجمي قد تكلم بغري الطال ،أنه يلزمه

ال يقال أنه الذي أراد، و3كذلك الذي عرب عن الطالق بغري امسه يلزمه الطالق2و ،فألزموه ذلك
  .هذا الذي قاله صحيحالق بإرادته بالكالم الذي تكلم وبل إمنا أوقع الط ؛طلق بقلبه

أما قياس ، و5نيفب4ية عارفا مبدلول اللفظ الصادر منهأما لزوم الطالق ملن طلق بالعجم: قلت     
 عجمية إمنا طلق باللفظ املرادفبالألن املطلق  ،نيببِليس فألفاظ الطالق عليه غري من طلق ب

إن الدالة على الطالق، فإنه يلزمه و 6حنوه من الكناياتللطالق، كما لو طلق بلفظ البتة واحلرام و
دفه األعجمي، والذي طلق بغري لفظ رى أن يلزم مبا يرادفه كما راحفأ ،مل ترادف لفظ الطالق

قوهلم إن و. دها ال توجب طالقا على املختارهي مبجرة، والطالق ليس معه يف التحقيق إال الني
أال ترى أنه إذا أراد أن يقول  ؛ألن لفظ غري الطالق أو مرادفه ال يعترب ،لفظ ال جيري شيئا 7معها

كونه لفظا  يعترب  ينوي أا مبا تلفظ به طالق، وملين املاء أا ال تطلق حىتأنت طالق فقال اسق
به طالقا يف  ولو ادعى أنه مل ينو ،إذا قصد النطق بلفظ الطالق لزمهو. مصاحبا  لنية الطالق

فدل هذا كله على أن املعترب يف لزوم الطالق  .يف الفتيا على األكثر إن كانت معه قرينةالقضاء و
  .و مبرادفه ولو من غري لغتهأ ،هو التلفظ باللفظ املوضوع له ]ظ51[
باللفظ الذي ه مبجرد النية كما ذكرت، بل ا ومل يلزمه الطالق إذا أوقعه بغري لفظ: فإن قلت     

  .فصارت نيته باللفظ الداللة على الطالق كطالق األعجمي ،نوى به الطالق
يعلم ذلك مبا ل بوضع اللفظ لذلك، وب ،يست بالنيةداللة لفظ األعجمي على الطالق ل: قلت     

قد كان نقلوه خلفا عن سلف على ذلك، و من أن أهل ذلك اللسان 8كتاب الصالة اللخميقاله 
  .منهم مؤمنون انتهى

                                                
كن سوسة، أدرك أبا عمران س ،قريواين ،)م1093/ـه486ت(أبو حممد عبد احلميد بن حممد املعروف بابن الصائغ اهلروي  :عبد احلميد - 1

تعليق على املدونة يعد من أفيد له  ،نبيال ،فقيها ،كان ابن الصائغ فاضال .اإلمام املازري :مذتهمن تالطار وابن حمرز وغريهم، وتفقه بالعالفاسي و
  .159ص ،يباج، الدابن فرحون .      796-4/794: املدارك ،عياض :انظر .كتب الفقه املالكي

  .>>و _ << : م - 2
   .>> املطلق<< : ر - 3
   .>> الصادق فيه<< : م - 4
  .من الناسخ سهو>>  فبني<< : ر - 5
   .>> حنوه من الكناية أو <<: م - 6
  .>> يعلم ذلك مبا قال<< : ر ،ح - 7
  .كتاب الصالة من التبصرة أليب احلسن اللخمي بذلك يقصد - 8
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اال عليه، فلم لكن مثل ذلك ال يصري د ،إمنا يستعمله فيه بوضع جديدوناوي الطالق باللفظ      
أنتم [ ﴿إن هي إال أمساء مسيتموها: لقوله تعاىل عليه 1لنا أنه ال يصريه داالإمنا قيبق إال النية، و

أال  ﴿ : وسلم اهللا صلى اهللا عليه 3رسولوقال  ،2﴾]آباؤكم ما أنزل اهللا ا من سلطانو
عليه الصالة أو كما قال   4﴾أنا حممداهللا عين سب قريش يسبون مذمما و تعجبون كيف يصرف

غري مدلوله على سبيل الوضع اجلديد مل حيكم له حبكم اللفظ ى باللفظ فدل أن من نو. والسالم
ن الطالق ال يلزم بغري لفظه إال أن أ أشهباهللا أعلم ذهب وهلذا البحث و. املرادلذلك   5املوضوع

ألن ألفاظ الطالق الواردة شرعا إن  :قال  6ابن عبد السالماختاره ، ويعلق عليه الطالق بنيته
إن كانت معقولة املعىن كما هو مذهب و ،كما فرض بعضهم امتنع اإلحلاق كانت متعبدا ا

من إمتامه  بقي يف هذه زيادة التحقيق منع، فشرط القياس وجود اجلامع وهو معدوم هنا، واجلمهور
  .كونه عارضا مل يقصد

إمنا ذكرته تصحيحا وغريها، واملدونة  من القياس هو النص يف هذا املذاكر 7ما ذكرو      
يدل على صحة تأويلنا الفرع الذي نقلتم حبمله على اجلاهل بالعجمية قول رجيا، وال خت ،للحكم
عمن افتتح الصالة  بالعجمية وهو ال يعرف العربية ما  ابن القاسمسألت و: 8مدونتهيف  سحنون

ما أوما يقرأ أو: الرجل حيلف باألعجمية فكره ذلك، وقالعن  مالكسئل  :فيه؟ قال مالكقول 
ما يدريه الذي قال أهو كما قال و: تكلم بالعربية ال العجمية قاللذلك أي ي اإنكار 9أي ؛لييص

الرجل أكره أن يدعو : مالكقال هو اهللا أم ال؟ و10أن الذي حلف أنه هو اهللا؟ ما يدريه أنه

                                                
  .>> دليال<< : ح - 1
لطان ن هي إال أمساء مسيتموها إىل من سإ<<  :أما يف ر . م ،ل ،ح ،اإلصالح من النسخ بالقوسني املعقوفني سقط يف األصل، و ما بني - 2

  .23: سورة النجم :انظر.      أي اختصار اآلية>> 
   .>> رسول _ <<: ر - 3
 .﴾أال تعجبون كيف يصرف اهللا عين شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا حممد﴿: يف لفظ البخاريحديث صحيح، و - 4
مسند أيب (أمحد، املسند     .     873ص، 3532 :رقم ،)جاء يف أمساء رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم باب ما( املناقب البخاري كتاب :انظر
  .    12-9/11: 8810: ورقم. 146-145/ 7: 7327: ، رقم)هريرة

  .>> املوضع <<: ل -5
   ).11هج(سبق ترمجته يف مسائل اجلهاد ) ـه749ت(ري التونسي ابن عبد السالم اهلوالشيخ ا - 6
   .>> ذكره<< : ر - 7
  .1/161 :)الةيف اإلحرام للص( كتاب الصالة  ،املدونة :انظر - 8
  .>>أي _ << : ر - 9

  .>> أنه_ << : ح - 10
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: يكره للعجمي أن حيلف بالعجمية ويستثقله قال مالكالقد رأيت و: قال. بالعجمية يف الصالة
  .انتهى 2ا خبإقال ، و1ى عن رطانة األعاجم عمر بن اخلطابأن  مالك بن أنسين أخربو
﴿ال : الدعاء بالعجمية يف الصالة ملن ال يعلم بالعربية لقوله مساع ابن القاسمخفف يف و      

قوله ما خفيف للجاهل بالعجمية وهو ظاهر، وو دليله ضد الت ،3يكلف اهللا نفسا إال وسعها﴾
  .حينئذ ال تلزمه كفارةل على أنه جاهل مبدلول اللفظ ولييدريه د

أما  ؛اجلاهل بالعربيةالعامل باللغتني و يف ،إن صح على ظاهره عبد احلقما حكاه  4ميكن محلو     
  م عن رطانة األعاج عمر رضي اهللا عنهمحل ي و ،مالكالكراهة يف قول  5العامل فيحمل على

إال على خصوصه باملساجد أو حبضرة من ال  6لى عموم النهيععلى التحرمي إذ هو األصل فيه، و
يؤيد ما ورد يف بعض ه يف تأويله، وغريو ابن يونسلكونه من التناجي كما حكى  ،حيسن العجمية

املعاقبة على الفعل بالنقص من ، و7﴾أن من تكلم بالعجمية اختيارا نقص من أجره ﴿األحاديث
  .األجر الثابت دليل حترميه

نا أل، وألنه خالف الظاهر ،معىن النقص من األجر ما كان يستحقه لو تكلم بالعربية: يقالال       
لكنه يلزم أن ال  ،ال من حيث املتكلم فيه مباح ،ال نسلم استحقاقه األجر على التكلم ا طاعة

 8ألن فاعل كل مباح ،تكون خصوصية يف هذا احلديث للمتكلم بالعجمية على تقدير كوا مباحة
البلغاء لغري  9ختصيص أحدذلك املباح طاعة وقص من أجره مبعىن ما يستحقه إن لو فعل بدل ين

  .حيلف العامل ا مل مينع أن جتب عليه الكفارةفإذا ثبت التحرمي و 10فالشارع أجدر ،فائدة ممتنع

                                                
هو مواضعة  مناالتراطن؛ كالم ال يفهمه اجلمهور وإكسرها أو ن العجمي، يرطن، رطنا تكلم بلغته، والرطانة بفتح الراء ورط: رطانة األعاجم - 1

  .7/771 ):رطن(لسان العرب : نظرا .العرب ختص به غالبا كالم العجمبني اثنني أو مجاعة، و
  .111ص ،القاموس الفقهي      .1/341 :)خب(لسان العرب  :انظر .خداع وغش :خب - 2
  .286 :سورة البقرة - 3
  .>>رحل << : ر - 4
   .>> على_ << : ل ،ب - 5
   .>> النهي_ << : ر - 6
من تكلم بالفارسية زاد يف خبثه    ونقصت ﴿: ظبيد أن احلاكم أخرج ما يقرب منه بلف ،مل أعثر على ما يوافق هذا اللفظ يف كتب احلديث - 7

من أحسن منكم أن يتكلمن بالعربية فال يتكلمن ﴿: بلفظابن عمر يف حديث آخر عن و". تركه اجلماعة: "قال احملقق، 7080: ﴾ رقممروءته
باب فضل ( على الصحيحني املستدرك ،كماحلا :انظر " .ليس بصحيح وإسناده واه مبرة: "قال احملقق.  7081: ﴾رقمبالفارسية فإنه يورث النفاق

   .  4/184: م1997/هـ1417، القاهرة 1، دار احلرمني للطباعة والنشر، ط)كافة العرب
  .>> ألن على كل مباح<< : ب - 8
  .>> أحاد<< : ل ،ر ،ح ،ب - 9

  .>> أحرى<< : ل ،ح - 10
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  .عليه هآثار1معىن فساده عدم ترتبالنهي يدل على فساد املنهى عنه، وفألن  ،أما أوال      
مل يقصد تعظيما،مل تلزمه إذا  2العزىحلف مبا حيرم احللف به كالالت و فألن من ،أما ثانياو     

، وكذا من 3صلى اهللا عليه وسلمال اهللا كما قال أن يقول ال إله إكفارة، وإمنا يلزمه االستغفار و
ل أن يكون اليمني الحتما ،5أما اجلاهل بالعربية فيحتمل أن ال تلزمه كفارةو. 4حنوهحلف باآلباء و

  من كان حالفا فليحلف﴿ :صلى اهللا عليه وسلمه الشريعة لقوله بالعربية متعبدا به يف هذ
لفاظ الدالة على الذات حنوه من األالكرمي و7ويكون اليمني ذا اللفظ ،6ت﴾باهللا أو ليصم 

يف هذه الشريعة  سيما مع ما تقرر؛ ال9لذاتها مقصودالعربية  8الصفات الكاملة من ألفاظالشريفة و
فإذا  ،12أو أمجعت األمة عليه ،11أو على لسان نبيه ،ه نفسهب 10ى إال ما مسىمسنه تعاىل ال يأمن 

 جيز له مل15إذا، و14ال حيسن العربية 13كانت األمساء توقيفية مل جيز احللف بغري ما ورد ولو ملن
ال حيرم إال ا على  العربية والفا مبا حيرم فال تلزمه كفارة وكما أنه ال يقرأ بغريكذلك كان ح

   .اهللا أعلمو ،املدونةجلمع بني املسألتني يف هو وجه ا اهذال حيلف إال ا، وكذلك ،املشهور

                                                
  .>> ترتيب<< : ر - 1
املشددة صنم كان يعبده فتح الزاي بضم العني و: والعزى. نم كانت تعبده قبيلة ثقيفالت صال ،صنمان يف اجلاهلية :العزىالالت و - 2

  .387ص ،311ص ،معجم لغة الفقهاء :انظر.    املشركون
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك،وأنا على عهدك : سيد االستغفار أن يقول﴿ :السالمعليه الصالة و: مصداقا لقوله - 3

: قال. ﴾ما استعطت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنيب، اغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنتووعدك 
وهو موقن ا فمات قبل أن يصبح فهو  لومن قاهلا من النهار موقنا ا فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من اللي﴿

  .1573، ص6306: رقم ،)ستغفاراالباب أفضل ( الدعوات كتاب ،البخاري :انظر .﴾ من أهل اجلنة
  .من الناسخ سهو >> حنوهال اهللا كما قال صلى اهللا عليه وسلم وكذا من حلف باآلباء وأن يقول ال إله إوإمنا يلزمه االستغفار و_ << : م - 4

 .>>الكفارة << : ب -  5
 :ليلغرواء الإخمتصر  ،األلباين .   282ص  ،1022 :رقم ،)باب جامع األميان(اإلميان و لنذوركتاب ا ،املوطأ :انظر .حديث صحيح - 6
1/509.  
  .>> يكون ذا اللفظو<< : م .    >> اليمني<< : + أي >> يكون ذا اللفظ<< : ح - 7
  .>> ألفاظه<< : م - 8
  .>>وقصود الذات << : ب  9

  .>>مسى _ << : ح - 10
   .>>صلى اهللا عليه وسلم << : + ر.    >> ى لسان نبيهأو عل_ << : ح - 11
  .>> أمجعت األمة عليهو<< : ل -12

  .بياض >>ملن _ << : ح - 13
  .>>العربية _ << : ح - 14
  .>> إذا_ << : م - 15
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 ]و52[يدري األعجمي الذي ال حيسن  1نه جيوز احللف بالعجمية لكن ماأسلمنا : أو نقول    
فيعود  ،إال كان عاملا باللغتنيبية، ويف العر 2العربية أن ما نطق به من لغته مرادف ملا حيلف به

ثله قوله يف ، وم3ما يدريه أن الذي قال هو اهللا: بقوله مالكلعل هذا مراد ه وقد تقدم، والكالم إلي
والبن !. ، ما أدري ولعله كفر4ملل سئل عن جواز ما يكتب يف احلفائظ من كعسلهون املدونةغري 

  .هذه مل يرتضها مالك كالم يف فتيا رمحه اهللا 5البناء املراكشي احلسايب التعاملي
فعلى هذا لو علم أن ذلك امسه عز وجل بذلك اللسان جلاز أن يدعوه به  اللخميأما قول و     

أعلمهم ، ومسى نفسه سبحانه بكل لسان و6األمساء كلها آدمألن اهللا عز وجل علم  ،يف الصالة
فهو . انتهى 8﴾قومه ول إال بلسانوما أرسلنا من رس﴿: قال عز وجلو بلسام، 7كيف يدعونه

 الدعاء أوسع منو9الكالم يف اليمنيلعجمية، ال يف جواز اليمني ا، وكالم منه يف جواز الدعاء با
  .بالنية10يكوناليمني؛ إذ ال يشترط فيه خمصوص و

أن يكون اللفظ  11جتويز ، حيكم بقدح يف ذلكالطالق ا، ومل مالككما ألزمه  :فإن قلت    
  .كذلك يلزمه اليمني12ق به ال يدل على الطالق والذي نط

أيضا الطالق من ف فيه، واليمني ال يلزم بالشك، والطالق يلزم بالشك على خال :قلت    
ق يف لزوم الطال 1املعونةلذا شرط يف اليت ينظر فيها احلكام ويقضى فيها باحللف، و 13األميان

                                                
  .>>ال << : م - 1
  .>>به _ << : ر ،ح - 2
  .1/161 :املدونة: انظر - 3
  .>> كعستهور<< : ح - 4
تويف يف د وول ،ابن البناء إشارة إىل مهنة أبيهزدي العددي، نسبة إىل علم العدد، وأبو العباس أمحد بن عثمان األ :راكشي التعامليبن البناء املا - 5

من القراءات واحلديث واألصول والفرائض وعلوم التعاليم : ىتنال حظه من علوم ش ،)م1326-1256/هـ721- 654(مبراكش ما بني 
 ،بن قنفداوفيات    . 108ص، عز احلقريابن قنفذ، أنس الفقري و: انظر. تصوفكما حصل علم ال ،أحرز السبق فيهاكالعدد والنجوم والطب، و

مصطفى  .    602ص ،لقط الفرائد . 1/375 :مبن حل مبراكش وأغمات اإلعالم ،املراكشي .  604ص ي،وفيات الونشريس   . 343ص
  .126-119ص ،330: عدد ،جملة دعوة احلق ،"الروض املريع يف صناعة البديع"كتاب الدليل يف ، دراسة حول أقسام الداللة والسالوي

﴾ فقال أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني ةوعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئك﴿: يف كتابه العزيز تعاىل اهللا  مصداقا لقول - 6
  .31 :البقرة

  .>>يدعوه << : ح - 7
  .4 :سورة إبراهيم - 8
  .>> الكالم يف اليمنيو_ <<  :م - 9

  .>>ويكون _ << : ر - 10
  .>> جلواز<< : ر - 11
  .>>و _ << : ل ،ح ،ب - 12
  .>>اليمني << : ل - 13
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ن املكلف أل ،2ليمني اليت ال ينظر فيها احلكامال عرفت بذلك يف اشهادة عدلني يعرفان العجمية، و
ذا قام عنده الشك يف مرادف ما حلف به من لغة ما حيلف به أهل ، فإموكول فيها إىل أمانته

له إذا نوى به أيضا الطالق يقع بغري اللفظ املوضوع سقطت الكفارة عنه، و مالككما قال العربية 
كما أشرنا  3أن يف لزوم الطالق بغري لفظة خالفعلى  ،اليمني  ليس كذلكالطالق كما تقدم، و

   .4اهللا أعلمإليه، و
  
  

   5]من تزوج امرأة زىن ا من قبل ومل يستربأها مث حنث بالطالق[ 32ن        
فساد من غري  وبينه زوج امرأة قد كان وقع بينهاتعمن  عبد الرمحان الواغليسيسيدي  وسئل    

  أو ال يلزمه ذلك؟  ،فهل يلزمه ما حنث من األميان .مث حنث بعد ذلك بالطالق ،استرباء
، إن جاء تائبا مستفتيا ومل تشهد عليه بينة مبا حنث ومل يرافعه أحد يف ذلك احلمد هللا: فأجاب    
كان األمر كما ذكر من والقيام عليه بذلك و 6نه خياف املرافعة إذا ردهاأ يظهر من حاله ومل

إال أن تقوم له  ،كان األمر على خالف ما ذكر هنا مل يصدقإن و. 7مل يلزمه ما حنث ،الفساد
   .8علمأاهللا ، وبينة بالفساد
  9]بدوي حلف بالطالق ال حرث باملكان الذي حيكم فيه الوايل اجلديد[ 33ن

من جهة قائد 10قبيلةن رجل من سكان البادية توىل على ععلي بن عثمان سيدي  وسئل    
فحلف بالطالق ال حرث باملكان الذي  ،كرههما املتويل فأصاب الرجل من جهة هذا  ،الوطن

                                                                                                                                                   
  .1/583 :، املعونةعبد الوهاب بن نصر البغدادي - 1
  .>>احلاكم << : ل ،ح ،ب - 2
  .>>خالف _ << : ب - 3
  .>>تعاىل << : + ل ،ح ،ب - 4
أي املراتب  1/393، 1/360، 1/359يف نشرية حساين ، و4/308: )سترباءنوازل التمليك و العدة و اال(ان مطابق ملا هو يف املعيار العنو - 5

  .رتيبعلى الت 15،19،33
  .ممحية >>إذا ردها _ << : ب - 6
  .>>به << : + أي >>حنث به << : ل - 7
  .>>تعاىل << : + ح، ر، ل - 8
و جعل  1/394-1/360و كذا يف نشرية احلساين  310-4/309) االسترباءنوازل التمليك والعدة و(هو يف املعيار  العنوان مطابق ملا - 9

  .34أعادها يف الرتبة ،و 20املسألة يف املرتبة 
  .>>قبيله << : ،رب - 10
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 ،فحرث الرجل ،توىل على القبيل غريهاملتويل و[احلراثة عزل هذا  1فلما قرب زمن .حيكم فيه فالن
هل . ادى على حرثهمتوتوىل األول، فعلم احلالف بذلك و 3 ]من احلراثة عزل هذا2فلما توسط

معتمدا  ،أم ال؟ فإن بعض الطلبة قال ال حنث عليه4ء منهيكون ذلك منه كاالبتداحينث بتماديه و
على أمر ال يفعله ما دام هو أو غريه 6هذا األسلوب إن حلف5ومن :نصهو ابن بشريل على ما قا

  فظهر لنا أن املسألة ليست  .مث عاد إليه ففعله فإنه ال حينث ،فانتقل عنه ،مقيما مبوضع كذا
  

فمرادنا ما نعتمد  ،مسألتنا ليست لغايةحلف إىل غاية، و ن بشريابمسألة  فإن احلالف يف ؛كاملسألة
  .عليه من جهتكم

بساط ميينه رجوع الوايل املذكور، ألن قصده و بعد7هو حانث مبا حرثه ،احلمد هللا: فأجاب      
وما حرث بعد رجوعه حرث  ،عليه8أن ال حيرث ما يكون سببا جلري حكم الوايل املذكور

ابن مسألة و .له يف املذهب نظائر كثريةوله سبب يف احمللوف من أجله و9مستأنف مستقل بنفسه
مفارقة هلذه من يف غري اإلقامة و10فما فعله بعد الرجوع فعله ،النتقال فيها قاطع لإلقامةبشري ا

إىل البلد  13بعد رجوعه12موازا اليت ذكر عقبها من الشرباملكتوب ذكرها و 11وجوه ال يسع
  .اهللا تعاىل أعلما يف القصد، ولوف عليه لتساويهماحمل
  14]أن القاضي هو الذي ضراحلف باحلرام أنه ما ضرب زوجته و من[ 34ن       

                                                
  .>>زمان <<  :ب - 1
  .>>وصل << : ر  2
  من باقي النسخ اإلصالحوسني املعقوفني مفقود يف األصل، وما بني الق - 3
  .>>منه _ << : ل - 4

 .>>و _ << : ر -  5
  .>>حيلف << : ل ،ر - 6
  .>>حرث << : ر - 7
  .>>املذكور << : م ،ر - 8
من  سهو>>  ما حرث بعد رجوعه حرث مستأنف مستقل بنفسهجلري حكم الوايل املذكور عليه و ال حيرث ما يكون سببا_ << : ل - 9

  .الناسخ
  .>>فعله <<  :انتقال نظر يف كلمة >>لرجوع فعله بعد ا_ << : ب - 10
  .>>ال مينع << : ب - 11
  .>>الشرب _ << :ر - 12
  .>>بعد رجوعه _ << : ح - 13
  .حساين، ويف نشرية 313-4/311): نوازل التمليك والعدة واالسترباء(هو يف املعيار  العنوان مطابق ملا - 14
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الذراعني اءت امرأة ألهلها مضروبة الظهر وعن رجل ج1بن مرزوقااإلمام احلافظ  وسئل      
القاضي  ،أناما ضربتها  :، فقالفقيل له يف ذلك ،من فعل بك هذا؟ فأشارت لزوجها: ل هلايفق

 إمنا القاضي ضرااحلرام يلزمين ما ضربتها و: فقال ،أنت ضربتين: فقالت له ،ضرا لوقاحتها علي
: فجيء للقاضي فقال ،هو الذي ضرا مازونةأن قاضي ما ضربتها و: 2يف آخر قولهوكرر ذلك و
تك؟ وميينك كيف جرى يف قضية ضربك امرأ :فأحضر الزوج عند عدول فقيل له 3.ما رأيتها قط

ال غريه على فقال ما ضربتها أنا وال القاضي وال حلفت قط باحلرام وذا؟ باحلرام على كذا وك
  مل، فانقضت و4أجله آجاال متفرقةالقاضي فأعذر إليه فيه كما جيب وفثبت ذلك كله عند  ،ذلك

فضالء 5عضفجاء املقضي عليه يفيت ب ،عزل املرأة عنهمبخرج من ذلك، فقضي عليه باحلنث ويأت  
له إيقاف جيفسخ ما حكم به من ذلك، فأثار تشغيبا وجب من أحبنثه، و6أصحابنا أنه ال يقضى

خطأ  فهل ما حكم به القاضي صواب فيمضي؟ أو. ، بعد احلكم7عزهلا عمن تزوجهارأة وامل
 ترجع املرأة لزوجها؟ حكمه و8يرد

 "خرهآإىل  10مازونةأن قاضي و": 9كان قولهمد هللا إن كان األمر كما ذكر واحل: فأجاب      
فهو  ،ال صماتو عليه باحلرام من غري فصل بينهما11الذي حلف ؛"ما ضربتها": متصال بقوله

ال ا وما ضربتها ال أن": قوله 13أن يثبت أن 12يشترط، وحانث إن كان يف ميينه خمتارا غري مكره
ك أن ال شب حنثه، واملقالة هي سب ]ظ52[ ال مكرها، ألن هذه  ،كان فيه خمتارا "القاضي

هي مما يتلقى ه و، داخلة يف حكم ما حلف علي"أن القاضي إىل آخرهو: "اجلملة الثانية وهي قوله
  . القسم 14ا

                                                
  .>>أمحد بن مرزوق << : ر   . >>سيدي حممد بن مرزوق << : ل ،م ،ح ،ب - 1
  .>>قوهلا << : ر - 2
  .باقي النسخ مناملثبت هو الصواب ، و>>فقط << : يف األصل - 3
  . >>مفترقة << : ر - 4
  .>>يقينا << : + أي >>يقينا بعض << : ر - 5
  .>>ال يقضي عليه << : ب - 6
   .>> توجه<<  : ل    .>> توجها<<  : ح - 7
   .>> فريد<<  : ر -  8
   .>> له<<  : +أي >> له قوله<< : ر - 9

   .>> مازنة<< : ح - 10
   .>> فصل<< : ر - 11
   .>> وبشرط<< : ب - 12
   .>> أن_ << : م ر، - 13
   .>> به<< : ر - 14
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ال واهللا ال أدخل دار فالن وال أكلم فالنا و: 2لو قالو :1املدونةالنذور من ميان وقال يف األ     
 .ال شيء عليه يف فعل ما بقيفارة واحدة وأو بعضه، أجزأته ك 5، ففعل ذلك كله4فالنا 3أضرب

إمنا ضرا و: "اخله يف حكمه، وكذلك قولهفهذا يدل على أن اجلمل الواقعة بعد اليمني د
ال يشترط و. ، داخل أيضا بشرط االتصال وعدم الفصل، ألن معناه وما ضرا إال القاضي"لقاضيا

لك أو ما أراد به من لغة عند النحاة، بل ذيف اجلواب 6]ما يستعمل[كون اللفظيف لزوم اليمني أن ي
أو  ،ال القاضي بشرط االختيار كما ذكرضربتها ال أنا و هذا كله إذا ثبت أنه قال ماو. أخرى
  . على مقالته الثانية اآلن7يوافق
ذلك ألنه و. لقاضي ما رأيتها قط، فال حينث يكن إال قول اوأما إن مل يثبت قوله ثانيا، ومل     

وإن مل يكن ذا بك دفيمن حلف بالطالق إن مل يكن فالن شه ابن القاسمقال : 8نوادرالقال يف 
وعقبها بذكر مسائل من هذا املعىن،  ،فأنكر فالن الشهادة فال حنث عليه ،فالن 9أخذ مين شهادة

  .10واهللا أعلم
  11]من حلف أال يدخل بيت فالن طول حياته، فباع تلك الدار[  35ن

عن رجل حلف أن ال يدخل بيت فالن طول حياته، ومل يقيد ميينه ] زوقابن مر[ أيضا  وسئل    
فهل احلالف أن . بتلك الدار، وال غريها، مث إن احمللوف عليه باع تلك الدار اليت وقع احللف عليها

حنثه يف دخوله تلك الدار  13لغري احمللوف عليه؟ فإن قلتم بعدم12يدخل الدار النتقال ملكها
  ل ميينه كل بيت يسكنه إىل أن ميوت، أو ال، ألنه أمجل يف ميينه؟ ، فهل تتناو14املبيعة

                                                
   .1/589): كتاب النذور األول(املدونة : انظر - 1
   .>> ولو قال_ << : م ر، - 2
   .>> ضرب<<  :ب -  3
   .>> فالنا_ << : م - 4
   .>> كله_ <<  :م -  5
   .اإلصالح من باقي النسخوسني املعقوفتني سقط يف األصل، وما بني الق - 6
  .>> يوافقه<<   :ب - 7
   .4/277): كتاب اإلميان و النذور الرابع(بن أيب زيد، النوادر و الزيادات ا: انظر - 8
   .>> كذا_ << : أي>> أخذ مين كذا شهادة << : ر ل، ح، ب، - 9

   .>> تعاىل<< + : م ر، ح، ب، - 10
   !واملسألة مفقودة يف نشرية حساين ،4/313): االسترباءنوازل التمليك والطالق و العدة و(هو يف املعيار  مطابق ملاالعنوان  - 11
   .>> ملكها_ << : ر - 12
   .>> بعد<< : ر - 13
   .>> ةعيبامل<< : ب - 14
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بعد بيع فالن إياه، إال أن ينوي حني اليمني  البيت1احلمد هللا، ال حينث بدخوله: فأجاب    
ذلك البيت ومل ينو ما دام يف ملكه، فإنه حينث، وحينث بدخول كل بيت سكنه فالن إىل 2عني

  . 3موته، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  
  
  

  4]زوجته شنآن فحلف هلا بصيام سنة من وقع بينه و بني[  36ن
، فحلف هلا 5عن رجل وقع بينه وبني زوجته شنآن عبد الرمحان الواغليسيسيدي  وسئل       

ال غريه إال جمرد ومل تكن له نية يف طالق و يل عصمة 6بصيام سنة إن كنت يل بامرأة وال حزت
  ماذا يلزمه؟ / هذا الكالم

إن خرج هذا الكالم منه خمرج الوعد بالطالق و العزم عليه دون قصد إيقاعه فليصم : فأجاب    
  .  7السنة، و ال شيء عليه يف الزوجة، و اهللا أعلم

   8]عمن قال لشخص أسلفين أو سر معي[ 37ن                  
هو حلفت واملسؤول  فيقول ،عمن قال لشخص أسلفين أو سر معي 1أبو عزيزسيدي  وسئل     

للقائل حلفت يصري كاذبا؟ أو تلزمه  3فهل .فيه2يريد أنه ال يسلفه أو ال يفعل ما رغبه ؛ما حلف
  اليمني؟ 

                                                
   .>> بيمينه<<  +: أي>>  نث بيمينه بدخولهحيال << : ب - 1
   .>> غري<< : م ر، -  2
   .>> تعاىل_ << : ح - 3
، 1/359 :حساين وكذلك عند ،4/313): دة و االسترباءالعنوازل التمليك والطالق و(وان يف املعيار املسألة بال عنو ،العنوان مقترح - 4

   !16: وجعلها يف املرتبة
   .1/101): شنأ(لسان العرب : انظرو.8: ﴾ املائدةمنكم شنآن قوم أن تعدلواوال جير﴿ : بغض وبغيص، ومنه قوله تعاىل :شنآن -  5
  .>> جرت<< : م ر، - 6
   .>> تعاىل<< + : ل ح، ب، -  7
: حساينوعند . 4/310): نوازل التمليك والعدة واالسترباء(عنوان املعيار  هي بالمنسوخة على احلاشية يف األصل، واملسألة العنوان مقترح، و - 8
  !38جعلها يف املرتبة ، و1/395



 

 244

   .أعلم 4]تعاىل [ ال تلزمه اليمني واحلالة هذه واهللا: فأجاب    
  5]من قال احلرام ال سكنت أرض بين فالن وهو ساكن فيها[ 38ن         

عن رجل قال احلرام ال سكنت أرض بين فالن وهو ساكن فيها هل  ]أبو عزيز[أيضا وسئل    
 قال نويت اإلقامةجة ال لغريها وتكن له نية تنصرف للزو7قد ذكر أنه ملإياها؟ و6حينث يف سكناه

  .إىل أن متضي أربعة أشهر
إن و9فإن سكن حنث ،يعين به ال سكنتو8 يقل يلزمين ال وقفتإذا قال احلرام ومل: فأجاب       
   .11اهللا أعلم، و10وى اإلقامة أربعة أشهر قبل قولهن

  12]من حلف ال سكن بالد بين فالن فتصدقوا عليه بذلك املوقع[ 39ن
فالن  مث إن بين  ،فرحل منها، 14عمن حلف أال يسكن بالد بين فالن13ابن برجان وسئل     
  ؟سكناه أم ال 17فهل حينث إذا عاد إىل .املوضع احمللوف عليه16عليه ذلك15صدقوا

                                                                                                                                                   
، أخذ عن ناصر ا تويفي مشارك يف كثري من العلوم، نشأ وتعلم ببجاية وعامل مالك :)م1346/ـه757ت(أبو عزيز حممد بن علي البجائي  - 1

