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  الم على سيدنا حممد النيب ــاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والس             
ن تبعهم بإحسان، إىل يوم الدين، وال حول الكرمي، وعلى آله وأصحابه أمجعني، وم
  وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وبعد،

فإن الفقه اإلسالمي كتاب مفتوح على حياة الناس يوجههم حنو خريي            
الدنيا واآلخرة، وجيد احللول ملا استعصى عليهم من مشكالت احلياة من نصوص 

 مقاصدها السامية، سعيا إىل حتقيق احلياة الشريعة وأدلتها قواعدها يف ظل روحها
 يا أيها الذين ءامنوا استجيبوا هللا و للرسول إذا دعاكم ملا حيييكم ﴿الطيبة الكرمية

صلى ، لذلك كان الفقه يف الدين مؤشرا عن اخلريية يف البشر، أمل يقل النيب )1(﴾
  .)2( »الديِن ِفي قِّههيفَ خيرا ِبِه اللَّه يِرد من«: الفقهاهللا عليه و سلم 

د أن أدخل يف حتديد املصطلحات وبيان املفاهيم العلمية املتعلقة ــوال أري
بالشريعة والفقه والفتوى، وال أن أسترسل يف احلديث عن القضايا املتعلقة بالفقه 

  ه إذا ـن أنـي أود أن أبيـا، ولكنـوازل خصوصـه النـا، وفقـعموم

  ــــــــــــ
  24/ األنفال سورة)1(

   .1037 و يف غري هذا املوضع ، و مسلم رقم 71أخرجه البخاري رقم )2(
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كان علم الفقه هو اإلطار النظري الذي ينظِّم التصرفات العملية للمكلفني، 
فإن فن النوازل هو امليدان اخلصب الذي تتفاعل فيه أحكام الفقه ونظرياته مع 

ناغم اجتماعي، وملمح واقعي، يتم فيه مستجدات الناس وتفاصيل حيام، يف ت
ترتيل قواعد الفقه ومسائله على وقع الناس املعيش، لضبط عبادام وعادام 

  .ومعامالم
كما أن فن النوازل وسيلة تتفاعل من خالهلا الطبقات االجتماعية املختلفة 

ء إىل مع العلماء والفقهاء، حرصا من اجلميع أن خيرجوا بأنفسهم من دواعي األهوا
(?  ﴿لينقادوا إىل داعي الشرع، راضني مستسلمني دون حرج جيدونه يف أنفسهم، 

واC� + :D :E��( 7CF ������H>ك ( ��B ن<�& � + I(7ج و رB :E�KLأ �)��&   و M�N�
���	�; :	�� ﴿،وقصد اجلميع هو االمتثال ألوامر اهللا واجتناب ونواهيه ، )65 (﴾ )1( 
I(ر �
���Eو أن إ�
  . )2( ﴾) 46 ( ا

  م ـوالبحث عن احللول الشرعية للنوازل واملستجدات أمر عظي هذا،

،  )3( ﴾ يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكلَـلة ﴿لذلك توىل اهللا بيانه 
وجعله من  مهام النبوة والرسالة، وشغل به ذمة العلماء الراسخني، فاجتهدوا يف 

ة الكرام إىل التابعني ومن تبعهم تبليغ الرسالة وأداء األمانة من عهد الصحاب
  .بإحسان، وقدموا لإلنسانية تراثا فقهيا ال نظري له

ي حريصني على اختيار املورد ـيف الغرب اإلسالمالصاحل ا ـان سلفنـوك
  وازل ـاء يف النـة، واالستفتـة اإلسالميـام الشريعـالعذب يف معرفة أحك

                                           
  .65/سورة النساء) 1(
  .42/سورة النجم) 2(
  .176/سورة النساء) 3(
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ايف، ويتنقلون أفرادا اليت تعرض هلم، فكانوا يقطعون املسافات والفي
 ومدينته، ليسألوا صلى اهللا عليه و سلمومجاعات، ميممني شطر مسجد رسول اهللا 

، عامل املدينة الذي ال يفىت وهو فيها، ِلما بلغهم عنه من رضي اهللا عنه اإلمام مالكا 
العلم والورع، والفطنة امللكة الفقهية اليت سارت ا الركبان، وكان ذلك سببا من 

  .خ مذهبه واختيار مدرسته يف هذه األرض الطاهرة املباركةرسو
واملتصفح لكتب النوازل املغربية جيد هذا االلتفاف حول املرجعية الفقهية، 
دون تعصب وال إلغاء لالجتهادات واملذاهب األخرى، ألن اجلميع خيرج من 

  .مشكاة واحدة
سألة علمية يف غاية ومن هنا بدأ التفكري يف موضوع هذا امللتقى الذي يعاجل م

، فاستجاب السادة العلماء "النوازل يف الغرب اإلسالمي"األمهية تتعلق بـ 
واألساتذة من اجلزائر وإخوام من أقطار املغرب العريب يف بلورة حماور هذا 

ن ــاملوضوع وإثرائه، من خالل مدخل أوضح فيه الباحثون ـ مشكوري
 فيها، ومنهجية تدوينها، وخصائصها مأجورين ـ مدلول النوازل، وحدود النظر

وموجهاا عند املالكية، ليعرجوا بعد ذلك على مالمح فقه النوازل عند بعض 
املدارس املالكية الفرعية والشخصيات العلمية الفقهية اليت أثرت هذا العلم وقدمت 

  .فيه قيما مضافة
ق مهمة يف كما عِني الدارسون باستثمار كتب النوازل واألحكام ألا وثائ

دراسة التاريخ االجتماعي والثقايف وغري ذلك، وتطرقوا إىل مجلة من القضايا املعاجلة 
يف املصادر واملراجع النوازلية، كمسائل القرآن وعلومه،وقضايا العقيدة، وتوجيه 

  .املمارسة الصوفية، دون إغفال اجلوانب االقتصادية والسياسية
 فقه النوازل فقه متحرك يف الزمان ول بأنـة إىل القـص يف النهايـوخنل

   دثـل ما حيـروف، متفاعل مع كـواملكان، مرنٌ إذا تغريت املالبسات والظ
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وإننا يف زمن العوملة، وعصر احلداثة بل عصر ما بعد احلداثة، .  ويستجد
 فُقُّدوأمام التحديات اليت تفرزها وتفرضها احلياة املعاصرة املتسارعة، يتحتم علينا ت
تراِثنا الفقهي ومراجعته، واستثمار أصوله ومناهجه وقواعده يف اإلجابة عن 

  .التساؤالت والنوازل
فإذا اجتهد أسالفنا يف إجياد احللول ملشكالم، فينبغي لنا أيضا أن جند 
احللول ملشاكلنا، وهي كثرية جدا، يف عامل االقتصاد واألموال والبنوك والعقود 

الطب أمام االكتشافات واالختراعات اليت تطلعنا ا العلوم اإللكترونية، يف ميدان 
  .كل حلظة ال كل يوم، ويف جماالت السياسة والعالقات اخلارجية

إن هذا التحدي الكبري يستدعي منا تثمني كل اجلهود، واالستفادة من كل 
اخلربات، وترقية مؤسسات الفتوى لتكون قادرة دوما على أداء اخلدمات اليت 

  . اتمعينتظرها
وإين أرجو أن تكون أعمال هذا امللتقى العلمي السادس للفقه املالكي الذي 
يرعاه فخامة رئيس اجلمهورية يف مظلة األسبوع الوطين للقرآن الكرمي، والذي 
دأبت على تنظيمه وزارة الشؤون الدينية واألوقاف بالتعاون مع والية عني الدفلى، 

ن العمل احلضاري املتواصل اليت اشتركت أجيال أرجو أن تكون لبنة أخرى يف بنيا
  .األمة اإلسالمية يف إعالء صرحه

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته
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وعلى آله وصـحبه  ،  رمحة العاملنيثسلم على سيدنا حممدا ملبعو ووصلى اهللا 
  .أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  : ادة األفاضلأيها الس، أيتها السيدات الفضليات
  ، بركاته ورمحة اهللا تعاىل والسالم عليكم

 دارسني و علماء و  وشيوخا مسؤولني،  أرحب بكم مجيعا   و يسعدين أن أحييكم  
أن أعرب لكم عن ابتهاجي بوجودي بينكم ألحـضر معكـم            و ،باحثني و طالباو

الذي يدخل يف إطار فعاليـات      ،  فعاليات ملتقى املذهب املالكي يف طبعته السادسة      
األسبوع الوطين احلادي عشر للقرآن الكرمي املنعقد حتت الرعاية السامية لفخامـة            

  ، عبد العزيز بوتفليقةرئيس اجلمهورية السيد
الذي حتتضنه والية عني الدفلى الكرمي أهلها ايد        ،  هذا امللتقى املبارك إن شاء اهللا     

تارخيها الزاهر حاضرها الواعد مستقبلها بفضل جهود املسؤولني عليها وعلـى رأسـها             
ال بصورة خاصة يف ا    و السيد الوايل الذي يويل عناية بالغة لكل نشاط علمي ثقايف جاد          

ال أدل على ذلك من رعايتـه الفائقـة هلـذا            و الديين الذي حيظى عنده باالهتمام متزايد     
حتقيق األهداف   و املعنوية لنجاحه  و امللتقى وحرصه الدائم على توفري كافة الشروط املادية       

  .املنشودة من تنظيمه
ارة هنا إىل أن الصدى العلمي اإلجيايب الكبري الذي يـشهده           ـدر اإلش ـوجت

   الثمار اليانعة الطيبة اليت أصبح جينيها منه أئمتنا ووعاظنا وامللتقىهذا 
 إىل اجلهـود املباركـة املـشكورة    ـ  بعد فضل اهللا ومنه ـ  يعود، طلبتناو

 يبذهلا علماؤنا العاملون الذين يزدان هذا امللتقـى        ئاملأجورة إن شاء اهللا اليت ما فت      و
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عول عليهم يف التمكني ملرجعيتنا     فهم امل ،  وال عجب ،  يزدهر مبشاركتهم  و حبضورهم
، تواصلها عرب األجيال   و احلفاظ عليها  و العمل من أجل إرساخها    و الفقهية و الدينية

 أن يطيل يف طاعتـه أعمـارهم  عز و جل    هؤالء العلماء األعالم الذين نسأل املوىل       
 عبد الرمحن شيبان وعبد الرمحـان اجلـياليل       :  من أمثال شيوخنا   ،  يرفع أقدارهم و
 الشيخ حممد بالفقري   و حممد أمقران بن مالك    و الطاهر آيت علجت   و د شارف حممو
  .الشيخ حسان وغريهم من األحياء حفظهم اهللاو

أن حيزيهم بأحـسن     و كما نسأله تعاىل أن يتغمد املتوفني منهم برمحته الواسعة        
 بلعامل  منهم عاملنا اجلليل املغفور له بإذن اهللا حممد باي         و ،ما جياري به علماءه العاملني    

الذي شاءت حكمة اهللا سبحانه أن يكون حسن ختام جهـاده العلمـي الطويـل               
قد كان آخر زئري هلذا األسـد       ،  مشاركته املباركة يف هذا امللتقى يف طبعته اخلامسة       

هذه ه  دت أصداءَ إىل الطيب من القول والفعل معا هو ما رد         و الذي هدي إىل احلق   
 على التمسك باملذهب املالكي ليس تعـصبا        هو يؤكد أن حرصنا    و ، منذ عام  القاعةُ

على  و إمنا هو من باب احلفاظ على مرجعيتنا الفقهية        و ،هب األخرى اأو إنكارا للمذ  
فقد كـان حبـق قـدوة       ،  فرحم اهللا شيخنا العامل ااهد    ،  احلضارية و هويتنا الثقافية 

منـا ال   مـن    و ،ين ونفع العباد  دمثاال للعامل الذي جياهد من أجل نصرة ال        و ،حسنة
بـني  ،  بفضل اهللا ،  تأليفه و ،يذكر سعيه احملمود إلصالح ذات البني يف منطقة بريان        

عادوا كما كـانوا بنعمـة اهللا       وبينهم،    الشيطان عقلوب اإلخوة هناك بعد أن نز     
  .إخوانا متحابني

أل اهللا تعاىل أن جيعل ذلك كله يف ميزان حسنات شيخنا الفقيد حممـد              ـنس
  م ـن الذين يوزن مدادهـاء العامليـه يف زمرة العلمرـوأن حيش، باي بلعامل

ينفون عنـه   ،  ألم أفنوا حيام يف خدمة الدين     ،  يوم القيامة بدماء الشهداء   
  .حتريف اجلاهيلن وحتريف الغالني وانتحال املبطلني
  أيها السادة األفاضل
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زائـر  أن اجل ،  يؤكدها هذا امللتقى دائما    و إن من احلقائق اليت ينبغي أن يربزها      
منـذ أنـار   ، بوحدة دينية جامعة ـ  على غرار املغرب اإلسالمي عموما ـ  نعمت