 :الضوء الالمع ،يالسخاو . 645، صلقط الفرائد .   647ص ،وفيات الونشريسي :انظر .التدريسإلفتاء ومث تصدر ل ،غريهالدين املشدايل و
   .40-39صص يهض عادل نو.      6/275
  .>>رغب << : ر ،ب - 2
  .>> فهذا<< : ر - 3
  .اإلصالح من باقي النسخو ،يف ريف األصل و املعقوفني سقط القوسني ما بني - 4
   !39: يف املرتبة هالكنه جعل ،1/396 :كذلك عند حساين، و4/310: )االسترباءالعدة ونوازل التمليك و(العنوان مطابق ملا هو يف املعيار  - 5
  .>>سكناها << : ر - 6
  .>>إن << : + أي >>أنه إن مل << : ل ،ح - 7
  .رمبا هي األرجح، و>>أقمت << : م ،ل ،ر ،ب - 8
   .>>حنث _ << : ر - 9

  .>>دخوله << : ر - 10
  .>>تعاىل << : + ، لب - 11
   !املسألة مفقودة عند حساينو ، 4/311 :)االسترباءالعدة ولتمليك ونوازل ا(العنوان مطابق ملا هو يف املعيار  - 12
عبد السالم بن عبد الرمحن بن  :ابن برجانو*>    بن فرحونا<< : ر .  >> "بن فرحانا<< : ح .  >> بن برجانا <<: يف املعيار - 13

تويف يف  ،شرح األمساء احلسىنرآن مل يكمله وكتاب يف تفسري القله  ،متصوف من مشاهري الصاحلني ،)م1141/هـ536ت(حممد اللخمي 
برنامج شيوخ  :انظر .  أحد شيوخ الرعيين اإلشبيلي، من علماء اللغة ون بن عبد السالم بن عبد الرمحن بن برجانوهناك عبد الرمح.  مراكش

  .98ص ،الرعيين اإلشبيلي
  .>>د بل<< : ل - 14
  .>>صرفوا << : م - 15
   .>>ذلك _ << : ر ،ب - 16
  .>>إىل << : ب - 17
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أو لشيء  ،أو ملا جياور ذلك ،ذلك املوضع2يرجع إىل غريه1إذا كان سبب ميينه أمرا :فأجاب     
ه ذلك، حنث إذا عاد إىل أو شب ،له3ب احلالف أن يراه أو حيضريظهر يف ذلك املوضع ال حي

، أو من التحجري لكونه ملك إن كان سبب ميينه ما يلحقه من املنة بسكىن موضع غريهو. [ سكناه
   .5اهللا أعلم، و4]مل حينث إذا عاد إىل سكناه ،حنو هذاغريه و

  
  
  
  

  6]خالعهاطلقها مث نسي و من حلف لزوجته باألميان الالزمة ال[40ن          
عن رجل حلف لزوجته باألميان تلزمه أن  7سعيد العقباينإمام املغرب سيدي  وسئل     
  يرد ما أخذ منها علىباحلنث و10يهفهل حيكم عل .9خالعهايطلقها، مث نسي ميينه و8ال
  .هل الثالث أو الواحدة ؛فما الذي ختتاره حيكم به12على حنثه، أم ال؟ و11العصمة 

فأما رده  .تلزمه الثالثفأما اخللع فريد ما أخذ منها، وأما احلنث فهو واقع عليه و: فأجاب     
ملشهور بعد وقوع طالق ا يف إمنا يرد فإن اخللع ،13فالالزمة وقعت قبل أن يقع طالق اخللع

                                                
  .>>أمرين << : ح - 1
  .>>لغري << : ل ،م - 2
  .>>خيص << : ح - 3
  اإلصالح من باقي النسخ ، و>>إذا عاد إىل سكناه << : ما بني القوسني املعقوفني سقط النتقال النظر يف العبارة - 4
  .>>تعاىل << : ل ،م ،ح - 5
  !7:جعل املسألة يف املرتبة، و1/351 :كذلك عند حساين، و4/311 :)االسترباءوالعدة ليك ونوازل التم(هو يف املعيار  العنوان مطابق ملا - 6
  .سبق ترمجته يف قسم الدراسة ،والد أيب الفضل قاسمإمام املغرب يف عصره و: سعيد العقباين - 7
  .>>أال << : ل - 8
، مأخوذ من خلع الثوب وذلك ألن املرأة لباس عوض مايل حيصل له هو فراق الرجل امرأته علىمن اخللع بضم اخلاء وسكون الالم،  و: خالع - 9

 .   خلعه بالضمخلع ثوبه خلعا بفتح اخلاء، وخلع امرأته خلعا، و: قالي ،املعاينه بضم اخلاء تفرقة بني األجرام وإمنا جاء مصدر، وبالعكسللرجل و
  .317ص ،الكرام حتافإ ،باركفوريامل :انظر
  .>>عليها << : ب - 10
  .>>العصمية << : ر - 11
  .>>احلنث وعلى إال << : ح - 12
انتقال نظر  >> فأما رده فالالزمة وقعت قبل أن يقع طالق اخللع ،تلزمه الثالثفريد ما أخذ منها، وأما احلنث فهو واقع عليه و<< : ح - 13
  .>> اخللع <<: كلمة يف
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لثالث، فعليه أن حيمل أمر أما طالق الالزمة فالعرف العام فيه او. ، فلم يصادف حمال1الالزمة
  .أعلم 2]تعاىل [الناس، واهللا

  3]ال يعذر باإلكراه من حلف على فعل غريه[ 41ن                  
فخرجت  ،اجرة فغضبتبني زوجته مشعن رجل وقعت بينه و علي بن عثمانسيدي  وسئل     

فلما كان يف بعض األيام أمكنته غرية إذ رآها خارجة من الدار اليت  ،4من بيتها لبيت من واالها
حلف هلا باحلرام ال تدخل ينه وقدمها أمامه وسكينه مسلولة يف يده وفوثب إليها بسك ،هي ا
هل حينث  .منه ففزعت بعد مضيها قليال لبيت رجل فمنعها ،هي خائفةو5فتقدمت ،دأحبيت 
يف إذا كان رب البيت هو الذي أدخلها بيته ليحرسها منه ملا رأى يعد مكرها فال حينث؟ وك6أو

  سواء أو خيتلف؟9هل هو فيهما ؛لنا احلكم يف الوجهني8عليها؟ بينوا7من تعنته
ا مشهور املذهب أن ال يعذر باإلكراه إذ، ألن حينث وال يعذر باإلكراه ،احلمد هللا :فأجاب     

  فعل10ال فرق بني فعلها وعل غريه كما هو الصورة الواقعة، وحلف على ف
  .أعلم11]تعاىل[اهللا صاحب البيت، و 

  12]بصوم عام على ضيفه ليأكل وهو ال يعرف أنه صائممن حلف [ 42ن
طعاما ليأكله  14عن رجل ورد عليه رجل فقدم له عبد الرمحان الواغليسيسيدي  13وسئل     
هل حينث يف ميينه  .أنه ممسك 2فعرف ،فحلف له بصوم عام حىت تأكل ،صائما طرا فألقاهفم 1يظنه

  على أكله أم ال؟
                                                

  :طالق الالزمة - 1
  .اإلصالح من باقي النسخ، وما بني القوسني املعقوفني سقط يف األصل - 2
  !ساين، واملسألة مفقودة يف نشرية ح4/310): االسترباءالعدة ونوازل التمليك و(هو يف املعيار  العنوان مطابق ملا - 3
  .>> والها<< : ر - 4
  .>>تقدمت << : ب - 5
  .>>و << : ر - 6
  .>>ه تعتيب<< : م .       لعلها األقرب معىن، و>>تعتيه << : ب، ح، ل - 7
  .>> "بني<< : ل - 8
  .>>فيهما _ << : م - 9

  .>>أو << : م - 10
 .اإلصالح من باقي النسخر، م، و: ما بني القوسني املعقوفني سقط يف األصل ويف النسختني -  11

غري أنه جعل  1/359: ، وكذلك يف نشرية حساين309-4/308 :)االسترباءنوازل التمليك والعدة و(ملعيار العنوان مطابق ملا هو يف ا - 12
  !17 :يف املرتبة املسألة 

  ".م" :هذه املسألة سقطت كليا من النسخة - 13
  .>>فقدمه طعاما << : ر - 14
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اهللا يقصد إذا كان مفطرا فال يلزمه و يلزمه احلنث يف ميينه إال أن ،احلمد هللا وحده: فأجاب   
  .3أعلم

   4]رجالن مشيا يف فالة فاجتاز ما طائر[ 43ن                  
   فحلف ،فاجتاز ما طائر 5عن رجلني مشيا يف فالة ]عبد الرمحن الواغليسي[ وسئل أيضا    

  
لم جيدا ذلك ففمضيا معا للشجرة  .6نه مل يرتلأحلف اآلخر أحدمها أنه نزل على تلك الشجرة، و

  ن معا أم ال؟فهل حينثا .الطائر
  مل8نهوجدانه بالشجرة أ7]عدم[ني يإن حتققا بعد تب ،حدهاحلمد هللا و: فأجاب     

   11ن أمكن طريانهبالشجرة وإ10فقد حنث احلالف على نزوله ،أمياما ]و53[بعد 9يطر 
 .13اهللا أعلمإن ادعى كل واحد يقينا، و12بعد اليمني دينا

  14]له دين فإنه حانثومن حلف باهللا ماله مال [ 44ن
له وث فحن ،17كذا فعبيدي أحرار16عمن قال إن فعلت 15ابن مرزوقاإلمام احلافظ  وسئل       

ال  :أصبغقال 3و .عليه إذا قبضهم2يعتقون :سحنونقال  ،سلفو أ 1عبيد يف ذمة رجل من سلم

                                                                                                                                                   
  .>>فظنه << : ل ،ر ،ح - 1
  .>>فعرفه << : ل ،ر ،ب - 2
  .>>تعاىل << : + ل ،ح - 3
جعلها ، و1/360: كذلك عند حساين، و309-4/308: )االسترباءوالعدة نوازل التمليك و(واملسألة بال عنوان يف املعيار  ،حقترالعنوان م - 4

   !18يف املرتبة
   .43حممد قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص: انظر. بفتح الفاء، مجع فلوات،األرض الواسعة املقفرة: فالةال - 5
  .>>يلزم << : ب - 6
   .اإلصالح من باقي النسخسقطت يف األصل، و - 7
  .>>نه بالشجرة أ_ << : م ،ر - 8
  .>>يكن << : م - 9

  .>> نزوهلما <<: ر - 10
  .>>طريانه << : ب - 11
  .>>دينا _ << : ر - 12
  .>>تعاىل << : ل ،ح - 13
يف  بيد انه جعل املسألة ،1/361 :كذلك عند حساينو ،4/381: )االسترباءوالعدة ونوازل التمليك (يف املعيار و العنوان مطابق ملا ه - 14
   !21: املرتبة

  .>>سيدي حممد بن مرزوق << : م ،ل ،ر ،ح ،ب - 15
  .>>بعثت << : ر - 16
  .>>فعبيدي أحرار _ << : ب - 17
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ألن العبد الكائن يف  ،النظروالذي يوجبه القياس و ه أصبغقول : ابن رشدقال و .يعتقون عليه
  .4حلف قبل قبضه أنه ما ميلك عبدا مل حينثو لوالذمة ال ميلك إال بالقبض 

  قيل أن قوله هذا خالف صريح املدونة و لو ،على املطلوب6كأنه املصادرة5ه هذاانظر دليل      
حنث إال أن تكون له  ،غريهو له دين عرض أومال 7من حلف باهللا مالهو: قال فيها ،مل يكن بعيدا

معلوم بالضرورة أنه ال فرق بني كون هذا ومال احلالف، 9فهذا نص أن الكائن يف املدونة. 8نية
  .ال بني كونه ملكا له فتأملهوماال لزيد، 

من أن ما يف 11رالقياس فظاهر فيما ذكو ه أصبغقول  10إن: أما قوله ،احلمد هللا: فأجاب
 يف ذمتهو هلك من املديان الذي هو ألن ضمانه ل ،صحيحو هوال ميلك إال بالقبض  12ملدونةا

 ذمته عبيد يف عليه يفو14حلف من يف يده عبيدو لو .بالضمان 13، ألن اخلراجوغالته له أيضا
و كذلك لو. غريهم يقضى منه الدين15صفتهم حبرية عبيده فحنث، لعتقوا عليه إن كان له مال

مل ولكان فعله ماضيا فيهم إن كان له مال  ،تصرف فيهم بأنواع التصرفاتو وهبهم، أو باعهم، أ
مه هذا كله يدل على أنه ال شيء لرب الدين فيهم قبل القبض، فكيف يلزو .16حيجر عليه

                                                                                                                                                   
1 - فضة يف سلعة و أن تعطي ذهبا أو السلم هو .لغة أهل احلجاز سلفالووقيل السلم لغة أهل العراق   ،معىنوالسلف وزنا و ه ؛بفتحتني :ملَالس

  .250-249صص  ،إحتاف الكرام ،املباركفوري :انظر .سلمته إياهوالثمن إىل صاحب السلعة  فكأنك قد أسلمت ،معلومة إىل أمد معلوم
  .>>فإن سحنون يعتقون << : م - 2
  .>>و _ << : ر - 3
  .بن رشداقول مل نتبني  - 4
  .>>ا هذ<<  _: م -5

  .>>ة فكأنه مصادر<< : ب، ح، ر، ل، م 6-
  .>>ه مال<<  -: ر، م -7
  .1/812): كتاب النذور األول(املدونة : انظر -8
  .األقرب معىن و، وه>> الذمة<< : ب، ح، ر، ل، م -9

 .>>ن قوله إ_<< : ب - 10
  .>> ملا ذكر<< : ب، ح، ر، ل -11
  .األقرب معىن ووه ،>> الذمة<< : ب، ح، ر، ل، م -12

  .>>ج اخلار<< : ل 13-
  .>> عبيد<<  -: م -14

 >> مال تصرف فيهم بأنواع التصرفات لكان فعله ماضيا إن كان له ووهبهم، أ وأ ،باعهم ووكذلك لغريهم يقضي منه الدين، <<  _: م 15-
  .>> إن كان له مال<< : انتقال نظر يف

 إحتافاملباركفوري،  4/165): حجر(لسان العرب : انظر. املنع، كأن مينع احلاكم رجال مديونا من التصرف يف ماله ومن احلجر وه: حيجر -16
  .77القاموس الفقهي، ص .    175معجم لغة الفقهاء، ص     .252، صالكرام
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، 1حلف ما ميلك عبدا مل حينث مبا له من عبيد يف الذمة ففيه نظرو أما استدالله بأنه لو ! عتقهم
ال ميلك ما يف الذمة إال : قولهو هو، ألن دليله األول 2ال ينتهي عندي إال املصادرةو

ون أن ميوت املديان مفلسا، فال يك 4من اجلائز3ألنوهذا من فروعه، وصحيح كما قدمنا،   بالقبض
  . لرب الدين شيء

نقول مراعاة  األن ،إن يف مثل هذا يف بعض الصور من الطوارئ البعيدة فال يراعى: ال يقال
للسيد مال مأمون حبيث خيرج ويف املرض،  5منه اختالف قول مالك يف املبتلومثله خمتلف فيه، 

ذمة من احلقوق ال يتعني ألن ما يف الو .كثري من هذا املعىنوالعبد من ثلثه، هل يعجل عتقه أم ال؟ 
استحق ما دفع عما يف الذمة لرجع و هلذا لو، 6لطالبه إال بقبضه كالكراء املضمون يف الرواحل

قومات، لكونه ال املما يف الذمة من صار حنوه، فوإن كان مقوما كالعبد و ،املستحق من يده مبثله
  . ييتعني حكمه حكم املثل

و إن ابتعت ثوبني بأعياما فال تبع أحدمها مراحبة، أو: 7كتاب املراحبة من املدونةقال يف 
من سلم جاز ذلك قبل قبضهما  9كانو لو ،8إن اتفقت الصفةوتوليه حبصته من الثمن غري مسمى 

حدمها لرجعت مبثله، أ 12استحقو عنه فيهما إذ ل 11مل يتجاوزو، 10بعده إذا اتفقت الصفةو أ
ة، فأجاز فيه ما أجاز يف ألحد األقوال يف املسأهذا و. املعني إمنا يرجع حبصته من الثمن انتهىو
كون لمن املقومات، 14مثل هذا أيضا فيما إذا استحق ما دفع املكاتبو. 13املتفق الصفة ياملثل

                                                
  .>> ففيه نظر<<  -: م -1
  .>> عندي إىل املصادرة<< : ح    .>> عنده إىل املصادرة<< : ب، ر، ل -2
  .>> ال<< : م -1
  .>> اجلنائز<< : ح -4
   .>> امليت<< : ر    .  >> ملبتليا<< : ل -5
): رحل(لسان العرب : انظر .أنثى، ومسيت راحلة ألا ترحل وحلة، وهي عند العرب كل بعري جنيب سواء كان ذكر أم را.ج: الرواحل -6

11/265.   
  3/245): كتاب املراحبة(املدونة : انظر -7
  .>> الصفقة<< : ب، ح، ل -8
  .>> كانا<< : ح -9

  .>> لصفقةا<< : ب، ح، ل، م -10
   .>> تتجاوز<< : ب، ح، ر، ل -11
  .>> استحقت<<  :ب -12
  .>> الصفقة<< : ح، ل -13
 بضم امليم وفتح التاء، الرقيق الذي مت عقد بينه وبني سيده على أن يدفع له مبلغا من املال ليصري حرا، وأمجع الفقهاء على أنه عبد ما: املكاتب -14

   .455 معجم لغة الفقهاء، ص .     10/121): رقق(لسان العرب  :انظر . بقي عليه درهم
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ذا إشيء مما يناسب هذا أيضا يف املقاصة، فو ،إن كان ليس بدين ثابتويف الذمة،  1عرض الكتابة
ملكها مل وب الدين، فكيف يلزمه عتق ما يف الذمة من عبيد، ثبت أن ما يف الذمة ال يتعني ملكه لر

فكما ال يلزمه عتق من مل يكن يف ملكه حني اليمني، ال يلزمه عتق ما له يف الذمة حني  !يتعني له
شكل  أي 2من باملنطقي احلمليو لك تقديره بقياس التمثيل، أواليمني، ألنه ليس يف ملكه، 

  . الشرطي بأقسامهو ، أ3شئت
ال ميلك إال بالقبض،  5الكامن يف الذمة، ألنه 4نظر الذي عندي فيه أنه يرد على قول العبدالو

رب الدين ماله يف الذمة من عبيد ملا 6مل ميلكو أما اإلمجايل فأن يقال ل. تفصيليو نقض إمجايل أ
فيهم ملا جعل املديان دينه و .هم للتجارةوقبضهم و ن كان يرجوإيف باب الزكاة، 7قومهم املدين

 ابن القاسمبيده عبد مثله، مل يوجب وألن من يف ذمته عبد موصوف و ،زكى ما بيده من العنيو
نقله و كتاب حممدعن  8النوادرذكر هذا يف  ؛أشهبأوجبها وبيده، و فيه زكاة الفطر على من ه

ديان ملكه إذا مل ميلكه املويف يده ال ميلكه، و وجه فيه، ألن من ه ال ابن القاسم 9فقول ،غري واحد
و لكن يقال ل. خررب الدين ضرورة أنه ال مالك له غريمها، فإذا انتفى ملكه عن أحدمها ثبت اآل

، وميكن أن جياب بأنه ملك للمديان، لكن مل يوجبها على أحد، ابن القاسمكان كذلك ألوجبها 
ة العني ملا تسقط زكا[ من صفته كما و إال أن الزكاة تسقط عنه لكونه يف مقابلة الدين الذي ه

 11تسقط زكاة غري 10]هذا نزوع لقول من يقولوكان ملكه غري كامل للدين،  ،جعل من مقابلها

                                                
   .>> الكتابية<< : ر-1
  .>> من_ << : م -2
  .>> الشرعي<< : ر -3
  .>> قوله العبد<< : م -4
   .>> ألنه<<  _:ب، ح، ر، ل، م -5
  .>> مل ميلك ومل يكن ل ول<< : ح -6
  .>> املديان<< : ح، ر، ل -7
  .311-2/309): زكاة الفطر(، كتاب الزكاة الزياداتوزيد، النوادر  أيب ابن -8
 >> نقله غري واحد فقولوذكر هذا يف النوادر عن كتاب حممد، . أوجبها أشهبوبيده،  وابن القاسم فيه زكاة الفطر على من ه<<  _: م -9

  .>> ابن القاسم<<  :انتقال نظر يف لفظة
  .اإلصالح من ب، ر، ل مواملعقوفني سقط يف األصل،  القوسني ما بني -10
  .>> غري<<  -: ل -11
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نه ملا كان من شرط تعيينه له، أملك لرب الدين، إال و يقال هو إذا كان الدين بصفته، أ 1العني
  . زكاته مل حيصل ذلك الشرط، كان ملكه إياه غري كامل، فسقطت عنهوقبضه  ،نفوذ تصرفه فيهو

إن عنيتم ال  ؛يف الذمة ال ميلك إال بالقبض 3فأن يقول قولكم العبد الكامن 2أما التفصيليو
يتشخص بالقبض فال يكون وميلك ملك املبهمات إال بالقبض فممنوع، ألن كل ما قبض بتعيني، 

  املقبوض جزئيوإال قبل القبض، ألن املبهم كلي، 5رملك املبهمات ال يتصو4إذاو. فيهما
لكن ال نسلم أن اليمني فيمن وإن عنيتهم ال ميلك ملك املعينات إال بالقبض فمسلم، و. شخصي 

هم الذين و ؛على املبهمنيوإىل على املعينني حني اليمني، بل عليهم  6، ال تقع"عبيدي أحرار: "قال
ك املبهمات، غريه من الفروع الدالة على ملومن التقومي  7سند املتع ما ذكرناو ،يف الذمة مل يقبضوا

" عبيدي"أيضا قوله ومن أدلة ملك املبهمات،   ]ظ 53[ اليت جلبتم فإا  املدونةمسألة  8كذلكو
  . معنيو ل عبد له مبهم، أكاسم مجع مضاف، فيعم 

يقرب و كالمه خمالف لصرحيها، مل يكن بعيدا، أن قيل أو اليت قلتم أنه ل 9املدونة أما مسألةو
به حنث، إال  10قد ورث قبل ميينه ما ال يعلموال امرأته طالق ماله مال، إن قو: ل هذابمنها قوله ق

شبهها باملسألة اليت ذكرمت أن يكون املال  11يشتدو. أن ينوي يف ميينه أين أعلمه فال حينث انتهى
ظهر يل يوهذا الفرض، 12مما تصدق عليه املسألة فإناملوروث قد تعدى فيه غريه حبيث يلزم ذمته، 

أعم من و هواملال،  املدونة ؛ بأن املنفي يفابن رشد، ومسألة املدونةيفرق بني مسألة أنه ميكن أن 
بأي وجه  13نفي األعم يستلزم نفي األخص، فال يبقى ما يصدق عليه اسم مالواملبهم، واملعني 

                                                
: انتقال نظر يف عبارة >> هذا نزوع لقول من يقول تسقط زكاة غري العنيوملا جعل من مقابلها فكان ملكه غري كامل للدين، <<  :ح -1

  .>> زكاة العني<< 
  .>> التفصيل<< : ب 2-

  .>> الكائن<< : ح، ر -3
  .>> فإذا<< : ح، ر، ل، م ،ب -4
  .>> ال يتصور_ << : م -5
  .>> ال يقع<< : م -6
  .>> ما<<  _: أي >> كرناذ<< : ح -7
  .>> وكذا<< : ح، ر، ل -8
أما مسألة و .معني وأيضا قوله عبيدي اسم مجع مضاف، فيعم كل عبد له مبهم أواليت جلبتم فإا من أدلة ملك املبهمات،  _ <<: ح - 9 
  .>> مسألة املدونة<< : انتقال نظر يف >> املدونة"

  .>> مل<< + :أي >> يعلمماال مل << : م، ل -10
  .>> ويشترط<< : ب -11
   .>>هو<< : م -12
  .>> اسم_ << : م -13



 

 252

كان إال دخل حتت املنفى، عكس التالزم بينهما يف الثبوت، ألن نقيض األعم أخص من نقيض 
ظاهر البساط فإن و هذا ه. العبد املعنيو الذي ه ؛األخص ابن رشدنفي يف مسألة املواألخص، 

نفي وذلك، و حنو معونته يف احلال، أو ملن سأله هبة عبد، أ3يعتذر2منو هذه اليمني إما ه1خالف
  .ألن النفي مل يشمله ،األخص ال يستلزم نفي األعم، فال حينث مبا له يف الذمة من عبد

علمت أن املراد عبد معني، بل لفظ عبد عام لوقوعه يف سياق النفي، من أين : فإن قلت
كعموم لفظ احلالف لألموال  ابن رشدفعموم لفظ احلالف للعبيد يف مسألة  .املبهموفشمل املعني 

  . املدونةأن ما ادعيتم من داللة البساط ال يبعد تقريرها يف مسألة و، املدونة4يف مسألة
اليمني عنده خيالف  5البساط املذكور فلفظو بنح ابن رشدألة إن مل يصح انفراد مس: قلت

عندها ماله، فهذه الالم كما حتتمل أن تكون للملك وعنده ما ميلك،  6لفظها يف املدونة، فإن
هي بأدىن مالبسة، فال يستلزم امللك، ألنه ال يكون إال باجتماع مخسة أشياء وتكون لإلضافة، 
على أحد محايل اخلشبة  8سيبويهأقل منها كحكاية و 7لعاريةاإلضافة تكون باوكما قد علمت، 
قول الشاهد دار : قول املوثقونيلذا و .9العكسوأخذ طرفا، وخذ طرفني، : باإلجارة لصاحبه

معلوم بالضرورة أنه ال فرق بني مال زيد  10فقولكم. فالن ال يثبت امللك، خبالف قوله ملكه
املبهم كما وامللك أعم من املعني  12أنوفرق بينهما،  11أال لئن سلمناوملكه، فيه نظركما ترى، و

الكون و ذلك أن ماله مال متعلق ارور فيه الثبوت، أوخر، آ 13تقدم، فالفرق بينهما من وجه

                                                
  .>> حالف<< : ب -1
   .>> ملن<< : ب، ل -2
  .>> من يعتذر_<< : ح -3
  .>> مسألة_ < : ر -4
  .>> ولفظ <<: ر -5
  .>> وأن<< : ر -6
  .260الكرام، ص إحتافباركفوري، امل: انظر .ئا لينتفع به، مث يرده إليكهي أن تعطي غريك شي ؛ختفيفهاوبتشديد الياء : العارية -7
، قيل إن سيبويه لقب فارسي معناه رائحة )م796-765/ هـ 180-148(البشر، احلارثي بالوالء  وبن عثمان بن قنرب، أب وعمر: سيبويه -8

كان أنيقا، وتويف بشرياز، وال بعده مثله، ولد والذي مل يصنع قبله صنف فيه كتاب سيبويه و وأول من بسط علم النحوة حاإمام الن وهوالتفاح، 
: الزركلي .  465-3/463 :ابن خلكان، وفيات األعيان . 506- 4/499: ياقوت احلموي، إرشاد األريب: انظر .  ةمجيال، يف لسانه حبس

    .5/81األعالم، 
  .>> العكس وأ<< : ب، م -9

  .>> فقولكم_ << : ب 10
  .>> أن ال <<: م -11
  .>>و_ << : م -12
  .>> بوجه<< : م -13
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هي تعني وما، ـ ميلك ال حيمل إىل على احلال لكونه منفيا بواملطلق لكل مال، فال اختصاص، 
ال شك أن نفي امللك احلايل ال يستلزم و .2التسهيليف كما ذكر  1ع للحال عند األكثرينراملضا

  املعني الذي حتتو ما ميلك يف احلال إمنا هونفي ما عداه، ألن نفي األخص ال يستلزم نفي األعم، 
فيه و، 4مبعىن قوة صالحيته ألن ميلك ؛مملوكا كاملبهم الذي مل يقبض جماز 3تسميتهويده،  

فيما أشرنا إليه من وجوه و ،املسألة حمتملة ألكثر من هذاو .ضعف ال خيفىون بي رنظمع هذا 
  . 6اهللا أعلمومقنع، 5البحث فيها

  7]من استخفى يف داره رجل من ظامل هل حيلف ليخلصه منه[  45ن
إذا قيل ملن استخفى بداره رجل من ظامل : 8ابن رشدعن قول ] ابن مرزوق[ أيضا  وسئل
قوله هذا مشكل، ألنه  ! فال حرج عليه 11إن ترك احللف حتلف دخلنا فقتلناه، 10إن مل 9يريد قتله

كل قادر جيب عليه حقنه بيمينه ألن اهللا أوجب على املكلف وبيمينه قادر على حقن دم مسلم، 
متعني، فال جيوز تركه فكيف يقول الشيخ  12اليمني ها هنا سبب حافظوحفظ دم أخيه املسلم، 

  . فال حرج عليه إن مل حيلف فتأمله
البحث يف هذه املسألة كالبحث الذي تقدم يل يف بعض أجوبيت يف قول . احلمد هللا: فأجاب

كالبحث الذي تقدم يل أيضا و. التخلف 16له15حبضور اجلمعة جاز14إن خاف املوت: 13املازري
                                                

  .>> األكثر<<  :ب -1
  .35، ص )باب احلال(تكميل املقاصد وابن مالك، تسهيل الفوائد : انظر -2
  .>> غريه<< : +أي >> تسميته غريهو<< : م -3
   .>> ال ميلك<< : ب، ر -4
  .>> فيها_ << : م -5
  .>> واهللا املوفق للصواب<< : ح، ر، ل، م   .>> اهللا املوفق بفضلهو<< : ب -6

: نصه 4/147: خر يف املعيارآاملسألة وردت بعنوان و .4/378): االسترباءوالعدة والطالق ونوازل التمليك (يف املعيار  والعنوان مطابق ملا ه 7-
جعلها و، 1/372، 1/366: س يف نشرية حساينمقتب األخريهذا و، "استشكال قول ابن رشد ال حرج من ترك احللف لستر برئ معرض للقتل"

  !25: رتبةاملأعادها يف و، 23: يف املرتبة
  .615-1/612: فتاوى ابن رشد: انظر .6جهسبق استحضار كالم ابن رشد هذا يف املسألة  8-
  .زيادة يف احلاشية >> فحلف رب الدار أنه مل يكن عنده<< : + ب 9-

  .>> مل<< _: م 10-
  .>> ال<< +  :أي >> ترك احللف ال إن<< : م 11-

  .>> حانث<< : ر 12
  .6هسبق استحضار قول املازري يف املسألة ج -13
  .>> املوت_ << : ر -14
  .>> فأجاز<< : ب -15
  .>> له_ << : ر -16
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إن خيف وإن طلب الكفار مال املسلم مل يعطوه : يف قوله 1ابن حزميف بعض أجوبيت مع 
  املستحلف هنا 2تلخيصه هنا أن يقال إمناولفصلني ما فيه كفاية، قد تقدم منه يف او. االستئصال

وهي منهى عنها بقوله اليمني الكاذبة الغموس و هو ،إمنا يقدر على استخالص الرجل بفعل حمرم 
إىل غري ذلك  ،3﴾وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس﴿: تعاىل

أن ين أاكم  إوأال : عيسى عليه السالمقول ولة على حترمي اليمني، األحاديث الداو 4من اآلي
  . 6صادقنيو كاذبني أ 5حتلفوا باهللا
ال يفعل احملرم، على ويف بقتله وسعه أن يصرب للقتل خوإذا أكره الرجل على فعل حمرم بالتو

 8ن للدرءبقتل غريه أحرى أن ال يكو 7فاملخوف ،ما قدمنا من النصوص يف الفصلني املذكورين
وغريها بالتخويف ملا علم أن املكره إمنا يعذر يف األميان  ،أن يسعه تركهوبفعل احملرم عليه واجبا 

  . ، خبالف التخويف بقتل أجنيب9يف التخويف بقتل ولده خالفونفسه،   يفالواضح مبا يؤمل
ف ، على أن يف ثبوت اخلال11وابن احلاجب 10ابن شاسما نقل  النقل الصحيح، الو هذا ه

، ومل يؤوله كما تراه 12ابن أيب زيدأوله  ،يف األجنيب أشهبما نقل عن أو يف مسألة الولد مغمز، 
ال حينث يف ختليص وإمنا قلنا أن اليمني على ختليص األجنيب غموس، ألنه حينث فيها و، 13ابن حمرز
  . نفسه

  خفى فيمن است وابن املاجشون1مالك ومطرف قالو: 14النوادرمثله يف و اللخميقال 
                                                

  .266ابن حزم، مراتب اإلمجاع، ص : انظر .     6هسبق استحضار كالم ابن حزم يف املسألة ج -1
  .>>إن <<  : ب -2
  .224 :سورة البقرة: نظرا .اآليةاختصار  >> عرضة إىل بني الناس ال جتعلوا اهللاو<<  : ر -3
  .>> اآليغريها من و<< : ر، ل، م ب، -4
  .وضمور رمخ >> وإين أاكم أن حتلفوا باهللاأال _ << : ب -5
، أمحد احلباين: ت، التحصيلوابن رشد اجلد، البيان  .   4/6: ولالزيادات، كتاب النذور األوابن أيب زيد، النوادر : راجع هذا القول عند -6
  .159، بريوت، ص1988، دار الغرب اإلسالمي3ج
  .>> املخوفو<< : م -7
   .>> الدب<< : ح - 8 

  .>> خالف_ << : ح -9
  ،ابن شاس -10
   ،ابن احلاجب -11
  .253-10/252): كتاب اإلكراه(الزيادات وابن أيب زيد، النوادر  : انظر -12
، "صرةتبال"القاسم، قريواين، كان فقيها، نظارا، نبيال، له تصانيف حسنة منها تعليق على املدونة مساه  وعبد الرمحن بن حمرز، أب: ابن حمرز -13
هب، ذحممد علي، اصطالح امل إبراهيم .  4/772: عياض، املدارك :انظر .هــ450، تويف سنة "واإلجيازالقصد "كتابه الكبري املسمى و

  .77ص
  .10/309): كتاب اإلكراه(الزيادات وابن أيب زيد، النوادر  -14
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عقوبته يف بدنه، فسأله عنه فجحده أن يكون و مالهودمه  2عنده رجل من سلطان جائز يريد
إن كان و ،أنه إن علم أن خياف على نفسه إن اعترف أنه عنده فال حينث ،عنده، فحلف على ذلك

نفس غريه،  5إمنا هي دب عنو ،4نفسه 3اعترف مل يعاقبه حنث، ألن اليمني ليست ليدب عنو ل
  . له انتهىماو أ

إمنا أراد أن يقيه بيمينه فقد وإن كان أمنا على نفسه، و: 6اإلكراه من النوادرويف كتاب 
فيمن طلب ليقتل،  مالكقال : ابن املوازمنها عن  7يف كتاب األميانو ]و54[  .احلنث همزلوأجر 

: أشهبل قاوطلقت عليه امرأته، وقد أجر، : عندي قالو فخبأ رجل عنده، فأحلف بالطالق ما ه
إن خاف  أشهبيريد  ؛كذلك املكره على احلنثواملكره على اليمني ال يلزمه، و، 8ال شيء عليه

  .سجنو إن مل حيلف عذب بضرب، أ
سلطان  11إن قال لهو، 10مثانية أيب زيديف  أصبغقال : أيضا منها 9كتاب اإلكراهيف و

و فه: قال ،ه كاذبا، فحلف ل12بعض من يلزمه أمرهو أ، إال عاقبت ولدكواحلف على كذا 
حلف أنه ما يعرف وسأله عن رجل يريد عقوبته و كذا لوإمنا يعذر يف الدراية عن نفسه وحانث، 

                                                                                                                                                   
ابن أخت مالك بن أنس، تفقه  وهو ،عبد اهللا، كان أصما ويقال أبومصعب،  وبمطرف بن عبد اهللا بن مطرف بن سليمان بن يسار اهلاليل، أ -1

ملؤمنني يسار كانوا مكاتبني ألم ا وبنو. قد نايف مثانني سنةو ،هـ219وأ 214وأ 220تويف باملدينة سنة وسنة، 20ـصحبه ما يقارب الومبالك 
بن فرحون، الديباج املذهب، ص ص ا .   360-1/358: عياض، املدارك .   147صطبقات الشريازي، : انظر .-رضي اهللا عنها–ميمونة 
  .62اصطالح املذهب، ص  .         346- 345

  .>> يريد_ << : م -2
  .>> على<< : ب -3
 :عبارة انتقال نظر يف >> اعترف مل يعاقبه حنث، ألن اليمني ليست ليدب عن نفسه وإن كان لوإن اعترف أنه عنده فال حينث، _ << : ح -4

  .>> على نفسه <<
 .>> عن_ << : ر -5
  .10/309): كتاب اإلكراه(الزيادات وابن أيب زيد، النوادر  -6
  .10/309 :املصدر نفسه -7
  .>> عليه< _ <: ح -8
  .253-10/252): كتاب اإلكراه(ادات الزيوالنوادر  -9

هي مثانية كتب وجهها إىل أشياخه من املدنيني، وبن عيسى أسئلته اليت  إبراهيمزيد عبد الرمحن بن  وكتب مجع فيها املؤلف أب: مثانية أيب زيد -10
املذهب، ص  صطالححممد إبراهيم علي، ا. 4/258: عياض، املدارك: حوهلا انظر .الوليد الباجي الكثري من االقتباسات وحفظ منها الفقيه أب

132.  
 .>> له_ << : ب -11
  .>> أمره_ << : م 12
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حانث، إال أن خياف إن مل حيلف عاقبه يف بدنه، فال و فه 1يعرف موضعهو هوحلف له فموضعه، 
  . شيء عليه من ميينه انتهى

حج، و ، أدعتق عبو طالق زوجته، أو أ إخراج مال يف الكفارة،3عليه املوجب عليه2فحكمه
  . م على اليمنيوحنوه مما يشق عليه فعله، دليل على أنه ال جيب القدو صيام، أو أ

  . لذا حكموا حبنثهوفألنه قدوم على معصية، ألنه حيلف على الكذب، : أما أوال
عصية ليخلص أنه ال جيب عليه فعل امل 4قد تقدمو ،فإللزامه ما يشق عليه باحلنث: أما ثانياو

تقدم أيضا أنه ليس أخذ مال وجيب عليه فعلها لتخليص غريه،  5فأحرى أال ،نفسه من القتل
  .شخص لتخليص أخر بأوىل من العكس، فأحرى إدخاله يف مشقة فادحة

إن عنيتم غريها مل و ،إن عنيتم قدرة شرعية ؛فقولكم يف الصغرى قادر على حقن دم مسلم
. ق الكربى كلية، فال ينتج القياس لفوات شرط إنتاج الشكل األولعند هذا ظهر منع صدو، 6يفد
احملرم 7إن أردمت بكل ما ميكن حفظه حىت بفعل ؛قولكم يف دليلها إن اهللا أوجد حفظ دم املسلمو

خالف ما اشترط يف و هوإال لزم حفظه مبا يؤدي إىل مفسدة أعظم منه، و ،كائنا ما كان فممنوع
ال نسلم أن اليمني وإن عنيتم مبا يسوغ شرعا فمسلم، و. ن تغيري املنكر، ألن هذا م8تغيري املنكر

دليلها و حمل الرتاع، فبان منع صدق الكربىو إذ ه ؛الكاذبة منه كما قلتم إا هنا متعينة فتجب
  . 9كليني

ما معىن ما وقع يف و !وماله إذافما معىن الواجب من محاية نفس املؤمن، : فإن قلت
إن و: من قوله اللحميالذي تقدم يف نقل  مطرفوابن املاجشون و مالكقول حني ذكر 10النوادر

كانت ميينه و فل. احلنث انتهى هلزموإمنا أراد أن يغيبه بيمينه، فقد أجر و كان آمنا على نفسه

                                                
انتقال نظر حلوايل  >> موضعهيعرف  وهو هفحلف ل... سأله عن رجل وكذلك لوإمنا يعذر يف الدراية عن نفسه، وحانث،  وفه_ << : م -1

  .>> حانث وفه<<  : سطرين يف عبارة
  .>> فحكمهم<< : ب، ح، م، ل -2
   .>> عليه_ << : أي >> فحكم املوجب عليه<<  : ر -3
  .>> تقرر<< : ب -4
  .>> أن ال<<  :ب، م -5
  .>> يقرر<<  : ر -6
  .>> بالفعل<< : ب -7
  .>> تغيري املنكر<< : انتقال نظر يف عبارة>>  ألن هذا من تغيري املنكر_ << : ر -8
  .>> كليان <<: ب -9

  .10/309): كتاب اإلكراه(الزيادات والنوادر  -10
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كيف اجلمع بني كالم و، 1غموسا حمرمة كما ذكرت ملا أجر، ألن األجر ال يكون على فعل احملرم
اخلامس كذب الرجل يف دفع مظلمة عن و: ملا قسم الكذب 2املقدماتيف  قولهوهذا  ابن رشد

يعلم و عنده؟ أو فسأله عنه هل ه ،ضربه ظلماو ممن يريد قتله، أ 3أحد، مثل أن خيتفي عنده رجل
فيه من حقن  5واجب، ملا جاء مستقرا، فهذا الكذب 4ال أعلم لهوعندي و ما ه: مستقره فيقول
  . دتهالدفع عن شو دم الرجل، أ
الواجب من محاية املؤمن يف مثل هذا املوطن الكائن من املسلمني الدفع عما أذن : قلت
رمقه إن  7ماله مبا ال كبري ضرر فيه على املنقذ كمواساته مبا ميسكونفسه 6من إنقاذ ،الشرع فيه

و هو، 8خرهاو آهووجدت الشروط، مث بقلبه و إن قدرالدفع عنه بيده إن قدر، مث بلسانه و احتاج
 ال جيب عليه ذلك، ألنه منهى عنه بالنصوص الصرحية ؛الذي ال يقدر عليه إال باحللف الكاذب

 9جتشموال يقدر إال بقلبه، لكنه إن تكلف هذه املشاق و عليه يف احلنث غالبا مشقة فادحة، فهو
من حتمله ولتخليص املسلم كان مأجورا من هذا الوجه  ااحللف قصد 10القدوم على النهي عن

كاملصلي يف الدار  12إمنا على القدوم على احللف الكاذبو .11النوادرشقة احلنث كما نقل يف م
عكس احلالف  13هذاوليس أجره من جهة اليمني، و ،حنوه من املسائل اليت هلا جهتانواملغصوبة 

لئن سلمنا أن و .يأمث على فعلهوعلى معصية، فيجتزئ على فعلها قبل أن حينث، فإنه يرب يف ميينه 
، لكن ال 1للحلف 14أن ال أجرومن أجر حالفها الشيخ اليمني يف مثل هذا املوطن ال حترم ملا نقل 

                                                
  .>> احملرم_ << : ب 1
كتاب حيوي  ":التحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املشكالتواملقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات " -2

اصطالح املذهب، ص : انظرأبرز فيه بلوغه درجة االجتهاد املذهيب املطلق،  ،)هـ520ت(ة سحنون لصاحبه ابن رشد اجلدر تأمالت حول مدون
 . مرارا املقدمات مل نتبني قول ابن رشد هذا رغم االطالع على كتابو، 316-315ص 

  .>> رجل_ << : ر -3
  .>> له_ << : م -4
  .>> جاء_ << : ل -5
  .>>إنقاص << : ح -6
   .>> يسدد<< : م -7
وذلك أضعف  فبقلبهمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع ﴿: -سلموصلى اهللا عليه –قوله مصداقا ل 8

  .44، ص 78 :رقم): باب كون النهي عن املنكر من اإلميان(صحيح مسلم، كتاب اإلميان  :انظر .﴾اإلميان
  .12/100): جشم(العرب  لسان: انظر. جتشم األمر، إذا تكلفه على مشقة: جتشم -9

  .>> على<<  : ب -10
  .10/309): كتاب اإلكراه(الزيادات والنوادر  ابن أيب زيد، -11
  .>> إمنا يف القدوم على احللف الكاذب<< : ل   .     >> لف الكاذباعلى القدوم على احل آمثا<< : ب -12
  .>> هكذاو<< : م -13
  .>> أجر_ << : ح، ل -14
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بني الندب، فيحمل كالم ويرتقي إىل أحد الوجوب، ألن األجر قدر مشترك بينه  2نسلم أن احللف
ب إمنا جتوال حرج على تارك املندوب، وهذه اليمني مندوب إليها  3الذي نقلتم على أن ابن رشد

  . مع كوا ليست حبرام ملا على احلالف يف ذلك من مشقة احلنث
بل من بأن حيمل وجوب الكذب ملقدمات كالمه يف اوهذا  ابن رشدجيمع بني كالم  4هذاو

ن مل وإ: حيمل عدم الوجوب املستفاد من قولهومشقة احلنث فيه،  5ءفاعلى ما ال ميني معه، النت
 6]تعاىل[ اهللا و ،معه إىل اليمني، ملا فيه من مشقة احلنث على الكذب احملتاج ؛يفعل فال حرج

  .  اعلم
حني تكلم ذا الكالم الذي نقلتم عنه، مل أقف على قول قائل يف ابن رشد انظر قول و

كما ذكرنا،  7النوادرمبا يفعل يف نفسه، مع أنه منقول يف و اإلكراه على اليمني بأخذ مال الغري، أ
و يف غريه من قتل، أ 9اختلف يف إكراه املرء مبا يفعلو: فقال 8النذوروان يف األمي ابن حمرزنقله و

إىل  قاسمالابن و مالكذهب و .أشهبمذهب و هوضرب مربح، فقيل إكراه يدفع حكم اليمني 
و غريه ما هو سئل عمن عنده ليقتل ظلما، فحلف بطالق امرأته، أو من هذا لو. أنه غري إكراه

  . على هذا السبيل انتهى ، فإم اختلفوا فيه10عنده
  11]من علق فعل طاعة على إرادة شخص لزمته[  46ن

حج إن شاء زيد، فإن و صوم أو هللا علي صالة أ: عمن قال] ابن مرزوق[ أيضا  وسئل
ن ـاد مـيستفود، ـاء زيــزوم إن شــعدم الل 13يةـــللشافع 12وصــاملنص

                                                                                                                                                   
  .>> احلالف<< : ح -1
  .>> احلالف<< : ل -2
  .>> أن_ << : ب -3
  >> كلوبذ<< : ر     .>> وذا<< : ب -4
 >> كالمه يف املقدمات بأن محل وجوب الكذب على ما ال ميني معه النتفاءوهذا جيمع بني كالم ابن رشد هذا ومشقة احلنث _ << : م -5

   .>> مشقة احلنث<< : انتقال نظر يف عبارة
  .اإلصالح من باقي النسخواملعقوفني مفقود يف األصل،  القوسني ما بني -6
  .10/309): كتاب اإلكراه(الزيادات والنوادر  -7
 .والنذور من التبصرة على ما يبدوكالم ابن حمرز من كتاب األميان  -8
  .>> لفع<< : م -9

  .>> عندهم<< : ح -10
    !واملسألة مفقودة يف نشرية حساين، 88-2/85): النذورون نوازل األميا(عيار يف امل ومطابق ملا هالعنوان  -11
  .>> املنصوص_ << : ب -12
م، 1998بريوت  ،1ط دار الكتب العلمية، ي، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب،زكريا األنصار: عند قول الشافعية على سبيل املثال انظر -13
  .168، دار الفكر، بريوت، ص 11يز، جعبد الكرمي الرافعي، فتح العزيز شرح الوج.     288، ص 1ج
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كل عبادة ألجلهم باطلة، ألن احلامل وس شكل، ألن هذه عبادة ألجل الناو مهواللزوم  1املدونة
أما بيان الكربى فالشريعة و. هذاو ألجلهم إال حن 2ال معىن إليقاع العبادةو له عليها مشيئة فالن

اجلهاد، و نعم ميكن أن يكون املانع من احلج مثال، أ. اإلخالص 4، بأن من شروط العبادة3طافحة
بوين، فيعلق الولد شيئا من هذه العبادات على على قلب األ ]ظ 54[ صوم الدهر احملافظة و أ

مل تتعني متأكدة طاعتهما يف ترك هذه املذكورات ما مشيئة أحدمها، فإذا شاء لزمه ذلك، فإن 
  . فمشكل 5إن عمو على هذا فواضح املدونةجدا، فإن محل ما تقتضيه 

وله يف األميان اللزوم كما ذكرمت، من ذلك ق املدونةاحلمد هللا، ال شك أن مقتضى : فأجاب
قال يف ذلك إن شاء فالن، مل و لوال صدقة، وال مشي وال عتق و ال استثناء يف طالقو: 6النذورو

  . يلزمه شيء حىت يشاء فالن انتهى
: 7من ذلك قوله يف العتق األولوشاء فالن، و إن شئت أ: من ذلك متليك املرأة بقوله هلاو
أردت، حىت و ، أ9شئتو ، أ8هويتو رضيت، أ عمن قال ألمته أنت حرة إن ابن القاسم وسئل

  ذلك؟  10مىت يكون هلا
إن قال هلا و: إن قاما من جملسهما، مثل التمليك يف املرأة، مث قال بعدوذلك هلا : 11فقال

  قال إن 13لوويشاء فالن، و ما شاء، أ 12شاء فالن مل تطلق حىت ينظر إىلو أنت طالق إن شئت، أ
  

                                                
املدونة : وانظر كذلك ،"أرأيت إن قال علي املشي إىل بيت اهللا إن شاء فالن: قلت: "قال سحنونحيث ، 1/469): كتاب احلج الثاين(املدونة  -1
  .لفظفس الوبن، 1/564): األولكتاب النذور (
 .>> العبادات<< : ح -2
  .لمل نتبني املقصود ذا القو -3
 .>> العبادات<< : ح -4
  .>> عمم<< : ر، ل   .>> "عمهم<< : ب -5
  .1/564): كتاب النذور األول(املدونة  -6
  .2/406): كتاب العتق األول(املدونة  -7
  .>> هربت<< : م -8
 >> شئت وهويت أ وأرضيت  وسئل ابن القاسم عمن قال المته أنت حرة إن: ن ذلك قوله يف العتق األولموشاء فالن،  وأ_ << : ح -9

   .>> شئت<< : انتقال نظر حلوايل سطرين يف كلمة
  .>> هلذا<<  : م -10
 .>> فنقول<< : ب -11
  .>> إىل هنا<< : ر    .>> إىل_ << : م -12
  .>> وإن<< : ح -13
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طالق إن شئت، على : أعين قوله ؛مل تقع هذه يف الكتابو. ا انتهىطلقت مكاوشاء اهللا مل ينفعه 
  . أن اإلسناد للمتكلم إال هنا

  على لزوم املعلق على مشيئة فالالعتق من النذر، حىت يذكر دليالوليس الطالق : فإن قلت
  . مبشيئتهو

عتق الو الطالقوالنذور و: 1ابن احلاجبأال ترى إىل قول  .بل حكم اجلميع واحد: قلت
غريه، و ابن بشريكذلك نص عليه و. هي يف التحقيق تعليق انتهىوعلى صفة فيهن تسمى ميينا، 

  . 3البن اجلالبومثله . 2هذا أيضا من النصوص الدالة على لزوم مثل هذا النذرو
إن شفا : بني ما ألزمه الشافعية من قوهلموإذ ال فرق بينه  ؛ال إشكال يف لزوم مثل هذا النذرو
يلزمه إن وقع  6الوقوع حمتمله، فكما 5معلقا على جمهول 4]حلفا يف كونه[ ضي يف كونه اهللا مري

كان الصوم و لوشفاء املريض، يلزمه إن وقعت مشيئة زيد، ألن كل منهما وقت للصوم امللتزم، 
عندما يشاؤه زيد لزيد، لكان الصوم عندما يشفى املريض، لشفاء املريض، لكن الصوم لشفاء 

أصوم هللا إن شاء وإمنا املعىن أصوم هللا إن شفي املريض، وعىن له، فكذلك الصوم لزيد، املريض ال م
هللا علي أن أصوم، يلزمه الصوم هللا : أن من قال8هللا ملشيئة زيد ذلك، كما 7زيد ذلك، فالصوم

نفس امللتزم، كذلك صومه هللا إن  و الذي ه ؛عبادة ألجل الناس 9كما ال يعد ذلكو. ملشيئته إياه
ل زيد على أن يشاء عنه من وكَّقصارى األمر أنه و. زيد ذلك، ال يعد ذلك عبادة ألجل زيد شاء

  .أن يشاءهو الصوم ما يصح له ه
باب النذر كله من ذلك، ألن عبادة اهللا إما بإلزام وفهذه عبادة اهللا ألجل مشيئة الناس إياها، 

ه مقام أنفسهم يف اإللزام فالنذور عبادة هللا من أقاموو، أ]بإلزام الناس أنفسهم إياهاو أ[ اهللا إياها، 

                                                
  .128، ص)النذوروكتاب األميان (ابن احلاجب، جامع األمهات : انظر -1
  .>> النذور<< : ر -2
بالطالق واليمني باهللا تعاىل و: "، حيث قال2/92: بصري، التفريعالب الابن اجل :انظر .الصواب ما أثبتناو ،>> ابن احلاجب<< : ر -3
  ."الء مبرتلة واحدةيغري ذلك من األميان يف اإلوبالصدقة وبالعتاق و
  .اإلصالح من باقي النسخو ،مفقودة يف األصل -4
 .>> حلف يف كونه<< + : أي >> نه معلقا على جمهوليف كونه حلف يف كو<< : ر -5
  .>> كما<< : م -6
  .>> كذلك<< + : أي >> كذلك فالصوم<< : ل -7
  .>> كذلك<< + : أي >> كذلك كما<< : ل -8
ال << :  عبارةانتقال نظر يف >> نفس امللتزم كذلك صومه هللا إن شاء زيد ذلك، ال يعد ذلك وذلك عبادة ألجل الناس الذي ه_ << : ر -9

 .>> يعد ذلك
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الناذر  1كان هذا النذر فادحا امتنع اإلتيان بالنذر مطلقا، شاءهو فل. ألجل مشيئة الناس إياها
  . شاءه له غريهو لنفسه، أ
إمنا العبادة اليت متنع ألجل الناس ما يقصد ا التمليك للمعبود كالكفار الذين يعبدون و

هي عبادة املرائي الذي يعبد لتحصيل مصلحة من وثوابا منهم، 2ما يقصدو ناس، أاملخلوقني من ال
فقولكم يف الصغرى هذه عبادة . ال يريد بعبادته ثواب اهللا خالصاودفع مفسدة منهم و الناس، أ

املرائي فممنوع، كون هذه العبادة و أي عبادة الكافر ؛املعنيني 3إن عنيتم بأحد هذين ؛ألجل الناس
إن و. حكم الكربى إن أردا بأحد هذين املعنيني مسلموعلى مشيئة زيد من أحد النوعني،  املعلقة

ال ينتج القياس لعدم تكرر الوسط، وأيضا، 4عنيتم كوا هللا إال أا معلقة على مشيئة الناس فمسلم
  . إن أردا ذا املعىن فممنوع5و

   .الشريعة طافحة، بأن من شرط العبادة اإلخالص: قولكم
ال مع وال على االنفراد  ،بالعبادة غري اهللا6ال يريد العابدألكن معىن اإلخالص  ،صحيح: قلنا
يصلي هللا، لكن جعل وقت تلك العبادة املخلصة هللا  و هنا، فإنه إمنا يصوم أو كذلك هوالشركة، 

ملغالطات ال غبار عليه، فقد الح أن هذا القياس من او، 7نذر صوما يأيتو مشيئة زيد إياها كما ل
قولكم ألجل الناس، فإن معناه يف الصغرى ألجل و هوأن الغلط نشأ من إشراك لفظ الوسط و

يف الكربى أن و هو .على هذا املعىن ال يسلم حكمها إالوال يصح لغري ذلك، ومشيئتهم 
إال بأحد املعنيني املمنوعني يف الصغرى، فال تالقي بني املقدمتني  10حكمها ال يصلح9يسلم8من
إن أخذ يف الكربى باملعىن الذي و ،11سلم حكمهما، إذا لتباين معىن الوسط فيهما، فال تنتجانامل

  ألجل الناس، مل يصح : إذا ظهر تعدد معاين قولكموسلم أخذه به يف الصغرى فحكمهما ممنوع، 

                                                
  .>> شاء<< : ر -1
  .>> يقصد_ << : ر -2
  .>> هذه<< : م -3
  .>> فممنوع<< : ر، م -4
  .>> و_ << : ر -5
  .>> العباد<< : ر، م -6
  .>> فأتى<< : ح -7
  .>> من_ << : ح -8
  .>> سلم<< : ب، ل -9

  .>> يصح<< : ب، ل، م -10
  .>> ينتجان<< : ر -11
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 كانت العبادة ألجل مشيئةو لوهذا، و ال معىن إليقاع العبادة ألجلهم إال حنو: احلصر يف قولكم
إذ ال فرق يف امتناع  ؛الناس متنع اإلخالص ملنعت منه مشيئة األبوين يف الصور اليت استثنيتموها

اهللا جل جالله، بني األبوين و هومع املعبود حبق، 2فيهامشاركتهم 1إخالص العبادة للناس، و
  . يف غاية الوضوحو هوغريمها و

  .  سبحانه، ال هلمامنه هللا 4عند مشيئة األبوين ما منعنا 3العبادة: فإن قلت
  .تعاىل، ال لزيدهللا 6العبادة عند مشيئة زيد5كذاو: قلت

هذا ال وكل زيدا على أن يشاء عنه ويف حبثكم أن قصارى األمر أنه  7جرى: فإن قلت
، ألن حقيقتهما نيابة 8ال ظهاروالوكالة ال جتوز يف مثل ميني ويصح، ألن النذر من باب األميان، 

باق على احلكم  11حينئذ فاإلشكالو، 10اليمني مما يتعني فيه املباشرةوباشرة فيه امل 9فيما يتعني
ذا االعتراض املذكور هلا وإمجوابكم مل يتم ذا القدح، ،12، أما ملا ذكر أوالاملدونةالذي ذكر يف 

  .اآلن
إمنا وإمنا ذكرناه تأنيسا، واملعتمد يف اجلواب و ما ذكرناه من أمر الوكالة ليس ه: قلت
فسرناه ملا ال  ]و55[قدوا حتقيق معىن العبادة ألجل الناس الذي جاء اإلشكال من إطالقه معتمدن

أيضا فاليمني اليت ال تصح فيها الوكالة هي اليت حيلفها اإلنسان على صحة ما و. إشكال فيه
. عليه 15حقيقة ما حيلف 14ال يدري الوكيلو 13يعتقده، فهي متضمنة للخرب عن فعل غري الوكيل

                                                
  .>> أو<< : ر -1
  .>> مشاركيهم فيها<< : ح -2
  .من الناسخجلي  وسه >> يف غاية الوضوح فإن قلت العبادة وهوغريمها، واهللا جل جالله، بني األبوين  وهومع املعبود حبق _ << : ح -3
  .>> منعا<< : ر -4
  .>> وكذلك<< : ح، ل -5
  .>> زيد_ << : ح، ل -6
  .>> جرى_ << : ر -7
  .>> طهارة<< : ل ح، -8
  .>> تتعني<< : ل -9

  .>> املباشرة<< : انتقال نظر يف كلمة >> اليمني مما يتعني فيه املباشرةو_ << : ح -10
  .>> فال إشكال<< : ر -11
  .>> أن ألن<< : ل      .>> ألن وأ<< : ب -12
كذلك مبعىن احلافظ  وهوأقيم مقام النفس يف التصرف،  منومن فوض إليه التصرف، أ ؛وكالء عكسر الكاف، مجو وبفتح الوا: الوكيل -13
  .509معجم لغة الفقهاء، ص  . 11/734): وكل(لسان العرب: انظر .الذي يتصرف لغريه لعجز موكلهو الكفيلو

  .>> الوكيل<< : انتقال نظر يف لفظة >> ال يدري الوكيلو_ << : ل -14
  .>> حلف<< : ب -15
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كما صحت و، 1ابن احلاجبيف احلقيقة تعليق كما ذكر و إمنا هوذر فتسميته ميينا جماز، أما النو
لنيابة ا 3اليت متتنع فيها2أيضا فاليمنيو .العتق، كذلك تصح فيهوالنيابة فيما ذكر معه من الطالق 

علقت النيابة يف حتصيل ما  4إمناوأما هذه فمنعقدة، قد عقدها املوكل، هي اليت يعقدها الوكيل، و
ابن كتاب و، 5العتبيةانظر هل يعارض قول أهل املذهب ال نيابة يف اليمني مع ما وقع يف وعليه، 
  . 8مييين يف ميينكو مييين يف ميينك، أو 7، من لزوم اليمني ملن قال لغريه، احلف يل6املواز

  9]من نذر صالة ركعتني جالسا، جاز له القيام[  47ن
جاز له أن : 11ابن شاسذر صالة ركعتني جالسا، قال عمن ن] ابن مرزوق[ أيضا  10وسئل
مرجوح و هوفلم لزم املشي   !قد يقال مل ال يلزم القعود كما لزم املشي يف احلج؟ .يصليهما قائما

يقال راجحية القيام جممع  12إال أن !القيام؟ مرجوح إىلو هومل يلزم القعود وبالنسبة للركوب، 
ى أنه يتخرج يف هذه اخلالف الكائن يف غسل الرأس بدال ما أروعليها، خبالف رجحان الركوب، 

  . القيام هنا مشروعومن مسحه يف الوضوء، ألن غسله يف الوضوء غري مشروع 
احلمد هللا، إمنا جاز لناذر الصالة جالسا أن يصلي قائما، ألن القيام للصالة يف حمله : فأجاب

على املصلني، ترغيبا يف حتصيل األجر التوسعة وإمنا اجللوس كالرخصة وهي اهليئة املطلوبة، 
على 14مع ذلك فأجر اجلالسوحتريضا على االستكثار منها، والعظيم موقعها من الدين 13بالعبادة

                                                
  .128، ص )والنذوركتاب األميان ( ابن احلاجب، جامع األمهات -1
  .>> اليمني<< : ب -2
 النيابة<< : انتقال نظر يف لفظة >> أيضا فاليمني اليت متنع فيهاو ،العتق كذلك تصح فيهوالنيابة فيما ذكر معه من الطالق _ << : ر -3

<<.  
  .>> وإما<< : ر -4
النوادر  ابن أيب زيد، :كذلكو .6/205): كتاب األميان بالطالق الثالث(والتحصيلالبيان : اجلد رشد ابن :هذا القول عند انظر -5

  .4/293): النذور الرابعوكتاب األميان (والزيادات
  .4/294): النذور الرابعوكتاب األميان (لزيادات در وااوابن أيب زيد، الن -6
  .>> يل_ << : ب، ر، ل،م -7
  .>> ينك يف مييينمي ومييين يف ميينك لزمته، أواحلف << : ب -8
 !املسألة مفقودة عند حساينو، 89-2/88): النذورونوازل األميان (املعيار يف  والعنوان مطابق ملا ه -9

  ".ل" من هنا يبدأ ضمور احلرب األمحر غالبا يف النسخةوممحية متاما،  >> سئلو_ << : ل -10
نذر احلج  ولو: "دة فيما تعلق بنذر احلج بقولهني، لكن هناك نصوص عديفيما خيص نذر صالة ركعت عند ابن شاس مل أعثر على نص صريح -11

  .1/550): كتاب النذور(ابن شاس، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة : انظر ."ماشيا لزمه، ألن املشي طاعة
 .>> ألن<< : ل -12
  .>> بعبادة<< : ر -13
  .>> اجللوس<< : ر -14
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أجر، فأتى مبا حيصل له أجرا كامال فقد أتى  1فمن نذر ما حيصل له نصف ؛النصف من أجر القائم
له القيام، فله ذلك، وإمنا افتتحها جالسا مث شاء  هلذا أيضا مل خيتلفوا إذاو .زيادة ال حمالةوباملطلوب 

منع و، كما أن له ذلك ابتداء، ابن القاسم 2اختلفوا يف العكس وهو إذا افتتحها قائما فأجازه
ملا كان يف الصورة األوىل و .من األصل إىل الفرعو 3، ألنه انتقل من األعلى إىل األدىنأشهب

التنظري باملشي واجلواز، ألا احلالة املطلوبة ابتداء،  متنقال من الفرع إىل األصل، اتفقا على
صود بنفسه كما قصد أصل مق5أصال لألخر، بل كالمها4إذ ليس أحدمها ؛الركوب ال يستقيمو

النفل كما اختلف يف األفضل من احلج و. إمنا وقع اخلالف يف األفضل منهمااألخر، و
العكس، و جيزئ ناذر احلج الغزو، أ 7كما الو ،ذلك من العبادات املتفاضلةو حنوالنفل و6الغزوو

ألن من نذر عبادة مرجوحة الركوب، ألن كال أصل يف نفسه و كذلك ال جيزئ نادر املشي
ما 9مبجردواملخالفة هلا يف اجلنس،  8بالنسبة إىل عبادة أخرى ال تتضمنها ال جيزئه اإلتيان بالراجحة

اإلتيان بأفضل ثري من العبادات، جلواز تركها وك إال ملا حتقق اللزوم يف نذرفيها من الرجحان، و
كالصوم باملشي ملا فيه من إتعاب النفس  10]تثبت[ والركوب مع املشي كذلك، ألن القربة . منها

إراحة النفس، لالستعانة بالركوب ملا فيه من بذل املال والقربة وملا فيه من التواضع وغري ذلك، و
  . غري ذلكوعلى عبادة أخرى 

كان مدرك جواز القيام يف و نعم ل. ملا ذكرمت يصح، فال 11تنظري بالغسل مع املسحوأما ال
مع 12زيادة بالغسللوس، أو كونه أتى فيه بالواجب وهذا الفرع كونه راجحا بالنسبة إىل اجل

أما باعتبار الرجحان فمنها ما . صح التنظري به، ألمكن ختريج اخلالف فيه من مسائلو املسح، ل

                                                
  .>> نصف_ << :  ب -1
  .>> فأجاز<< : ب -2
  .>> لألدىن<< : م -3
  .)ممحية(ضمور  >> إذ ليس أحدمها_ << : ب -4
   .>> كال منهما<< : ر -5
  .>> النحر<< : ر -6
  .>> ال_ << : ر -7
  .>> ال جيزئ إال اإلتيان بالراجحة <<: م -8
  .>> ارد<<  : ر    .  >> رد<< : م، ح -9

  2/89: اإلصالح من املعيارويف مجيع النسخ،  ما بني املعقوفني سقط 10
  .>> الغسل<< : ر -11
  .>> كالغسل<< : ب، ح، ر، ل، م -12
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[ فيه و التزم املشي إىل غريها مما هواليت يلزم نذر املشي هلا  1حد املساجد الثالثةكان يف موضع أ
هنا أن يصلي  3، يلزمه2]فيهو إن كان أفضل مما هوفيه و منها، فعلى القول أنه ال يأيت غري ما ه

  . جالسا
العمرة  أن 4من نذر املشي إىل مكة حاجا: هلموفمنها ق ،زيادةوأما باعتبار اإلتيان بالواجب و

الشاذ جيزئه، فعلى املشهور هنا ونواه معتمرا هل جيزئه احلج أم ال؟ املشهور ال جيزئه و ال جتزئه، فل
و يعوض من جنسه إن بلغ، أو، فإنه يبيعه 6معينا مما ال يصل5منها من نذر هدياو .يصلي جالسا

من هذا و، أفضل على األصح، فعلى القول الصحيح يصلي جالسا، إىل غري ذلك من املسائل
  . فأعطى بعريا 7اخلالف فيمن وجب عليه شاة يف مخس ذود

 ،من كان فرضه التيمم خلوف املوت إن اغتسل لعلة8هل يتخرج فيها اخلالفو: فإن قلت
  . مشقة الغسل9فتجشم ،الربدو أ

جزائه بعد وقوعه للخالف يف النهي، إإمنا اختلف يف والغسل هنا منهى عنه،  10ألن: قلت
  . فيه 11ليس القيام مبنهى عنه، بل مرغبوفساد، أم ال؟ هل يقتضي ال

  
  
  
  

                                                
صلى اهللا عليه –املسجد األقصى مصداقا لقوله واملسجد النبوي و املسجد احلرام: هي ةواملساجد الثالث .>> املساجد الثالث<< : ب، ر -1

احلديث ذا اللفظ عند مسلم، : انظر .﴾مسجدي هذا ومسجد احلرام ومسجد األقصى :مساجد ال تشد الرحال إال إىل ثالثة﴿ : -وسلم
  .722، ص 1397، رقم )الباب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد(كتاب احلج 

   .اإلصالح من باقي النسخو، >> فيه ومما ه<< : املعقوفني سقط يف األصل النتقال النظر يف عبارة القوسني ما بني -2
  .>> فلزمه<< : ح -3
  .>> جالسا<< : ل -4
): هدى(لسان العرب: انظر .وغريهامن النعم ) مكة(ما يهدي إىل احلرم  :اصطالحاوسكون الدال، ما يقدم من غري مقابل، وبفتح اهلاء : اهلدي -5

  .367القاموس الفقهي، ص .       493معجم لغة الفقهاء، ص .      15/353
  .>> مما ال حيصل<< : ر    .   >>  يصلإمنا ال<< : م -6
جعل الناقة الواحدة  ﴾؛ليس يف أقل من مخس ذود صدقة﴿ : حديثذكر ابن منظور و .القطيع من الثالثة إىل العشرة ؛ذود من اإلبل: الذود -7

 .3/167): ذود(لسان العرب : انظر .ذودا
  .من الناسخو سه >> ل يتخرج فيها اخلالفهو: عليه شاة يف مخس ذود فأعطى بعريا، فإن قلت_ << : ر -8
  .>> ميحسف<< : م -9

  .>> ال<< + : أي >> ال ألن<< : م، ر -10
  .>> مرغوب<< : ح -11



 

 266

  1]من قال علي أن أصوم هذا الشهر يوما أجزأه صوم يوم واحد[  48ن
من و، ابن سحنونيف كتاب و، 3أيب إسحاق التونسيعن قول  ]ابن مرزوق[ أيضا  2وسئل

كالمه هذا واضح، ألن . قال هللا علي أن أصوم هذا الشهر يوما، فعليه أن يصوم يوما واحد منه
  . يوما بدل من الشهر

وهللا ﴿: عليه، ويشهد له قوله تعاىل قد أنكروخمصص 5أن بدل البعض4ابن احلاجب ذكرقد و
  .اآلية6﴾]من استطاع إليه سبيال[ على الناس حج البيت 

 8غالميو داري سكناهاو كوهبتك عبدي ماله 7كذا بدل االشتمالو: ينبغي أن يقالو
يف اقتصاره على بدل  ابن احلاجب يناقشف ،هذاو حنوخنلي مثرها ولبنها و وفها أغنمي صو خدمته

نسائي : قالو انظروا لو .البعض، إال أن جياب بأن بدل االشتمال يف معناه، فذلك سكت عنه
  . سكت وله أربعوفالنة، وطوالق فالنة 
فقيل يلزمه  ؛امهافالن، وله عبيد سووعبيدي أحرار فالن  :قولني يف القائل9ابن سهل وذكر
الذي يظهر رجحانه القول بأنه ال يلزمه إال عتق من مسى و. قيل بل الذي مسى فقطو ،عتق اجلميع

                                                
 أنه جعل ، غري390-1/378: كذلك يف نشرية حساينو، 99-2/89): النذورونوازل األميان (مقترح يف املعيار  والعنوان مطابق ملا ه -1

 !28: املسألة يف املرتبة
  .قدره كلمة بياض >> سئلو_ << : ل -2
 نماما، تفقه بأيب بكر بن عبد الرمحكان جليال، فاضال، عاملا، إ) م1041/هـ 433ت ( إسحاقبن حسن ابن  إبراهيم: التونسي إسحاق وأب -3
 .خر علماء املغربآ إسحاق وأب دعواملدونة، و تعاليق على كتاب ابن املوازوبه تفقه مجاعة من أهل افريقية، له شروح حسنة وأيب عمران الفاسي، و

اصطالح املذهب، ص  .       108خملوف، شجرة النور، ص .        244قنفد، ص  ابنوفيات  .  769-4/766: املدارك ،عياض : انظر
207.  