، وقد ازدادت هذه الوحدة الدينية متاسكا عرب الزمن       ،  اإلسالم ربوعها بنور هدايته   
مل تعرف اجلزائر يف تارخيها الطويـل       و ،يف فقه مالك وعقيدة األشعري وقراءة ورش      

ضيق أو الصراع الطائفي أو العرقـي الـذي         أي لون من ألوان التعصب املذهيب ال      
عدم انغالقهـا علـى      و ويعود السر يف ذلك إىل تفتحها     ،  عرفته بعض بالد املشرق   

فانتشار املذهب املالكي فيها مل يكن اعتباطا وعفوا كما أنه مل يفرض عليها             ،  نفسها
بعد أن ، دراية و وإمنا كان اختيارا حرا مسؤوال قام به علماء اجلزائر عن علم          ،  فرضا

  .خلصوصيات جمتمعنا ورأوا فيه املذهب املناسب لطبيعتها
فالذي ينبغي توضيحه دائما ألجيالنا هو أن حرصنا اليوم على متسكنا           ،  وإذن

تـاريخ   و،ذا املذهب ليس تعصبا أو سوء تقدير للمذاهب األخرى كمـا قلـت         
 اإلباضـي فقد تعايش املذهب املالكي مع املذهب       ،  اجلزائر نفسه يشهد على ذلك    

وخري دليل على ذلك إسهام إخواننا مـن        ،  املذهب احلنفي دون أية عقدة أو نفور      و
ينكر ذلـك إال جاحـد أو       ال   و ،العلماء اإلباضيني يف تعزيز هذه املرجعية الفقهية      

كما أن متسكنا بالعقيدة األشعرية يعود إىل أننا نعترب األشعري رائد يف الفهم             ،  جاهل
حسن استعمال العقل يف جمال االجتهاد ليكون الـدين يف          رائد يف    و الصحيح للدين 

  ...هذا هو جوهر املسألة كلها و،خدمة اتمع وليس العكس
مما جيعل احلاجة   ،  وم الدينية املختلفة ينبغي أن تستثمر يف خدمة اتمع        ـفالعل
  ل ـن داخـولك، ةـا رمحـالف دائمـاالخت و،رةـاد مستمـإىل االجته

فإذا كانت هناك اجتهادات    .س األمر فوضى ال ضابط له     لي و نسق عام منظم  
فاإلنـسان حـر يف     ،  هي كلها صحيحة شـرعا     و ،فقهية عديدة يف مسألة واحدة    

ولكن ينبغي أن يستحضر هذا اإلنسان دائما أنـه ال يعـيش وحـده يف              ،  االختيار
فال حيق لـه أن يفـرض       ،  مرجعيته و إمنا يعيش يف جمتمع له وحدته      و ،جزيرة معزولة 
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مشترك عـام    و فيكون قد خرج عما هو سائد     ،  ياره الفردي على اتمع بكاملة    اخت
، وضارا له بنية نفعه   ،  يصبح هذا اإلنسان هادما تمعه بنية بناءه       و ،بني مجيع أفراده  

يصلح جلماعة من النـاس يف       و ألن القاعدة أن ما يناسب      ،وخمربا له بنية إصالحه   
 يف بيئة مغايرة متميزة خبصوصياا اجلغرافيـة      بيئة معينة قد ال يصلح جلماعة أخرى        

  .الثقافية والتارخيية واحلضاريةو
  أيها السادة األفاضل

ألنـه  ،  إن املوضوع الذي يتمحض هذا امللتقى لدراسته يكتسي أمهية بالغـة          
بفعل تعقد طبيعـة    ،  يستجيب ملنطق األولويات امللحة اليت ميليها علينا واقعنا الديين        

مما جيعـل االهتمـام بفقـه       ،  التجدد يف كل جماالا    و ترية التطور تسارع و  و ،احلياة
  ، النوازل أمرا ضروريا

 سـواء يف جانبـه التـارخيي      ،  وهو موضوع كما تعلمون واسع متـشعب      
من أجل وضع ضـوابط  ، أو يف جانبه األصويل لبيان خصائصه  ،  االجتماعي الثقايف و

لضبط منظومة الفتوى عموما    و ،التأصيل الشرعي هلا   و للفتوى يف القضايا املعاصرة   
  .مهمة جليلة ومسؤولية ثقيلة ـ كما ترون ـ فهي، يف بالدنا

ألن معناهـا   ،  أصعبها و أمهها و إن فقه النوازل كما تعملون من أدق مسالك الفقه        
وضع أحكـام   ،  إا باختصار ،  مل يرد فيها للسلف قول     و النظر يف مسائل مل تطرق من قبل      

، تفنن يف حتديدها العلماء   ،  ا يتطلب ذلك من ضوابط شرعية     بكل م ،  شرعية لوقائع طارئة  
ـ ى أَ وتى الفَ لَ ع مكُؤرجأَفَ«ـف،  حىت ال يتجرأ على الفتوى من ليس مؤهال لذلك         جركُؤم 

لَع ـ ((:  أنـه قـال    رضي اهللا عنه  عن ابن مسعود    ،  أثر و ،كما جاء يف األثر   ،  »اِرى الن من 
  .))ونٌنجم وه فَهن عوهلُأَا س ملِّ كُن عاس النابجأَ

ما شيء أشد علي من أن أسـأل        ((: رضي اهللا عنه   هذا قال اإلمام مالك      ويف
لقد أدركت أهل    و ،ألن هذا هو القطع يف حكم اهللا      ،  احلرام و عن مسألة من احلالل   

، إن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن املوت أشرف عليـه           و ،الفقه يف بلدنا   و العلم
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ولو وقفوا على ما يصريون إليه غـدا        ،  هل زماننا هذا يشتهون الكالم فيه     ورأيت أ 
  .))...لقللوا من هذا

يف زمن اإلمام مالك فماذا نقول حنن اليوم يف هذا          ،  هذا أيها السادة األفاضل   
  .نسأل اهللا اهلداية، ال روع وة على الفتوى من غري علمأالزمن الذي قويت فيه اجلر
  أيها السادة األفاضل

اجلزائر ما تزال تعيش أجواء االحتفال بيـوم العلـم           و نعقد هذا امللتقى املبارك   ي
املرحوم اإلمـام عبـد     ،  الذي يصادف وفاة رائد النهضة اإلصالحية اجلزائرية احلديثة       

املعىن اجلليل الذي حنرص على إبرازه ألجيالنا الناشـئة يف هـذه             و ،احلميد بن باديس  
لكننا نـؤمن يف الوقـت       و ،تقدم و م هو أساس كل ضة    املناسبة هو أننا نؤمن بأن العل     

مبنظومة قـيم    و نفسه أن هذا العلم قد يستحيل إىل معول هدم إذا مل حيصن بعقيدة دينية             
تضمن توظيفه لعمارة األرض ال      و ،أخالقية تضمن تسخريه إلسعاد اإلنسان ال إلشقائه      

الذي خلص أمهيـة العلـم يف       ،  هي املعاين اليت يرمز إليها ابن باديس رمحة اهللا         و ،خلراا
 األفعـال  و العلم هو وحـده اإلمـام املتبـع يف األقـوال          ((: إجياز معجز عندما قال   

  .))املعتقداتو
نا هلذه الذكرى هي أن جنعل من هذا اإلمـام العـامل   ئفالغاية السامية من إحيا   

 ابـن   ألن،  املناعة و من سريته ما حيقق لنا العزة      و قدوتنا نستلهم من حصيلة اجتهاده    
بل كان كما   ،  باديس مل يكن عاملا نظريا يعيش يف أجواء بعيدة عن واقعه وواقع أمته            

  .))إذ ال خيدم دينه من ال خيدم أمته ووطنه، للجزائر ويعيش لإلسالم((: قال
وابن باديس خري مثال للعامل الذي كان جياهد من أجل احلفاظ على املرجعية             

 اإلنكار على من يتصدر لإلفتاء من غري علـم         وكان شديد ،  الدينية الفقهية للجزائر  
 ،اإلفتاء فيه بال مؤهـل  وألنه يرى أن آفة اتمع أن يتجرأ فيه اجلاهلون على الدين    

كأنه يتحدث عن واقع بعض املسلمني اليوم الذين يدفعهم غرورهم إىل ارتكـاب             و
م ألـم   أمتـه  و فيسيئون إىل دينهم  ،  عنهصل اهللا عليه و سلم      رسوله   و ما ى اهللا  
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ومن جهة أخرى يستهينون باملرجعية الفقهية تمعهم       ،  يفتون من غري علم من جهة     
  .نسأل اهللا اهلداية، مميزاته وباعتمادهم فتاوى قد تصلح تمع آخر له خصوصياته

أعلن عـن   ،  إين إذ أجدد لكم اإلعراب عن سعاديت بوجودي بينكم         و ،هذا
مأجور إن شـاء   ومشكور ـ  ادر السيد الوايلالذي ب، االفتتاح الرمسي هلذا امللتقى

أنا بدوري أتربك باختتـام   و،احل حممد باي بلعامل عليهبإطالق اسم عاملنا الر ـ  اهللا
اللهم إنا نسألك يف الـدنيا      ((: رمحه اهللا كلميت هذه بالدعاء الذي كان يردده دائما        

  .))زيادة وىنوبعد املوت احلس، وعند املمات النطق بالشهادة، السعادة والستر
  رمحة اهللا تعاىل وبركاته  ووالسالم عليكم

  
  
***  
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علـى   وأصحابه أمجعـني  ووالصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله   
  .التابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  األوقاف وـ السيد األمني العام لوزارة الشؤون الدينية
  ـ معايل السادة الوزراء

  الثانية  وـ السادة نواب الس بالغرفتني األوىل
  ـ السادة الوالة

  ـ السادة رؤساء االس الشعبية الوالئية 
  األمن  وـ السادة إطارات اجليش

  لشلفالسيد رئيس جملس قضاء ا وـ السيد النائب العام
  شيوخ الزوايا  وضيوف الشرف وـ أصحاب الفضيلة السادة العلماء

  .ـ السادة عمداء اجلامعات
  نا الطلبةءأبناـ 

  ـ السادة األئمة
  ـ السادة رجال األعمال
أشكركم على تلبية الدعوة حلضور الطبعة السادسة        و يشرفين أن أرحب بكم   

 الدفلى شرف احتضانه حتت     للملتقى الدويل للمذهب املالكي الذي نالت والية عني       
لة األسبوع الوطين للقرآن الكرمي برعاية سامية لفخامة رئيس اجلمهورية السيد           ظم

  .عبد العزيز بوتفليقة حفظه اهللا
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  ادةــأيها الس
اجلزائر على أبواب اية االحتفاالت بذكرى يوم        و ينعقد هذا امللتقى املبارك   

رمحـه  المة الشيخ عبد احلميد بن باديس العلم السادس عشر أفريل ختليدا لوفاة الع     
  وتستعد لالحتفال بعيد الشغل العاملي مم يؤكد وعي اجلزائـر بأمهيـة العلـم              اهللا
العمل على اعتبار أن أحدمها ظهري اآلخر فالعمل للدنيا ال يفضله العمل لآلخـرة              و
  . كان نافعااإذ

 االنتشار يف   فالقرآن الكرمي حينما أمر بالسعي لصالة اجلمعة ندب بعدها إىل         
فإذا قضيت الـصلواة فانـشروا يف األرض و          ﴿: األرض لطلب الرزق قال تعاىل    

  .)1(﴾ابتغوا من فضل اهللا 
لذلك ال تزال    و العمل و حديثا أساسه العلم   و فالتقدم احلاصل عند األمم قدميا    

مـا   ومعارفه وتزنه من خالل مكاسبه واألمم املتحضرة تنظر إىل الفرد بقيمت عمله     
  .من جهد خدمة ألمتهقدمه 

الرقي ال بد أن نتمكن من بنـاء         و حنن أيها السادة إذ كنا نطمح إىل التقدم       و
 ظاهرة اخلريية لألسـالف اسـتولت    سيما وأنّ ،  ذاتنا بناءا صحيحا ال يشوبه نقص     

شاع بيننا بـأن اجليـل       و كادت تشل حركة تفكرينا    و على عقولنا ردحا من الزمن    
هذه حقيقة ال مرية فيها بيد أا ال ينبغي أن تكـون        و قالسابق خري من اجليل الالح    
تدفعنا إىل التوقف عن استشراف املـستقبل لنـسترتل          و عائقا أمام مات عقولنا   

احللول اليت أوجدوها ملشاكلهم على واقعنا وفق ما يقتضيه احلال ذلك ألن اإلقتداء             
 االنتساب املظهري بالسلف الصاحل ليس يف التقوقع على العلوم اليت استنبطوها أو           

                                           
  .10/ سورة اجلمعة)1(
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أن القرآن الكرمي ما يزال فيه فيض        و لكن البد أن نتبىن حلوال ملستجداتنا خاصة      و
  .من علوم مل تد إليها