الغاية والصفة والشرط وستثناء املتصل اال: املتصل ؛منفصلواملخصص متصل ... التخصيص قصر العام على بعض مسمياته : "قال ابن احلاجب -4
  .2/786: اجلدلويف علمي األصول  األملوابن احلاجب، خمتصر منتهى السؤل : انظر ."بدل البعضو
: من كل) اجلزء(أما بدل البعض  .بني متبوعهوالتابع املقصود باحلكم بال واسطة بينه  وهاصطالحا واخللف، والعوض : لغةالبدل : بدل البعض -5
العريب،  ومصطلحات النحومعجم (حممد مهدي عالم، اخلليل : انظر .قرأت الكتاب بعضه: بدل منه حنوأن يكون البدل جزءا حقيقيا من امل وه

  .126-125م، ص ص 1990، بريوت 1مكتبة لبنان، ط
  .97: ل عمرانآسورة  .انظر .واإلصالح من باقي النسخما بني القوسني املعقوفني سقط يف األصل،  -6
أعجبتين : وصفا طارئا يتصل باملتبوع على شرط أال يكون جزء منه حنو وأ ،تابع يعني أمرا عرضيا وهوأحد أنواع البدل، : بدل االشتمال -7

  .126حممد مهدي عالم، املرجع السابق، ص : انظرالوردة رائحتها، 
  .>> عبدي<< : ر، م -8
تفقه وسكن قرطبة و، أصله من جيان )م1093-1022هـ486-هـ413( األسدي بن سهل بن عبد اهللا غصباأل وعيسى أب: ابن سهل  -9

، حيفظ للرأي اكان حافظ ،"بنوازل األعالم اإلعالم" :له يف ذلك كتاب حسن مساهو، عارفا بالنوازل األحكاما، كان جيد الفقه، مقدما يف 
 .    352ص يب، بغية امللتمس، ضال. 2/415، ةالصلشكوال، بابن  :انظر .تويف بغرناطةوى بقرطبة ريل الشوومن كبار العلماء، واملدونة، 

  4/573: عياض، املدارك .       182-181ابن فرحون، الديباج املذهب، ص ص  .     122خملوف، شجرة النور، ص 
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النحويون 1ال يسميه ]ظ55[ إن كان هذا وخاصة، على ما تقدم من كون بدل البعض خمصصا، 
ر بأن هذا من يوجه القول األخو انظر هو .من جهة املعىن كالبدلو يتحتم فيه الرفع، فهوبدال 

  .ذلك ال يوجب ختصيصا على الصحيحو، 2باب موافقة اخلاص حكم العام
يف هذا، فذكر يف و اره يف علم األصول اتفق له سهبحعلى است 3الفخرمن الغريب أن و

م عا 5﴾رض﴿واملالئكة يسبحون حبمد رم ويستغفرون ملن يف األ :تعاىل4تفسريه أن قوله
خمصصة  8هي 7بل حقه أن يقول ،6آمنوا﴾ ويستغفرون للذين﴿: خيصصه قوله تعاىل يف غافر

   .اآلية9﴾منوا أن يستغفروا للمشركنيالذين آو كان للنيب﴿ما  :بنحو قوله تعاىل
هذا اليوم شهر افعليه أن يصوم مثل ذلك اليوم ثالثني  10، إن نذر أن يصومابن سحنونعن 

  . يوما
يلزمه صوم كل يوم [  11ببادي الرأي أنهالظاهر وفيه إشكال وغريه و التونسيقد سلم هذا 

أنه قال علي  14وبيانهمن شهر واحد فقط،  13]الذي أشار إليه يف نذره 12مسمى باسم  ذلك اليوم
هللا أن أصوم هذا اليوم شهرا، فشهرا منصوب على الظرفية، فكأنه التزم أن يصوم كل يوم مسمى 

  ل يوم مسمىـم يف أي شهر كان كباسم اليوم الذي أشار إليه يف شهر من الشهور، فإذا صا

                                                
  ".ل: "يف النسخة سيتكرر تباعاوبياض،  >> إن كان هذا ال يسميهوخمصصا _ << : ل -1
  .بياض >> قة اخلاص حكم العامباب مواف_ <<  :ل -2
، اإلمام املفسر، أصله من )م1210-1150/ هـ 606-544(عبد اهللا  وحممد بن عمر بن احلسن التيمي البكري، أب: الفخر الرازي -3

خطيب  ـب رفعكان حيسن الفارسية، وأقبل الناس على كتبه يف حياته  .تويف يف هراةوخراسان ورحل إىل خوارزم و يمولده يف الروستان طرب
  .6/313: عالمالزركلي، األ ، 45السنية، ص الذخريةجمهول، : انظر. ومؤلفات أخرىيف تفسري القران العظيم " مفاتيح الغيب"الري، أشهر كتبه 

  .بياض >> فذكر يف تفسريه أن قوله_ << : ل -4
  .5: سورة الشورى: انظر .يةاآلاختصار أللفاظ  >> املالئكة يسبحون حبمد رم إىل من يف األرضو <<: ر -5
  .7: سورة غافر -6
   .بياض >> منوا، بل حقه أن يقولآ_ << : ل -7
  .>>هي _ << : م -8
  .146، ص1985، بريوت 3، دار الفكر، ط27جخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، متام كالم ف: انظرو .113: سورة التوبة -9

  .بياض>> إن نذر أن يصوم_ << : ل -10
  .بياض >> ببادي الرأي أنه_ << : ل -11
  .>> كل مسي باسم ذلك اليوم<< : م -12
  .اإلصالح من باقي النسخوما بني القوسني املعقوفني مفقود يف األصل،  -13
  .>> سألهو <<: م -14
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قال اهللا علي صوم  2ذلك اليوم املشار إليه يف نذره فقد حصل يقينا الوفاء، كما لو 1باسم 
جعل مكان و ل 3كذلكو. يوم اخلميس شهرا، فإذا صام كل مخيس اشتمل عليه الشهر فقد أجزأه

حلف ألزورنه يوم و كما لنذره، ب ىفوالشهر عاما فصام كل مخيس يف العام، فإنه يظهر أنه قد 
قال هللا علي أن و لوالشهر، و نه يرب إذا كان يزوره كل مخيس يف العام، أإشهرا، فو اخلميس عاما أ

. أشار إليه يف نذرهمسمى باسم ذلك اليوم الذي  4أصوم هذا اليوم حيايت ألجزأه صوم كل يوم
  . انظروا ما عندكم فيهوهذا فتأملوا 

نقله و، 5ابن سحنونعن  التونسيتوجيه حكم الفرع الذي نقله الذي يظهر يل يف : فأجاب
يوما من  ؛7]يوما[ ، أنه إمنا ألزمه يف قوله هللا علي أن أصوم هذا الشهر 6النوادريف الشيخ عنه 

  : الشهر املذكور، ألن هذا اللفظ حيتمل ثالثة معان
بدل  ،بدال منه اليوموأن يكون هذا الشهر يوما، يوما من الشهر مفعول أصوم، : أحدها

  . أي يوما منه ؛العائذ حمذوفوبعض من كل كما ذكرمت 
  .الشهر املفعولو هذا هويوما مفعول أصوم، وأن يكون الشهر ظرفا لليوم، : الثاين
   .عكسه، وهو أن يكون يوما هو الظرف الواقع فيه الصوم، وهذا الشهر هو املفعول: الثالث

ملا كان املعىن الثالث حماال عقال تعني و .ذه املعاينال حيتمل اللفظ من حيث الظاهر غري هو
أما والالزم على كل واحد منهما إمنا صوم يوم واحد من ذلك الشهر، و ،احلمل على أحد األولني

ثالثني، ألن هذا اللفظ حيتمل  9أن يصوم مثل ذلك اليوم 8نذره أن يصوم هذا اليوم شهرا فإمنا لزمه
ن ــر مــي شهــــف 10افق اسم هذا اليومأن يكون معناه أصوم كل يوم يو

                                                
كل << : نظر يف عبارة انتقال >> باسم مسمىإليه يف شهر من الشهور، فإذا صام يف أي شهر كان كل يوم  الذي أشاراليوم _ << :م -1

 .>> يوم مسمى باسم
  .>> لو_ << : م ح، ر، -2
  .>> وكذا<< : ب،  ح -3
ثالث كلمات دار مقمن الناسخ، و وسه>>  ألجزأه صوم كل صوم... شهرا فإنه يربأ إذا كان يزوره كل مخيس  وعاما أ _ <<: ب -4

   .ممحية
  .>> ابن إسحاق<< : م -5
 كتاب   ،الزياداتوالنوادر  -6
  .اإلصالح من باقي النسخويف ب، وعقوفني مفقود يف األصل امل القوسني ما بني -7
  .>> زمهلأ<<  :ب -8
  .>>اليوم _ << : م -9

من  وسه >> أن يصوم مثل ذلك اليوم ثالثني، ألن هذا اللفظ حيتمل أن يكون معناه أصوم كل يوم يوافق اسم هذا اليوم _ <<: ح -10
 .الناسخ
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يكون شهر بدل من و أصوم مثل هذا اليوم مرة واحد يف شهر، أ 2ه، أوـكما ذهبتم إلي1الشهور
قاله بعضهم يف  ،املشهور من بدل البعض من الكلو ، عكس ما ه3هذا اليوم بدل كل من بعض

  ]الطويل: [ 4امرئ القيسقول 
    5 غداة البني يوم حتملواكأين                          

بدل البعض من الكل، على و أ ،6يكون بدل الشيء من الشيءو فجعل يوم بدال من غداة، أ
اليوم أكملت لكم ﴿: 7قوله تعاىلو حن ،فيهو أن يكون معىن اليوم الزمان اخلاص الذي ه

يكون و يوم، أشهرا مفعول أصوم، الواقع يف الوجيوز على هذا أن يكون اليوم ظرفا و، 8﴾دينكم
  انظر وفهذه سبعة معان حيتملها هذا اللفظ،  .املعىن أصوم من األيام املسمى باسم هذا اليوم شهرا

  

                                                
  .ألكثر من سطر من الناسخ وسه >> يف شهر من الشهور... ألن هذا اللفظ ،اليوم ثالثني<<  _: ل -1
 .>> و<< :  ر، م -2
فأولئك يدخلون اجلنة، وال يظلمون ﴿: املبدل منه بعضا مثل قوله تعاىلوتابع يكون البدل كال  وهوالبدل  أنواعأحد : كل من بعض بدل -3

حممد مهدي عالم، مرجع سابق، ص ص : انظر. يسمى أيضا البدل املقلوبو ،)61-60: مرمي( ﴾عباده بالغيبشيئا، جنات عدن اليت وعد اهللا 
126-127.  

امللك " يقال لهواملرار، يكىن أبا وهب  آكلمن بين  :)م545-497وحن/ هـ ق 80-130وحن(حجر بن احلارث الكندي امرؤ القيس بن  -4
أودعها وبالذهب  قيصر الروم أهداه حلة منسوجة أنيقال  ،يف اجلاهلية العربمن فحول شعراء  األوىلقة يف رأس الطب دع، القروحو ذو "الضليل

ابن قتيبة، الشعر : انظرلترمجته . ودفن قريبا منهاشهر ا، فاحتضر ببالد أنقره وبعدما اندس إليه من أخربه بأنه ذكر ابنته يف شعره  ،قاتالمسا 
أمحد بن األمني الشنقيطي، شرح املعلقات العشر وأخبار شعرائها، دار الكتاب العريب، . 56- 37، ص ص 1902 عة بريل، ليدن، مطبالشعراءو

  .2/11: الزركلي، األعالم .   24- 13م، ص ص2002/هـ1423بريوت
   ظلحن فت احلي ناقارمم حتملوا    لدى سيو نِيكأين غداة الب      : قوله متام البيت -5
                                    ارحتلوا       :وحتملوا       اد هناأر ما وهوالفرقة : البنيو     غدوات  عمج،  الصباح، الصحوةيف: الغداةو  
هذه يف حني جعله البعض بعد  ،الراجح وهوالقيس الشهرية يف املرتبة الرابعة ئ على اعتبار هذا البيت من معلقة امر والنحوالشعر  أهلدأب قد و*

هذا البيت من شواهد النحاة على بدل الكل من : "قال الشنقيطي. ت هذا البيت إىل غري امرئ القيسنسب اآلراءبعض  أن  إىلرينشواملرتبة، 
 األعلم الشنتمري، أشعار الشعر الستة   .5هـ، ص 1344، شرح املعلقات السبع، مطبعة السعادة، مصر ينعبد اهللا الزوزو وأب   :انظر ".البعض

فخر الدين : ت، يزي، شرح القصائد العشراترباخلطيب الت.    1/29): اجلزائر عاصمة الثقافة العربية(م2007وزارة الثقافة  :نشراجلاهلني، 
علي فاعور، دار الكتب العلمية، : تابن أيب اخلطاب القرشي، مجهرة أشعار العرب، .   25، ص2007اجلزائر: قباوة، الطباعة الشعبية للجيش

 . 25الشنقيطي، مر س، ص. 124، ص1992وتبري
أهدنا الصراط املستقيم، صراط الذين أنعمت ﴿: أحد أنواع البدل، وهو بدل مما كان طبق معناه مثل قوله تعاىل: بدل الكل من الكل -  6

مهدي عالم، املرجع السابق، ص  حممد: انظر. بدل املطابقة، البدل املطابق، بدل العني من العني، البدل املطلق: ﴾، وله تسميات أخرىعليهم
127. 

  .>> له تعاىلكقو<< : ب -7
  .3: سورة املائدة -8
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  .2اءدالبو 1هل يزاد عليها معىن يدل الغلط 
 3فعلى اعتبار املعىن األول الذي اخترمت أكثر ما يلزمه أن يصوم من أمثال ذلك اليوم املوافقة

على باقي االحتماالت غري السابع يلزمه أيام شهر و الثاين يلزمه واحد علىو ،له يف االسم مخسة
إال فقوالن على وبكماله من غري تعيني أيام مسماة، فإن صامه باهلالل أجزأه ناقصا على املشهور، 

إن  5]يوما[ أن يزاد على الشهر  4ينبغيو. نظر ظاهر يف استفادة هذا احلكم من االحتمال الثالث
على االحتمال السابع يلزمه ثالثون يوما مسمات باسم ذلك اليوم الذي و. ء فتأملوهصح بدل البدا

أقل ولفظ النذر ملا احتمل أكثر  7االحتمال السابع املفىت به دون غريه، ألن 6إمنا تعنيوأشار إليه، 
بع بطل ما عدى الساوالثاين، واالحتمال األول و هوبطل األقل، ألن الذمة ال تتيقن براءا به، 

احتمال كون اسم اليوم مقصودا، فال تربأ 8نه نفىأإن شاركته يف كوا األكثر، إال وأيضا، ألا 
 ،11يف غاية الوضوحو هواأليام املسماة 10تعينيو، ألنه يستلزم األكثر 9بالفتيا بهالذمة بيقني إال 

، فإمنا يلزمه 14أ باألقلأما على أنه يربو .أنه ال يربأ إال باألكثر 13يف هذه القاعدة12هذا على القولو
 .16االحتمال الثاينو كما هيف شهر من الشهور 15صوم يوم واحد من املسمى بذلك اليوم و

                                                
من أعظم اخللفاء العباسيني : لغلط حنوجييء البدل لتصحيح اوالذي يذكر فيه املبدل منه غلطا  وهوالبدل املباين،   أنواعأحد : لطبدل الغ -1

  .126، ص س مرالم، ع حممد مهدي: انظر .الرشيداملأمون بن املنصور، 
يتركه ولكنه ينصرف عنه املتكلم وأحد أقسام البدل املباين، حيث يذكر فيه املبدل منه قصدا  وهو ،اإلضرابيسمى كذلك بدل و: البداء لبد -2

  .126، ص املرجع نفسه: انظر  .سيارة سافر يف قطار،: جه إىل البدل مثليتوإثبات  وله بنفي أ يتعرضمسكوتا عنه من غري أن 
  .>> املوافق<< : م -3
  .>> وحيتمل<< : ر، م -4
  .النسخاإلصالح من باقي و ،املعقوفني مفقود يف األصل القوسني ما بني -5
  .>> تعني_ << : ر -6
 .ب حلوايل نصف صفحة، الحتجاا أثناء التصوير النسخة يف انقطاع حيصلمن هذه الكلمة  بداية>>  ألن<<  -7
  .>>ي بق <<: ر -8
  .>> باملفيت بهإال  <<: ر، م -9

 .>> تعنيو <<: ر 10
 .>> الوضع<< : ر -11
  .>> على هذا القولو<< :  ر -12
  .بياض >>عدة القا_ << : ل 13
  .>> باألقل_ << : ح، ل -14
  .>> و_ << : م 15
  .بياض >> االحتمال الثاين وه_ << : ل -16
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إن كان من و غاية يف احلسنو هويشبه أن يكون ما اخترمتوه أنتم استحسانا حكما بني حكمني و
  . ثالث 1إحداث قول
جيب وغريه، و أ ،بشرط غريه4نذر الصوم و مالككره و: 3يف الصيام2ابن احلاجب قال

ألكثر ففي براءته باألقل قوالن، مثل نذر شهر، و 5الوفاء بالطاعة منه، فإن كان اللفظ حمتمال ألقل
يف كالمه و .بغريه فيكمل انتهى 7أماوفيها إن صام شهر باهلالل أجزاءه ناقصا، و .6نصف شهرو أ
 9منهاو، 8على النص على أصل القاعدة إمنا املراد التنبيهوحتريره ونقله حبث لسنا اآلن لتصحيحه و

مل يكن لفظه نصا وللنادر نية 10إذا مل تكنو ه ]و56[قد علمتم أن هذا اخلالف إمنا و .يف األميان
  .يف هذا الفرع11يف شيء، بل حمتمل كما

غري ذلك من الفروع اليت ونذر يوما بعينه فنسيه و منها من هذا الباب ل: هلذا اخلالف نظائرو
إن كان يف وثالث ؟ و ، أوشك واحدة هومنها إذا حتقق الطالق و. يف هذا احملل اجبابن احلذكر 

يد األكل يف رالشك يف الفجر ملو ،شك يف احلدثومن تيقن الطهارة 13يشبههو .12ثبوته مغمز
وجه لزوم األكثر حتقق و ،، فيما زاد عليه15]لرباءة الذمة باألقل[ ، 14وجه الرباءة باألقلو ،رمضان

ي نسة بااللتزام، فال تربأ إال بيقني، ملن شك أصلي ثالث ركعات، أم أربعا؟ ومن عمارة الذم
   .ا مطلقا أن الشاه جتزئ، فاكتفى باألقليانظر هذا مع قوهلم فيمن نذر هدو !صالة ال بعينها

                                                
  .>> قوم<< : م -1
  .بياض >> احلاجبقال ابن  قول ثالث، إحداث_ << : ل -2
  .92، ص )كتاب الصيام(ابن احلاجب، جامع األمهات  -3
  .عند ابن احلاجب الصحيح ما أثبتناو >> أو<< : ح، ر، ل -4
   .>> كان اللفظ حمتمال ألقل _ <<: ل -5
  .>> شهر <<: انتقال نظر يف كلمة>>  شهرنصف  أو_ << : ح، ر 6
  .بياض >> اأموجزأه ناقصا أ_ << : ل -7
 .بياض >> النص على أصل القاعدة_ << : ل -8
  .>> مثلهاو <<: ل -9

 .>> تكن_ << : ر -10
  .>> بل حمتمل كما _ <<: ل -11
 :انظر . بما فيه من مغمز، أي ليس فيه عي: العيب، نقول وهومغامز،  عسكون الراء، مجوفتح امليمني ب: املغمزو   .>> مغمز_ << : م -12

  .444معجم لغة الفقهاء، ص   .     5/388): غمز( لسان العرب
 .>> ويشبه<< : ر، م 13
  .>> ألكلا<< : ر -14
  .اإلصالح من بقية النسخو، "ب"واملعقوفني سقط يف األصل  القوسني ما بني -15
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فيما  1اجلزئيةوأمسائها يف هذا احملل حمافظتهم على العدد ونظريه ما حافظوا عليه من عدد األيام، و
ما ضارعها من املسائل كما يف أول الوصايا وله مخسون، وا أوصى بعتق عشرة من عبيده، إذ

  . 3املدونةمن العتق األول من و، 2األول
أما توجيهكم لزوم صوم يوم يف اللفظ األول بأنه بدل وبسط التنظري ال خيفى، فال نطيل به و

  : وههذا الشهر ظرفا أحسن لوجوقد يقال إن جعله مفعوال، وفحسن، 
وال هواالشتمال و، 5، ألن ذلك حكم بدل البعض4أن البدل حيتاج إىل تقدير ضمري: األول
  .حيتاج إليه

هذا اإلعراب وخالف األصل، فادعاؤه حيتاج إىل دليل، و هوأن البدل ختصيص، : الثاين 
  . على األصل
ه عند النجاة إن كان حقيقتوأن يف هذا احلكم على تقدير البدلية نظر، ألن البدل : الثالث

، إال أن ذكر املبدل منه أوال قبل اإلتيان بالبدل يتعلق به حكم، 6التابع املقصود باحلكم ال واسطة
باألقل بعد اإلقرار باألكثر، كاإلقرار  9اإلقرار بالرافع، أو 8اإلتيان بالبدل بعد ذلك كتعقب 7فيبعد
ال أن هذه املسألة من ولوأال يقبل، التخصيص بالبدل مل يعرف لغري ابن احلاجب، فينبغي وسيما ال

على جعل اليوم واألصل رد املكلف فيها إىل نيته، لكان يف هذا احلكم مغمز وباب التربعات، 
  .من ذلك10هذا الشهر ظرفا، ال يلقانا شكومفعوال 

                                                
  .>> احلرية<< : ر، م -1
مل يسمهم بأعيام، والرجل يوصي بعشرة من عبيده أن يعتقوا  سألت مالكا عن: "ومنها قوله، 4/321): كتاب الوصايا األول(املدونة : انظر -2
  ...".عبداكان عبيدهم عدم مخسني و
عشرة من رقيقي : له مخسون رأسا فقالورجل بالعتق  أوصىأرأيت إن : قلت ملالك: "ومنها قوله، 2/409): كتاب العتق األول(املدونة  -3

  ."أحرار
ألن الذمة ال تتيقن براءا << : الذي استمر زهاء نصف صفحة يف اال "ب"اع املؤقت يف النسخة زوال االنقط إىل هنا>>  ضمري<<  -4
  .>> إىل تقدير الضمري.. .به
  .>> البعض_ << : ب -5
، 2ـ، جه1384/ م1964، مصر 14ة التجارية، طابن مالك، املكتب ألفيةعلى ين، شرح ابن عقيل ذاابن عقيل اهلم: عند هذا التعريف انظر -6

  .247ص 
  .>> يبعد<< : م    .>> فبعد<< : ب -7
 .>> كمتعقب <<: ح -8
  .>> و<< : ب -9

  .>> شيء<< : ب، ر -10
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فالن، من قال بعتقهم والذي رأى يف القائل عبيدي أحرار فالن و لعل هذا البحث الثالث هو
لعل هذا احلكم و. إن كان من التربعاتو يف العتق ذلك عنده لتغليب حق اآلدمي1ىتقوو ،مجيعا

الذي يناسب مذهب و هولزوم الطالق اجلميع، ألنه أقوى يف اعتبار اللزوم من العتق  2يف الطالق
و مل ينو امرأته طالقو مها إذا قال لنسائه إحداكن طالق، أو، 4يف املسألتني املشهورتني 3املصريني

خيتار،  6قال املدنيونو. 5أن يطلقن كلهنمالك فإن املصريني قالوا عن  ،نسيهاونواها و ة، أمعين
الفرق بينهما على وكثري من غريهم خيتار، وفقال املصريون  ،يف العتق مثل ذلك لعبيده 7إذا قالو

يس يف لوأطالوا واملتأخرين و قد تكلم الناس يف ذلك من املتقدمنيوجدا،  8قول املصريني عسري
حبث و، 11زعم أنه حققهويف ذلك   10قواعده9يف القرايفقد أطال و .شيء منه ما تطمئن له النفس

  من أشياخ أشياخنا رضي اهللا 13موسى عيسى بن اإلمامو أبالعالمة احملقق 12معه يف ذلك اإلمام

                                                
  .>> يقوى<< : م -1
  .>> اإلطالق<< : ح -2
ابن وهب و أشهبو ىسم العتقالقا نبوعند املتأخرين يشار م إىل ايقصد م أعالم املذهب املالكي ممن ميثلون املدرسة املصرية : املصريون -3
  .71املذهب، ص  اصطالحعلي،  إبراهيمحممد : انظر . ونظرائهمابن عبد احلكم وأصبغ و
  .>>املشهورين<< : ر -4
  .>> كلهن_ << : ح -5
ابن املاجشون و، )هـ 186وأ 185ت (يشار م إىل ابن كنانة ويقصد م أعالم املذهب املالكي ممن ميثلون مدرسة املدينة املنورة، : املدنيون -6
: انظر. )هـ216ت (وحممد بن مسلمة ، )هـ186ت (ابن نافع الصائغ و، )هـ220ت (مطرف ابن أخت اإلمام مالك و، )هـ 212ت (

  .63-62علي، اصطالح املذهب، ص ص  إبراهيمحممد 
  .>> قيل<< : ر -7
  .>> عسري_ << : ر -8
  .>> يف_ << : ب -9

إدرار الشروق "قد طبع على هامشه و، "يف أنواء الفروق قوالربأنوار "يعرف أيضا بـ و، "واعد السنية يف األسرار الفقهيةالق: "امسه الكامل -10
. ربعني قاعدةأومثانية وقد مجع فيه القرايف من القواعد مخس مائة و ،كتابهوالقرايف  صاحبهانتقد فيه  ،)هـ723ت(البن الشاط " على أنواء الفروق

، األنوارحممود عزنوس، مطبعة : اإلمام، تعليقوتصرفات القاضي وكتاب شهاب الدين القرايف، األحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام  مقدمة: انظر
  .414-413علي، اصطالح املذهب، ص ص  إبراهيم، حممد 2، ط1م، ط1938القاهرة 

 .>> حقه<< : م -11
  .>> اإلمام_ << : ر -12
فاس ودرس بتونس ونشأ بربشك  من كبار فقهاء املالكية يف عصره كان زيد بن اإلمام، وبن اإلمام، أخ العالمة أببن حممد  عيسى سىمو وأب -13
ألخيه وله ) م1318-1307/ هـ718-707(موسى األول  ومح ولبث العلم، مث استوطن تلمسان حيث بىن السلطان أب ومليانةأقام باجلزائر و

: انظر .1348/هـ749تويف سنة  ين،احلسن املري وعاد إىل تلمسان يف خدمة السلطان أبو ، رحل إىل املشرقاملدرسة القدمية املنسوبة إليهما، مث
- 291كيت، نيل االبتهاج، ص ص التنب.  هـ750 سنةوفيه أنه تويف  ،653وفيات الونشريسي، ص. 72-1/71 :بن خلدون، بغية الروادحيىي ا
  .23-22صص  س،مر ،هضينو . 486باقة السوسان، ص شاوش،. 297
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 2اخلامدة 1ا انتهت إليه قرحييتمبحبثت معهم وكالم غريمها ومها كالنقلت حمصول وعنهم،  
، يسر اهللا يف متامه مبنه 3باملرتع النبيل يف شرح خمتصر خليلأودعت ذلك كله كتايب املسمى و
  . 4فضلهو

أنكر عليه جعل بدل البعض خمصصا، فما علمت من  ابن احلاجبما ذكرمت من أن  وأما
 البدل قد أقيمفإن املبدل يف نية حكم الطرح و فيه نظر،: قائال 5األصبهاينأنكر ذلك عليه غري 

تقرير للتخصيص، ال رفعه، و هذا االعتراض إن تأملته إمنا هو. انتهى6مقامه، فال يكون خمصصا له
و هصود باحلكم فمسلم، والتابع املق7يف املعىن، ألن البدل هو فإن قوله يف حكم الطرح إن عين
البدل، مقصور على ما دل عليه و أن اللفظ العام املذكور قبله ه 8معىن التخصيص، ألن البدل بني

أنه ال حكم له يف اللفظ وإن عين يف حكم الطرح يف اللفظ و. سائر ما دل عليه اللفظ العام دون
بطل، كون البدل و لمدلول أعم من البدل و لهوال غريها فعناد، فإنه ملفوظ به الداللة و 9من حيث
من غريه، ألن  سيما االستثناء، فإنه أشد مشاة بالبدلذا االعتبار بطل كل خمصص، ال خمصصا

كان قد و لهذا من حيث اجلملة، و. املستثىن ح من جهة إرادة مدلوله بعد ذكرواملستثىن منه مطر

                                                
  .>> قرحييت_ << : ل -1
  .>> اجلامدة<< :  ح -2
، )م1438/ هـ842ت (صاحبه ابن مرزوق احلفيد كتاب يف الفقه ل": الدليلوتصحيح مسائله بالنقل والنبيل يف شرح خمتصر خليل  عاملرت" -3
منه لنيل شهادة املاجستري بقسم أصول الفقه " ئض الوضوءفرا"قام الباحث حممد بورنان بتحقيق و اتمنه نسخ خمطوطة يف عديد املكتب توجدو

التحرير والشرح مل يتناول مجيع املختصر اخلليلي، غري أنه جاء يف غاية اإلتقان  هذاو ."حممد عيسى" األستاذم حتت إشراف 2004جامعة اجلزائر 
نسبه إىل ابن مرزوق اجلد اخلطيب يف مقاله املوسوم  "اودعبيد د"نشري إىل أن الباحث و .470-469اصطالح املذهب، ص ص : انظر .واالستيفاء

العلوم اإلنسانية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم و اآلدابالتصوف اجلزائرية ببعض اخلزانات املغربية، جملة وبـ التعريف مبخطوطات الفقه 
  .57م، قسنطينة، ص 1999جوان / هـ1420، صفر 09اإلنسانية، عدد 

  .>> فصل<< : ر -4
/ هـ 749-674( األصبهاين والثناء، مشس الدين األصفهاين أ وبن أمحد بن حممد، أب) أيب القاسم(نحممود بن عبد الرمح: األصبهاين -5

ا تويف بالطاعون، من وشيخا من قبل األمري قوصون  بتمفسر، كان عاملا بالعقليات، رحل إىل دمشق مث القاهرة، حيث ر) م1276-1349
.    4/200: ر الكامنةرابن حجر، الد  .350وفيات ابن قنفد، ص  :انظر .يف شرح خمتصر ابن احلاجب األصلي" البيان"، "التفسري: "هأهم كتب
رات ذابن العماد، ش .   هـ745وفيه أنه تويف سنة ، 640وفيات الونشريسي، ص .  هـ745 سنةفيه أنه تويف و، 641ائد، ص رلقط الف
  .    7/176: األعالمالزركلي،      .   8/281: الذهب

  .>> ختصيصا له<< : ر -6
  .>> بعد<< : ر -7
  .>> يبني<< : ح -8
كذلك والحتجاب الكتابة أثناء عملية التصوير،  ،حلوايل نصف صفحة "ب"خر يف النسخة آ انقطاع عد هذه الكلمة بدايةب >> حيث<<  -9

  .ور كلي للخطضمبسبب ) اوجهو اظهر 72ق (ملة لورقة كا يستمر" ل"بداية انقطاع مؤقت يف النسخة 



 

 275

نشأ من محل قوهلم املبدل منه  2أظن أن هذا الغلطو، 1للخالف املعلوم اختلف يف تقدير الداللة فيه
  . يف حكم الطرح، على أن مرادهم يف حكم الطرح لفظا

ما ﴿: من قوله تعاىل 4"]وا اهللا[ أن أعبد: "من إعراب 3الزخمشريامتناع نظري هذا الوهم و
املبدل منه  نظنا منه أ ،6"به"بدال من الضمري يف  5﴾]وا اهللا [لت هلم إال ما أمرتين به أن أعبدق

  وهم، ألن العائد موجود وهو بال عائد7يف قوة الساقط، فتبقى الصلة
  . 10املغينيف أول كتاب  9ابن هشامقاله  ،هة املعىننية الطرح من ج 8أماو ،حسا، فال مانع

لعله و: "بدل االشتمال خمصصا حىت قلتم 11يف كونه مل جيعل ابن احلاجبقشتكم منا أماو
صادق على  ابن احلاجب، فاجلواب أن أحد املخصص عند "سكت عنه لكونه مبعىن بدل البعض
العام على  13إن كان فيه حبث قصرووا، ختاراما  12على خمتارهو بدل البعض كما أشرنا إليه، إذ ه

االشتمال فكونه [ أما بدل و. عليه 14قد قصروبدل البعض من مسميات العام، وبعض مسمياته، 
معناه من االسم مل يدخل يف مدلول العام قط ألن املصدر اسم معىن، فال يدخل وبدل املصدر، 

                                                
  .>> املتقدم<< : ر -1
 .>> اللفظ<<< : ر -2
، واسع األدبواللغة و والنحوكان إماما يف التفسري  ،(                )القاسم  وأب ،حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري، جار اهللا: الزخمشري -3

 ."يف وجوه التأويل األقاويلعيون وحقائق الترتيل الكشاف عن : "تفسري القران الكرمي بعنوان يفبكتابه  العلم، معتزيل املذهب، جماهرا به، اشتهر
  .174-5/168: وفيات األعيان ،ابن خلكان . 278، ص قنفذوفيات ابن  .   495-5/489: حلموي، إرشاد األريبياقوت ا  : انظر

  .الح من ح، ر، ماإلصواملعقوفني سقط يف األصل،  القوسني ما بني -4
  .117: املائدة: انظر . اإلصالح من ح، ر، مواملعقوفني سقط يف األصل،  القوسني ما بني -5
م، 2003، بريوت1إحياء التراث العريب، ط الزخمشري، الكشاف، اعتناء عبد الرزاق مهدي، دار: متام كالمه انظرو. >> له<<: م -6

  .316ص
  .>> ةالصال<< : م -7
  .>> إمنا< <: ر، م -8
، من أئمة )م1360- 1309/هـ761-708(حممد  وعبد اهللا بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا بن يوسف، مجال الدين، أب: ابن هشام -9

: نظرا ."حنن باملغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل العربية يقال له ابن  هشام، أحنى من سيبويهومازلنا : "وفاته مبصر، قال ابن خلدونوالعربية، مولده 
 مر:  الزركلي .   331- 8/329: رات الذهبذ، شالعمادابن  .  188-2/187 :الكامنة الدرربن حجر، ا .   361ص : وفيات  ابن قنفد

  .4/147س، 
كتب  ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن: كالمهمتام  انظرو. وأشهر مؤلفات ابن  هشام يف النح" مغين اللبيب عن كتب األعاريب: "املغين -10

  .1/30: م1969، دمشق 2حممد علي محد اهللا، دار الفكر، طومازن املبارك : األعاريب، ت
  .>> حيمل<< : ر -11
  .>> خمتاره_ << : ر -12
  .>> قصره<< : ر -13
 .>> نص<< : ر -14
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شتمال يف حقيقة التخصيص، فلذا مل اسم العني، ألما حقيقتان متغايرتان فال يدخل بدل اال1]يف
غري ما ذكرنا يف  2إن كانت العلة يف غري بدل االشتمالوكغريه من األبدال،  ابن احلاجبيذكره 
  . 3علته
املنكر عليه ما قال يف بدل البعض بكونه : األصهباينحىت قال 4على هذا تظافر شراحه كلهمو    

إمنا خص بدل و :5اخلطييب ]ظ56[ قال و. وية لهخمصصا دون األبدال الباقية، لكوا غري مسا
و االشتمال، أوول كبدل الغلط اغريه من األبدال ال يكون خمصصا، إما لعدم التن 6البعض، ألن

علة ختصيص بدل البعض بذلك دون غريه و: 7الشريازيقال العالمة و. لعدم اإلخراج كبدل الكل
   .ر بالتأملهيظوور التخصيص يف غريه إذ ال يتص ؛من األبدال ال خيفى على الذكي الفطن

" من"تعني كون و استداللكم على صحة كون بدل البعض خمصصا باآلية الكرمية صحيح لو
غريه رد هذا اإلعراب و 9ابن أيب الربيعإن كان و، 8قد أعرب بغري ذلك، ككونه فاعال حبجوبدال 

  . من جهة الصناعة مبا ال أرتضيه فتأملوهومن جهة املعىن 
أصول املذهب و، 10العتاق مل أقف على النص يف عينهماوثاالن اللذان ذكرمت من الطالق املو

أنه  ،ادعى قائل ذلكوسكت عما بعدها ون ذكر بعد ذكر اجلمع ثالثة إ[ تقتضي أن يقال 
مراده أوال، فإنه و أن من ذكر يف التفسري هوعبيدي، وقوله له نسائي باخلصوص أوال  11]يرى

                                                
 .ح، ر، م: اإلصالح من النسخوما بني القوسني املعقوفني سقط يف األصل،  -1
انتقال نظر يف  >> االشتمالإن كانت العلة يف غري بدل وصيص، فإذا مل يذكره ابن احلاجب كغريه من األبدال، يف حقيقة التخ_ << : ر -2

  .>> بدل االشتمال<< : عبارة
  .>> عله<< : ح -3
  .، وقد سبقت اإلشارة إليهالبن احلاجب "األصلياملختصر " كتاب يقصد م شراح -4
: م، عامل باألدب، من أهم كتبه1344/ ـه745تويف حوايل  ،اخللخايل، مشس الدين املعروف بابن يبي، لعله حممد بن مظفر اخلطاخلطييب -5
  .7/105: الزركلي، األعالم .4/260: الكامنةر رابن احلجر، الد: انظر.وغريها" شرح تلخيص املفتاح"، "شرح املختصر"
  .>> ال<< : ر -6
قاض، عامل بالعقليات، مفسر، ): م1311-1236/هـ710-634(قطب الدين الشريازي  ،حممود بن مصلح الفارسي: العالمة الشريازي -7
من حبور العلم، من أهم  وهوجييد لعب الشطرنج، وتربير، كان مولعا بزي الصوفية  نملطية، زار الشام مث سكوتوىل قضاء سيواس ولد بشرياز، و
املقريزي، السلوك ملعرفة  .  208-207 /3: ر الكامنةرحجر، الد ابن: انظر ."صليشرح ابن احلاجب األ"، "فتح املنان يف تفسري القران: "ليفهآت

  .188-7/187: األعالم: الزركلي 2/464: 1997لكتب العلمية، بريوتحممد عبد القادر عطا، دار ا: دول امللوك، ت
  ".ب"زوال انقطاع املؤقت عن النسخة  عند هذه الكلمة>>  حبج<<  -8
احلسن، إمام  والعثماين اإلشبيلي، أب األموي ربيع القرشيالأمحد بن أيب  بن عبيد اهللا) : م1289-1203/ هـ 688-599(ربيعالابن أيب  -9

  .4/191 :األعالمالزركلي، : انظر .ويف النح" شرح كتاب سيبويه: "مؤلفاته أهمإشبيلية مث انتقل إىل سبته، من  أهليف زمانه، من  والنح
  .>> عينها<< : ر -10
  .ما بني القوسني املعقوفني مفقود يف األصل، اإلصالح من ب، ح، ر، م -11
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ادعى نية اخلصوص أيضا فعلى القول بأن أقل اجلمع اثنان، ونني بعد اجلمع، اث 1إن ذكرو. يقبل
لعل هذا وإقرار، و بينة، أو هذا كله إن كانت مرافعة، أوعلى القول بأنه ال يقبل و. يقبل أيضا

إن واجلميع 2رأى من قال بعتقو. يف املثال املذكور ابن سهلمدرك ما حكيتم من اخلالف عن 
مبن مسي أنه ادعى ما خالف فيه ظاهر اللفظ النية، ألن ظاهر اجلمع عنده ادعى نية التخصيص 

ال يف تفسري اجلمع مبا ذكر وأما إن مل تكن له نية يف اخلصوص، و .3الثالثة فما فوق، فال تقبل نيته
يدل على قوله إن و ،يف العتق نظروما مل يذكر، و أقل، فإنه يطلق اجلمع على ما ذكرو من ثالثة أ
أحد "و "حدى نسائيإ": مهاواملسألتان اللتان أشرنا إليهما  ؛لزوم اجلميع إن مل يدعهاوة ادعى ني
 6ما يف احلالل عليه حرام من اخلالف إذا 5كذاو ،، فإما قريبتا الشبه اتني املسألتني4"عبيدي

  . 7هنا أقوى يف القبول للنظر مبا ادعى نيتهوالزوجة،  نوى إخراج 
إن حلف بالطالق يف مال  ابن املاجشونقال  9اموعةمن و: 8درالنوايف األميان من و

حيلف ما أراد إال والنية فيها،  10هيونويت فالنة، فذلك له : فقال ،له نساءوليدفعنه وقت كذا 
من حلفه ما عنده من الزوجات، فهن أمجع طوالق  11قد علموحلف بتحرمي ما أحل اهللا، و لوهذه 

أن و مل أن: إذا مل يعلم الذي حلفه تعدد من عنده، فإن قالو .بعض بالبتة، ألنه مل خيص بعضا من
طلقت عليه  ،12ال نوى واحدة بعينهاوإمنا أردت واحدة غري معينة، حلف أنه مل يرد أن يعم وأعم 
ليست له ونويت واحدة وقال حلفت بطالق زينب و لو. ال عموبعد ميينه ما نوى غريها  13بالبتة

حدة خيتارها بعد أن حيلف ما نوى واحدة بعينها، إال ما نوى من اليت زينب، فإنه تطلق عليه وا

                                                
  .>> ذكرمت<< : ر -1
  .>> يعتق<< : م -2
  .>> نية<< : ح، م -3
  .>> عبيدي وإحدىنسائي  حدىإ<< : ب -4
  .>> فكذا<< : ب -5
  .>> فإذا<< : ب -6
 .>> نية<< : ح، ر، م -7
  .59-1/58): النذوروكتاب األميان (ت الزياداوالنوادر : ابن أيب زيد -8
اعتربت واخلمسني كتابا، أعجلته املنية قبل متامه،  وأصحابه يف حنوهب مالك ذعلى م) هـ260ت(كتاب لصاحبه حممد بن عبدوس : اموعة -9

  .154-153، ص ص 134علي، اصطالح املذهب، ص  إبراهيمحممد : انظر .اموعة خامسة دواوين املالكية
  .>> هذه<< : ر -10
  .>> علم_ << : ر -11
  .>> بيمينها<< : ر -12
  .الصواب ما أثبتنا من ب، ح، ر، مووهم جلي، وهو ،>> بالبتة<< : يف األصل -13
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قال وصاحبه ال يعلم أن عنده أكثر من واحدة، و قال حرام علي ما حل يلو لو. ليست عنده
  . 2عليه نساؤه أمجع بالبتة انتهى 1أرد أحد ممن عندي، فإنه يطلق  ملومسيتها له وأردت زينب 

ذلك و إن مل ينوإن نوى مبن ذكر بعد اجلمع التفسري، قبلت نيته، فهذه املسائل تدل على أنه 
قد يقال إن قبوله هنا أحرى، ألنه إذا قبل ادعاؤه نية اخلصوص من غري نطق، فمع و .طلق اجلميع
  . النطق أحرى

 4ابنقال  اموعةمن و: قال. 3مما يقرب النص من فرع الطالق ما يف الوصايا من النوادرو
 فالنوفالن : من خيارهم؟ فقالو: رقيقي أحرار، فقيل له: قال يف مرضه خيارفيمن   5كنانة
من أوصى أن و: سحنونقال  اموعةمن و .مقيهباال عتق لو ،ال يعتق إال من مسى: فالن، قالو

بعض  6ال يكون نصف عبدوعبد واحد و هو فليعتق ما ال يشك أنه بعضهم ،يعتق عنه بعض عبيده
من وواحد من اثنني، أو حر، فه: فأما قوله ؛قال حرو رقيقي أحرار، أ 7]بعض[ من قال وعبيده، 
  . أكثر منها انتهى 10من ثالثة، أو9أحرار، فهم اثنان: قال8إن كانو .ثالثة

ما قاله ويف الوصايا،  ابن يونسذكره أيضا و، 11يف كتاب العتق سحنونأيضا فرع  وذكر
دل على أن التفسري باثنني يف هذين الفرعني يقبل ييف أحرار أنه يصدق على اثنني من ثالثة فأكثر، 

  . أن أقل اجلمع اثنانو
  
  

                                                
من  وسه >> مل أرد أحد ممن عندي فإنه يطلقومسيتها له، وقال أردت زينب وصاحبه ال يعلم أن عنده أكثر من واحدة، و _ <<: ب -1

 .الناسخ
  .>> انتهى_ << : م -2
  :)الزيادات، كتاب الوصاياوابن أيب زيد، النوادر  -3
 .>>ابن _ << : ر -  4
عثمان بن عيسى بن كنانة، من أشهر كبار املالكية يف املدينة املنورة، جلس يف حلقة مالك بعد وفاتته، مل يكن عند مالك أضبط منه، : ابن كنانة -5
، طبقات الفقهاء، ص ص يالشرياز :انظر. هـ 186وأ 185سف عند اخلليفة الرشيد العباسي، تويف سنة كان حيضره للمناظرة ضد أيب يوو

   64اصطالح املذهب، ص  حممد إبراهيم علي، .  1/292: املدارك ،عياض .    146-147
  .الصواب ما أثبتناه من النسخ ب، ح، ر،مو ،>> عبيد<< يف األصل  -6
  .اإلصالح من ب، ح، ر، مو سقط يف األصل، ما بني القوسني املعقوفني -7
  .>> كان_ < : م -8
  .>> اثنني<< : ب -9

  .>> أو_ << : م -10
  .هذا الكالم يف املدونةمل نتبني  -11
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أنه ال يعتق إال من مسى، فإنه يقتضي  2يف املشاة من حيث قال 1أيضا قويابن كنانة فرع و
قوته تقتضي أن العمل على التسمية وغري من مسى،  3كان فيهم من اخليارو لوالتخصيص مبن مسى 

د صيغة اجلمع، فظاهر هذه النصوص موافق ملا ظهر لكم من ترجيح القول بلزوم مسى اثنني بعو لو
لقول األكثر أنه خيتار  ،يف العتق أقوىو هويف غاية الظهور يف الفرعني و هوعتق من مسى فقط، 

  .نسيهونواه و واحد، أو مل ينوعبيدي  4من يعتق يف أحد
ال خيصص و افقة اخلاص حكم العامالقول اآلخر بأنه من مو هانظر هل يوجو: قولكم5وأما

  . على الصحيح
، فليس 7عبيدي من فسر بالتعينيوأنه أراد بنسائي وأما مع إدعاء نية التخصيص، : 6فأقول

اخلاص على هذا و غريهوإذ ال موافقة على هذا التقدير، فإن العام يدل على من عينه  ؛8منها
احتجاجهم على القول بأن [ هذا االحتجاجونظري  .خاصة مع إخراج غريهو إمنا أريد ه ،التقدير

احتجاجهم فيه على أن املباح ليس جنسا 9]دية اليهودي الثلث ال يصح التمسك باإلمجاع
  . ردهم على القول اآلخر يف املسألتني فتأملوهوللواجب، 
كان هذا من موافقة اخلاص حكم العام الذي مينع التخصيص، لكان التخصيص ببدل و فل

طاع من است[ وهللا على الناس حج البيت ﴿ : فيما استدللتم به من قوله تعاىلالبعض من ذلك 
بطالن التايل يدل على والصفة من ذلك، ولكان التخصيص بالشرط و 11اآلية 10﴾]إليه سبيال
ابن ال خيصص مثل ما مثل به وحكم العام،  12]اخلاص فيه[ أما الذي يوافق و .فساد املقدم

                                                
  .>> أقوى<< : ر -1
 .>> قاله<< : ب -2
  .>> من اخليار_ << : ح -3
  .>> إحدى<< : ب -4
  .>> أما_ << : م -5
: لفظة انتقال نظر يف >> ال خيصص على الصحيح فأقولوبأنه من موافقة اخلاص حكم العام،  اآلخريوجه القول  انظر هلو_ << : ب -6

  .>> قولكم<< 
  .>> التقييدب<< : ح -7
 .>> منه<< : ر -8
 .ب، ح، ر، م: من واإلصالح، >> احتجاجهم<< : ما بني القوسني املعقوفني سقط النتقال النظر يف كلمة -9

وما بني القوسني املعقوفني سقط .   >>وهللا على الناس حج البيت  <<: ح.     >>وهللا على الناس حج البيت من استطاع  <<: ب - 10
 .ر، م: من واإلثبات، األصليف 
 .97: سورة آل عمران: انظر.    >>اآلية<<_ : بن ر، م - 11
 .ب، ح، ر، م: من واإلصالحلوجود بياض،  األصلما بني القوسني املعقوفني سقط يف  - 12
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، من غري أن ينص 3مع أميا إهاب 2﴾دباغها طهورها﴿ : ليه وسلمصلى اهللا عمن قوله  1احلاجب
  .ال منافاة 6فحينئذ يقال. 5ميمونة 4على أن احلكم خاص بشاة

قرينة، فاخلاص خمالف حلكم العام، ال و بنص، أ 7أما مع قصر احلكم على حمل التخصيصو
أردت بنسائي إال من يف مسألتنا مع ادعاء نية التخصيص، فإنه يقول ما و هكذا هوموافق له، 

عام  10فرون ملن يف األرض﴾ويستغ﴿: 9الفخرأن قول  ]و57[ من هنا يتبني ومنهن،  8عنيت
، "منواآالذين " يعم " من يف األرض"و، 12ال لغريهمو، 11﴾منوايستغفرون للذين آو﴿خيصصه 

 إذا تقررت املخالفة بطل توجيهومع قطع النظر عن أدلة التخصيص، وغريهم حبسب الوضع، و
ما أشرنا إليه قبل، و القول املذكور،بأنه من موافقة اخلاص حكم العام، فيتعني أن يكون وجهه ه

  . اهللا أعلموأنه ادعى نية ما خيالفه ظاهر اللفظ، بناء على أن أقل اجلمع ثالثة، 
عتق اجلميع، ومل أرد اخلصوص، فال ينبغي أن خيتلف يف لزوم تطليق اجلميع،  وأما إن قال

  . ذ يكون من موافقة اخلاص حكم العامألنه حينئ
واختصاره  والذخرية كالقواعدكثري من كتبه  يفالقرايف ما قرره  1هذا البحث 13يشبهو

 5عليه من الفرق بني النية املؤكدة 4خطب، و3وكتاب وضعه يف األميان 2على اجلالب
                                                

 .2/726: واجلدل األصوليف علمي  واألملابن احلاجب، منتهى السؤل : انظر - 1
، مشكاة األلباين.    294، ص)ما جاء يف جلود امليتة( املوطأ، كتاب الصيد: انظر". دبغها طهورها: "حديث صحيح جاء بلفظ آخر هو - 2

 .حسن: ، وقال1/110: املصابيح
 .1/217): أهب( لسان العرب: انظر. من البقر والغنم والوحش ما مل يدبغ، مجع أهباجللد : االهاب - 3
 .>>شاة  <<_ : ح - 4
من مات من  آخروكانت  -صلى اهللا عليه وسلم-تزوجها النيب امرأةرضي اهللا عنها، آخر -املؤمنني أمميمونة بنت احلارث بن حزن اهلاللية  -5

املعارف،  ،ابن قتيبة.  140-8/132: طبقات ابن سعد: انظر.  حديثا76كة قبل اهلجرة وروت زوجاته، كانت صاحلة فاضلة، وبايعت مب
ابن حجر، ذيب .  4/397: اإلصابةابن حجر، .  551-5/550: الغابة أسد، األثريابن .  470-4/467: ابن عبد الرب، االستيعاب.  82ص

  . 12/402: التهذيب
 أخذمتهال ﴿ : فقال -صلى اهللا عليه وسلم-دق على موالة مليمونة بشاة فماتت، فمر ا رسول اهللاتص: رضي اهللا عنه قال-وعن ابن عباس* 

باب طهارة جلود امليتة (مسلم، كتاب احليض  أخرجهاحلديث ذا اللفظ  ﴾أكلهاحرم  إمنا﴿ : قال. ميتة إا: قالوا﴾اهاا فدبغتموه فانتفعتم
 . 194-193، ص ص363: ، رقم)بالدباغ

 .العبارة ضمور >>فحينئذ  ميمونة <<_ : ب - 6
    .>>احلال  <<: + أي   >>على احلال حمل التخصيص <<: ر - 7
  >>عينت<< : ر - 8
 . 27/146: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب - 9

 .5: سورة الشورى - 10
 .7: سورة غافر - 11
 .>>ال غريهم << : ب -  12
 .     >>ويشبهه << : ر -  13
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عند  6ضونأشار إىل أنه ذهب عن كل من لقي من أهل العصر فال يكادون يتعرواملخصصة، و
خطأ و هو، ال حنث عليه بغريه، 8نوى الكتانوثوبا  7يقولون للحالف ال لبسوالفتاوى إليه، 
كانت نيته وكشف الغطاء أنه إن نوى باللفظ العام كل أفراده حنث بكل منها، و: فإمجاع، قال

د أيضا بكل فر 10ال عادة صارفة، حنثوال بساط وإن أطلقه بغري نية و، 9مؤكدة لصيغة العام
ال إثبات، حنث وغري متعرض له بنفي  ،عن البعض اآلخر11غفلوإن نوى بعض أفراده و .للوضع

يف اآلخر باللفظ، فإنه مستقل باحلكم غري حمتاج إىل النية وبالنية، ويف البعض املنوي باللفظ 
نوى إخراج بعض أفراده فإنه ال حينث وإن أطلقه و. ، فإن الصريح ال حيتاج إىل غريه12بصراحته

سبب الغلط الغفلة عن شرط و: قال. ذلك البعض، ألن نيته خمصصة لعموم اللفظ خبالف األوىلب
يف مقتضى فراد مع الغفلة عن اآلخر ال يناقصر بعض األو. كونه منافيا للمخصصو هواملخصص، 
رد عليه و. 15اخمتصر هركحمصول ما ذ انتهى، شرطه14توجد حقيقة املخصص لفوات13اللفظ، فلم

من أشياخ  موسى بن اإلمام16]أبو[غريهم، منهم العالمة احملقق السيد وف عليه مجاعة ممن أل
  . البحث فيهوأشياخنا رمحهم اهللا، مبا يطول جلبه، 

                                                                                                                                                   
 .>>البحث  <<: ر -  1
 .البن اجلالب البصري" التفريع"شرح على كتاب  :كتاب شرح اجلالب -  2
، ...ام مقدمة كتاب القرايف، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحك: انظر ."البيان يف تعليق األميان: "الكتاب الذي وضعه يف األميان بعنوان - 3

 .حممود عزنوس، ص د: تعليق
 .ك يف املعيار، وكذل>>قطف << : م -  4
 .>>املذكورة << : ح، ر، م -  5
  .>>يعترضون << : ح -  6
 .>>ال البس << : ر -  7
 . 377معجم لغة الفقهاء، ص : انظربفتح الكاف و تشديد الياء، نبات تستخرج من أليافه خيوط يصنع منها القماش، : الكتان -  8
  .>>مؤكدة الصفقة لصفقة العام << : ب -9

 .>>حنث _ << : م -  10
 .>>غفر << : م -  11
 .>>بصراحة << : ح -  12
 .زوال االنقطاع املؤقت عن النسخة  ل>> فلم <<  -  13
 .>>بفوات << : ر -  14
الفرق الثالثون و املائة بني قاعدة ما تكفي فيه النية يف األميان، و قاعدة ما ال تكفي فيه "انتهى ما ذكر القرايف خمتصرا من كتاب الفروق من  - 15
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ال يقيدون بأن شرط وما وقع من مسائل املذهب أنه ال حينث بغري ما نوى، 1تأملوا كثرةو
كان ما ذكره صحيحا لنبهوا و فل. ذلك أن يتعرض عند نية ما نوى من األفراد إىل إخراج غريه

لف ال ، كمن حاحلالف بعض األفراد عند اليمني تستلزم إخراج غريه 2عليه، إال أن يقال نية
ال ونوى لنب ضأن، وال شربت لبنا ونوى فالنا، وما لقيت قرشيا ونوى شهرا، ودخلت دار فالن 

ال أذنت ويف علمي،  4ىنووال مال يل ونوى مشافهة، وال كلمته و، 3نوى مسن بقروأكلت مسنا 
بعضها يف و، 6ونوى وشيا ال لبس ثوباو،5نوى خالصاوال أكل مسنا ونوى يف غيبيت، و هلا يف خمرج

  . 7املدونة
  يف تأثري النية تقييدا 9مائة من اخلالفوفرق ثالثني 8نوقش كالمه مما نقل يفو
كاملطابقة، لفرق تؤثر وبقية اال يؤثر،  10ختصيصا يف املدلول عليه التزاما، فقالت احلنفيةو

املالكية أنه جيوز أن ينوي مأكوال بعينه، فال وذكر عن الشافعية واهللا ال أكلت، و: بقوله هلَثَّمو
  . نقله هذا اخلالف يناقض ما نقل من اإلمجاعوقالوا . حينث بغريه
، كما منع ذلك من 11فيما ألزم نظر منع من ذكره ما يستدعيه الكالم من الطولو: قلت

  الغفلة عما فيه من البحث، لكنها مسألة حيتاج إىلوإذ ال ميكن نقله  ؛ما قيل عليهوما قال  ذكر
   
  

  . ، خصوصا يف األميان12حتقيقها من يتعرض للفتيا
  : تنبيهان

                                                
 .>>كثرية << : ر -  1
نية << : انتقال نظر يف كلمة>> قال ما نوى من األفراد إىل إخراج غريه، فلو كان ما ذكره صحيحا لنبهوا عليه إال أن ي_ << : م - 2

<<. 
 .>>بقرة << : ر -  3
 .>>نوى _ << : ر -  4
 .7/26): خلص(لسان العرب : انظر .، ويقال الزبد خالص اللنب؛ أي منه يستخلصاللنبمن  صاملستخلالزبد : اخلالص -  5
. نسجا وتأليفا: ن كل لون، ويشي الثوب وشيا، أيمن الثياب معروف معمول من اإلبرسيم ، ويكون م: والوشي.   >>واشيا << : م -  6

 . 15/492): ىوش(لسان العرب : انظر
 .607-1/599): كتاب النذور األول(املدونة : راجع بعضا من هذه املسائل يف -  7
 .>>يف _ << : ب -  8
 .3/66: شهاب الدين القرايف، الفروق: انظر -  9

 .>>احلنيفية << : ح -  10
 .>>الطول _ << : ر -  11
 .>>للفتوى << : م -  12
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: األوىل أن تقولوا ؛يتحتم فيها الرفعو الإن كان هذا ال يسميه النحويون بدو: قولكم األول
إال أن ينوى معه معطوف حمذوف كما هي : تزيدونوالنصب وفع يتحتم فيه القطع، ليشمل الرو

إن كان غري واف والقطع، وففيه البدل  ،فكان وافيا به مذكور2ما فصلو: قال 1التسهيلعبارة 
  . تعني قطعه، إال أن ينوي معطوف حمذوف

  االشتمالوبدل البعض  5السهيليرد  :4شرح التسهيليف 3أبو حيانقال : الثاين
  تريدوالعرب تتكلم بالعام  فقال ،مها لعني واحدةولشيء من الشيء بدل ا 6إىل 
[ بعض الرغيف، مث 7إمنا أريد أكلت ؛تنويه، فأكلت الرغيف ثلثهوحتذف املضاف واخلاص  

و هومضاف إىل رغيف مثله، و فدل على أنه بدل مما ه ؛ثلثه: يكون ذلك البعض، فقيل 8]ما
  يف احلقيقةو إمنا ه ؛بدل املصدر من االسم9ذلكوك. يداملبدل منه ال مزو البعض، ألن البدل ه

أعجبتين : مضافة إليه، ألن اإلعجاب يف 11:]مث بينت تلك الصفة بقولك[ من صفة  10بدل 
الصفة  12أقمتها مقامه، مث بينت تلكوفحذف املضاف إليها  ،لصفة من صفااو إمنا ه ؛اجلارية

                                                
  .وهو موافق ملا نقل هنا. 51، ص )باب البدل(ابن مالك النحوي، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  -  1
 .>>وما فسر << : ل -  2
- 1256/ هـ745- 654(حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي األندلسي اجلياين النفزي، أثري الدين : أبو حيان - 3

، من كبار علماء العربية والتفسري واحلديث والتراجم واللغات، ولد بغرناطة ونسب إىل جيان، طاف فاس وسبتة وجباية وتونس واستقر )م1344
،  يف تفسري القران" بحر احمليطال: "اشتهرت تصانيفه يف حياته أمهها. أخريا يف القاهرة وا تويف على املذهب الشافعي بعدما كان مالكيا مث ظاهريا

.     641وفيات الونشريسي، ص   . 349وفيات ابن قنفد، ص.  189-4/185: ر الكامنةرابن حجر، الد: انظر    . يف النحو" شرح التسهيل"و
 .7/152: الزركلي، األعالم.     1/155: الكتاين، فهرس الفهارس  . 8/251: ابن العماد، شذرات الذهب.     641الفرائد، ص  قطل
، كتاب يف النحو أليب حيان األندلسي، وهو شرح على شرح "التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل: "امسه الكامل: يلشرح التسه - 4
، دمشق 1، دار القلم، ط) من ضمن تسعة أجزاء(، وقد نشره حسن هنداوي يف ستة أجزاء "البن مالك النحوي"تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد "

 . قتطف من كالمه من قسم البدل الذي مل نطلع عليه لكونه ضمن األجزاء الثالثة غري املنشورةم، واألرجح أن هذا امل1997
، يكىن أبا زيد وأبا القاسم، كان عاملا بالعربية )م1185-1114/ هـ581- 508(عبد الرمحن بن عبد اهللا األندلسي املالكي : السهيلي - 5

، والسهيلي "نتائج الفكر يف النحو"يف شرح السرية، و" الروض األنف: "يث والسرية، من أهم تآليفهوالقراءات، حنويا، متقدما، عاملا بالتفسري واحلد
. 151-150ابن فرحون، الديباج املذهب، ص ص .  144-3/143: ابن خلكان، وفيات األعيان: نظرقرية قرب مالقة ا: نسبة إىل سهيل

: كالم السهيلي يف: انظرو.     3/313: الزركلي، األعالم.  446-6/445 :، ابن العماد، شذرات الذهب 2/188: الناصري، االستقصاء
  307، ص 60هـ، مسألة 1404/ م 1984حممد إبراهيم البنا، دار الرياض للنشر والتوزيع، الرياض، : تنتائج الفكر يف النحو، 

 .>>إىل _ << : ب -  6
 .>>أكلت _ << : ر -  7
  .ر:  األصل، واإلصالح منما بني القوسني املعقوفني مفقود يف -  8
 .>>وذلك << : ل -  9

 ).ممحية(ضمور >> إمنا هو يف احلقيقة بدل _ << : ب - 10
 .ح، ر، م: ب، ل واإلصالح من النسخ :النسخ ما بني القوسني املعقوفني يف سقط األصل ويف -  11
  .>>لك << : ر -  12
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و افة املصدر إىل ضمري االسم، ألنه بدل مما همن إض1إذا مل يكن بدو. حنوهاو حسنها أ :بقولك
 :4األثري3]ابن[ قال . البدل كلها إىل بدل الشيء من الشيء2مضاف إىل االسم، فقد عادت أقسام

ال و. مطابقا له انتهىويف معىن األول،  ذلك ينبغي أن يكون، ألنه تفسري فال يكون إالوك
يف تقديره ويد اخلاص، رتوتتكلم بالعام : ولهالتدافع يف قوما يف هذا الكالم من الضعف 5خيفاك