فاإلسالم قادر  ،  )1( ﴾ و ما أوتيتم بالعلم إال قليال        ﴿: وصدق اهللا إذ يقول   
مكـان أو    و يف كل عصر على إعطاء احللول لكل املشاكل ألنه صاحل لكل زمـان            

  .مكان وحرى مصلح لكل زمانباأل
 استخراج األحكـام   و إن حاجتنا اليوم إىل الكفاءات العلمية يف جمال الفتوى        

حنن جزء من هـذا العـامل        و خصوصا يف ظل التناقضات اليت يفرزها واقعنا املتغري       و
جتاسر على الفتوى أدعياء العلم الذين قل زادهم         و الذي ازدادت فيه وترية التطور    

أوهلا تأويال زائفا بلـي   وهمئبكتاب اهللا فأخضعوا نصوصهم ألهواوشحت معرفتهم   
  .كسر أغصاا فضلوا وأضلوا وأعناقها

يدات أيها السادةأيتها الس  
 يف منظرة واسعة دقيقة جلميع شؤون حيـا   و لقد كان ألسالفنا رؤية سديدة    

رد فيه  شريعتهم مبا كانوا يضعونه من حلول تشريعية لكل جديد مل ي           و نطاق عقيدم 
نص صريح من كتاب أو سنة فتركوا بذلك رصيدا فقهيا ضمن للشريعة حيويتـها              
وقدرا على احتواء كل جديد ما أحوج أمتنا اليوم إىل فقه واقعي يرعى مـصاحل               

 يرشد أفعاهلا ومن نعم اهللا على أمة اإلسالم أن زماا ال خيلو مـن علمـاء                و األمة
شـروط   و حكامها الشرعية وفق ضـوابط    جمتهدين يربطون الواقع املستحدث بأ    و

حـديثا مل يـدخروا      و و علماؤنا قدميا  .االجتهاد املعروفة لدى أصحاب االختصاص    
 صلى اهللا عليـه و سـلم      عمال مبقتضى قوله    ،  النهوض به  و جهدا يف خدمة اإلسالم   

»يلُِمح لْا العِ ذَ هلِّن كُ  مِ م ٍفلَ خ ع ولُده، ي ونَفُن ع نه ت ِرحـ  يف ِلا الغني و ،ـ ِتان الَح 
  .»نيِلاِه اجلَيلَِوأْت و،نيِلِطباملُ
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هذا شرط البد أن يتوفر فيمن       و فهم عميق  و حالة إىل حالة إىل دراسة موضوعية     
معاذ بـن   صلى اهللا عليه و سلم        هذا ما أقر عليه رسول اهللا      و يترشح ملعاجلة قضايا األمة   

 . أَقِْضي ِبِكتـاِب اللَّـهِ     :قَالَ يا معاذُ؟    قِْضيتِبم  «: جبل ملا بعثه إىل اليمن قاضيا فقال      
 .صلى اهللا عليه و سـلم      فَِبسنِة رسوِل اللَِّه     : قَالَ ؟ فَِإنْ لَم تِجد ِفي ِكتاِب اللَّهِ      :قَالَ
 ؟ ولَا ِفي ِكتـاِب اللَّـهِ  صلى اهللا عليه و سلم  فَِإنْ لَم تِجد ِفي سنِة رسوِل اللَِّه         :قَالَ
  .»... أَجتِهد رأِْيي ولَا آلُو:قَالَ

  تضم داخل أقطارها كل أفعـال املكلفـني        ةفالعلوم الفقهية دائرة رحب   
هذه الشمولية من خـصائص      و تستوعب مجيع تصرفام إما بنص أو قاعدة      و

 و نزلنا عليـك الكتـاب    ﴿، اإلسالم فهو ال يدع فجوة  يقوم بسدادها غريه 
  .)1(﴾تبينا لكل شىيء 

  يتها السيدات أيها السادةأ
إن عزائم الشريعة اليت كلف ا املؤمنون ليست أغالل يف األعناق أو قيودا             

مـن   والضمان حلظوظ الناس ويف األقدام إمنا هي أعمال جتمع بني الوفاء حبقوق اهللا        
اخلطأ أن حنسب الدين أفعاال مرهقة أو واجبات مضنية ألن اإلسالم جـاء لرفـع               

جاء لطف اهللا برفع احلرج عن      ،  العنت و فاألمر إذا بلغ حد املشقة    احلرج عن الناس    
  .)2( ﴾ يريد اهللا بكم اليسرى و ال يريد بكم العسرى ﴿: الناس يقول اهللا تعاىل

االستدالالت النصية لصور كثرية مـن التعـامالت         و فاإلسقاطات احلكمية 
قه السادة املالكيـة    املستحدثة حتتاج إىل أوىل الرسوخ يف العلم ذلك ألن املتتبع لف          

جيده واسع النظرة فاستطاع بذلك أن يستوعب كل األبواب الفقهية باجتـهادات            
 هو فقه أحاط باحليـاة الـسياسية       و اجلزئيات و بتفصيالته ملختلف الفروع   و رجاله

متوخيـا   و االجتماعية إحاطة واعية متبعا يف ذلك الدليل الـشرعي         و االقتصاديةو
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ما خلفه   و قواعد و ا أسسه املذهب املالكي من أصول     وفق م .اجلماعة و مصلحة الفرد 
من ثروة فقهية تعد كرتا مثينا بني يدي فقهائنا اليوم  نفتح هلم اال واسـعا لتـبني            

النوازل خاصة يف إطار األصول املتبعـة مـن          و أحكام اهللا فيما ال نص فيه للقضايا      
صور على أا قادرة    فاملدرسة املالكية برهنت عرب الع    ،  مصلحة مرسلة وسد الذرائع   

إسعافهم مبا يكون هلم عونا على معرفـة         و إمداد الناس مبا حيتاجونه    و على املواكبة 
  .دينهم

هـي   و فالناس باستمرار تواجههم حاالت طارئة تقتضيها تطورات احليـاة          
تستلزم حلوال عاجلة فاستطاع املالكية مبا ملذهبهم من تنوع يف األصول ومرونة يف             

ذلك بفهم سليم قائم على الدليل الـشرعي   ر للمصاحل أن يواجهوا   اعتبا و االجتهاد
الثبات  و دون تعطيل لنص أو تفويت ملصلحة ألنه فقه واقعي مما مكنه من االستمرار            

 منها على اخلصوص منطقـة املغـرب العـريب         و يف أحناء كثرية من العامل اإلسالمي     
  .الغرب اإلسالميو

كالمنا هذا   و نوازل يف الغرب اإلسالمي   كما جاء يف عنوان ملتقانا هذا فقه ال       
ال يعين أننا نلغي املذاهب األخرى اليت هلا فضل كبري يف خدمة اإلسالم ألن اإلسالم               

قدوتنا يف ذلك مالك الذي رفض اهليمنة        و أوسع من أن حيتويه مذهب من املذاهب      
 باملنهاج  اعترب ذلك تضييقا على األمة فاإلسالم ال يضيف بالرتعة العقلية أو           و ملذهبه

الـرأي   و يدعوا إليه ألن االختالف يف املفاهيم      و املتميز يف االجتهاد بل يبارك ذلك     
التبشري فما   و أمر طبيعي ينسجم مع خاصية التنوع اليت يقرها اإلسالم دين التيسري          

اشتد حاجتنا اليوم إىل فقه ميسر واقعي حيتوي مـصاحل النـاس يف ظـل أحكـام                 
  .الشريعة
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تبيني  و ة العلماء إن مسؤوليتكم جسيمة جتاه خدمة دين اهللا        ولذلك أيها الساد  
 ستظلون حمل ثقة األمة    و ال تزالون  و كنتم و حكمه ألنكم األعرف بأسراره    و أحكامه

تتـصد وا لكـل     و  بزمـام األمـور    وامظنة خري عندها فمن واجبكم أن تأخـذ       و
اجها ال  سبل اسـتخر   و اآلراء الصبيانية ألن معرفة األحكام     و االجتهادات القاصرة 

لـب   و لكن حيتاج إىل عقل رصني     و يتوقف على القراءة اردة أو املطالعة اجلوفاء      
و  ﴿حصيف يستكن من الغوص يف أعماق مكنوناا فالقرآن تبيان لكـل شـيء              

  .)1(﴾نزلنا عليك الكتاب  تبينا لكل شىيء 
وال شك أن ملتقاكم هذا سيساهم بشكل عملـي يف زيـادة إثـراء هـذا              

 احلساس الذي حنن يف أمس احلاجة إليه ألنه حمل اهتمـام العلمـاء             و اماملوضوع اهل 
فكر ثاقـب إىل مـا ميهـد     وبدون ريب ستتوصلون مبا وهبكم اهللا من علم غزير  و

ذلك من خالل ما رصد مـن        و حتقيق غايتها  و الطريق للوصول إىل متطلبات األمة    
إقامـة   و السداد و قمناقشات  نتمىن لكم التوفي     و ما يتبعها من تعقيبات    و حماضرات

  .طيبة بني أهلكم يف والية عني الدفلى
  .بركاته ورمحة اهللا تعاىل والسالم عليكم و                          

  
 ا
��درA� �W��  

                                                                   ��وا
� و+
�	)
�* ا�  

                                           
 89/سورة النحل )1(
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6X& �
�>ازل (�� إ
  ا

�7ةL/د ����Z ���  ده
  آ	�� ا
'	>م ا^[?&�� �1&'� ا
C\ا]7

  

والصالة والسالم على سـيدنا حممـد وعلـى آلـه       ،  احلمد هللا رب العاملني   
  : وبعد، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وأصحابه الطيبني الطاهرين

فإن من أبرز مسات هذا العصر كثرة النوازل واملستجدات اليت مل تكن معروفة من              
وهذا يلقـي   ،  الجتهاد يف هذه النوازل أصبح من األمور الضرورية يف حياة الناس          وا،  قبل

  .مسؤولية عظيمة على علماء األمة لبيان احلكم الشرعي فيها
لزم التقدمي له مبدخل    ،  ا كان فقه النوازل من أبواب الفقه الضرورية للناس        وملّ
،  ذات الـصلة بـه     وبيان األلفـاظ  ،  يتم من خالله التعريف بفقه النوازل     ،  منهجي

مع اإلشارة على بعـض     ،  وأنواع النوازل ،  والفروق بني األلفاظ املرادفة واملشاة    
  . املؤلفات يف فقه النوازل

_��>ازل (�` ;'7
  ا

  النوازل ـ مفرديه الفقه باعتبار أوال ـ
7�_ـ  1'; `�K
  ا

`�K
اهلـاء،  و والقاف فقُه، فالفاء  أيضا فقَه، ويقال  أو فِقه من مصدر: 
�ab  ا
 احلـديث  فقهـت  به، تقول  والعلم الشيء إدراك على صحيح، يدل  واحد أصل

 عـامل  لكـل  الشريعة، فقيل  بعلم ذلك اختص فقه، مث  فهو بشيء علم أفقهه، وكل 
  .)1(فقيه واحلرام باحلالل

                                           
 .)4/442(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، :  انظر)1(
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  .)2())الِعلْم بالشيِء والِفطْنةُ((: وعرفه صاحب القاموس احمليط بأنه

وقـد  ،  وقيل الفهم فحسب  ،  علم بالشيء والفهم له   ال: (�
�a) `a�K ا
	�ab      ـ  
  .كما جاء مبعىن العلم يف القرآن والسنة، جاء لفظ الفقه مبعىن الفهم

 فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون       ﴿: كما يف قوله تعاىل   : مبعىن الفهم  ـ  
  . أي يفهمونه)1( ﴾) 78(حديثا 

يفقهـوا  ) 27 ( و احلل عقدة من لـساين      ﴿ويف دعاء موسى عليه السالم      

  . أي يفهمونه)2(﴾) 28(قويل
 فلو ال نفر مـن  ﴿ :جاء لفظ الفقه مبعىن العلم يف قوله تعاىل      : مبعىن العلم  ـ  

  . أي ليكونوا علماء به)3(﴾كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين 
ـ قِّفَا ي ري خ ِه بِ  اهللاُ ِدِر ي نم«: صلى اهللا عليه و سلم      أما يف السنة فقوله      ـ   هه 

  .)4(»يِني الدِف
  .)5( أي يفهمه»ههقِّفَي«قوله: قال احلافظ ابن حجر يف الفتح

  .واألحاديث واآلثار يف ذلك كثرية
   ا�B?cd الفقه 

كان الفقه يف عرف الصدر األول يراد به معرفة علوم الدين مـن الكتـاب               
  .عهدون تفريق بني أصول الدين وفرو، وما يتعلق ما مطلقا، والسنة

  .مث خصه املتأخرون بالعلم باألحكام الشرعية العملية دون العقدية
  : من التعاريف الواردة يف هذا البابو



 ـ22ـ ـ 

هو العلم باألحكام الـشرعية العمليـة املكتـسب مـن أدلتـها             ((: الفقه
  .)1())التفصيلية
� _ــ;'7� ـ 2
  >ازلــــا

�>ازل
  .نازل فهو يرتل نزل من فاعل اسم وهي، نازلة مجع :
�b ا
ن (وهلذه املادة أو اجلذر   ،  وهو مجع قياسي  ،  وجتمع على نازالت  ،  ومؤنثه نازلة 

  : نذكر منها، معاين لغوية عديدة) ز ل
��af  ـ  أE�
يقال أنزله مرتلته إذا هيأ له نزال ، فما يهيأ للضيف يسمى نزال :ا
  .يناسبه

  .إذا حلَّ، تقول نزل يرتل مرتال: ا
H	>ل وا+[��7ار ـ ب
��ا ـ ج;7�
  .نزل ترتيال أي رتب ترتيبا: 
���ء ـ د
  .ومنه قول العرب هذه أرض نزلَة أي زاكية الزرع: ا
�\آ�� وا

  .)2(الشدة من شدائد الدهر ترتل بالناس ـ هـ
وحاطمة ،  مث نائقة ،  يقال نزلت م نازلة ونائبة وحادثة مث آبدة وداهية وباقعة         

  .)3(امة وصاخةمث حاقة وط، مث غاشية وقارعة، وفاقرة
وهذا التقسيم اللغوي بالنسبة للنوازل باعتبار درجة ومرتبة شدة هذه النازلة           

  .بالناس
احلرب والوباء والقحط واألمطار والسيول والفنت      : ومن أمثلة هذه النوازل   

  .وما شابه ذلك

                                           
 ).1/21(الزركشي، البحر احمليط، ) 1(
 ). 309( ، والفيومي، املصباح املنري، ص)11/656) (نزل(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر) 2(
  ).278(اللغة وسر العربية، حتقيق فائز حممد، صأبو منصور الثعاليب، فقه ) 3(
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�>ازل
  .وخاص عام تعريف هلا: ا�B?cd ا
7�_  ـ '�
  .فقهاء على عدة معاٍنتطلق النوازل يف كالم ال :ا
'�م  ا

درج الفقهاء يف القدمي على استصحاب املعىن       :  املعىن املرادف للمعىن اللغوي   
  : هو، و)1(اللغوي للنازلة 

ة  ـ  1�!a
عرفوا النازلة بالشديدة من شدائد الدهر اليت حتـل علـى    :ا
  .ومن ذلك القنوت يف النوازل، القوم

، فيكون القنوت مسنونا عند النوازل    ((: رمحه اهللا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
 وهو املأثور عن اخللفاء الراشـدين      ،  وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل احلديث       

،  حارب النصارى قنت عليهم القنـوت      ملا رضي اهللا عنه   فإن عمر ،  رضي اهللا عنه  
، ودعا يف قنوته دعاًء يناسب تلك النازلة      ،  بل عمر قنت ملا نزل باملسلمني من النازلة       

 ملا قنت أوال على قبائل بين سليم الذين قتلـوا           صلى اهللا عليه و سلم     كما أن النيب  
مث ملا قنت يدعو للمستـضعفني مـن        ،  دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده    ،  القراء

  .)2())أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده
  .تنةيف اللغة الشدة والنازلة العظيمة اليت جتتاح املال من سنة أو ف: ا
�H[�Cـ  2

 �B?cadلك الثمار واألموال وتستأصلها كالفيـضانات         :وا النازلة اليت
  .)3(واحلريق الغالب 

��]�aA  ـ  3
، هي ما ينوب اإلنسان أي يرتل به من املهمات واحلـوادث  :ا
  .وهي أيضا النازلة، واحدة نوائب الدهر

                                           
 ).7 ـ 5(عصام العرتي، األزمة املالية العلمية نوازل وأحكام، ص: انظر) 1(

 ).23/109(الفتاوى، ) 2(
 ).136(حممد رواس قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، ص ) 3(
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ـ        وائب  الدليل على أن اخلمس لن     ((ويف هذا املعىن بوب البخاري بابا عنونه ب
 أهـل الـصفة   صلى اهللا عليه و سلم   وإيثار النيب ،  صلى اهللا عليه و سلم     رسول اهللا 
  .))واألرامل

يناسـب  ( والسبب يف عدم ذكر الفقهاء القدامى تعريفا اصطالحيا للنوازل        
  : واستصحام املعىن اللغوي يف تعريفهم) النوازل يف عصرنا

: قلت يـا رسـول اهللا      رضي اهللا عنه   عن علي ،  وضوح املعىن وشيوعيه   ـ  
: صلى اهللا عليه و سـلم      فقال،  األمر يرتل بنا ليس فيه قرآن ومل متض فيه منك سنة          

»اجموا لَ عه ِماِل العِو أَ ني ِداِب العمِ ين املُ ن ِنِمؤفَ ني اجلُعوه ش ور ى بيكُنم الَ و قْ تيِهوا فِ ض 
  .)1(»ٍداِح وِيأْرِب

  .ازلة ال يقصد به املعىن السائد حالياوعليه فاملعىن العام للن
رمحـه  قول الشافعي   ،  ويدل على ذلك أيضا أن اسم النازلة كان معروفا        ـ  

علـى  ، فليست ترتل بأحد من أهل دين اهللا نازلة إال ويف كتاب اهللا الـدليل  ((: اهللا
  .)2())سبيل اهلدى فيها

   و&* أ�>ال ا
�E�Kء

لة على املسألة الواقعة اجلديدة اليت      لقد شاع واشتهر عند الفقهاء إطالق الناز      
  .تتطلب اجتهادا

باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم النصوص        ((: قال ابن عبد الرب    ـ  
  .)3())يف حني نزول النازله

                                           
سول اهللا إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان ر قلت يا: أنه قال: رواه الطرباين ورجاله ثقاة، ويف رواية أخرى عنه) 1(

شاوروا فيه الفقهاء أو العابدين وال متضي فيه رأي خاصة، أورده اخلطيب : أمر وال ي فما تأمرين؟ قال
 ).1/178(البغدادي يف الفقيه واملتفقه وأخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد 

 .20الرسالة، حتقيق أمحد شاكر، ص) 2(
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  .)4())وفيه اجتهاد األئمة يف النوازل وردها إىل األصول((: وقال النووي ـ 
 جيتهـدون  صلي اهللا عليه و سلم  وقد كان أصحاب رسول اهللا((: وقال ابن القيم ـ   
  )5()يف النوازل

�>ازل
�� اcd?ح (� اK�H
  ا

ملـا  ،  تطلق على الفتاوى والواقعات وهي مسائل استنبطها اتهدون املتأخرون        
وهـم أصـحاب أيب     ،  ومل جيدوا فيها رواية عن أهل املذهب املتقدمني       ،  سئلوا عن ذلك  

  .يوسف وحممد وأصحاب أصحاما وهلم جرا
بأا املسائل اليت سئل عنها املـشايخ اتهـدون يف          ((: وعرفها ابن عابدين  

  .)1())ومل جيدوا فيها نصا فأفتوا فيها خترجيا، املذهب
�>ازل
�� اcd?ح (� ا�
��
   ا

القضايا والوقائع اليت   (( خصوصا يف بالد األندلس واملغرب العريب تطلق على       
  .)2())يفصل فيها القضاة طبقا للفقه اإلسالمي

_�7'�
�>ازل( ا
�jص ا

� ا
'7Z (� ا�H
  ) ا

��ز
�  ـ 
  .)3())احلادثة اليت حتتاج حلكم شرعي((: هيا
�>ازل  ـ
  .)4())الوقائع اجلديدة اليت مل يسبق فيها نص أو اجتهاد((:  هيا
وقائع حقيقيـة تـرتل بالنـاس       ((: وعرفها الشيخ عبد اهللا بن بية بأا       ـ  

فهي متثل جانبا من جوانب الفقه متفـاعال        ،   عن الفتوى فيها   فيتجهون للفقهاء حبثا  
  ).5())مع احلياة احمللية ملختلف اتمعات

                                           
 ).1/35(�+.('ر )-, ا�%ر ا�+*('را&# )'&%$#، رد ا) 1(
 ).319()<% ا�-=7> ه%ا$6 ا:، ا���ازل ا�678�9 �� ا�5+4 ا��3'�2 ا�+��&�، ص) 2(
 .A5� ،�B 65-C441@ ��6 ا�8�9'ء، ص) 3(
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تطلق كلمة النـوازل    ((: وعرفها الدكتور عبد الناصر أبو البصل بقوله       ـ  
  .))6)بوجه عام على املسائل والوقائع اليت تستدعي حكما شرعيا

  ولقبا لماع باعتباره النوازل فقه تعريف  ـثانيا

  .)1())هو العلم باألحكام الشرعية للقضايا املستجدة املعاصرة(( ـ 
  النوازل فقه وعلم الفقه علم  بني  العالقة

وذا يظهر أن العالقة بني علم الفقه وعلم فقه النوازل هي علـى العمـوم               
  : واخلصوص الوجهي

  .دةذلك أما جيتمعان يف معرفة أحكام الوقائع العملية املستج ـ 
مث إن علم الفقه أعم من علم فقه النوازل من جهة أن الفقه يشمل معرفة                ـ  

مـستجدة أو غـري     ،  سواء أكانت هذه واقعة أم مقـدرة      ،  أحكام املسائل العملية  
  .مستجدة

كما أن علم فقه النوازل أعم من علم الفقه من جهة أن فقـه النـوازل                 ـ  
 أكانت هذه الوقائع عملية أو غري       يشمل األحكام الشرعية للوقائع املستجدة سواء     

  .)2(عملية
�>ازل ا
Z	� ذات ا�
�Kظ
�(   

  : هناك مصطلحات مرادفة أو مشاة هلا عالقة مبصطلح النازلة منها

الواقعات مجع واقعة وهي مأخوذة من وقـع  : الواقعة أو الواقعات ـ  1
  .)3 (والواقعة النازلة الشديدة من صروف الدهر، الشيء مبعىن نزل

                                           
&�J أ&� ز$%، ��� ا���ازل، : ، وا�GD أ$3')1/26(�.+% ا�E7Aا�D، ����)6 ��� ا���ازل، ) 1(

 .'ط أJP'م ا���ازل ا�678�9 ا�+�N'5ةو��9L ا��.='K8�� ،�D ا�(�<
)2( �GDازل، ص: ا�ا�� ��� R&ا�S)2 3 ـ(@-L+ا� TC�� ،( htt: /almoslim.net/node/90202) 
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، احلادثة اليت حتتاج إىل استنباط حكـم شـرعي هلـا          ((: لواقعة اصطالحا ا
  .)4())الفتاوى املستنبطة للحوادث املستِجدة: والواقعات

إال أن الظاهر أـم ال يكـادون        ،  والفقهاء يطلقون الواقعات على النوازل    
  .يستعملون لفظ الواقعات يف العبادات وإمنا يف املعامالت

 على املسائل املستجدة فيه تعبري عما يعانونـه مـن           وإطالق لفظ الواقعات  
  .الشدة والصعوبة يف البحث عن أحكامها

 نبه غري واحد من الباحثني على أن احلنفية يطلقون مـصطلح النـوازل              وقد
  .والواقعات على كل مسألة مل يتكلم فيها علماء الطبقة األوىل منهم

ى كل مسألة مل جيدوا فيهـا       بينما يطلق علماء بقية املذاهب هذين اللفظني عل       
  .)1(سواء كانوا من مذهبهم أم مل يكونوا، كالما ألهل العلم قبلهم
  .الواقعات للصدر الشهري بابن مسعود ـ :ومما ألف فيها

واقعــات املفــتني لعبــد القــادر بــن يوســف الــشهري بقــدري ـــ 
  ).هـ1085(أفندي

   احلوادث ـ 2
حدث الشيء بعد أن    : يقال،  ثويقال هلا األحدا  ،  مجع حادث أو حادثة   : لغة
  .)2(شبه النازلة: واحلدث من أحداث الدهر، مل يكن

  )3())أنه حصول الشيء بعد ما مل يكن((: وأظهر التعريفات للحدوث هو
ومن الذين رادفوا بينـهما وهبـة     ،  وهو غالب استعمال الفقهاء واألصوليني    

  .الزحيلي يف حبثه يف جممع الفقه اإلسالمي

                                           
)1 (�GDات، ص: ا%A)L+35ا�. 
)2 (�GDن ا��5ب، : ا'L� ،ر�G�� #&ا)2/132.( 
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   املستجدات ـ 3
ومنه جد الشيء جيد بالكسر     ،  مفردها مستجد ،  بكسر اجليم وفتحها  :     لغة

  .)4(فهو جديد وهو خالف القدمي
  : اصطلح الباحثون على إطالق لفظ املستجدات على: اصطالحا