  . 6انتهى حبمد اهللا تعاىل. املضاف فتأملوه
  .    7انتهى الربع األول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
 . أثبتنا من النسخ ب، ح، ل، وكذا يف النسخ ر، م لكن الصحيح ما >>بدل << يف األصل  -  1
 .>>أمساء << : ر، م -  2
 .واإلصالح من النسخة ر.  ما بني القوسني املعقوفني سقط يف األصل وكذا يف ب، ح، ل، م -  3
كان  ، )م1209-1149/هـ606-544(املبارك بن حممد بن عبد الكرمي بن األثري  أبو الفضل، وأبو السعادات جمد الدين: ابن األثري - 4
: انابن خلكان، وفيات األعي: انظر ".النهاية يف غريب احلديث واألثر:"أشهر كتبه. يها، حنويا، عاملا، ورعا، عاقال، مهيبا، ذا بر وإحسانفق
، املكىن أبو )هـ596ت (ذكر الصفدي من يلقب باألثري، وهو حممد بن حممد بن بنان األنباري و. 303وفيات ابن قنفد، ص .    4/141

، بريوت 1أمحد األرناءوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العريب، ط: ت، الصفدي، الوايف بالوفيات: انظر.  الفضل الكاتبطاهر بن أيب
 .  وال نعلم من املقصود هنا بالضبط" أثري الدين"كما أن أبا حيان األندلسي السابق الذكر يلقب بـ  .1/215: م2000

 .>>وال خيفى عليك <<  : م، ر -  5
 .>>انتهى حبمد اهللا تعاىل _ << : ب، ح، ل، م.     >>واهللا تعاىل أعلم << : ر -  6
 .>>انتهى الربع األول _ << : ب، ح، ر، ل، م -  7
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 خـامتـة
، بعد املسار الذي طفت به يف موضوع هذا البحث، متكنت من ولوج دروب غري مألوفة     

سة عوامل التحوالت اليت شهدا منطقتنا املغربية بعامة ومغربنا وفتح أبواب على تارخينا ودرا
وقد اجنلت يل مجلة من النتائج سواء يف قسم الدراسة أو يف . األوسط خباصة يف خمتلف ااالت

  : قسم التحقيق، وميكن استخالصها فيما يلي
ن نصف قرن، بدأ منذ أكثر م" الدرر املكنونة يف نوازل مازونة"االهتمام مبخطوط  ●   

واستمرارا للوهن احلضاري الذي متر به أمتنا العربية اإلسالمية، فقد كان من البديهي أن يسبقنا 
إليه وحماولة االستفادة من مادته العلمية الغزيرة وتطويعها مبا يناسب يف  هغرينا إىل لفت االنتبا

وكان يف مقدمة هؤالء . وسيطأحيان كثرية نظريات الغرب الالتيين فيما خيص تارخينا يف العصر ال
الذي رغم ثقافته املزدوجة واستفادته من وظيفة أبيه اإلدارية يف مدينة تيارت؛ إذ أتاح  جاك بريك

له ذلك أن يقرأ القرآن وحيتك برجال الزوايا والشيوخ، إال إنه ادعى يف آخر حياته أن نظريات 
االجتماعية املغاربية دون أن تقدم االجتماعية واالقتصادية تنطبق على التحوالت  ابن خلدون

، وقد سعى إىل تتبع ما يوافق تلك األحكام الكالسيكية اليت دأب أسالفه من الباحثني على 1حلوال
ومع ذلك يبقى هذا اجلهد يف إطاره باعتباره . تسويقها مبا خيدم إيديولوجيات مسبقة األحكام

 ينبغي أن نبكي على األطالل، فالتوجه ولكن ال. حلقة متواصلة يف تراكمية املعرفة اإلنسانية
احلثيث من قبل الباحثني يف الوطن لتدارك هذا التأخر قد أسفر عن حماوالت جادة يف سبيل دراسة 
وحتقيق شامل ملخطوط الدرر، ولست أدعو إىل حرمان الغري من االستفادة من تراثنا، ولكننا حنن 

   "فتول أنت مجيع أمرك مثل ظفركك جلد ما حك: "األوىل بذلك، وكما قال املثَل
 2من قبل باحث جزائري "الدرر املكنونة"لقد جاءت حماولة التحقيق الشامل ملخطوط  ●   

تومست فيه أن يقدم خدمة جلمهور الباحثني والقراء واملهتمني، ولكن لألسف مل حيصل ذلك، بل 
خبربيت -ه غري مربر، وقد هالينزاد الطني بلة بتشويه الكتاب أميا تشويه، وبدا يل أن هذا التشوي

أن أرى أمانة صانتها األجيال كابرا عن كابر تقَدم ذا النمط ودون مباالة جلسامة  -املتواضعة
؛ فقد جعل اجلرح أنكى خمرب املخطوطات يف جامعة اجلزائر األوىلاخلطإ، وكون ذلك صادر عن 
                                                

يف إبراهيم فخار، التغريات االجتماعية يف املغرب العريب من خالل مصادر ونظريات املفكرين مالك بن نيب وجاك بريك، التغريات االجتماعية  -  1
قسنطينة، دار اهلدى، عني مليلة، ص - م، خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية، جامعة منتوري2001دان املغاربية عرب العصور، ملتقى دويل أفريل البل

  .28-27ص 
  .فانظرها هناك كتاب الدرر يف الدراسات السابقة من مقدمة هذا البحث هشارة إىل حتقيقهو الدكتور خمتار حساين، وسبق اإل -2
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احلجم الضخم ليس الغرض منه وضع فإخراج عمل ذا ! واحلسرة أشد، ومتنيت لو أنه مل يفعل
األسامي واأللقاب على األغلفة وتسويقها ذا النمط املستعجل، بل هو حبث ودراسة ومتحيص 

وهلذا لن أسرف إن دعوت إىل . وتضحية وحفظ أمانة ومسؤولية وإخالص ووفاء واستشارة وتأن
السبق الذي من املفروض أن حىت سحب هذا العمل ائيا من التداول، ملا فيه من مغالطات جلية، 
  .، فاللهم أشهد أين قد بلغتيكون له قد نسفته تلك التشوهات اليت ارتكبها يف حق تراثنا

مالك بن أنس انتشار املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي حصل يف حياة مؤسسه اإلمام  ●     
ع العوامل وفسحت اال له ، وقد توافقت مجيبواسطة تالمذته الذين رحلوا إليه منه رضي اهللا عنه

لالنتشار والرسوخ يف املنطقة رغم مزامحته من قبل بعض الفرق واملذاهب على مر العصور، لعل 
آخرها بروز حركة صوفية ضلت الطريق يف أغلب تياراا وممارساا، فتصدى هلا الفقهاء وأهل 

اد البالد والعباد واستمر إىل الزهد والصالح الربرة، وكان ذلك يف صاحل املذهب املالكي الذي س
 . يومنا هذا

املؤلفات النوازلية متثل إرثا متميزا ومصدرا مهما لدراسة تاريخ منطقتنا املغاربية واملغرب  ●    
يف جوانبه املختلفة، وخباصة االجتماعية واالقتصادية والفكرية، وهي حسب  خصوصااألوسط 

، وهلذا ال 1وروث الثقايف ملنطقة املغرب اإلسالميوصف أحد الباحثني من املصادر الدفينة يف امل
 . ميكن جتاهلها أو التغاضي عن النهل من مادا

جند أن ما جنهله يبدو أكثر من املتاح؛ فالفقيه مل  حيىي املازوينمن خالل تتبع حياة اإلمام  ●   
خمتصرا، وال  بكيتالتنحيظ بترمجة وافية من معاصريه، وكل ما كتب عنه يعتمد على ما أمجله عنه 

فأقل شيء وهو تاريخ ميالده مل نظفر به ! كاملازوينندري سر هذا اإلمهال يف حق شخصية فذة 
بعد، وكل ما قيل يف شأنه يبقى جمرد مقاربات وافتراضات وتأويالت وختمينات ليس هلا أي سند 

مؤلفه، وجاءت توثيقي أو تارخيي، وحىت خمطوط الدرر نفسه مل يسعفنا إال بالنادر عن حياة 
؛ فهذه املعلومة تنساإلشارات يف ذلك ضمنية ويف سياق الكالم مثل حديثه عن توليه قضاء مدينة 

ال توضح ظروف ترحاله وحيثيات توليه هذه الوظيفة السامية، كما أن احلصول على نص تقريظ 
لقيه لكتاب الدرر وصاحبه قد ساهم يف إعطاء تصور حول االحتفاء الذي  أمحد الونشريسي

فيها من قبل  البتأواخر حياته، لكن تبقى هذه املعلومات الواردة مقتضبة إىل أن يتم املازوين 
لقد وقفت أثناء زياريت . مصادر أخرى، بيد أن كل ما ذكر ميكن أن يفتح اال للبحث مستقبال

                                                
 . 114حممد األمني بلغيث، مرجع سابق، ص : انظر. يعزى هذا الوصف للباحث املغريب حممد املنوين -  1
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ميكن مصادر حبث خمطوطة الزالت يف طي الكتمان  وجودملازونة مسقط رأس املؤلف على حقيقة 
، وقد أكد يل أكثر من شاهد عيان أنه وحلاجة املازوينأن تساهم يف إبراز جوانب جمهولة من حياة 

يضن البعض ا ورمبا ذلك لعوامل اجتماعية وقبلية وتنافس بني األسر احمللية  يعقوبيف نفس 
يفتح لنا  مبازونة عوض أن" املدرسة"موغل يف القدم؛ فإن تعجب فعجب فعل معلم القرآن يف 

استنطاق : فأيهما أنفع! مكتبة املخطوطات لالطالع عليها راح يوجهنا إىل أضرحة األولياء
 .  1﴾وما أنت مبسمع من يف القبور﴿ : قال تعاىل! املخطوط أو خماطبة األموات؟

أن يستفيد من البيئة اليت عاش فيها، ومتكن من التواصل مع أبرز  حيىي املازويناستطاع  ●    
ء وعلماء املغرب األوسط، متجاوزا يف ذلك عوائق عديدة كمقر سكناه خارج احلاضرة فقها

يف الغالب حتت سيطرة األعراب، لكن إرادته القوية وعزميته الصلبة،  مازونةتلمسان ووقوع 
سامهت يف متكنه من ختليد امسه بأحرف من ذهب يف تاريخ املذهب املالكي واملغرب األوسط؛ 

، وقد جلب له ذلك االحترام والتقدير ورفعة املكانة لدى أعلى سلطة رر املكنونةالدبتأليفه كتاب 
يف البالط الزياين، فقد أكمل بقية حياته يف احلاضرة تلمسان، وكانت حسن خامتة حياته يف الدنيا 

 . وحنسب ونرجو له حسنها يف الدار اآلخرة إن شاء اهللا
من تأكيد استمرار احلركية الفقهية  لدرر املكنونةامكنتين دراسة وحتقيق جزء من خمطوط  ●     

والعلمية يف املغرب األوسط رغم الظروف السياسية واألمنية الصعبة اليت كانت متر ا املنطقة آنئذ، 
 وأيب الفضل العقباين ابن مرزوق احلفيد: سواء يف الداخل أو اخلارج، وأن فقهاء املالكية أمثال

األوان لالحتفاء بتراثهم  وقد آنايف من البحث والدراسة يف وطنهم، الزالوا مل يأخذوا حقهم الو
كجزء من ربط املاضي باحلاضر وتعريف األجيال الصاعدة بأمهية االستفادة من جتربة هؤالء، 
والوفاء لذكراهم وإبراز اجنازام ونشر أعماهلم لتكون متاحة جلميع الباحثني واملهتمني أينما 

جلانب املشرق لتارخينا، وأن لكل زمان رجاله، وأن مغربنا األوسط مل يكن كانوا، والتأكيد على ا
خارج اإلطار، والتقليل من فكرة أنه كان طريق عبور فحسب، بل منطقة إبداع ومشاركة علمية 

  .فعالة، تركت بصماا يف تاريخ احلضارة اإلنسانية
اء يف الدولة أو اتمع، فمنهجية مبكانة هامة سو املازويناحتفظ الفقهاء يف عصر اإلمام  ●    

السؤال واجلواب يف النازلة تربز مدى االحترام والوقار املتبادل بني السائل وايب، واستخدام 
 لقد كانوا حبق صمام األمان، وذلك. عبارات خمصوصة تؤكد على علو قدرهم وحفظ مقامام

                                                
  .22: سورة فاطر -  1
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امل مع ما استجد من قضايا العصر؛ حلرصهم على حفظ أحكام الشرع، ونظرم املتوازنة يف التع
والتصدي لكل حماولة من شأا ديد  ،من خالل السعي إىل إعادة احلقوق ألصحاا من جهة

الكيان السياسي للدولة من جهة أخرى؛ عرب التشديد على جماة أعداء الداخل واخلارج أينما 
يف لزوم اجلماعة وحفظ حقوق كانوا، وذلك لالعتقاد الراسخ بأن قوة األمة إمنا تكمن دوما 

  . األفراد ومتاسك األسرة
كان االعتقاد أن مسائل اجلهاد تم يف الغالب بالصراع مع أعداء اإلسالم، وخباصة  ●     

الصراع احلضاري التقليدي بني العاملني اإلسالمي واملسيحي، لكن مقتضيات العصر قد غريت 
داخلي احملدق حبياة الناس وأمنهم ال يقل شأنا عن بقية املفاهيم، وحولت االهتمام إىل أن اخلطر ال

األخطار، وأن معاجلته وجماته هي من صميم الواجب الشرعي والسياسي، فحماية ممتلكات الناس 
من هجمات األعراب واللصوص وقطاع الطرق، واستعادة السلم االجتماعي أمر ال مفر منه 

األمر أوىل من حماربة األعداء املتربصني بدار اإلسالم، وقد الستمرار احلياة الطبيعية، وأن حتقيق هذا 
  . كانت نصوص املذهب واضحة الدليل يف هذا اال

إن إلقاء نظرة شاملة حول احلياة االجتماعية يف بالد املغرب من خالل خمطوط الدرر، جتعلنا  ●    
جهدهم  يبذلونالزالوا  ندرك مدى ارتباط الناس باملوروث الديين يف يوميام، وأن الفقهاء

ويسخرون فكرهم من أجل محل الناس على الوقوف عند أحكام الشرع وعدم جتاوز حدوده، 
وذلك لشعورهم بروح املسؤولية، وأن ذلك واجب المناص منه، خاصة إذا توافق ذلك مع ضعف 

احلياة  وإضافة إىل ذلك فقد أجلى لنا هذا البحث بعض اجلوانب من. السلطة السياسية القائمة
السياسية واألمنية والثقافية ملغربنا الكبري واملغرب األوسط خصوصا، غري متاحة يف كتب التاريخ 

  .واألخبار
رغم الطابع االجتهادي الذي غالبا ما تتسم به النوازل الفقهية إال أن بعض املسائل  ●     

ل أكثر من الالزم، املطروحة يف البحث قد حنت إىل االستغراق يف تنظري اجلواب بشكل مفص
مبتعدة يف جوانبها املتعددة عن الواقع احمليط باملسألة، وإن دل ذلك على نقاش عايل املستوى بني 

فإنه أيضا ينبئ عن جوانب من ضعف اخلطاب الفقهي يف الرتول إىل انشغاالت  ،النخب العلمية
ها اهتزاز الثقة بني الدولة العامة من الناس، الرتباط ذلك بتقاطعات سياسية واجتماعية حادة، سبب

واتمع وغياب سلطة قادرة على حتقيق آمال الناس، فالفقهاء إمنا ميارسون نوعا من اهلروب من 
املعاناة إىل عاملهم اخلاص القائم على حوار األفكار، يربز فيه كل واحد منهم طاقته الكامنة يف 

  .اإلقناع واجلمع بني خمتلف اآلراء
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يف املسائل الفقهية بالنسبة لطالب تاريخ مثلي مهما بلغ االجتهاد، ومهما  صعوبة اخلوض ●     
بذلَ من جهد، فهي ألصحاا على كل حال، وإمنا عملت على اإلحالة على مصادرها يف املذهب 

  .املالكي ما استطعت إىل ذلك سبيال
بقى حلما مشروعا ال ريب أن دراسة وحتقيق خمطوط الدرر كامال، بصورة جدية وشاملة ي ●     

وهدفا أمسى يف املستقبل القريب، وأَحسب أنين أساهم ذا البحث يف وضع لبنة أوىل يف سبيل 
بلوغه، ومع ذلك ال ينبغي أن نغفل ما غُيب من مؤلفاتنا الزاخرة اليت تنتظر من يلتفت إليها ويهتم 

تنا، وأنا يف بداية الطريق فأرجو أن ا، وما حبثي هذا إال مسامهة يف إحياء ما تيسر من تراث أم
  .  أكون خري خلف خلري سلف
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  املالحق

  مقدمة كتاب الدرر: امللحق األول

  تقريظ الونشريسي لكتاب الدرر ومؤلِّفه: امللحق الثاين

  )م1505-1359/هـ910-760(سالطني بين زيان يف الفترة : امللحق الثالث

ول تفصيل ترتيب مسائل خمطوط الدرر املكنونة يف نوازل مازونة وأجزائه جد: امللحق الرابع

  )وهران -نسخة بطيوة" (أ"حسب النسخة 

  الورقة األوىل واألخرية من النسخ اخلطية وخمطوط اللمع يف الفقه: امللحق اخلامس
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  1: امللحق رقم
  )من النسخة ر" (الدرر املكنونة يف نوازل مازونة"مقدمة كتاب 

  صحبه ن الرحيم               صلى على سيدنا وموالنا حممد وآله وبسم اهللا الرمح ]ظ1[
قال العبد الفقري إىل رمحة ربه الغين عما سواه حيىي بن موسى بن عيسى املغيلي نسبة املازوين      

  دارا رمحه اهللا تعاىل 
ء مبرتلة التشريف وفضل ى سائر العقالاحلمد هللا املانح عقول العلماء موهبة خصوا ا عل     

عروبة والتقدير وذكاء الفهم و رفع بعضهم فوق بعض درجات حبسن اإللقاءبعضهم على بعض و
يلني الصعب الشديد ببالغة القول على أكمل وجوه مبا يقرب البعيد و أيدهموالتصنيف و التأليف

 شكالت هلم من امل أوضحتصريف وذلك هلم من الفصاحة والبالغة ما تصعب فملكوه وال
صدورهم ألسرار احلكمة كمينا واملعطالت ما تشعب حىت سلكوه وجعل عقوهلم للنجاح ضمينا و

ونادموا القتنائها الدفاتر  أجالوا يف نظم قالئدها أفكارهمو سهروا يف تقييد العقائد أجفامأ
أقمارها أما سها وللمعارف الدينية يرفعون منارها ويطلعون مشواحملابر أهام اهللا و سامروا األقالمو
  :   بعد

ا يعلمه اهللا من األمور الصعاب قادين إليها مخبطة القضاء يف عنفوان الشباب و ملا امتحنت       
يتطرق إليه  قصر الباع عن إدراك ما الوكثرت علي نوازل اخلصوم وتوالت شكيات املظلوم و

علي من نوازل األحكام واضح قياس جلأت إىل كتب االسدلة فيما يشكل التباس من نص جلي و
سالم يف القضاة متطلبا جواا من األئمة األعالم املعترضني للفتوى بني األنام متخوفا مما قال عليه ال

مل أجتاسر على تنفيذ حكم يف قضية فيها الثالثة احلكام واجتهدت يف ذلك وعلم اهللا جهدي و
قد كان اتفق هالك ومن ذلك كي ال اهلك مع كل  احتمال وحدي حىت أكون على بصرية

ملوالي الوالد رمحه اهللا يف مدة قضائه ما اتفق يل من االلتجاء إىل كتب االسدلة لالئمة املعاصرين 
  له حىت اجتمع يل من اسدلتهم مجلة وافرة كان رمحه اهللا عزم على ترتيبها فاخترته املنية قبل ذلك 

 وما وجدته بيد بعض اخلصوم فضمنت ما كنت مجعت وما مجع موالي الوالد رمحه اهللا       
مسائل العادات مع ما أخرين املتضمنة مسائل العبادات وبيد بعض قضاة وطننا من أجوبة املتو

يل مع بعض األصحاب يف املذاكرات، أو يف جملس اإلقراء  عسأل عنه أو سأله غريي مما يقأكنت 
لى بعض ليقع يل التحقيق فيما اعترض به بعضهم عو من إشكال يف كالم ابن احلاجب أو شراحه

أضيف يف ذلك ما كنت تلقيته من أشياخي من نبات فكرهم أو نفل غريب عن غريهم ألة ويف املس
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يدة على ضمنت ذلك يف كراريس عدو. وينشرح نفسه عند االطالع عليه يتشوف الطالب إليه
  .االنتفاع ليحصل به ]و2[ هـالعزم على ترتيبها على أبواب الفقه غري ترتيب خوف الضياع و

وجباية واجلزائر وأشياخنا التلمسانيني  اقتصرت يف ذلك على أجوبة املتأخرين علماء تونسو     
املباين سيدي أبو الفضل قاسم ف بالقواعد وعلم األعالم العارو مفيدي شيخ اإلسالمكشيخي و

لفوائد الغريبة مستويف اتهدين ذا التواليف العجيبة، والعقباين و شيخي اإلمام احلافظ بقية النظار ا
شيخي اإلمام احلافظ املتفنن بقية الناس و احلقوق سيدي أبو عبد اهللا حممد بن مرزوقاملطالب و

 أصحابنا من أهل وطننا رحم اهللا من فينو غريهم من أشياخناو سيدي أبو عبد اهللا حممد بن العباس
  .أدام النفع مبن بقيو

ميتع به الناظر أي و ب الفقه يف جمموع حيصل به االنتفاعاآلن قصدت إىل ترتيبها على أبواو     
وال  نعم الوكيلو هو حسيبواهللا أسال أن ينفع به و مسيته بالدرر املكنونة يف نوازل مازونةو إمتاع
 .ال قوة إال باهللا العلي العظيمحول و
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  2: امللحق رقم
عالمة سيدي عبد القادر يسعد البزاعي نقلتها من نسخة خزانة ال: تقريظ الونشريسي للمازوين

  .بالدبة قلعة سيدي راشد
احلمد هللا مستحق الثناء واحلمد والصالة على سيدنا حممد حائز أوصاف الكمال يف كمال اد   

وبعد فإين ملا طلعت السفر الثاين على أرمزة األنكحة والبيوع من التأليف اجلامع املانع املطبوع 
رقة منه املترجم بالدرر املكنونة يف نوازل مازونة مجع الفقيه الشيخ القاضي املقيد هنا على أول و

العامل العامل املفيد املقيد اجلامع الشامل احلافظ الكامل املشار إليه يف مساء املعايل باألنامل الصدر 
ذنا األكابر وسين اخلصال شيخنا ومفيدنا ومال... األوحد العالمة العلم الفاضل ذي اخلالل السنية

وسيدنا وموالنا وبركة بالدنا أيب زكريا سيدي حيىي ابن الشيخ الفقيه اإلمام علم األعالم احلامل 
املسند الرواية املرتبة صاحب اليد ...املقام...راية اإلسالم القاضي احلسيب األصيل املعلم احلافظ

تشيف املفيت املفيد وذو التصانيف اليت كل ذي لب إليها ...الطوىل والقدم الراسخة يف كل مقام
املنعم أيب موسى ابن الشيخ الفقيه اإلمام القاضي العدل املنعم املربور املقدس املرحوم سيدي عيسى 

... املغرب األوسط أشعة العلوم...واطلع على...املازوين الديار أدام اهللا حراسته بدوام... املغيلي 
ىل مساعي األب واجلد وأجلت النواظر يف العقل واد السامية إ...ونفع به أمت انتفاع وأبقاه

قلمي عن ...أصوله وترتيب فصوله  البينة يف البيان والتحصيل يف أرقى الرتب وأعلى املنازل...
حميطا بأشتات احملاسن وعزاز النوازل قد أحرز خصلها ومجع ...اإلحاطة مبجمل مجيل أوصافه

ائج الرسوم والصكوك وشحنه فرعها وأصلها ورفع عنها نقاب الشيت والشكوك وأوضح نت
صاحبه أعظم اهللا مثوبته بكل نكتة بديعة من علم القضاء والفتوى وكل حقيقة و دقيقة متس إليها 
احلاجة وتعم ا البلوى وحشد عيون نصوص مالكية املغرب واملشرق وجند ونشر الوثيقة اخلفاقة 

عربت عن معاين دوره  املكنونة على كل من ألف يف الفن وبنا فطارت حماسنه إذ ذاك باجلناح وأ
املشروحة الصحاح وهلذا أجاد ونصح وأصلح وكان للمسلمني مبعياره األوىف وأرجح يف نظره 
ورأيه املوجه الرشيد السلطان اخلليفة املؤيد املنصور الغالب باهللا املتوكل على اهللا سيف اهللا األقطع 

املتوكل على اهللا يف النصر والتمكني أضعاف ما و شهابه الالمع التطلع أمري املؤمنني األوهج األول 
أوىل ووصل به مدة اخلالفة وال أرى للمسلمني واإلسالم خالفه فتح اهللا على يديه داين األرض 

وأصلح به أواسط البالد ...وأنفذ يف مشارق األرض ومغارا أمره ويه ... وقاصيها وملكه
ايل املردة الفاسقني وأرغم به أنوف الفجرة املارقني وأطرافها وأرجاء املسالك وأكنافها وذلل به مع
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ونشر ذوائب ملكه على األقطار وثبت سرايا جنوده وعساكره اجلرارة يف سائر األقطار وثبت 
أورد هذا الشيخ املذكور حضرته العلية صحبة ...العال فيه ويف عقبه إىل يوم الدين آمني آمني آمني

شاورين بقصره املنصور وعلى بابه وهاهو اآلن ا يقري ركابه وجعله أحد مشيخته األعالم امل
ويفيد ويبدى ويعيد أبقاه اهللا للمسلمني واإلسالم أسوة وحفظ عليه مجلة الولد واإلخوة ولو علم 

وقيده ملن على طلبة الفقه ومحلة العلم  ناملوىل نصره اهللا وأيده أن الشيخ قد مجع هذا الديوا
يف النظر للمسلمني باليت هي أحسن ووقفه علو احلاصر والباد باستنساخه وأحبسه على عادته 

والرائح والغاد واهللا اسأل أن يتوىل اجلميع بكرامته ومينه والسالم اجلزيل اجلميل األمت األطيب األعم 
يعتمد سيادة مؤلفه من كاتبه العبد الفقري اجلاين على البعد والتداين وفيها بالسر واملعاين عبيد اهللا 

امحد بن حيىي بن حممد بن علي الونشريسي خار اهللا سبحانه ولطف به وكتب يف العشر تعاىل 
  اهـ...األوائل عام إحدى وسبعني ومثامنائة عرفنا اهللا خريه

يقول العبد الفقري إىل اهللا سبحانه عيسى بن حممد بن عيسى املقدم وفقه اهللا قيدت هذه      
ام العامل العالمة سيدي امحد بن حيىي بن حممد بن علي اإلجازة من خط واضعها السيد الفقيه اإلم

  . الونشريسي نفع اهللا به وبأمثاله آمني وصلى اهللا وسلم على موالنا حممد واله وصحبه وسلم
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 تقريض الونشريسي لكتاب الدرر املكنونة 
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  3امللحق رقم 
 ومدة حكمهم)م1505-1359/ـه910-760(طني بين زيان يف الفترة سال

 )م1389- 1359/ـه791-760(وسى الثاين بن يوسف م أبو محو -1

 )م1392-1389/ـه795-791(محو الثاين  ن بن أيبرمحأبو تاشفني عبد ال -2

 )م1393- 1392/ـه796- 795(تاشفني  أبو ثابت يوسف بن أيب -3

 )م1394- 1393/ـه797- 796(و الثاين أبو احلجاج يوسف بن أيب مح -4

 )م1399- 1394/ـه801- 797( محو الثاين  مد بن أيبحم أبو زيان -5

 )م1402-1399/ـه804-801(محو الثاين  مد عبد اهللا األول بن أيبحم أبو -6

 )م1411-1402/ـه813-804(مد بن خولة حم أبو عبد اهللا -7

 )م1412-1411)ـه814-813(ن بن حممد بن خولة عبد الرمح -8

 )م1412-1412/ـه814- 814(ثاين محو ال السعيد بن أيب -9

-1412/ـه827- 814) ( املرة األوىل( ك عبد الواحد بن أيب محد الثاين لما أبو -10
 )م1424

-827) (املرة األوىل(مد بن أيب تاشفني الثاين املدعو بابن احلمراء اهللا حم أبو عبد -11
 )م1428- 1424/ـه831

 )م1430- 1428/ـه833-831) (املرة الثانية(الواحد الك عبد م أبو -12

 )م1431-1430/ـه834-833) (املرة الثانية(ابن احلمراء   -13

 )م1462- 1431/ـه866-834(اس امحد العاقل ابن محو أبو العب -14

 )م1468- 1462/ـه873- 866(حممد املتوكل على اهللا  أبو عبد اهللا -15

    )م1505-1468/ـه910-873(أبو عبد اهللا حممد الثابيت  -16
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  4لحق رقم امل
جدول تفصيل ترتيب مسائل خمطوط الدرر املكنونة يف نوازل مازونة وأجزائه حسب النسخة 

  )وهران -نسخة بطيوة" (اْ"
  الربع أو اجلزء  اال باألوراق  طبيعة املسائل
 بداية الربع األول -  ظ21----- ظ 1  مسائل الطهارة

  بداية اجلزء األول -
  

    ظ33 ----- ظ21  مسائل الصالة
    و38 ----- و34  ل الزكاةمسائ

    ظ38 ----- و38  مسائل الصيام
    ظ38 ----- ظ38  مسائل االعتكاف

    ظ38 ----- ظ38  مسائل احلج
    و39 ----- ظ38  مسائل الصيد
    ظ40 ----- و39  مسائل الذبائح

    و 43 ----- ظ40  العقيقةمسائل الضحايا و
    و 47----- و43  مسائل اجلهاد

بداية الربع األول  -  و 57 ----- و47  مسائل األميان و النذور
  و57ق عند

  بداية الربع الثاين -  و76 ----- و57  كحةنمسائل األ
    و106 ----- و76  مسائل الطالق

    و107 ----- و106  اللعان والظهاريالء ومسائل اإل
    و110 ----- و107  مسائل العدة 

    ظ111----- و110  مسائل الرضاع
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اجلزء األول عند اية  -  ظ113----- ظ111  مسائل النفقات
    ظ113ق

    و132 ----- ظ114  مسائل البيوع
    ظ134----- و132  مسائل الصرف
    ظ135----- ظ134  مسائل العيوب
    ظ145----- ظ135  مسائل السلم

اية الربع الثاين عند  -  ظ148----- ظ145  مسائل السماسرة
  و148ق

  بداية الربع الثالث -  ظ155----- ظ148  الدعاويمسائل الضرر و
    ظ157----- ظ155  ئل الصلحمسا

    ظ158----- ظ157  مسائل احلجر
    ظ159----- ظ158  مسائل املديان
    ظ160----- ظ159  مسائل الرهن

    ظ163----- ظ160  مسائل االستحقاق
    و165----- ظ163  احلمالةاحلوالة و مسائل

    ظ166----- و165  مسائل اإلقرار
    و167----- و167  مسائل الوكاالت 
    و170----- و167  مسائل الشركة

    و171----- و170  مسائل العواري و الودائع
    و172----- و171  مسائل الشفعة 
    و174----- و172  مسائل القسمة

    و182----- و174  التعديصب ومسائل الغ
    و183----- و182  مسائل القرض



 

 300

    و183----- و183  مسائل القراض
    ظ184----- و183  املغارسةمسائل املساقات و

  
مواتا رضني كراء واأل مسائل

  إقطاعاو

  
  و188----- ظ184

  

    ظ191----- و188  جاراتاإلمسائل اجلعل و
    و201----- ظ191  مسائل احلبس

    و204----- و201  الصدفاتمسائل اهلبات و
    و204----- و204  مسائل اللقطة 

    و211----- و204  الشهاداتقضية ومسائل األ
    ظ217----- و211  وجبات اجلراحم مسائل
اية الربع الثالث عند  -  ظ220----- ظ217  اجلنايات  مسائل

    و221ق
  بداية الربع الرابع -  و221----- ظ220  أنواعهمسائل العتق و
    و221----- و221  مسائل الوصية

    ظ246----- و221  مسائل الوصايا 
  و304قخطوط عند اية امل  و304----- ظ246  مسائل كتاب اجلامع

    ظ304- ---- ظ304  الونشريسي تقريظ
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  5 :رقم امللحق
  الورقة األوىل واألخرية من النسخ اخلطية وخمطوط اللمع يف الفقه

 

 
  الورقة األوىل من النسخة أ
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  من النسخة أ األخريةالورقة 
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  الورقة األوىل من النسخة ب
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  الورقة األخرية من النسخة ب
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  الورقة األوىل من السفر األول من النسخة ح
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 الورقة األخرية من السفر األول من النسخة ح
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 الورقة األخرية من السفر الثاين من النسخة ح
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الورقة األوىل من النسخة ر 
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  الورقة األخرية من السفر األول من النسخة ر 
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الورقة األوىل من النسخة م 
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  الورقة األخرية من النسخة م
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  ل الورقة األوىل من النسخة
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  الورقة األخرية من النسخة ل  
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  و من خمطوط اللمع يف الفقه1الورقة 
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  ظ من خمطوط اللمع يف الفقه1الورقة   



 

 316

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الورقة األخرية من خمطوط اللمع يف الفقه
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  قائمة املصادر واملراجع
  املخطوطات: أوال

  املصادر العربية واملعربة: ثانيا

  املراجع العربية واملعربة: ثالثا

  املقاالت: رابعا

  الرسائل اجلامعية: خامسا

  املراجع باللغة األجنبية: سادسا

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 318

  قائمة املصادر واملراجع
  حفصن الكرمي برواية آالقر  -1 ●
   املخطوطات :أوال
  . األنصاري ابن صعد ●
خر املناقب، خ رصيد املكتبة الوطنية باحلامة، انجم الثاقب فيما ألولياء اهللا من مفال -2 