وليس هلا حكـم    ،  املسائل الفقهية اليت حدث أو أحدثت يف هذا الزمان         ـ  
  .ظاهر مفصل يف املراجع الفقهية القدمية

  .املسائل اليت مل يتقدم فيها قول ملتبوع  ـ
املسائل اليت تغريت موجبات احلكم عليها بعامل الزمان واملكان أو طبيعة            ـ  

  .)1(حياة االنسان
طاهر يوسف صـديق    ،  فقه املستجدات يف باب العبادات    : ومما ألف يف ذلك   

  .الصديقي
   األقضية واألحكام ـ 4
أقرـا إىل املعـىن     ،   على معان متعددة   مجع قضاء ويأيت يف اللغة    : األقضيةـ  

  .الشرعي هو احلكم واإللزام
هو إظهار حكم الشرع يف الواقعة فيمن جيـب عليـه           ((: القضاء اصطالحا 

  .)2())إمضاؤه
يقـال   .وهو العلم والفقه والفصل يف األمر والقضاء      ،  مفردها حكم : األحكامـ  

  .)3(واجلمع حكام، حتنيفأنا حاكم وحكم بفت، حكمت بني القوم إذا فصلت بينهم

                                           
 ).Y)32'ه� $��> X$%N ا�W%$��، ��� ا�+L(A%ات �� &'ب ا�5<'دات، ص) 1(
 ).4/373(ا�[�&��7، ���� ا�+.('ج إ�, ��D'5� 6��5 أ�9'ظ ا�+�8'ج، ) 2(
)3 (�GDح ا�+��7، : ا'>W+، ا����ا�79)1/200.( 
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هو إنشاء إطالق وإلزام يف مسائل االجتهاد املتقـارب         : احلكم اصطالحا ـ  
  )4(فيما يقع فيه الرتاع ملصاحل الدنيا

حكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي        اإل: ومما ألف فيها  ـ  
  ).هـ684ت(واإلمام لإلمام القرايف 

   ا�[f	� وا
� ا+ت وا
���]6 ـ 5
سأل يسأل سؤاال وسـؤال     : وأصلها،  مفردها سؤال وسؤل ومسألة   : لغة ـ  

  .)1(كثري السؤال: ورجل سؤلة، ومسألة
  �B?cadا �
n��
والنـوازل يـسأل    . )2(هي القضية اليت يربهن عليها    : ا

، وهـذا وجـه تـسمية النـوازل باملـسائل         ،  واجلواب ال بد له من برهان     ،  عنها
  : ألف يف ذلكومما ، والسؤاالت واألسئلة

  ).هـ393ت(عيون املسائل أليب الليث السمرقنديـ 
  ).هـ785ت( أنفع الوسائل إىل حترير املسائل إلبراهيم بن علي العرسوسيـ 
  :ا
��Kوى  -6

يقـال اسـتفىت    ،  وهي اسم مصدر من أفتاه يف األمر إذا أبانه له         ،  مجع فتوى 
وقـد يفـتح    ،  مع علـى فتـاوٍ    واالسم الفتيا والفُتوى والفَتوى وجي    ،  الفقيه فأفتاه 

  .)3(ختفيفا
�� ا�B?cd ـ �K
  .)4(تبيني احلكم الشرعي عن دليل ملن سئل عنه: ا

                                           
)1 (�GD7_ ا�-�6، ص: ا$'�� @A5� ،ا&# �'رس)479.( 
 ).857(ا�9J�ي، ا�J-7'ت، ص) 2(
 ).15/147(ابن منظور، لسان العرب، : انظر) 3(

 ).32/20 (املوسوعة الفقهية الكويتية،) 4(



 ـ30ـ ـ 

  .)1())توقيع عن اهللا تبارك وتعاىل((: وعرفها ابن الصالح بأا

  :ومما ألف يف ذلك
  )هـ520ت(فتاوى ابن رشد اجلد ـ 
  ).هـ393ت(فتاوى النوازل أليب الليث السمرقنديـ 
  ).هـ1081ت(وى اخلريية لنفع الربية خلري الدين الرمليالفتاـ 
�  ـ 7\��
   6ــا

  : معان ثالث ا ويراد اللغة يف الترتيل كلمة تطلق: الترتيل تعريف
   .نزل الشيء رتبه ترتيبا: الترتيبـ 
  .أسقط الشيء أوقعه وأنزله: اإلسقاطـ 
ـ  ،  ما وصل من املأل األعلى    ـ   ل يف القـرآن  وقد شاع استعمال كلمة الترتي
  .)2(ومعناه إنزاله منجما، الكرمي

_�7'; `�) 6�\��
هو الفهم العميق لكيفية تطبيق األحكام الشرعية مبـا       ((: ا
  .)3())حيقق مقصود الشارع

  

  

�� ا
�'�7dة ـ 8�N�
  :ا
  .ويراد ا النوازل اليت مل توجد قبل هذا العصر، من األلفاظ الشائعة اليوم

                                           
 ).72(أدب املفيت واملستفيت، ص) 1(

 ).274(، والرازي، خمتار الصحاح، ص )6/294(ابن منظور، لسان العرب، : انظر) 2(

 ).102(وسيلة خلفي، فقه الترتيل حقيقته وضوابطه، ص) 3(
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  :ا�
�Kظ )�* (7وق

�* ا
7Kق  ـأوال( �
��ز
  :وا
�K>ى ا
  .وليس كل مفت نوازليا، فكل نوازيل مفيت، النازلة أخص من الفتوى ـ 
يـشري إىل هـذا     ،  وليس كل مفت صاحلا ألن يكون من علماء النوازل         ـ  

 ـ  ،مفت حيفظ ويفهم ـ  ،مفت حيفظ ـ  :تقسيم ابن رشد املفتني إىل ثالثة أقسام
  .ومفت بلغ درجة االجتهاد

  .ا يفسر أن النوازليني كانوا دائما أقل من املفتنيوهذا م

�>ازل )�* ا
7Kق  ـثانيا
ات وا
>��]% اC���
  : وا
، وكانت ملحة، تطلق النوازل على املسائل الواقعة إذا كانت مستجدة ـ  1

  .ومعىن كوا ملحة أا تستدعي حكما شرعيا
 أو غـري  فإا تطلق على كل واقعـة مـستجدة كانـت   : أما الوقائع ـ  2
، مث إن هذه الواقعة املستجدة قد تستدعي حكما شرعيا وقد ال تستدعيه           ،  مستجدة

  .مبعىن أا قد تكون ملحة وقد ال تكون
سواء أكانت املسألة مـن  ، تطلق على كل مسألة جديدة: املستجدات ـ  3

  .قبيل الواقعة أو املقدرة
مبعىن ،   تستدعيه مث إن هذه املسألة اجلديدة قد تستدعي حكما شرعيا وقد ال          

  .)1(أا قد تكون ملحة وقد ال تكون

                                           
 (htt: /almoslim.net/node/90202(.ضوابط فقه النوازل، موقع املسلم: انظر) 1(
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 الوقـائع  أمـا ،  شـرعي  حكـم  بد وال ا يتعلق النوازل إن: الفرق جوهر
  .شرعي حكم ا يتعلق أن يلزم فال واملستجدات
�>ازل (�` )�* ا
7Kق  ـثالثا
�6 و(�` ا\��
  ا

، نظري والتقعيد وهو نظري التخريج والتفريع والت    ،  فقه الترتيل على وزن تفعيل    
حبيث يقوم اتهد فيها بترتيل احلكم الشرعي املعلوم إما         ،  وكلها تصف فعل اتهد   

وهي الواقعـة أو  ، من جهة النص أو من جهة االستنباط على الواقعة املعروضة عليه   
  . النازلة

 : وعناصر االجتاه النوازيل ثالثة هي

  .عني؛ متعدية أو قاصرةوهي على نو، وهي الوقائع الفائتة: النوازل ـ 1
وهو العامل اتهد املالك لقدر كبري من اخلربات والتجـارب  : النوازيل ـ  2

  .العلمية يف خمتلف جماالت احلياة
  : فنظر العامل النوازيل يف النازلة مرتبط بثالثة مراحل: الترتيل ـ 3
  .تصور النازلةـ 
  .حتقيق املناطـ 
وإمـا  ،  لنازلة ونازلة أخرى شبيهة هلـا     ويكون إما بالربط بني ا    : الترتيل ـ  

وإما باالسـتقراء   ،  باالستدالل بالنص أو بنصوص املذهب أو بالقياس على نظرياا        
  .)1(بتغليب القصد على اللفظ

أمـا يبحثـان يف الوقـائع     ،  وذا يتضح أن الفرق بني فقه النوازل وفقه الترتيل        
  .حكم الواقعة أو النازلةوخيتص فقه النوازل بكونه يبحث يف ، والنوازل معا

                                           
 :htt(:  والدراسات العلمية يف فقه النوازل يف الغرب اإلسالمي، ملتقى املذاهب الفقهية،ندوة: انظر) 1(

/www.mmf/vb/t3243.html( 
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بينما فقه الترتيل يقوم اتهد فيه بترتيل هذا احلكم الذي استفاده من جهـة              
  .النص أو حىت من جهة االستنباط

�� ا
�ي ا
'	: أ[��ء '� �
��ز
�(  

  : منها مصطلحات عدة بالنازلة يعىن الذي العلم على يطلق
 .وازل للشيخ بكر أبو زيدنفقه ال :ومن أشهر املؤلفات احلديثة فيه:  فقهالنوازلـ 

وفقـه الواقـع حيـدد      ،  أي فقه احلياة اليت يعيشها الشخص     : فقه الواقع ـ  
الضوابط املنهجية يف كيفية التعامل مع النص الشرعي الثابـت والواقـع العملـي     

  : ومما ألف فيه، املتغىي
  .ماهر حسن حصوة: فقه الواقع وأثره يف االجتهاد ـ 
  .أمحد بوعود: ل وضوابطفقه الواقع أصو ـ 
يعين أن النازلة سواء كانت للفرد أو اتمع فهـي أوىل           : فقه األولويات ـ  

، فهي من األولويات يف هذا اجلانب     ،  وإبراز احلكم من غريها   ،  بالبحث واالستقصاء 
 : ومما ألف فيها

  .حممد الوكيلي: دراسة يف الضوابط، فقه األولويات ـ 
  .وسف القرضاويالشيخ ي: فقه األولويات ـ 
  .سلمان بن فهد العودة: فقه األولوياتـ 
 ـ  d���
فـالنوازل أحكامهـا   ، مقاصد الشريعة هي مولدة للنوازل : (�` ا

 : ومما ألف فيها، تستنبط من مقاصد الشريعة وتعلل ا

دراسة حتليلية تأصيلية   ،  فقه املقاصد يف نوازل وقضايا املعيار للونشريسي      ـ  
 . عبد القادر مساحيخالد ميلود، مقارنة

املوازنة بينها ما   ،  إن من أبرز الوسائل إليضاح فقه النازلة      : (�` ا
�>از�aLت  ـ  
 : ومما ألف فيها، يشبهها أو يقارا

  .ناجي إبراهيم السويد: فقه املوازنات بني النظرية والتطبيق ـ 
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يـل  جرب: فقه املوازنات بني املصاحل واملفاسد دراسة أصولية فقهية تطبيقية        ـ  
  .بن حممد بن حسن البصيلي

  :)1(تنقسم النوازل باعتبارات متعددة إىل ما يلي: النوازل أنواع

�>ازل ;���:  ـأوال
�7q ا
�( �
���: إ
�: &>�E�<W إ;:   
  .وهي ما كان من قبيل األحكام الشرعية العملية: نوازل فقهية ـ 1
رق والنحـل  مثل النوازل العقدية كظهور بعض الف: نوازل غري فقهية ـ  2

  .ومثل املسائل اللغوية املعاصرة...والصور املستجدة للشرك
�7q ثانيا ـ
�( �
  : ا
�K` أ)>اب إ

هناك نوازل يف العبادات ويف املعامالت ويف النكاح ويف اجلنايات واحلـدود            
  .وهي ختتلف باختالف خصائصها، واألقضية
سبب أن األصل وال، نوازل العبادات تكون يف مسائل فردية أو فرعية ـ  1

لذا جاء اخلالف يف العبـادات مـن        ،  يف العبادات املنع واحلظر حىت يثبت الدليل      
  .وهي قليلة مقارنة بنوازل املعامالت وأبواب الفقه األخرى، الندرة مبكان

ألن األصـل يف املعـامالت   ، متتاز بالكثرة والتوسع: نوازل املعامالت ـ  2
والتـأمني  ،  كبيوع الديون احملرمـة   ،   األحيان كما متتاز بالتقعيد يف غالب    ،  اإلباحة
  ...والرهن
، كثرية جدا وهي حمل نظر واجتهاد خلطورـا : نوازل أحكام األسرة ـ  3

مثل أطفال األنابيـب والتلقـيح      ،  ومتتاز بالتقعيد ،  ألن األصل يف األبضاع التحرمي    
  .االصطناعي

                                           
 (htt: /almoslim.net/node/90202 .، موقع املسلم3 ـ 2 ضوابط فقه النوازل، ص: انظر) 1(
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مثـل  ، لغريهاوهي قليلة بالنسبة : نوازل اجلنايات واحلدود واألقضية ـ  4
  .إعادة زرع العضو املقطوع حداً أو قصاصا

�7q ثالثا ـ
�( �
  :وا
�7أة ا
617 إ

  .نوازل خاصة بالرجل مثل نوازل اخلالفة واإلمامة وحنوها ـ 1
  .نوازل خاصة باملرأة مثل موانع احلمل ـ 2

�7q رابعا ـ
�( �
  وا
�7آ�� ا^(7اد إ

  .يف الطهارةمثل غسيل الكلى وأثره : نوازل مفردة ـ 1
  .مثل املراصد الفلكية وأثرها يف حتديد أوقات العبادات: نوازل مركبة ـ 2

�7q خامسا ـ
�( �
  ا�L!�ره� و['� و�>��E آ,7ة إ

  .كالتعامل باألوراق النقدية، نوازل ال يسلم يف الغالب أحد من االبتالء اـ  1
  .طاقات البنكيةنوازل يعظم وقوعها كالصالة يف الطائرة والتعامل بالب ـ 2
  .كمداواة تلف عضو يف حد بسبب جرمية وقعت منه، نوازل يقل وقوعها ـ 3
كاسـتخدام  ، نوازل قد انقطع وقوعها واندثرت وصارت نسيا منسيا ـ  4

  .املدافع والربقيات يف إثبات دخول شهر رمضان وخروجه
�7q سادسا ـ
�( �
1;�E إ:  

  .مثل أطفال األنابيب،  وال كثريانوازل مل يسبق وقوعها من قبل ال قليال ـ 1
لكنها تطورت من جهة أسباا والواقـع  ، نوازل سبق وقوعها من قبل ـ  2
وجتددت يف بعض هيئاا وأحواهلا حىت صارت ذا النظر كأـا نازلـة             ،  احمليط ا 
  .مثل بيوع التقسيط والعمليات الطبية اجلراحية، جديدة
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�7q سابعا ـ
�( �
  :&���EL إ

ال ختتلف يف وقوعها من بلد أو مدينة أو ، ازل واقعة جبميع األماكننو ـ  1
  .وميكن أن ميثل هلا باألوراق النقدية فإن مجيع األقطار تتعامل ا، قرية أخرى
، مثل االستمطار بـالطرق احلديثـة  ، نوازل ال تقع إال يف أماكن معينة ـ  2

  .والنوازل املتعلقة باألقليات اإلسالمية
� ثامنا ـ
�(7q �
  :;�7اره� إ

مثـل التـأمني واملتـاجرة    ، تكررها يف اتمعونوازل يكثر وقوعها  ـ  1
  .واستعمال موانع احلمل احلديثة، باألسهم
  .نوازل يقل حدوثها مثل الصعود إىل الفضاء اخلارجي ـ 2

�7q ـ تاسعا
�( �
  :و�EB<W إ
  : تنقسم النوازل باعتبار وضوحها من عدمه إىل قسمني

ـ 1   .مثل ربا البنوك واالكتساب يف شركات صنع اخلمور،  واضحة احلكمنوازل 
بعض صور اإلجيـار املنتـهي   : نوازل يكتنفها غموض وإشكاالت مثل ـ  2
  .وبعض صور القبض املعاصرة، بالتمليك

  : وعدم وضوح حكم النازلة له أسباب عديدة منها
تعـدد  ،  راالغموض يف صو  ،  وعدم وجود أحباث كافية حوهلا    ،  جدا املطلقة 

  ....صورها
���>ازل (�` درا[� أه�
  : ا

إنارة السبيل أمام الناس بإيضاح حكم هذه النازلة حىت يعبدوا اهللا على  ـ  1
  .بصرية وهدى ونور

إذا ، ألن املعرفة والبيان ألحكام النوازل فرض كفـائي ، إنقاذ األمة من اإلمث ـ  2
  . أمثت األمة بأسرهاوإال، قام به من يكفي أسقط اإلمث عن سائر األمة
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 صلى اهللا عليه و سـلم  لقوله عز و جلكسب األجر واملثوبة من اهللا  ـ  3
 وِإذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَـه  ،ِإذَا حكَم الْحاِكم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ   «

ر1( »أَج(.  
  . كتمانهبراءة الذمة من وجوب إبالغ العلم وعدم ـ 4
: قال تعـاىل ، بيان كمال الشريعة اإلسالمية وصالحها لكل زمان ومكان ـ  5

 اليوم أكملت لكم دينكم و أمتمت عليكم نعميت و رضيت لكم اإلسالم دينـا               ﴿
﴾)2(.  

إبراز قدرة الفقه اإلسالمي وفاعليته لتقدمي احللـول الناجعـة الـيت     ـ  6
  .تستجيب لواقع العصر وحتدياته

ريق على املطالبني بتحكيم القوانني البشرية األرضية وتنحيـة  قطع الط ـ  7
  .)2(الشريعة الربانية
��;�j
  ا

احلمد هللا الذي وفقين إلمتام هذا البحث الذي من خالله توصلت إىل النتائج             
  : التالية

 .ورد مصطلح النوازل على لسان كثري من الصحابة والتابعني والعلماء ـ 1

،  جيتهدون يف النوازلصلى اهللا عليه و سلم  كان أصحاب رسول اهللا ـ  2
وكذا فعل التابعون وأئمة املذاهب الفقهية األربعة ومن جاء بعدهم مـن العلمـاء              

 .اتهدين

 .النازلة هي احلادثة اليت حتتاج إىل حكم شرعي ـ 3

                                           
 الحاكم إذا رواه البخاري في صحيحه في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر) 1(

، ومسلم في صحيحه في كتاب األقضية، باب أجر )9/133(اجتهد فأصاب أو أخطأ، 
 ).3/42(الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 

، ومجلة مجمع الفقه 15وائل الهويريني، المنهج في استنباط أحكام النوازل، ص: انظر) 2(
 .اإلسالمي، العدد الحادي عشر، المجلد الثاني
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 .فقه النوازل هو العلم باألحكام الشرعية للقضايا املستجدة املعاصرة ـ 4

 .يل هو تطبيق احلكم الشرعي على الواقعة أو النازلةفقه الترت ـ 5

 .وليس كل مفت نوازليا، فكل نوازيل مفت، النازلة أخص من الفتوى ـ 6

أما الوقائع واملستجدات فال يلزم ، يتعلق ا حكم شرعيالبد النوازل  ـ  7
 .أن يتعلق ا حكم شرعي

ـ  ـ  الواقعـات  ـ  :من األلفاظ ذات الصلة بـالنوازل  ـ  8  ـ  وادثاحل
  الترتيـل  ـ  الفتاوى ـ  األسئلة والسؤاالت ـ  األقضية واألحكام ـ  املستجدات

 .القضايا املعاصرةـ 

فقه ، فقه الواقع: أطلق الفقهاء على فقه النوازل عدة تسميات أشهرها ـ  9
 .فقه املقاصد، فقه املوازنات، األولويات

 مرحلة نوع خاص ولكل، النوازل تتطور وتتغري بتغري اتمع وتطوره ـ  10
 .من النوازل ومن الفتاوى

إنقاذ : ومن أهم ما يترتب على العناية به، فقه النوازل من أهم العلوم ـ  11
وقطع الطريق  ،  وإثبات صالح الشريعة للحكم يف كل شؤون احلياة       ،  األمة من اإلمث  

 .أمام املطالبني بتحكيم القوانني

  . هللا رب العاملني                     وآخر دعوانا أن احلمد
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فاتح أبواب اآلمال ، املتطول بإفاضة النائل، ل بإجابة السائلاحلمد هللا املتفض

لنافع من الذي جعل العلم ا، ومانح اهلبات الوافرة والعطايا اجلزائل، البعيدة املنال
والصالة . أعظم األسباب املوصلة ملقاصد السعادة األخروية وأشرف الوسائل

، والسالم األكمالن على سيدنا وموالنا حممد املنتخب من أشرف العشائر والقبائل
  ،وبعد، )1(اآليت باحلجج الواضحة والدالئل

منوها عرب وتقصي ما يتعلق بنشأا و، فإن البحث يف النوازل من الناحية العملية
وذلك ، ومنبع راها، يستدعي االنطالق مما هو أساس لبنياا، التاريخ اإلسالمي الطويل

  .يف إعطاء حملة سريعة عن بنية الفقه اإلسالمي
لقد متهد يف بدهيات ثقافتنا أن الفقه اإلسالمي ينبين على أربعة أسس متفاوتة يف 

  . ال يكاد يكون له أثر اليوموخمتلف يف حجية بعضها اختالفاً، درجة االعتبار
فأما الكتاب والسنة فهما األصل األصيل الذي ينبين عليه غريه وال ينبين هو على 

أو كالقاطرة اليت تنطلق حركتها ، كحجية املبادئ العقلية، شيء بل حجيته تكمن يف ذاته
  .فمستعارة منها، أما حركة العربات املقطورة ا، من داخلها

متضمن : "املفتاح"وبتعبري التلمساين يف ، هو متضمن لألصلوأما اإلمجاع ف
لكنه بعد ، للدليل؛ لضرورة استناده يف تكونه إىل نص أو قياس هو يف معىن النص

، وأما القياس فهو معقول األصل. انعقاده يستغين عن مستنده لدى االحتجاج
  .الالزم عن أصل: وبتعبري التلمساين

 صلى اهللا وتولدت مسائله يف زمن النيب ، أ الفقهفمن هذه املصادر األربعة نش
مث يف أتباعهم إىل أن استقر به ، مث يف التابعني، مث يف طبقة الصحابة، عليه و سلم

  .النوى على احلال اليت نعرفه عليها اآلن
                                           

 . الونشريسي لكتابه املعيار املعربن تقدمة أمحد بن حيىي مقتبس م)1(
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الذين تفرغوا " فقهاء األمصار"أو " األئمة اتهدون"ويف أتباع التابعني ظهر 
فدون حممد بن احلسن الشيباين ، ودون فقههم تدويناً مذهبياً، يماًللفقه تعلماً مث تعل

وكذلك فعل ، ودون الشافعي مذهبه، مذهبه ومذهب صاحبيه أيب حنيفة وأيب يوسف
، ودون أصحاب مالك من املدنيني واملصريني، سفيان الثوري بالكوفة وأبو ثور ببغداد

  .مذهب إمامهم، ال سيما أهل الطبقة الثانية
، تدويناً يعتين مبا بينهم من اإلمجاع واخلالف، قههم يف مرحلة ثانيةودون ف

. فحصرت املسائل اليت أمجعوا عليها حبسب اإلمكان وقدرة املدون على االطالع
حيث صنف أكثر كتبه يف ، فارس هذا امليدانرمحه اهللا وكان اإلمام أبو بكر ابن املنذر 

واإلشراف وهو ملخص من ، واألوسط، واإلقناع، اعكتاب اإلمجك، اإلمجاع واخلالف
كما أن األوسط ملخص من كتاب آخر مبسوط ذكره يف مواضع عديدة ، األوسط

  .)1(من األوسط ومل يسمه
عن عدد من ، ويكشف كتاب اإلقناع أليب احلسن ابن القطان الفاسي

، وابن حزم، ككتب ابن عبد الرب، املصنفات يف مسائل اإلمجاع مجع منها مادة كتابه
  .قبلهما ابن املنذر وحممد بن نصر املروزيو

أيب حنيفة (  الشافعي يف كتابيه اختالف العراقيني)2(ودون مسائل اخلالف
ودوا ". األم"ومها من مجلة كتب ، واختالف مالك والشافعي) وابن أيب ليلى

والطحاوي يف كتابه الذي اختصره ، اإلمام الطربي يف كتابه الذي طبع جزء منه
  .اجلصاص

                                           
)1(�G�$��7 :  و�.b #� ولcء اEAري �� ا�'WDcا %+P�7 أ�N ر�)ا�%را�6 ا�(� أ)%ه' ا�%آ

 ).39، 19ص(�J('ب اcو�R �� ا��L# وا�B+'ع وا�*ف
  : ف، ��'ل)# ��اL� 6��5� %2'42 ا�*) 1/5( أ&'ن ا��'م ا���وي �� ��%�6 ا�+A+�ع )2(

�8@ �� ا��9وع )gن اc ،�7د�(8'، �# أه@ �' ُ$.('ج إ�i& <-Lا� jاهk� 6��5� وا)-@ أن
رP+6، و&kآ� �kاه<i& @8د�(8' َ$�5ف ا�+(+Jُ# ا�+kاهjَ )-, و88B'، وا��اmَB �# ا�+�B�ح، 
ت، و�8Gb ا�9�ا2% ا��L79'ت، و$(%رب ا��'nL�'& '87� �ُoال J]+ا� p�7و�� �� m3)$و