   ).صورة طبق األصل عن نسخة اخلزانة العامة بالرباط(اجلزائر
  ).م1400/هـ803ت(أبو عبد اهللا حممد التونسي : الورغمي ابن عرفة ●
  .2312: رقماملبسوط يف الفقه، خ املكتبة الوطنية باحلامة، اجلزائر،  -3 
  .2050/1: خمتصر يف الفقه املالكي، خ املكتبة الوطنية باحلامة، اجلزائر، رقم -4 

  ).م833/1429ت( بن عيسى موسى: املازوين ●
  .ك2443: حاء وادي شلف، خ اخلزانة العامة بالرباط، رقملص -5 

  ).م1478/هـ883ت( بن موسى أبو زكريا حيىي :املازوين ●
  .وهران- ، بطيوة"أ"زونة، النسخةا نوازل مالدرر املكنونة يف  -6
  : كتاب اللمع يف الفقه، خ رصيد املكتبة األزهرية، القاهرة، رقم -7

  املطبوعةر املصاد :ثانيا
  ).م855/هـ241ت (بن حنبل  أمحد ●
  .1995/هـ1416أمحد حممد شاكر، دار احلديث، القاهرة : املسند، اعتناء -8
  .القرشي ابن أيب اخلطاب ●
  .1992علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت : تهرة أشعار العرب، مج -9
  ).م1699/هـ1110ت(أبو عبد اهللا حممد الرعيين : القريواين ابن أيب دينار ●

  .هـ1350املؤنس يف أخبار افريقية وتونس، مطبعة النهضة، تونس   -10
  .أمحد: ابن أيب الضياف ●

س وعهد األمان، الدار التونسية للنشر والشركة الوطنية إحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تون -11
  .  م1976/هـ1396اجلزائر -للنشر والتوزيع، تونس

  )م1340/هـ741ت(أبو عبد اهللا بن حممد : ابن أيب زرع ●
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عبد : األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس، إشراف -12
  .م1999/ هـ1420، الرباط 2لكية، طالوهاب بنمنصور، املطبعة امل

  )م1232/هـ630ت(عزالدين أبو احلسن بن أيب الكرم الشيباين : ابن األثري ●
  .هـ1357 تأسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار إحياء التراث العريب، بريو -13
  .م1987/هـ1407، بريوت 1الكامل يف التاريخ، دار الكتب العلمية، ط -14
  ).م1164/هـ560ت(بد اهللا حممد الشريف أبو ع: اإلدريسي ●

  .م1989، بريوت 1نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق، عامل الكتب، ط -15
  ).م1038/هـ430ت(أبو نعيم امحد بن عبد اهللا : األصفهاين ●

  .1988حلية األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتب العلمية، بريوت  -16
  )م1081/هـ474ت(أبو الوليد سليمان بن خلف : الباجي ●

 1420حممد عبد القادر، دار الكتب العلمية، بريوت : تاملنتقى شرح موطأ مالك،  -17
  .م1999/هـ
  / هـ256ت(أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل : البخاري ●

  .م2002/هـ1423بريوت -، دمشق1صحيح البخاري، دار ابن كثري، ط -18
  )م1438/هـ842ت (أبو القاسم بن أمحد التونسي  :الربزيل ●

حممد احلبيب اهليلة، دار : جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام، تقدمي -19
  .م2002، بريوت 1الغرب اإلسالمي، ط

  ).م1182/هـ578ت(أبو القاسم خلف بن عبد اهللا  :ابن بشكوال ●
عزت : توأدباءهم، كتاب الصلة يف تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم وفقهائهم  -20

  .م1994/هـ1414، القاهرة 2، مكتبة اخلاجني، طالعطار احلسيين
  ).م1377/هـ797ت(أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم :  ابن بطوطة ●

، بريوت 2طالل حرب، دار الكتب العلمية، ط: حتفة النظار يف غرائب األمصار، شرح -21
  .م1992/هـ1413

  
  ).م1094/هـ487ت(زيز القرطيب أبو عبيد اهللا بن الع: البكري ●
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  .م1857املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب، طبعة دوسالن، اجلزائر  -22
  البالذري ●

  .هـ1391، القاهرة 1فتوح البلدان، مطبعة املوسوعات، ط -23
  )م1365/هـ767كان حيا سنة (خالد بن عيسى : البلوي ●

سن السايح، صندوق إحياء التراث اإلسالمي، احل: تاج املفرق يف حتلية علماء املشرق، ت -24
    .اململكة املغربية واإلمارات العربية املتحدة

  ).م1626/هـ1036ت(أبو العباس أمحد بابا  :التنبكيت ●
عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة، كلية الدعوة اإلسالمية، : نيل االبتهاج بتطريز الديباج، إشراف -25
  .م1989، طرابلس الغرب 1ط
  ).م1493/هـ899ت(حممد بن عبد اهللا بن عبد اجلليل : نسيالت ●

: تاريخ ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان يف بيان شرف بين زيان، حتقيق وتعليق -26
  .م1985/هـ1405حممود بوعياد، اجلزائر 

  ).م18/هـ12ت القرن (حممد علي الفاروقي : التهانوي ●
عبد البديع، اهليئة العامة املصرية للكتاب، القاهرة  لطفي: تمعجم اصطالحات الفنون،  -27

  .م1972
  ).م1470/هـ875ت(أبو زيد عبد الرمحن بن حممد : الثعاليب ●

حممد شايب : ت، )غنيمة الوافد وبغية الطالب املاجد: "منشورة يف آخر كتابه(الرحلة  -28
 .م2005، دار ابن حزم، بريوت 1شريف، ط

  ).م1415/هـ816ت(لي الشريف علي بن حممد ع: اجلرجاين ●
  .م1991عبد املنعم احلنفي، دار الرشاد، القاهرة : تكتاب التعريفات،  -29
  ).م1200/هـ597ت(أبو الفرج عبد الرمحن بن علي  :ابن اجلوزي   ●

إبراهيم رمضان وسعيد اللحام، دار الكتب العلمية، بريوت : صفة الصفوة، ضبط -30
  .م1989/هـ1409

  
  غرناطيال ابن جزي ●
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  .م1969القوانني الفقهية، دار الثقافة، بريوت  -31
  ).م988/هـ378ت (البصري  ابن اجلالب ●

، بريوت 1حسني بن سامل الدمهاين، دار الغرب اإلسالمي، ط: تكتاب التفريع،  -32
  .م1987/هـ1408

  ).م1248/هـ646ت(أبو عمرو مجال الدين عثمان بن عمر : ابن احلاجب ●
، 1أيب الفضل بدر العمراين الطنجي، دار الكتب العلمية، ط: ، حتقيق وتعليقهاتجامع األم -33

 .م2004/هـ1425بريوت 
نذير  :ت، )دكتوراه مطبوعة( منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدلخمتصر  -34
  .م2006، بريوت 1دار ابن حزم، ط، محادو

  .أبو عبد اهللا النيسابوري: احلاكم  ●
 / هـ1417، القاهرة 1على الصحيحني، دار احلرمني للطباعة والنشر، طاملستدرك  -35

  .م1997
  ).م1448/هـ852ت(أمحد بن علي : ابن حجر العسقالين ●

  .هـ1359دار الكتاب العريب، بريوت اإلصابة يف متييز الصحابة،   -36
  .م1993/هـ1413، بريوت 1دار الفكر، طذيب التهذيب،  -37
عبد الوارث حممد علي، دار الكتب : ضبط وتصحيح ، أعيان املائة الثامنةالدرر الكامنة يف -38

  .م1997، بريوت 1العلمية، ط
  ).م1063/هـ456ت(أبو حممد علي بن حممد : ابن حزم األندلسي ●

  ).م1980/هـ 1400، بريوت 1اإلحكام يف أصول األحكام، دار اآلفاق اجلديدة، ط -39
  .م1998، بريوت1سرب، دار ابن حزم، طإمحد أ: مراتب اإلمجاع، إشراف -40
                                                                                                                             ).م1936/هـ1356ت (أبو القاسم حممد الديسي بن إبراهيم الغول : احلفناوي ●

، 1، ط)تونس(واملكتبة العتيقة ) بريوت(مؤسسة الرسالة  ،برجال السلف تعريف اخللف -41
  .م1982/هـ1402

  .)م1537/هـ944ت(ليون اإلفريقي : الفاسي احلسن بن حممد الوزان  ●
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، بريوت 2حممد حجي وحممد األخضر، دار الغرب اإلسالمي، ط: ، ترمجةوصف إفريقيا -42
 .م1983

  ).م1095/هـ488ت(بن أيب نصر أبو عبد اهللا حممد : احلميدي ●
إبراهيم األبياري، دار الكتاب املصري ودار : تجذوة املقتبس يف تاريخ علماء األندلس،  -43

  .م1989/هـ1410بريوت -الكتاب اللبناين، القاهرة
  ).م14ق/هـ727حوايل  ت(حممد بن عبد املنعم : احلمريي ●

، بريوت 2عباس، مطابع دار السروج، طإحسان : ، حتقيقالروض املعطار يف خرب األقطار -44
  .م1980

  النصييب ابن حوقل ●
  .ت-صورة األرض، منشورات مكتبة احلياة، بريوت د -45
  ابن حيان القرطيب ●

م، 1971شامليطا، املعهد االسباين العريب للثقافة، مدريد -، اعتناء، ب5املقتبس، ج -46
  .138ص
   اخلرشي ●

  ت-دار الفكر، بريوت دشرح على خمتصر خليل الفقهي،  -47
  اخلطيب التربيزي ●

  .م2007فخر الدين قباوة، الطباعة الشعبية للجيش، اجلزائر : تشرح القصائد العشر،  -48
  ).م1374/هـ776ت(لسان الدين : ابن اخلطيب الغرناطي ●

، 1يوسف علي الطويل، دار الكتب العلمية، ط: اإلحاطة يف أخبار غرناطة،تقدمي وضبط -49
  .م2003/هـ1424بريوت 

تاريخ املغرب : نشر بعنوان(أعمال األعالم فيمن بويع من ملوك اإلسالم قبل االحتالم  -50
خمتار العبادي وحممد إبراهيم الكتاين، دار الكتاب، الدار البيضاء : ت، )العريب يف العصر الوسيط

  . م1964
  ).م1406/هـ808ت (أبو زيد  عبد الرمحن: بن خلدونا ●
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العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي كتاب  -51
  .م1971/هـ1391مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت الشأن األكرب، 

  .م2005أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية، الرياض : اعتناء ،رحلته شرقا وغربا -52
 .م2003، بريوت 1، دار الفكر، طاملقدمة -53
  ).م1378/هـ780ت (حيىي أبو زكريا بن أيب بكر : ن خلدوناب ●

م، 1903 /1مطبعة بيري فونطانة، اجلزائر، مجبغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد،  -54
  .م2/1910مج
  ).م1282/هـ681ت(أبو العباس أمحد : ابن خلكان ●

  .ت-دار صادر، بريوت دإحسان عباس، : توفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،  -55
  الفراهيدي اخلليل بن أمحد ●

، إيران 2مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، مؤسسة دار اهلجرة، ط: تكتاب العني،  -56
  .هـ14709

  ).م1296/هـ696ت(أبو عبد الرمحن بن حممد األسدي : الدباغ ●
  .هـ1320معامل اإلميان يف معرفة أهل القريوان، ط حجرية، تونس  -57
  الدارقطين ●

  .ت-وزارة األوقاف، مصر د: السنن، إصدار -58
  .أبو الربكات أمحد:الدردير ●

  .ت-الشرح الكبري، دار إحياء التراث العريب، بريوت د -59
  ).ت(أبو عبد اهللا حممد بن عمر : الرازي فخر الدين ●

  .م1985، بريوت 3، دار الفكر، ط27مفاتيح الغيب، ج -60
  .أبو راس الناصري ●

حممد بن عبد الكرمي اجلزائري، : تفتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل ريب ونعمته،  -61
  .م1978املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر 

  .عبد الكرمي: لرافعيا ●
  .ت-، دار الفكر، بريوت د11فتح العزيز بشرح الوجيز، ج -62
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  رحال املعداين ابن ●
63- Abu Ali Al-Madani (Al-H’assan  Ibn Rahhal , TAD’MIN AC- cunna , Etude et traduction par J 

Berque , Edition carbonel ; Alger ,  1949 , p42      
  ).م1226/هـ520ت(أبو الوليد حممد بن أمحد : ابن رشد اجلد ●

املختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب : ، تقدمي وحتقيق1ابن رشد، ج) فتاوى(أجوبة  -64
  .م1987/هـ1407، بريوت 1طاإلسالمي، 

، بريوت 2حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، ط: تالبيان والتحصيل،  -65
  .م1988/هـ1408

  .االشبيلي الرعيين ●
إبراهيم فتوح، مطبوعات مديرية إحياء التراث القدمي، دمشق : تبرنامج شيوخ الرعيين،  -66

  .م1962
  ).م1790/هـ1205ت (حممد مرتضى احلسيين : الزبيدي ●

الس الوطين للثقافة والفنون الكوييت، : عبد الستار أمحد فراج، إشراف: تتاج العروس،  -67
  .م2001/هـ1422، 1مطبعة حكومة الكويت، ط

  ).م1488/هـ894كان حيا عام (أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم : الزركشي ●
ور، املكتبة العتيقة، تونس حممد ماض :، حتقيق وتعليقتاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية -68

  .م1966
  زكريا األنصاري ●

  .1998، بريوت 1فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دار الكتب العلمية، ط -69
  حممود بن عمر : الزخمشري ●

عبد الرزاق مهدي، : الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، اعتناء -70
  .م2003، بريوت 1دار إحياء التراث العريب، ط

  أبو عبد اهللا: لزوزوينا ●
  .هـ1344شرح املعلقات السبع، مطبعة السعادة، القاهرة  -71
  ).م1230او 1229/ هـ628او627ت(أبو يوسف يعقوب بن حيىي : ابن الزيات التاديل ●

  .م1984أمحد التوفيق، الرباط : تالتشوف إىل رجال التصوف،  -72
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  .حممد بن يوسف: الزياين ●
املهدي البوعبديل، اجلزائر : دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران، تقدمي -73

  .م1978
  .)م854/هـ240ت(سحنون بن سعيد التنوخي  ●

  .م1994/هـ1415، بريوت 1، دار الكتب العلمية، طاملدونة -74
  ).م1496/هـ902ت(مشس الدين حممد بن عبد الرمحن : لسخاويا ●

  .ت-، دار مكتبة احلياة، بريوت دمع ألهل القرن التاسعالضوء الال -75
  ).م1736/هـ1149ت(حممد بن حممد األندلسي : لسراجا ●

حممد احلبيب اهليلة، دار الغرب : احللل السندسية يف األخبار التونسية، تقدمي وحتقيق -76
  .م1985، بريوت 1اإلسالمي، ط

  ابن سعد ●
  .1968دار صادر، بريوت إحسان عباس، : تالطبقات الكربى،  -77
  ).م1286/هـ685ت(أبو احلسن علي بن موسى : ابن سعيد املغريب ●

  .م1982، اجلزائر 2إمساعيل العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط: تكتاب اجلغرافيا،  -78
  السلَّاوي الناصري ●

دار الكتب، جعفر الناصري وحممد الناصري، : تاالستقصا ألخبار دول املغرب األقصى،  -79
  .م1954الدار البيضاء 

  السمعاين ●
  .م1988/ هـ1408، بريوت1عبد اهللا عمر بارودي، دار اجلنان، ط: تاألنساب،  -80
  ).م1185/هـ581ت(عبد الرمحن بن عبد اهللا األندلسي : السهيلي ●

ض حممد إبراهيم البنا، دار الرياض للنشر والتوزيع، الريا: تنتائج الفكر يف النحو،  -81
  .م1984/هـ1404

  ).م1037/هـ428ت (احلسني بن عبد اهللا : ابن سينا ●
  .م1992، بريوت 2عبد الرمحن عمرية، دار اجلليل، ط: تالنجاة يف املنطق واإلهليات،  -82
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  ).هـ204ت(حممد بن إدريس : الشافعي ●
  .م1983، دار الفكر، بريوت 4كتاب األم، ج -83
  ).م1219/هـ919ت(عبد اهللا بن جنم : ابن شاس ●

  .1995عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت  -84
  ).م1456/هـ861كان حيا عام (أبو عبد اهللا حممد بن أمحد : ابن الشماع ●

الطاهر بن حممد املعموري، : األدلة البينة النورانية يف مفاخر الدولة احلفصية، حتقيق وتعليق -85
  . م1984العربية للكتاب، تونس  الدار
  األعلم الشنتمري ●

، اجلزائر )اجلزائر عاصمة الثقافة العربية(أشعار الشعراء الستة اجلاهليني، وزارة الثقافة -86
  .م2007

  الشريازي●
/ هـ1401، بريوت 2إحسان عباس، دار الرائد العريب، ط: ت، طبقات الفقهاء -87

 .م1981

  ).م1535/هـ942ت (ن يوسف حممد ب: الصاحلي الشامي ●
عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، : تسبل اهلدى والرشاد،  -88
  .م1993/هـ1414، بريوت، 1ط
  ).م1362/هـ764ت (صالح الدين خليل بن أيبك : الصفدي ●

، 1يب، طأمحد األرناءوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العر: تالوايف بالوفيات،  -89
  .م2000/ هـ1420بريوت 

  ).م1202/هـ599ت(ابن عمرية أمحد بن حيىي : الضيب ●
عبد الرمحن السويفي، دار الكتب العلمية، : تبغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس،  -90
  .م1997، بريوت 1ط
  ).م1126/هـ520ت (أبو بكر حممد بن الوليد : الطرطوشي ●

  .م1990، لندن 1يايت، رياض الريس للكتب والنشر، طجعفر الب: تسراج امللوك،  -91
  
  
  



 

 327

  ).م1342/هـ743ت(احلسني بن حممد : الطييب ●
عبد احلميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، : ت، 7الكاشف عن حقائق السنن، ج -92
  .م1997/هـ1417الرياض - ، مكة املكرمة1ط
  ).م1514/هـ920ت قبل ( بن خليل عبد الباسط ●

 ,Robert Brunschving: نشرها روبار برنشفيك بعنوان، الباسم يف حوادث العمر والتراجم الروض -93

deux recits de voyage inédits en Afrique du nord ou xv siécle Abd Albasit B Halil et adorne, 
Paris, V-I la rose, édideur, 1936.  

، بريوت 1دمري، املكتبة العصرية، طعمر عبد السالم ت: ت، نيل األمل يف ذيل الدول -94
  .م2002/هـ1422

  ).م13/هـ7ت أواخر القرن (حممد بن حممد علي احليحي : العبدري ●
  .ت- أمحد بن جدو، مطبعة البعث، قسنطينة د: تالرحلة املغربية،  -95
  ).م1020/هـ463ت (يوسف بن عبد اهللا القرطيب : ابن عبد الرب ●

علي حممد عوض وعادل محد عبد املوجود، دار : تاب، االستيعاب يف معرفة األصح -96
  . م1995/هـ1415، بريوت 1الكتب العلمية، ط

  ).م1332/هـ733ت(إبراهيم بن حسن التونسي : ابن عبد الرفيع ●
حممد قاسم بن عباد، دار الغرب اإلسالمي، : معني احلكام على القضايا واألحكام، ت -97

  .م1989بريوت 
  ).م1030/هـ422ت(بن نصر البغدادي  عبد الوهاب بن علي ●

  .1999، بريوت 1اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، دار ابن حزم، ط -98
حممد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بريوت : املعونة على مذهب عامل املدينة، ت -99

  .م1998
  ).م838/هـ224ت ( بن سالم أبو عبيد القاسم ● 

  .م1981يل اهلراس، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة حممد خل: تكتاب األموال،  -100
  ).م944هـ333ت ( أبو العرب التميمي ●

حممد بن أيب شنب، ديوان املطبوعات اجلامعية، : طبقات علماء افريقية وتونس، اعتناء -101
  .م2006اجلزائر 
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  .أبو القاسم علي بن احلسن: ابن عساكر ● 
  .م1981، بريوت 1الفكر، ط علي شريي، دار: تتاريخ دمشق،  -102

  ).م1466/هـ871ت(حممد بن أمحد بن قاسم : العقباين ●
 علي الشنويف: تحتفة الناظر وغنية الذاكر يف حفظ الشعائر وتغيري املناكر،  -103

Bulletin d'étude orientale, tome 19, 1965-1966, damas-paris 1967. 
  ينذاابن عقيل اهلم ●

 م1964، مصر 14ابن مالك، املكتبة التجارية، ط ألفيةى شرح ابن عقيل عل -104
  .هـ1384/
  ).م1674/هـ1085ت(أبو الفالح عبد احلي : ابن العماد احلنبلي  ●

هـ 1406بريوت - ، دمشق1شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، دار ابن كثري، ط -105
  .م1986/
  ).م1149/هـ544ت(أبو الفضل بن موسى اليحصيب السبيت : عياض القاضي ●

امحد بكري حممود، : تترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب اإلمام مالك،  -106
  .م1968/هـ 1388بريوت -دار مكتبة الفكر ودار مكتبة احلياة، طرابلس الغرب

  ابن غازي ●
 تأليفحممد الزاهي، دار املغرب لل: تالتعلل برسوم اإلسناد بعد انتقال أهل املرتل والناد،  -107

  .                           م1979/هـ1399والترمجة والنشر، الدار البيضاء 
  ).م1111/هـ505ت(أبو حامد حممد بن حممد :  الغزايل ●

  .ت- من علم األصول، دار الكتب العلمية، بريوت داملستصفى  -108
  .م1998، بريوت 3حممد حسن هيتو، دار الفكر، ط: تاملنخول،  -109
  .م1994مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بريوت : يز، إشرافالوج -110

  ابن فارس ●
  .ت-عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت د: ت، 5معجم مقاييس اللغة، مج -111

  ).م1396/هـ799ت (برهان الدين إبراهيم بن علي بن حممد : ابن فرحون ●
  .هـ1329، مصر 1لسعادة، طيف معرفة علماء املذهب، مطبعة االديباج املذهب  -112
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  ابن الفرضي ●
  .م1954السيد عزت العطار احلسيين، القاهرة : تاريخ العلماء والرواة باألندلس، ضبط -113

  ).م1414/هـ817ت(جمد الدين حممد بن يعقوب : الفريوز آبادي ●
  .م2005يوسف الشيخ، دار الفكر، بريوت : القاموس احمليط، ضبط -114

  ينوريالد ابن قتيبة ●
  .م1971، بريوت 1املعارف، دار الكتب العلمية، ط -115
  .م1902الشعر والشعراء، مطبعة بريل، ليدن  -116

  ).م1285/هـ684ت(أمحد بن إدريس  شهاب الدين: القرايف ●
حممد عزنوس، : اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، تعليق -117

  .م1938هرة مطبعة األنوار، القا
  .م1994، بريوت 1حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، ط: تالذخرية،  -118
  .ت-الفروق، عامل الكتب، بريوت د -119

  )م1599/هـ1008حممد بن حيىي ت بدر الدين: لقرايفا ●
، القاهرة 1علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط: تتوشيح الديباج وحلية االبتهاج،  -120

  .م2004
  لقطان املراكشيابن ا ●

حممد علي مكي، دار الغرب : تنظم اجلمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان،  -121
  .م1990، بريوت 1اإلسالمي، ط

  ).م1486/هـ891ت (أبو احلسن علي بن حممد البسطي : القلصادي ●
حممد أبو : دراسة وحتقيق ،متهيد الطالب ومنتهى الراغب إىل أعلى املنازل واملناقب -122

  .م1978األجفان، الشركة التونسية للتوزيع، تونس 
  ).م1419/هـ821ت (أبو العباس أمحد بن علي : لقلقشنديا ●

  .م1922، دار الكتب املصرية، القاهرة 5صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ج -123
  .م1959، القاهرة 1إبراهيم األبياري، ط: تابة اإلرب يف معرفة أنساب العرب،  -124
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  ).م1407/هـ810ت(أبو العباس أمحد بن احلسن : ن قنفذ القسنطييناب ●
أيب سهل جناح عوض صيام، دار املقطم للنشر والتوزيع، : ت، أنس الفقري وعز احلقري -125
  .م2002/هـ1422، القاهرة 1ط

 هـ1400، بريوت 3عادل نويهض، دار اآلفاق اجلديدة، ط: حتقيق وتعليق ،الوفيات -126
  .م1980/
  .عبد احلي بن عبد الكبري: تاينالك ●

إحسان : اعتناء، فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت -127
  .م1982/ هـ1402، بريوت 2عباس، دار الغرب اإلسالمي، ط

  ).م1372/هـ774ت(أبو الفداء : ابن كثري ●
، 2لنشر والتوزيع، طسامي بن حممد سالمة، دار طيبة ل: تتفسري القرآن العظيم،  -128

  .م1999/هـ1420الرياض 
  .م1971السرية النبوية، دار املعرفة، بريوت  -129

  ).              هـ478ت (أبو احلسن علي : اللخمي ●
هـ 1427محيد بن حممد حلمر، دار املعرفة، الدار البيضاء : فتاوى، مجع وحتقيق -130

  .م2006/
  .م1478/هـ883ت (أبو زكريا حيىي بن موسى : املازوين ●

خمرب املخطوطات، جامعة : خمتار حساين، إشراف: الدرر املكنونة يف نوازل مازونة، نشر -131
  .م2004اجلزائر 

  ).م795/هـ179ت ( نسأمالك بن  ●
  .م2006طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة : تاملوطأ،  -132

  النحوي ابن مالك ●
، مكة املكرمة 1العامرية املسريية، طتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، املطبعة  -133

  .هـ1319
  ).م1090/هـ483ت (أبو عبد اهللا بن حممد : املالكي ●

  .م1982بشري البكوش، دار الغرب اإلسالمي، بريوت : ترياض النفوس،  -134
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  ).م16/هـ10القرن( مارمول كارخبال ●
  .م1984لرباط حممد حجي وآخرون، مكتبة املعارف اجلديدة، ا: ، ترمجةإفريقيا -135

  حممد بن حممد : خملوف ●
  .ت-دار الفكر، بريوت دشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية،  -136

  جمهول ●
سهيل زكار وعبد القادر زمامة، دار : احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية، إشراف -137

  .م1979، الدار البيضاء 1الرشاد احلديثة، ط
  م1972تاريخ الدولة املرينية، دار املنصورة للطباعة والوراقة، الرباط  الذخرية السنية يف -138

  .م1998/هـ647ت (عبد الواحد بن علي : املراكشي ●
حممد زينهم حممد عرب، دار الفرجاين للنشر : املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، ت -140

  .م1994والتوزيع، القاهرة 
  ).م1605/هـ1014ت(مللييت املديوين أبو عبد اهللا حممد بن حممد ا: ابن مرمي ●

  .1986، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان -141
   اآلغا ياملزار ●

  .م1990، بريوت 1حيىي بوعزيز، دار الغرب اإلسالمي، ط: تطلع سعد السعود،  -142
  املزين ●

  .ت-املختصر، دار املعرفة، بريوت د -143
  ).م874هـ261ت(أبو احلسني : مسلم بن احلجاج ●

  .م1998/هـ1419، الرياض 1صحيح مسلم، دار املغين، ط -144
  ).م1631/هـ1041ت(أمحد بن حممد شهاب الدين : املقري ●

إحسان عباس، دار صادر، بريوت : تنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،  -145
  .م1997

   ).م1441/هـ845ت(علي  أبو العباس أمحد بن: املقريزي ● 
حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت : تالسلوك ملعرفة دول امللوك،  -146

  .م1997
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  ).م1223/هـ620ت (حممد بن عيسى : ابن املناصف ●
مشهور بن حسني آل سلمان وحممد أبو غازي، دار اإلمام : تاإلجناد يف أبواب اجلهاد،  -147

  .م2005، 1مالك، ط
  ).م1311/هـ711ت(حممد بن مكرم اإلفريقي املصري : ابن منظور ●

  .ت-، بريوت د1لسان العرب، دار صادر، ط -148
  ).م1390/هـ793ت (أبو احلسن بن عبد اهللا : النباهي املالقي ●

، املكتب التجاري للطباعة )تاريخ قضاة األندلس(املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا -149
  .ت-لتوزيع، بريوت دوالنشر وا

  أبو راس املعسكري: الناصري ●
حممد عبد الكرمي اجلزائري املؤسسة : تفتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل ريب ونعمته،  -150

  1990الوطنية للكتاب، اجلزائر
  ).م990/هـ380ت (حممد بن إسحاق الوراق : ابن الندمي ●

  .)م1971/هـ1391رضا جتدد، طهران : تالفهرست،  -151
  ابن هشام ●

مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى الباين احلليب وأوالده، : تالسرية النبوية،  -152
  .م1936/هـ1355القاهرة 

  )م1359هـ761ت(عبد اهللا بن يوسف : ابن هشام النحوي ●
مازن املبارك وحممد علي محد اهللا، دار الفكر، : تمغين اللبيب عن كتب األعاريب،  -153
  .م1969، دمشق 2ط
  أبو عيسى مهدي: الوزاين ●

عمر : ، اعتناء)املعيار اجلديد(النوازل اجلديدة فيما ألهل فاس وغريهم من البدو والقرى -154
  .م1997بن عباد، وزارة األوقاف املغربية، الرباط 

  ).م14508/هـ914ت (أمحد بن حيىي : الونشريسي ●
، خرجه مجاعة افريقية واألندلس واملغرباملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل  -155

  حممد حجي ورعاية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية ، دار-من الفقهاء بإشراف د
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  .م1961/هـ 1401الغرب اإلسالمي، بريوت  
، دار الغرب اإلسالمي، 2حممد حجي، ج: ، إعداد)ضمن موسوعة أعالم املغرب(وفيات -156
  .م1996/هـ1417، بريوت 1ط
  اليافعي ●

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، الفروق احلديثة للطباعة  -157
  .م1993، القاهرة 2والنشر، ط

  ).م1228/هـ626ت(شهاب الدين حممد بن عبد اهللا : ياقوت احلموي ●
، بريوت 1ية، ط، دار الكتب العلم)معجم األدباء(إرشاد األريب إىل معرفة األديب -158

  .م1981/هـ1411
  م1977/هـ1397معجم البلدان، دار صادر، بريوت  -159

    املراجع العربية واملعربة: ثالثا 
  األلباين ناصر الدين ●

  .م1996/هـ1417، الرياض 1السلسلة الصحيحة، مكتبة املعارف، ط -160
  .ت-السلسلة الضعيفة خمتصرة، مكتبة املعارف، الرياض د -161
  .ت-، الرياض د5صحيح الترغيب والترهيب، مكتبة املعارف، ط -162
، بريوت 2خمتصر إرواء الغليل يف ختريج أحاديث املنار، املكتب اإلسالمي، ط -163

  .م1985/هـ1405
، بريوت 3مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي، املكتب اإلسالمي، ط -164

  . م1985/هـ1405
  .إمساعيل باشا البغدادي ●

: ح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تصحيحإيضا -165
 .م1945/هـ1364رفعت الكليسي، وكالة املعارف اجلليلة، اسطنبول 

  .األطرش السنوسي ●
  .م1999، وهران 1مالك بن أنس ومدرسة املدينة، دار الغرب االسالمي، ط -166
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   .ألفرد بل ●
عبد الرمحن : ال اإلفريقي من الفتح العريب إىل اليوم، ترمجةالفرق اإلسالمية يف الشم -167

  .م1981، بريوت 2بدوي، دار الغرب اإلسالمي، ط
  .بدوي عبد الرمحن ●

  .م2003، بريوت 4موسوعة املستشرقني، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط -168
  .بلغيث حممد االمني ●

  .م2006/هـ1426لتنوير، اجلزائر دراسات يف تاريخ الغرب اإلسالمي، دار ا -169
  .بوحوش عمار ●

، بريوت 1م، دار الغرب اإلسالمي، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  -170
  .م1997

  .بوروبة رشيد وآخرون ●
  .م1984اجلزائر يف التاريخ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر  -171

  .بوعياد حممود ●
  .م1982ة يف املغرب األوسط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر جوانب من احليا -172

  .جنان الطاهر ●
، سيدس بلعباس 1مازونة عاصمة الظهرة، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، ط -173

  .م2005/هـ1426
  .اجلياليل عبد الرمحن ●

هـ 1415، اجلزائر 7، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط2تاريخ اجلزائر العام، ج -174
  .م1994/
  .حاجي خليفة ●

رفعت الكليسي، وكالة املعارف اجلليلة، : تكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،  -175
  .م1945/هـ1364اسطنبول 
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  .حاجيات عبد احلميد ●
/ هـ1403، اجلزائر 2أبو موسى الزياين وآثاره، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط -176

  .م1982
  .أبو حبيب سعدي ●

  .هـ1408/م1988، دمشق 2القاموس الفقهي، دار الفكر، ط -177
  .حجي حممد ●

نظرات يف النوازل الفقهية، اجلمعية املغربية للتأليف والترمجة والنشر، مطبعة اجلديدون  -178
  .م1999، الدار البيضاء 1ط
  .حسين خمتار ●

، دار احلضارة، 2ج- 1إلقتصادية والثقافية، جاألحوال السياسية وا(تاريخ الدولة الزيانية  -179
  .م2007، اجلزائر 1ط
  .محادو نذير ●

  .م2008/هـ1429املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي، دار الفجر، قسنطينة  -180
  .الزركلي خريالدين ●

، دار )قاموس تراجم الشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني(األعالم  -181
  .م2002، بريوت 15م للماليني، طالعل
  .سيزكني فؤاد ●

جامعة اإلمام حممد بن : حممود فهمي، طبع: ، ترمجة)3ج(1تاريخ التراث العريب، مج -182
  .م1983/هـ1403سعود اإلسالمية، العربية السعودية 

  .شاوش احلاج حممد بن رمضان ●
نن ديوان املطبوعات اجلامعية، باقة السوسان يف التعريف حباضرة تلمسان عاصمة بين زيا -183

  .م1995اجلزائر 
  .شهبة حممد ●

  .هـ1408، 4اإلسرائليات واملوضوعات يف كتب التفسري، مكتبة السنة، ط -184
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  .الطمار حممد بن عمرو ●
تلمسان عرب العصور ودورها يف سياسة وحصارة اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب،  -185

  .م1984اجلزائر 
  .ي حممد حسنالعيدروس ●

  .م2009املغرب العريب يف العصر اإلسالمي، دار الكتاب احلديت، القاهرة  -186
  .فتحة حممد ●

-12/هـ 9-6أحباث يف تاريخ الغرب اإلسالمي يف القرن -النوازل الفقهية واتمع -187
  .م1999، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدار البيضاء )دكتوراه مطبوعة(م 15
  .فياليل عبد العزيز ●

  .م2007، دار موفم للنشر، اجلزائر 1تلمسان يف العهد الزياين، ج -188
  .ابن قربة صاحل وآخرون ●

تاريخ اجلزائر يف العصر الوسيط من خالل املصادر، منشورات املركز الوطين للدراسات  -189
  .م2007اهدين، اجلزائر م، طبع وزارة ا1954والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 

  .القرضاوي يوسف ●
  .م1985الفتوى بني املاصي واحلاصر، دار البعث، قسنطينة  -190

  .  قلعجي حممد ●
  .م1988/هـ1408، بريوت 2معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر، ط -191

  .الكوست ايف وآخرون ●
ويل رابح ومنصف عاشور، ديوان املطبوعات اسطنب: اجلزائر بني املاصي واحلاضر، ترمجة -192

  .م1984اجلامعية، اجلزائر 
  .املباركفوري صفي الدين ●

، دمشق 2تعليقة إحتاف الكرام على بلوغ املرام من أدلة األحكام، مكتبة الفيحاء، ط -193
  .م1997/هـ1417

  .م2003/هـ1424، بريوت 1الرحيق املختوم، دار الفكر، ط -194
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  .م عليحممد إبراهي ●
، 2إصطالح املذهب عند املالكية، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث، ط -195
  .م2002/هـ1423ديب 
  .حممد أبو زهرة ●

  .ت- ، بريوت د1اإلمام مالك بن أنس، دار الفكر العريب، ط -196
  .حممد مهدي عالم ●

  .م1990، بريوت 1، مكتبة لبنان، ط)معجم مصطلحات النحو العريب(اخلليل  -197
  .املستغامني عبد القادر بن عيسى ●

  .م1996، مستغامن 1مستغامن وأحوازها عرب العصور، املطبعة العالوية، ط -198
  .أبو مصطفى كمال السيد ●

  .م2007دراسات مغربية وأندلسية يف التاريخ واحلضارة، مركز الكتاب، األسكندرية  -199
  .املطوي حممد العروسي ●

  .م1986دار الغرب اإلسالمي، بريوت نة احلفصية، السلط -200
  .مفالح حممد ●

  .م2006أعالم من منطقة غليزان، دار هومة، غليزان  -201
  .امليلي مبارك بن حممد ●

حممد امليلي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، تقدمي -202
  .م1976اجلزائر 

  .نويهض عادل ●
معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، مؤسسة نويهض للتأليف  -203

  .م1980والترمجة والنشر، بريوت 
  .أبو هالل العسكري ●

  .م2000) إيران(، قم1الفروق اللغوية، مؤسسة النشر اإلسالمي، ط -204
  .وزارة األنباء والثقافة اجلزائرية ●

  .م1971يد تلمسان، مطبعة ألتامريا، مدر -205
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  .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ●
  .م1984/هـ1404، الكويت 1، ط4املوسوعة الفقهية، ج -206

  F. Wustlnfeld وستنفلد ●
السنني اهلجرية بلياليها وشهورها مبا يوافقها من السنني امليالدية بأيامها : "نشر بعنوان -207

  .ت-وعبد احملسن رمضان، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة د عبد املنعم ماجد: ، ترمجة"وشهورها
  
    املقاالت: رابعا 

  أفا عمر ●
دراسات - ضمن كتاب التاريخ وأدب النوازل(نوازل الكرسيفي مصدر للكتابة التارخيية  -208

اط ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مطبعة فضالة، الرب)تارخيية مهداة للفقيد حممد زنري
  .م1970

  .بلحميسي موالي ●
م، حبث 20إىل منتصف القرن  15دور مازونة يف احلركة العلمية والثقافية من القرن  -209

  .صفحة 14خاص من 
  رابح بونار ●

  06: القاضي سعيد العقايب التلمساين، جملة األصالة، عدد -210
  .اجلياليل عبد الرمحن ●

وزارة التعليم : ، إصدار84-83: األصالة، عدد الشهيد عبد الواحد الونشريسي، جملة -211
  .م1980األصلي والشؤون الدينية، مطبعة البعث، اجلزائر 

  .حاجيات عبد احلميد ●
  .م1975، اجلزائر 26: احلياة الفكرية بتلمسان يف عهد بين زيان، جملة األصالة، العدد -212

  .السالوي مصطفى ●
 كتاب الروض املريع يف صناعة البديع، جملة دعوة دراسة حول أقسام الداللة والدليل يف -213

  .ت-، الرباط د330: احلق، عدد
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  .طاليب عمار ●
  .م1980، اجلزائر 84- 83: الونشريسي، جملة األصالة، عدد -214

  .عبيد داود ●
التعريف مبخطوطات الفقه والتصوف اجلزائرية ببعض اخلزانات املغربية، جملة اآلداب  -215

، قسنطينة صفر 9: سانية، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، عددوالعلوم اإلن
  .م1999جوان / هـ1420

  .عالوة عمارة ●
اهلجرة اهلاللية وإشكالية احنطاط حضارة املغرب اإلسالمي، جملة اآلداب والعلوم  -216

لعربية، غرداية ، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، املطبعة ا04: اإلنسانية، عدد 
  .م 2004/هـ1425

  .بن عمرية لطيفة ●
، معهد 8: األوضاع االقتصادية يف عهد اإلمارة الزيانية، جملة الدراسات التارخيية، عدد -217

  .م1994التاريخ، جامعة اجلزائر 
   .إبراهيم فخار ●

الك بن نيب التغريات االجتماعية يف املغرب العريب من خالل مصادر ونظريات املفكرين م -218
م، 2001وجاك بريك، التغريات االجتماعية يف البلدان املغاربية عرب العصور، ملتقى دويل أفريل 

  .قسنطينة، دار اهلدى، عني مليلة- خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية، جامعة منتوري
  .القرضاوي يوسف ●

  .م2008وفمرب ن 26، اجلزائر 2466: فقه اجلهاد، جريدة الشروق اليومي، عدد -219
  .جماين بوبة ●

، ملتقى دويل )العصر الزياين منوذجا(كتب النوازل واألحكام مصدر للتاريخ االجتماعي  -220
حول التغريات االجتماعية يف البلدان املغاربية عرب العصور، خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية، 

  .م2001جامعة منتوري، قسنطينة أفريل 
يف تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق أليب حيىي موسى بن عيسى  املهذب الرائق -221

، 11: مصدر جديد من مصادر التاريخ، حوليات املتحف الوطين لآلثار، عدد-املغيلي املازوين
  .م2002/هـ1422مطبعة سومر، اجلزائر 
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  .املنوين حممد ●
م، جملة 15/هـ9غربني يف القرن الشيخ إبراهيم التازي منوذج بارز للتبادل الثقايف بني امل -222

  .م1986فرباير /  هـ1409الثقافة، املؤسسة الوطنية لفنون املطبعية، اجلزائر مجادى األوىل 
  .املهدي البوعبديل ●

: اجلوانب اهولة من ترمجة حياة اإلمام أمحد بن حيىي الونشريسي، جملة األصالة، عدد -223
  .28-19، ص ص 83-84

  امعيةالرسائل اجل: خامسا
  .حباز إبراهيم بكري ●

إبراهيم فخار، قسم التاريخ، -د: ، إشراف)رسالة دكتوراه(القضاء يف املغرب اإلسالمي  -224
  .م1997/هـ1417جامعة منتوري، قسنطينة 

  .بشاري لطيفة ●
التجارة اخلارجية لتلمسان يف العهد الزياين، ماجستري، معهد التاريخ، جامعة اجلزائر  -225

  .م1987
  .بوكفة يوسف ●

، ماجستري، معهد احلضارة، جامعة وهران، -النهضة والسقوط- مدرسة مازونة التارخيية  -226
  .ت- ، مازونة د8: ث، عدداجملة الظهرة للثقافة والتر: نشر
  .زهرة شريف ●

حممد عيسى، معهد أصول -د: مسائل البيوع من خالل كتاب الدرر، ماجستري، إشراف -227
  .م2007ئر الفقه، جامعة اجلزا

  .نالدينور غرداوي  ●
-14/ هـ9- 8جوانب من احلياة االقتصادية والفكرية باملغرب اإلسالمي يف القرنني  -228
عبد العزيز األعرج، قسم التاريخ، - د: م من خالل الدرر املكنونة يف نوازل مازونة، إشراف15

  .م2006جامعة اجلزائر 
  .فياليل عبد العزيز ●

، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر موسى لقبال- ، إشراف د1، جد الزياينتلمسان يف العه  -229
  .م1996
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  .لدرع آمال ●
بوبة جماين، قسم التاريخ، -د: احلركة الصوفية خالل العهد الزياين، ماجستري، إشراف -230

  .م2006جامعة منتوري، قسنطينة 
  .الواليش فتيحة ●

مويل -د: م، ماجستري، إشراف18 احلياة احلضرية يف بايلك الغرب خالل القرن -231
  م1994بلحميسي، معهد التاريخ، جامعة اجلزائر 

  
  املراجع باللغة األجنبية: سادسا 

● Ataallah Dhina  
232- Les états de l'occident musulman, office des publications 

universitaires, alger 1984.   
 233 - Le rayoume Abdelouadid à l'époque d'Abou Hamou 

Moussa 1er et d'Abou Tachfin 1er, office des publications 
universitaires, alger 1985.  

● E. Fagnan   
 234- Catalogue général de maniscrits de la bibliothèque national 

d'Algérie, 2e édition de bibliothèque, alger 1995.  
● Elise Voguet  
 235- Le Maghreb central au ix/xv siècle (résistance à l'idéal 

islamique d'unité), séminaire de l'école docdorate, hypothèse 
publication de la Sorbonne, paris janvier 2003.  

● Houari Touati 
 236-  En relisant les nawazils mazouna marabouts et chorfas au 

Maghreb central au xv siècle, studia islamica n: 69, paris 1989. 
● Jacque Berque 
 237- En lisant les nawazil mazouna, xxxii, studia islamica, paris 

1970.  
 238- Les Hilaliens repentis ou l'Algérie rural au xv siècle d'après un 

maniscrits jurisprudentiel, annal E.S.C, 25er année, sep-octb, paris 
1978. 

● Moulay Belhamissi 
  Histoire de mazouna   - 239نشر مجعية الظهرة للتراث، جملة الظهرة، -
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  .ت- ، مازونة د3: عدد 
● The Encyclopedia of Islam  
 240 - The patronage of the international union of academies, volume 

VII, Lieden-Newyork 1993.  
● Youcef Loukik  
 241- Mazouna ancienne capital du Dahra, imprimerie algérienne, 

alger 1912.  
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  فهرس اآليات القرآنية
                                                                                              الصفحة                                      )من السورة(اآلية            رقم اآلية

                                                      البقرة                          
  228    ﴿وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم أن تربوا وتتقوا              224

 وتصلحوا بني الناس﴾                       
  209  ﴿ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها﴾            286

  آل عمران                       
  253- 240﴿وهللا على الناس حج البيت ملن استطاع إليه سبيال﴾                    97

  النساء                         
   157               وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون﴿           29

                                                                    عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا                   جتارة                     
  ﴾رحيماكان بكم   

  املائدة                          
  243- 105﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾                                              2

   146ل              ﴿من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من قت              32
  نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس                    
  مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا﴾                   

  249  ﴿ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا﴾            117
  التوبة                        

  157     ﴿ليظهره على الدين كله﴾              33
  141     ﴿وال ينفقوا يف سبيل اهللا﴾              34

  254- 241﴿ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني﴾                 113
  إبراهيم                         

  212      ﴿وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه﴾               4 
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  املؤمنون                         
   52  ﴿فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون﴾               101 

  فاطر                          
  261  ﴿ وما أنت مبسمع من يف القبور﴾               22 

  غافر                           
  254-241تغفرون للذين آمنوا﴾                             ﴿ويس                 7   

  الشورى                    
    241﴿واملالئكة يسبحون حبمد رم                                                5 

  ويستغفرون ملن يف األرض﴾                                                  
  112             ﴿ وأمرهم شورى بينهم﴾               38 

  الزخرف                       
  134﴿نقيض له شيطانا﴾                                                          36 

  الفتح                        
  151   ﴿لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما﴾                        25 

  احلجرات                        
  51  ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى                  13 

  لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا اتقاكم﴾                         
  النجم                         

  208  ﴿إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباكم ما                   23 
  أنزل اهللا ا من سلطان﴾                           
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  فهرس األحاديث الشريفة 
 الصفحة                                                                    احلديث  
 

 -أ-
 165﴿اإلسالم يعلو وال يعلى عليه﴾                                                 
 145     ال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام﴾﴿أ  
   208﴿أال تعجبون كيف يصرف اهللا عين سب قريش يسبون مذمما وأنا حممد﴾     
 51﴾                 ...﴿أال ال فضل لعريب على عجمي وال عجمي على عريب  
 197 ﴿العينان تزنيان﴾  
  202         ﴿العني تزين والفرج يصدق ذلك أو يكذبه﴾   
 166 ﴿ اللهم أم قد علونا وال ينبغي أن يعلونا ﴾  
  206  ﴿اهللا يعلم األلسن كلها﴾  

 133 حديث أم حرام     
  146- 105﴿املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا﴾                                
 145             ﴿أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله اهللا﴾                      
 201﴾            ...﴿إن اهللا كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك ال حمالة  

 -د-
  254- 105                                                    ﴾  ﴿دباغها طهورها    

  -ك-
  148كسر عظم املسلم حيا ككسره وهو ميت ﴾                                 ﴿  
  167﴿كل املسلم على املسلم حرام﴾                                                  

  - ل-
  157﴿ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق﴾                                     
    146﴿ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث﴾                                      
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  157- 105مال املسلم بغري طيب منه﴾                                      ﴿ال حيل   
  167﴿ال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه﴾                                
  156﴿لو أمرت مل أستشركما ولكنه رأي أعرضه عليكم﴾                             

  -م-
  167                                                ﴿من أسلم على شيء فهو له﴾     
  210﴿من تكلم بالعجمية اختيارا نقص من أجره﴾                                     
  128﴿من قتل دون ماله فهو شهيد﴾                                                    
  128                                 ﴿ من قتل دون املسلمني فهو أعظم ألجره﴾      
  139﴿من قذف مملوكه بريئا أقيم عليه احلد يوم القيامة إال أن يكون كما قال﴾        
  211- 201﴿من كان حلفا فليحلف باهللا أو ليصمت﴾                                 

  -و-
  148-147     ﴿والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب                

  إليه من نفسه وولده ووالده والناس أمجعني﴾     
  168﴿وهل ترك لنا عقيل من دار﴾                                                    

  - ي-
  158﴿ جيري على املسلمني أدناهم﴾                                                     
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 شعريةفهرس الشواهد ال

  الصفحة       القائل    البحر                                     البيت 
   

  41         شاعر زياينطويل                         سفح أكف الدمع طورا وأأرقت  
  سحأماتضح خدي تارة مث و                  

  جاح من املاء هائمدونك طو 
  يحأفلبيد مغرب من اويعب                  

 
  38        أبو محو الثاينطويل                           رجتيأدخلت تلمسان اليت كنت 

  ر أهل املالحمفكما ذكروا يف اجل               
  لكنا مفخلصت من غصاا دار 

  جازموطهرا من كل باغ و               
  

         243        امرؤ القيس       طويل                    كأين غداة البني يوم حتملوا
 
  76        النابغة الشنقيطيــوازل اهلاليل                                  اعتمدوا نو 

  ر كالاليل ـــدر النثيو                
  كذلك ما يعزى إىل مازونة   

 املسمى الدرر املكنونةو هو               
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 يف منت التحقيقفهرس الكتب الواردة 
 

 -أ-
 158-147.....................................ابن رشد اجلد) فتاوى(أجوبة       
  255................................ اختصار شهاب الدين القرايف على اجلالب     
  149...............................................اإلشراف يف مسائل اخلالف     

  154................................................. اإلجناد يف أبواب اجلهاد      
  - ب-

  255............................................ البيان يف تعليق األميان للقرايف      
  - ت-

  129......................التبيني والتقسيم يف أموال الغصاب ومستغرقي الذمم       
  257-226-141...........................تسهيل املقاصد وإكمال الفؤائد       

  - ث-
  229............................................................مثانية أيب زيد     

  -ج-
       164-163................جامع مسائل احلكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام 

  127)........................................................لتفريعا(اجلالب 
   -ذ-

  255- 136.................................................................الذخرية
  -س-

  165.................................................................سراج امللوك
   209.............................................................ابن القاسم مساع

  198................................................................مساع أيب زيد
  162.........................................................مساع عيسى بن دينار

  -ش-
  157...........................................شرح التسهيل أليب حيان الغرناطي 



 

 350

  -ص-
  206............................................................صحيح البخاري  
  201..............................................................صحيح مسلم  

  -ع-
  237-199...............................................................العتبية 

  -ق-
  255-247.........................................القواعد لشهاب الدين القرايف 

  -ك-
  155...............................................كتاب األموال للقاسم بن سالم 
  242- 240- 224- 140-137..............................كتاب ابن سحنون 
  206-129......................................................كتاب ابن املواز 

  -م-
  162.....................................................................املبسوط 
  252-251.............................................................اموعة 
  149..................................................احلاجب األصلي خمتصر ابن 
  153..................................................خمتصر ابن احلاجب الفرعي 
  138.............................................................خمتصر ابن عرفة 
  206-134........................................................خمتصر الوقار 
-160-153- 152- 150- 141-139-127.................................املدونة  

161-165 -167 -173 -197-199-201-207-209-211-215-222 -
223-225 -226 -233 -236-246  

  143-142......................................................مراتب اإلمجاع  
  221-149..........................................املعونة يف مذهب عامل املدينة 
  151..........................................معني احلكام على القضايا واألحكام 
  249..............................................مغين اللبيب عن كتب األعاريب 
  232-231....................................................ن رشدمقدمات اب 
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  205..........................................................املنتقى شرح املوطأ 
  248............................................املرتع النبيل يف شرح خمتصر خليل 
  207.......................................................................املوطأ 

  -ن-
  206...........................................................النكت لعبد احلق 
- 216-152-151-150-144-140-137......................النوادر والزيادات 

224-228 -229 -230 -231-232-242-251  
  - و-

  132-131............................................................الواضحة 
  153-152......................................................الوجيز للغزايل 
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  فهرس األعالم والقبائل
  -أ-

  62............................................إبراهيم أبو إسحاق بن حممد التازي  
  204-108- 31-24....................................إبراهيم أبو سامل العقباين  
  145-184-108.......................................إبراهيم الثغري التلمساين  
  242-241- 240- 13...................أبو إسحاق التونسي: إبراهيم بن حسن  
  152-151-15..................................إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع  
  214- 213- 173- 172-121.................إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري  
  61..................................................إبراهيم بن موسى املصمودي  
  62.....................................................احلسن بن خلوف: أبركان  
  130-117-116..............................................أبوبكر الصديق  
  170-120........................................أبوبكر حممد بن يونس الصقلي  
  20...............................................................أبوبكر املغيلي  
  151............................................وبكر حممد بن عبد اهللاأب: األري  
  70-68-56- 46......................................................األتراك  
  54.......................................................................األثبج  
  250.......................................................ابن أيب الربيع النحوي  
  258-93- 89-86-83- 80-77.........................ابن األثري جمد الدين  
  60-45- 44-43-35...................................أمحد أبو العباس العاقل  
  126-93- 89-86-83- 80-77......................أمحد أبو العباس املريض  
  44..............................................أمحد بن الناصر بن أيب محو الثاين  
  13........................................................أمحد بن نصر الداودي  
  62...........................................................أمحد زروق الربنسي  
  53-20...............................................يس بن عبد اهللا العلويإدر  
  7.............................................إدريس بن يعقوب املنصور املوحدي  
  65...................................................................اإلدريسي  
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  212........................................................-عليه السالم -آدم   
  38...............................................أبو إسحاق بن أيب حيىي احلفصي  
  70- 68-55- 46.......................................................اإلسبان  
  15-4...........................................................أسد بن الفرات  
  122.................................................إمساعيل بن إسحاق البغدادي  
-208- 173- 167- 128-127.......................أبو عمرو بن عبد العزيز: أشهب  

224-228 -232 -238  
  13...............................................................أصبغ بن خليل  
  229- 222- 221- 167-128................................أصبغ بن الفرج  
  250-248-123..................مشس الدين حممود بن عبد الرمحن: األصبهاين  
  159-128-115-111-110-68................................األعراب  
  56...................................................................األعالج  
  56-52.................................................................أمازيغ  
  256-247........................................أبو موسى عيسى: ابن اإلمام  
  58....................................................................ابنا اإلمام  
  143-106........................................................امرئ القيس  
  154-150-102....................................................األوزاعي  
  67................................................................أوالد عريف  
  166- 147- 116-115...................................أبو أيوب األنصاري  

  - ب-
  201..............................................عبد اهللا بن عبد السالم: الباجي  
  205- 128-127-123......................سليمان بن خلف القرطيب: الباجي  
  206....................................................................البخاري  
  65- 53-52- 43.........................................................الرببر  
  218- 108...........................................................ابن برجان  
  197- 167- 163- 119-108-75-31- 17-16- 15..............الربزيل  
  40...................................................سيف الدين الظاهر: برقوق  
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  180- 108......................................................بركات الباروين  
  23..............................................................البساطي العالمة 
  76..............................................................البشري اإلبراهيمي 
  73- 65.........................................................بلحميسي موالي 
  65..........................................................................بلني 
  211..........................................................راكشيابن البناء امل 
  66..................................................أبو البهار بن زيري الصنهاجي 
  3................................................................البهلول بن راشد 

  - ت-
  40-39..................................ن بن أيب محو الثاينأبو تاشفني عبد الرمح  
  45......................................................أبو تاشفني الثالث الزياين  
  136...................................................مسعود بن عمر: التفتازاين  
  63-45-28- 26-25-24.....................................التنسي احلافظ  
  67-65-53- 52...................................................بنو توجني  
  7-6................................................................ابن تومرت  

  - ث-
  31..............................................................أبو ثابت الزياين  
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  55.....................................................................جراوة

  234-121.................................................ابن اجلالب البصري 
   31............................................................اجلالب التلمساين  
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  83..................................مد بن الصديق املشريف الغرديسياحلبيب بن حم 
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  133- 117..................................................أم حرام بنت ملحان  
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  99....................................................أبو احلسن بن سيدي صاحل  
  14............................................................أبو احلسن الصغري  
- 149- 119- 118-105-17- 13................................أبو احلسن اللخمي  
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  59............................................................أبو احلسن املريين  
  17.........................................................أبو احلسن بن الوزان  
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  100...............................................................حساين خمتار  
  68......................................................حسن بن خريالدين باشا  
  29....................................................................احلفناوي  
  59..........................................ابو عبد اهللا الشوذي االشبيلي: احللوي  
  43-42.........................................حممد بن أيب تاشفني: ابن احلمراء  
  28.................................................................محو الشريف  
  58-52...................................................أبو محو موسى األول  
  67-59-56- 47-39-38...............................أبو محو موسى الثاين  
  17..........................................................محيد بن حممد حلمر  
  10-9-4....................................................لنعمانأبو حنيفة ا  
  257................................................أبو حيان النحوي الغرناطي  
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  207............................................................خالد بن الوليد   
  250....................................................................اخلطييب  
  248-123...............................................خليل صاحب املختصر  
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  259-75- 65-59-25- 4.............................عبد الرمحن: ابن خلدون  
  49.............................................................حيىي: ابن خلدون 
  41..............................................حممد بن أيب محو الثاين: ابن خولة 
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  -ذ-
  55...............................................................ذوي عبيد اهللا  
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  69..................................................أبو راس الناصري املعسكري  
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- 158-157-153-152-147-122-121-119-105-17-13..ابن رشد اجلد 

162-167 -198 -200 -221-225-226-227-231-232  
  128-117..............................................................الروم  
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  63-28.......................................................ابن زاغو املغراوي  
  28-26- 24................................................ابن زكري التلمساين  
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  14.............................................................أبو زمنني املالكي  
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  56.......................................................................الزنوج  
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  40....................................................أبو زيان بن أيب محو الثاين  
  39..................................................أبو زيان بن أيب سعيد الزياين  
  44...................................................أبو زيان حممد املستعني باهللا  
  229- 228-199-198.........................عبد الرمحن بن إبراهيم: أبو زيد  
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  -س-
- 144-134-132-129-128-118-105-10- 9-5.........سحنون التنوخي   

145-146 -150 -152 -160-162-163-167-221-252  
  150.............................................................سفيان الثوري  
  148-116......................................................سعد بن الربيع   
  143.............................................................سعد بن عبادة  
  143-116.......................................................سعد بن معاذ  
  41......................................................السعيد بن أيب محو الثاين  
  154........................................................سعيد بن عبد العزيز  
  219-108-63- 28-25-23.................................سعيد العقباين  
  64-63- 27.........................................حممد بن يوسف: السنوسي  
  251-240..................................عيسى بن األصبغ النوازيل: ابن سهل  
  257-124...............................أبو زيد عبد الرمحن األندلسي: السهيلي  
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  226-124..............................................................سيبويه  
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  61.............................................رابو احلسن بن عبد اجلبا: الشاذيل  
  228-153-120....................................عبد اهللا بن جنم: ابن شاس  
  13....................................................................الشاطيب  
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  4...................................................زياد بن عبد الرمحن: شبطون  
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  163............................................أبو حممد عبد اهللا البلوي: الشبييب  
  171-108...................................................الشريف التلمساين  
    76...............................................حممد النابغة العالوي: الشنقيطي  

  -ص-
  207..............................................عبد احلميد اهلروي: ابن الصائغ 
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  56......................................................................الصقالبة  
   53.....................................................................صنهاجة  

  -ط-
  140..........................................................ابن طالب القاضي  
  175-165............................................دأبوبكر حمم: الطرطوشي  
  139-123............................................احلسن بن عبد اهللا: الطييب  

  -ع-
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  209-206-122..................................عبد احلق بن هارون الصقلي  
  63-26......................................................الثعاليب عبد الرمحن  
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  15..........................................................عبد الرمحن الفاسي  
  14............................................املالقي عبد الرمحن بن قاسم الشعيب  
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  41.................................................عبد الرمحن بن حممد بن خولة  
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  201-108.............................................أبو القاسم: العبدوسي  
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  209-164.............................................ابن عبد السالم اهلواري  
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  17- 14................................................األمري عبد القادر اجلزائري  
  41.....................................................عبد اهللا بن أيب محو الثاين  
  155-117.................................................... بن الزبريعبد اهللا  
  207............................................................عبد اهللا بن عمر  
  9...............................................................عبد اهللا بن فروخ  
  155- 117..................................................عبد امللك بن مروان  
  43-41...................................عبد الواحد أبو مالك بن أيب محو الثاين  
  67-66-57- 53.................................................بنو عبد الواد 
  149- 122-121................................عبد الوهاب بن نصر البغدادي 
  66.................................................عثمان أبو سعيد بن يغمراسن 
  117............................................................عثمان بن عفان 
  45......................................................عثمان أبو عمرو احلفصي 
  15-3...................................................................العجم  
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  168.........................................................عقيل بن أيب طالب  
  100................................................................عالل الفاسي 
  117............................................................علي بن أيب طالب 
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  17- 14...............................................مديدش:علي بن عبد السالم 
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  6.....................................................علي بن يوسف بن تاشفني  
  209-130-116..............................................عمر بن اخلطاب 
  26.................................................................عمر القلشاين 
  34.................................................عمر بن حممد احلسين البوزيدي 
  206...........................................................أبو عمران الفاسي 
  59-39- 38.....................................................أبو عنان املريين 
  17..................................................................عياض السبيت 
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  156-143-105................................................عيينة بن حصن 
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  31-27..............................................................ابن غازي  
  9.................................................................ابن غامن الرعيين  
  56........................................................................الغزيني 
  156......................................................................غطفان 

   -ف-
  53-19...............................................................بنو فاتن

  12.............................................................ابن فارس النحوي
  98.......................................................................فانيون 
  14....................................................ابن فرج بن قاسم الغرناطي 
  254- 241-124................................................الفخر الرازي 
  25.................................................................الفريوزآبادي 
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-167-131-129-128- 127- 5-4.........................عبد الرمحن: ابن القاسم 
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  155-124.....................................................القاسم بن سالم 
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  15.......................................................لماسيأبو القاسم السج 
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  247- 123- 122- 121-106- 14.....................شهاب الدين: القرايف  
  20...............................................................أبو قرة املغيلي  
  208.....................................................................قريش  
  131..................................................................بنو قريظة  
  32- 14......................................................ابن قنفذ القسنطيين  

  -ك-
  53.......................................................................الكاهنة  

  14.................................................عمر بن عبد العزيز :الكرسيفي
  253-252..............................عثمان بن عيسى املدين املالكي: ابن كنانة 
  53.......................................................................كومية  

  -ل-
  99.......................................................................لؤي   
  171...........................................................ابن لب الغرناطي   

  -م-
  251- 230- 228-132........................................ابن املاجشون   
  65......................................................................مارمول  
  227-152-105.................................حممد بن علي التميمي: املازري  
  54............................................................بنو مالك بن زغبة  
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22-31 -32-75-123-127-128-148-209-211-228-229-230 -
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  65.......................................................................ماسينا  
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 362

  45-44- 35-33-31.......................................املتوكل باهللا الزياين  
  199-108................................................حممد بلقاسم املشدايل  
  12..................................................................حممد حجي  
  205-108-63-36- 31-24..........................حممد بن أمحد العقباين  
  143-124............................................ن إسحاق بن يسارحممد ب  
  10.............................................................حممد بن األغلب  
  39-38........................................................حممد بن تافراكني 
  34.......................................................حممد التلمساين املغريب 
    10...........................................................حممد بن احلباك  
  99..................................................................حممد حسينة  
  45......................................................حممد الرابع الثابيت الزياين  
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  89....................................................حممد الصادق بن احلميسي  
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105-111 -116 -117 -131-133-143-144-145-147-148-156 -
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  31...............................................حممد بن عبد اجلبار الورتدغريي  
  80.........................................حممد بن عبد الرمحن بن أمحد املغراوي  
  64- 63............................................... املغيليحممد بن عبد الكرمي  
  120.....................................................حممد بن مالك النحوي  
  121-5..............................................................حممد العتيب  
  97..........................................................حممد العريب بن حممد  
  67...............................................................حممد بن عريف  
  61.........................................................حممد بن عمر اهلواري  
  96..........................................................حممد عوض التميمي  
  70................................................حممد بن علي الشارف املازوين  
  45...............................................................حممد بن غالية  



 

 363

  86..........................................حممد بن حممد بن عبد الرمحن الفاليل  
  66......................................................حممد بن منديل املغراوي  
  65........................................................حممد بن يوسف الزياين  
  61..............................................................أبو مدين شعيب  
  59..............................................................ابن مرزوق اجلد  
-64- 63-59- 36-26-25.................................... ابن مرزوق احلفيد  

103-104 -105 -107 -109-123-134-138-142-177-178-179 -
195-196 -198 -206 -214-216-221-232-237-261  
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  17..........................................................أبو مروان بن مسرة  
  66...................................................................املروانيني  
  113-67- 59-42-41- 40........................................بنو مرين  
  201-123...................................................مسلم بن احلجاج  
  230-228..................................................مطرف بن عبد اهللا  
  237-117................................................معاوية بن أيب سفيان  
  10-6............................................................املعز بن باديس  
  67- 66-53- 52-39-20.............................................مغراوة  
  20-19..................................................................مغيلة  
  170-108.........................................................املقري اجلد  
  66-65..............................................................بنو منديل  
  155-154-122.........................حممد بن عيسى القرطيب: ابن املناصف  
  10......................................................................منصور  
  66....................................................منصور بن بلكني بن زيري  
  12....................................................................ابن منظور 
  70...................................................................املوريسكيني 
  74-32- 29.............................................موسى بن عيسى املازوين 

  55...................................................موشي بن صمويل اإلسرائيلي



 

 364

  254.........................................................ميمونة بنت احلارث 
  -ن-

  10...................................................................نذير محادو 
  141-140-138.................................................ابن نافع الصائغ

  44-7..................................................................النصارى 
   25...............................................................النويري القارئ 
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  77...................................................اهلامشي بن العرب اجلزائري  
  27.....................................................................أبو هريرة  
  149-124.........................................نحويابن هشام األنصاري ال  

  76......................................................................اهلاليل    
  48...................................................................بنو هالل   

  - و-
  30..............................................................واضح الشلفي 

  220- 217- 213-160..................................عبد الرمحن الواغليسي
  15................................................................الوزاين املهدي 
  56.....................................................................الوصفان  
  42...................................................................بنو وطاس  
  206-134-221..............................أبوبكر حممد بن أيب زكريا: الوقار  
  53......................................................................وهلاصة  
  52.......................................................................وندال  
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  44....................................................أبو حيىي بن أيب محو الثاين  
  19..................................................حيىي بن أمحد عبد اهللا املازوين 
    19.........................................................حيىي بن إدريس املازوين 
  4...............................................................حيىي بن حيىي الليثي 
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33-34 -35-36-38-39-47 -50-51-52-58 -63-64-67-68-69 -70-
72-79 -74-75-96-98-101-109-110-112-260-261  
  54...........................................................بنو يزيد بن زغبة   
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  66....................................................يوسف بن تاشفني اللمتوين 
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  252- 210-170-120.........................أبوبكر حممد الصقلي: ابن يونس 
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  53- 47.................................................................البطحاء  
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  100..............................................................خزانة مكناس  
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  51.................................................................ار اجلنوينيد  
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