الصحيحة من ا�A�اب، وm)9�$ ذه��، و$(+E7 )�% ذوي ا�<W'�2 وا�c<'ب، و$�5ف اPc'د$q و
الضعيفة، والدالئل الراجحة من املرجوحة، ويقوم باجلمع بني األحاديث املتعارضات، واملعموِل بظاهرها 

 .من املُؤوالت، وال يشكل عليه إال أفراد من النادر
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منهم القاضي أبو احلسن بن ، وأسهم مالكية العراق يف هذا اال جبهد وافر
الذي اختصره تلميذه القاضي عبد ) أو عيون االس(القصار يف كتابه عيون األدلة 

  .وصنف هو أيضاً كتابه اإلشراف، الوهاب
�&�'
�>ازل &* &و�L ا
�K` ا
  : &>�% (�` ا

 رالكالم على املذهب املالكي؛ ألن من الصعب إليضاح هذا املوضوع حيسن قص
وتتبع منوه يف داخل هذه ، مبكان استقصاء تاريخ الفقه اإلسالمي يف خمتلف مذاهبه

يتسم يف عمومه ) أو تاريخ الفقه، تاريخ التشريع(وما كُتب يف هذا املوضوع ، املذاهب
  .بالعموم واالختصار الذي ال يعرب عن حقيقة الصورة

ملا سنذكره ، تأخر يف النشأة والرتبة عن تدوين فقه أهل املدينةوفقه النوازل م
لذلك حيسن أن منهد للكالم عليه بعرض سريع لتدوين فقه أهل . من األسباب

  .املدينة
����
و�* (�` أه6 ا; :  

أو ما نشأ من كتاب ، نشأ يف املدينة على ساكنها أفضل الصالة والسالم
، أبو عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي، ب السيناملوطأ الذي صنفه إمام هذا املذه

مث نشأ ثانياً من جمالس الفقه اليت كان يعقدها . والذي كان يقرأه يف املسجد النبوي
وكانت عن أسئلة نظرية ، غري أن األجوبة كانت غالبة، لبث آراءه درساً وأجوبة

  .يع األبوابفجاءت مستوعبة جلم، يعرضها طالب هلم بصر بأوليات الفقه وأبوابه
وهو ، حتت اسم املسائل، وهلذا املعىن دون الفقه املالكي يف مصادره املبكرة
  .شبيه يف تدوينه باملذهب احلنبلي الذي نشأ ودون يف بغداد

، ورواها الناس، مث محلت إىل األمصار، فدون بعض أصحاب مالك أمسعتهم
 أهل الطبقة الثانية عن وضموا إليها أمسعة، ومجعوها واختصروها مرتبة على األبواب

  .كبار أصحابه كابن القاسم وأشهب وأصبغ
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يف كتابه املستخرجة من كتب ، فممن مجعها حممد بن أمحد العتيب القرطيب
وهي مطبوعة مع شرحها البن رشد . واملعروف اختصاراً باسم العتبية، األمسعة

جيه املسمى البيان والتحصيل ملا يف مسائل املستخرجة من الشرح والتو
  .)1(والتعليل

مسائل األخوين مطرف وابن ، ومجع عبد امللك بن حبيب السلمي القرطيب
بل ذكر مذهبه ، ومل يقتصر عليهما. يف كتابه الواضحة يف السنن والفقه، املاجشون

  .يف كثري من املسائل واحتج له مبا روى من السنن
، ا كتب أشهبال سيم، واختصر عبد اهللا بن عبد احلكم بعض أمسعة املصريني

  .)2(يف كتابيه املختصر الكبري واألوسط

                                           
 يف املدارك، نقداً شديداً الذعاً لكتابه املستخرجة، نقله عن ابن وضاح وابن  ذكر عياض يف ترمجة العتيب)1(

لكن هذا النقد ال يلتفت إليه بعد أن تلقاها أهل األندلس واملغرب بالقبول، وعولوا عليها كتعويلهم . لبابة
ملذهب ـ يف على املدونة، يف حفظ املذهب، حىت قال ابن رشد ـ وهو اجلهبذ الذي ال نظري له يف معرفة ا

إنه كتاب عول عليه الشيوخ املتقدمون من القرويني واألندلسيني، ): 29، 28ص(مقدمة شرحه هذا 
واعتقدوا أن من مل حيفظه ال تفقه فيه كحفظه للمدونة وتفقهه فيها، بعد معرفة األصول وحفظه لسنن 

ين فيمن يشار إليه من أهل ، فليس من الراسخني يف العلم وال من املعدودصلى اهللا عليه و سلمالرسول 
 .  الفقه

ولعله اختصر فيه مسائله، ومما يدل على ذلك أن .  وله املختصر األصغر ذكر عياض أنه قصره على املوطأ)2(
مث حذا حذوه أبو عبد اهللا حممد بن عبد . ابنه حممداً رواه عنه، وزاد عليه خالف الشافعي وأيب حنيفة

سفيان أقوال : القاسم عبيد اهللا ـ فزاد فيه على حممد بن عبد احلكمأبو : الرحيم الربقي ـ وقيل ابنه
زاد على ابن الربقي قوم آخرون أقواالً لفقهاء آخرين . الثوري، وإسحاق بن راهويه، واألوزاعي، والنخعي

  .كالليث والطربي وداود
ألف 18ختصر الكبري بوذكر أبو القاسم الوهراين تلميذ األري وجامع ترمجته، عن شيوخه أم حزروا امل

  .مسألة1200مسألة بعدد مسائل الرسالة، واألصغر ب4000مسألة، نصف عدد مسائل املدونة، واألوسط ب
  . لوحة85واملختصر األصغر عندي نسخة منه من رواية ابن الربقي وزياداته تقع يف : قلت

بكر ابن اجلهم شرحاً مستوعباً وشرح املختصر الكبري واألصغر أبو بكر األري، وشرح الكبري أيضاً أبو 
 . اختصره ابن أيب زيد
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األمهات اليت مل ، مع املدونة واملوازية، وتعترب العتبية والواضحة واملختصر
الذي روي يف كتب ، إال القليل، يشذ عنها من منصوص أقوال مالك وأصحابه
وكتاب ابن ، ومدونة أشهب، أخرى مثل خمتصر أيب مصعب الزهري املدين

وزاهي ، وخمتصر الوقار، ومبسوط القاضي إمساعيل، وجمموعة ابن عبدوس، سحنون
وكأنه زوائد على ما يف ، خمتصر ما ليس يف املختصر: وكتابه اآلخر، )1(ابن شعبان

  .خمتصر ابن عبد احلكم

فهي ديوان املذهب ، وحتتل املدونة املرتبة األوىل يف هذه اموعة كلها
وتقدم صاحبها يف السماع على ، رة مسائلهالشهرا وكث، )2(ومرجعه األساس

دوا يف ، وكانت يف أصلها مسائل ألسد ابن الفرات. وطول مالزمته له، مالك
وملا عرف ما ملالك بن أنس من املرتلة يف الفقه ، العراق عن أصحاب أيب حنيفة

فكتب ، عرضها على ابن القاسم يف مصر ليجيبه بقول مالك فيها، واحلديث
، فرحل إىل ابن القاسم وعرضها عليه،  وقعت بيد سحنون يف القريوانمث، األجوبة

ووشى . فاصطُلح على تسمية مدونة أسد املختلطة، فرجع عن بعض ما فيها
وموطأ علي بن ، سحنون مسائل املدونة بكثري من اآلثار من رواية ابن وهب

  .)3(زياد

وحفظها ، وتعليقاً ،وشرحاً، وذيباً، مث أقبل الناس على املدونة اختصاراً
  .الطالب يف أوائل انسالكهم يف طريق الفقهاء

                                           
وأما كتبه ففيها غرائب من قول مالك، وأقوال شاذة عن قوم مل :  قال القاضي عياض يف املدارك يف ترمجته)1(

 .يشتهروا بصحبته، ليست مما رواه ثقات أصحابه، واستقر من مذهبه
ونة أشرف ما ألف يف الفقه من الدواوين وهي أصل واملد: 1/34 قال احلطاب يف مقدمة شرحه للمختصر)2(

 .املذهب وعمدته

 .65، 1/64مناهج التحصيل للرجراجي:  وينظر)3(
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و�* ا�d>ل; '( ��E�K
   :ا����ل ا

بدأ عصر ، بعد استقرار مذهب أهل املدينة يف األصول املذكورة وغريها
  .جديد اتسم باإلقبال على الشروح واالختصارات واجلمع
لو ذهبنا نتقصى ما و، فأما الشروح فانصب أكثرها على املوطأ واملدونة

ألعيانا البحث أن حنيط بأكثرها ، وضع عليهما من شروح بسيطة ووسيطة ووجيزة
، البيان والتحصيل: وشرح ابن رشد العتبية يف كتابه احلافل العجاب. )1(بله مجيعها

  . خمتصر ابن عبد احلكم)2(وشرح الشيخ أبو بكر األري
دونة وخمتصر ابن عبد وقد سلك العراقيون يف شروح كتب املذهب كامل

حيث جعلوا مسائل ، مسلكاً خمتلفاً عن مسلك املغاربة، احلكم والرسالة القريوانية
بالقصد إىل حترير ، مث تكلموا على ما تناولته من فصول، الكتاب املشروح كاألساس

غاربة وأما امل. على طريقة اجلدليني، والردود على إيرادات املخالفني من غري املالكية، الدالئل
، وبيان وجوه االحتماالت ،ومناقشة األلفاظ، فجل احتفاهلم تصحيح الروايات يف املذهب

وأشهر ، فحظيت املدونة بأكثرها أيضاً، وأما االختصارات.)3(والتنبيه على اضطراب اجلوابات
وتلميذه أيب سعيد خلف بن أيب القاسم ، اختصاراا اختصار أيب حممد بن أيب زيد القريواين

                                           
 وقد اجتهد املرحوم عمر بن عبد الكرمي اجليدي، يف حماضراته املطبوعة يف تاريخ املذهب املالكي، يف تقصي )1(

 .شروح املوطأ واملدونة، فأحصى عدداً كبرياً من ذلك
أما اجلماعة الذين هو تلميذهم فأشهر أئمة املالكية يف .  وهو تلميذ اجلماعة ببغداد وشيخ اجلماعة أيضاً)2(

وأما . القاضي أبو الفرج البغدادي، وأيب بكر بن اجلهم، وأيب احلسن ابن املنتاب، وابن بكري: ذلك العصر
وهاب، وكذا أبو القاسم ابن اجلالب، اجلماعة الذين هو شيخهم فالقضاة ابن القصار والباقالين وعبد ال

وكان شيخاً جلماعة من غري املالكية منهم احلافظ أيب احلسن الدارقطين، . وأبو حممد األصيلي األندلسي
  .وأبو بكر الربقاين ومها شافعيان
ابن : املبسوط وأحكام القرآن للقاضي إمساعيل، وأمسعة املصريني الثالثة: ونسخ كثرياً من الكتب منها

 .  لقاسم وأشهب وابن وهب، وموطأ مالك وموطأ ابن وهب، وكثري من األجزاءا
 . 1/38مناهج التحصيل للرجراجي:  وينظر)3(



 ـ45ـ ـ 

، ويليها يف الرتبة اختصار أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عيسى بن أيب زمنني. )1(اذعيالرب
  .)2("املغرب"املسمى 

وأليب سلمة فضل بن سلمة اجلهين األندلسي الِبجاِني، اختصارات عديدة، 
  .)3(منها اختصار املدونة والواضحة

ع فضل بن سلمة كما مج، وأما اجلمع فمنهم من مجع بني كتابني أو أكثر
ومجع الشيخ أبو حممد بن . بني مسائل املدونة واملستخرجة واموعة، اآلنف الذكر

ما زاد على املدونة من مسائل مبثوثة يف ، أيب زيد يف كتابه النوادر والزيادات
ولعمري كان . )4(وكتاب ابن سحنون، واموعة، والواضحة، املوازية والعتبية

                                           
وقد ظهرت بركة هذا الكتاب على طلبة الفقه، وتيمنوا بدرسه :  قال عنه القاضي عياض يف املدارك)1(

 .وحفظه، وعليه معول أكثرهم باملغرب واألندلس

: قال عياض". املغرب يف اختصار املدونة وشرح مشكلها والتفقه يف نكت منها: "ى التمام وتسميته عل)2(
هو أفضل خمتصرات املدونة، وأقرا ألفاظاً ومعاِني : ليس يف خمتصراا مثلُه باتفاق؛ قال ابن سهل

ة بتحفة وهو أحد األصول األربعة اليت خلصها أبو بكر بن عاصم يف أرجوزته املشهور: قلت. اهـ.هلا
احلكام، وضم إليها منتخب احلكام البن أيب زمنني أيضاً، واملقصد احملمود املعروف بوثائق اجلزيري، ومفيد 

  .احلكام أليب الوليد هشام بن عبد اهللا القرطيب

لكن الذي اشتهر عند املغاربة ذيب الرباذعي، فهو الذي كان عليه العمل يف الشروح والتعاليق واحلفظ 
.  والنقل يف املصنفات اليت بني أيدينا، كعقد اجلواهر والذخرية والتوضيح واحلطاب واملواقواإلقراء،

يف الكتاب، فمرادهم خمتصر الرباذغي إال أن يقيدوا باختصار ابن أيب : قال يف املدونة، أو: وحيث قالوا
م، كما يف قوله يف وأما أصل املدونة املطبوع باسم املدونة الكربى، فيسميه احلطاب األ. زيد أو غريه

حىت يقطُر املاُء، أو : وأنكر مالك قول من قال يف الوضوء: قال يف املدونة): 1/369(أبواب الوضوء 
ومسعت مالكاً يذكر قول الناس يف : ولفظ األم. وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث املد. يسيل

 .  اهـ.إنكاراً لذلك!! قَطَر قطَر: حىت يقطُر أو يسيل، قال فسمعته يقول: الوضوء
زاد فيه من ِفقْهه، وتعقب فيه على بن حبيب ): الكتب العلمية. ، ط315ص( قال ابن فرحون يف الديباج)3(

وs-C : <َNَ. اهـ. &# ا�+�ازوله خمتصر لكتاب: قال. كثرياً من قوله، وهو من أحسن كتب املالكيني
�W)*� #( 4ا��� #� �tJ)ا� �Du� ،�َ>َg '� ن�P�� #ُ&ما'J.ة ا��W>b �&')6 �� آ.Sا�ا� . 

 .1/10مقدمة النوادر:  ينظر)4(
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مجلة أقوال مالك وأصحابه إال ، ع مع ضمه إىل خمتصره للمدونةهذا عمالً جليالً جيم
  .)1(شيئاً قليالً شذ وندر

إىل القرنني اخلامس والسادس اللذين ، واستمر الشرح واالختصار واجلمع
يعدان مع ما قبلها بقليل عصر النضج الفقهي وخصوبة التأليف يف األصول 

 الطالب والنكت على املدونة لعبد والفروع ومنها الفقه النوازيل؛ فمن ذلك ذيب
ملكي بن ، والعوفية يف شرح املدونة، والتعليقة على املدونة للمازري، احلق الصقلي

ولشيخه وتلميذ الطرطوشي سند بن عنان أيضاً شرح ، عوف العويف اإلسكندري
استكثر القرايف من النقل ، يقع يف حنو ثالثني سفراً، على املدونة مساه طراز االس

  .واحلطاب يف شرح املختصر، عنه يف الذخرية
، وصنف أبو احلسن الربعي اللخمي كتاباً خرجه على كُتب املدونة وأبواا

وليس هو تعليقاً على املدونة ، وغذاه باألدلة والتعليالت واالختيارات مساه التبصرة
  .وإن كان أكثر نقوله من املدونة، خالفاً ملا يومهه كالم القاضي عياض

اختصر ، نف أبو بكر ابن يونس الصقلي كتاباً عمله أيضاً على املدونةوص
، وعلق عليها تعليقات جعل بعضها مقدمات ألبواا، فيه مسائلها هي واملختلطة
وأضاف إليها ، وبعضها استدالالت وتعليالت وتوجيهات، وبعضها شرحاً ملشكالا

  .)2(كثرياً من زيادات العتبية واملوازية

                                           
ليكون كتاباً جامعاً ملا افترق يف هذه الدواوين من : فقال) 1/11( وقد أشار إىل ذلك يف مقدمة النوادر)1(

 الفوائد، وغرائب املسائل، وزيادات املعاين على ما يف املدونة، وليكون مجعه مع املدونة أو مع خمتصرها
 . مقنع ما، وغىن باالقتصار عليهما

فقد انتهى إلي ما رغب فيه جماعة ): من النسخة المحققة في أم القرى(  قال في المقدمة)2(
من طلبة العلم ببلدنا في اختصار المدونة والمختلطة، وتأليفها على التوالي، وبسط ألفاظها 

رضي  وعن أصحابه  عليه و سلمصلى اهللاتيسيراً، وتتبع اآلثار المروية فيها عن النبي 
، وإسقاط إسناد اآلثار، وكثير من التكرار، وشرح ما أشكل من مسائلها وبيان اهللا عنهم

وأدخلت فيه مقدمات أبواب كتاب الشيخ : قال. وجوهها وتمامها من غيرها من الكتب
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، والتبصرة للخمي، واجلامع البن يونس، ن والتحصيل البن رشدومن البيا
بعدما ، خلص الشيخ خليل بن إسحاق مسائل كتابه املختصر، والتعليقة للمازري

وخمتصر ابن . بىن أصله على كتاب ابن احلاجب وشرحه له املسمى التوضيح
 عدة الذي مجعه من، عقد اجلواهر: احلاجب يكاد يكون تلخيصاً لكتاب ابن شاس

  .)1(كتب
  
  

n!��>ازل &
�� ا��;   

نزل زيد : كما تقول، النوازل مجع نازلة اسم فاعل من الرتول وهو احللول
ومن هذا الباب قنوت . ونزل ابن العريب بيت املقدس يف رحلته املشرقية، ضيفاً علي

النوازل؛ يعنون به القنوت الذي يشرع يف الصلوات املفروضة عند حلول املصائب 
  .وهو قول بعض الفقهاء، العامة

                                           
نها تعالى وزياداته، إال اليسير منها، وطالعت في كثير مرحمه اهللا محمد بن أبي زيد 

ما نقله في النوادر، ونقلت كثيراً من الزيادات من كتاب ابن المواز والمستخرجة، ولم 
 .أخل من النظر إلى نقل أبي محمد واختصاره فيها

نقل منه ( منها الموطأ وشرحه للباجي والبن مزين، والمدونة، واألحكام البن العربي )1(
وشرحه للترمذي، وكتاب ) ن بشيربواسطة التنبيه على مبادئ التوجيه ألبي الطاهر ب

لعبد الرحمن بن دينار رواها عنه أخوه عيسى بن دينار وعرضها على ابن (المدنية 
، والواضحة، واألسدية، والموازية، ومختصر ابن عبد الحكم وشرحه لألبهري، )القاسم

والعتبية وشرحها البن رشد، والمبسوط، والنوادر، والزاهي ومختصر ما ليس في 
ر كالهما البن شعبان، والتفريع البن الجالب، ومختصر الوقار، والحاوي ألبي المختص

الفرج البغدادي، وثمانية أبي زيد عبد الرحمن بن يزيد بن عيسى القرطبي، وكتب 
، والمعونة، واإلشراف، وشرح الرسالة، )وشرحه للمازري(التلقين: القاضي عبد الوهاب

بكر الطرطوشي، والكافي البن عبد البر، وعيون المجالس، وتعليقة الخالف ألبي 
والنظائر ألبي عمران الفاسي، وتبصرة اللخمي، والنكت وتهذيب الطالب لعبد الحق 

 . الصقلي، والمقدمات البن رشد، ومنتخب األحكام البن أبي زمنين



 ـ48ـ ـ 

لكنه خمصوص يف االستعمال الفقهي وال سيما عند ، وهذا معىن لغوي عام
سواء كانت يف ، )1(بالوقائع املستجدة اليت حتتاج إىل فتوى من الفقهاء، املالكية

إذا صدرت فيها ، العبادات أو املعامالت أو غريها من أبواب الفقه وموضوعاته
فيقال نزلت نازلة يف العام الفالين أو يف العصر .  خمتلفةفتوى أو فتاوى متفقة أو

، أو يف البلد الفالين، ألحد الفقهاء أو السالطني وحنومها، أو يف زمن فالن، الفالين
  .)2(وأفىت فيها فالن بكذا وكذا، فأفىت فيها فالن بكذا وكذا
ر خطاباً أرسل األمري عبد القاد، ملا احتلت فرنسا اجلزائر، وعلى سبيل املثال

يتضمن استفتاء مفصالً عن كيفية ، للفقيه الفاسي يف زمانه أيب عبد السالم التسويل
بل ويدلونه على ، التعامل مع الذين يداخلون احملتل ويبايعونه وجيلبون له اخليل

  .فكتب له جواباً مفصالً يف هذه النازلة العظيمة. عورات املسلمني
 الفتاوى يف كوا أجوبة ملسائل ترادف، فالنوازل يف القاموس الفقهي

  .      واقعة
تصوير احمليط االجتماعي ، وواقعية النوازل تستتبع يف حيثياا ومالبساا

وتصور ألواناً من حياة املستفتني والعوائد ، واالقتصادي والسياسي الذي تصدر فيه

                                           
جتهاد وأذن لهم في اال...(( :4، 1/3 وهذا كما قال أبو محمد بن أبي زيد في صدر كتابه النوادر)1(

في أحكامهم والحوادث النازلة بهم، مما ليس بنص عندهم في الكتاب والسنة نصاً ال يختلف 
لم يكن الذين مضوا أكثر الناس مسائل، وأراهم : قال مالك((): 1/9(وقال أيضاً. ))في تأويله

ما إنما يكرهون التكلف إلى ما ينتهي إلى التنطع، وال يكرهون ما يبين به للمتعلم مشكالً، و
 .))إذا نزل الشيء أعين عليه صاحبه: يعرض من النوازل، وكان يقال

قال ابن : فائدة): عالم الكتب. ط2/315( ومن ذلك قول الحطاب في فصل سجود السهو )2(
; بطلت صالته: نزلت نازلة ببغداد في أبكم أشار في صالته، فقال بعض شيوخنا: العربي

  .ألن اإلشارة في الصالة جائزة; ال تبطل: مألن إشارة األبكم ككالمه، وقال بعضه
قال ابن ناجي وقعت نازلة : فائدة): 3/310(وقال أيضاً في موضع آخر في أبواب الصيام 

فأفتى ابن . ببغداد، في رجل حلف بالطالق وهو صائم أن ال يفطر على حار وال بارد
ازي بعدم حنثه قائالً إنه الصباغ إمام الشافعية بحنثه إذ ال بد له من أحدهما، وأفتى الشير

 ن ِميُل اللََّلبقْا َأذَِإ«: يفطر على غيرهما، وهو حصول الليل؛ لقوله عليه الصالة والسالم
هنَاهَأا ودبالنَّر هِمار نه قَا فَنَاهطَفْ َأدراِئ الصوفتوى ابن الصباغ أشبه بمذهب مالك؛ . »م

 .ي صريح مذهب الشافعيألنه يعتبر المقاصد، وفتوى الشيراز
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عطي كما ت .اليت جرت عليها معامالم يف الشؤون املالية واألحوال الشخصية
وتعاملها مع املصادر ، وحسن تصرفها يف الفتوى، صورة مشرقة للعقلية الفقهية

، ومعايشتها للواقع وما يستجد فيه من تغريات، وانفتاحها على اتمع، الفقهية
وكيف أن البحث الفقهي كان يتقاضاهم التقصي يف معرفة دقائق املالبسات اليت 

  .فتوى فيها مطابقة حلقيقة الواقعحىت تكون ال، حتيط باملسائل املدروسة
تستدعي بال بد وقائع ، وملا كانت تصرفات الناس وتقلبام يف خمتلف أحواهلم

وفقه من ، حىت يكونوا على بينة من أمرهم، حيتاجون فيها إىل معرفة حكم الشرع احلنيف
عظيماً وكان شأا ، ال جرم كانت الفتوى حاجة مستمرة مسترسلة على األزمان، دينهم

. بإجياد املفتني األكفياء يف كل زمان، وفرضيتها متأكدة على األمة، يف االعتبار الشرعي
فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين و لينذروا قومهم إذا  ﴿: قال تعاىل

  .)1(﴾ )122(رجعوا إليه لعلهم حيذرون 
مبا ميوت صاحبها دون أن ر، مث إن بعض ما يصدر من فتاوى املفتني وأجوبتهم

فتبقى منثورة يتناقلها تالميذه ، وال جاء من جيمعها من بعده، يدوا يف كتاب

                                           
  .22/سورة التوبة )1(

  :  يف التعليق على هذه اآليةرمحه اهللاقال العالمة ابن عاشور 
وإذ قد كان من مقاصد اإلسالم بثُّ علومه وآدابه بني األمة، وتكوين مجاعات قائمة بعلم الدين وتثقيف 

         أذهان املسلمني، كي تصلح سياسة األمة على ما قصده الدين منها،
 = wُx.+b 6.-W+8'د &+' ُ$<7# أْن �7_ �# ا�Aا� ,-( wَ$�.)ا� jَz�( {4 ذ�Bأ #�

 |P ا�(5-7@ دون jBا�ا��'2@ & |P _7� ًا، وأْن%�B اة أوE~ ا�D�J$ نc @8-7# آ+-L+ا�
 �D'=-� T��)& p%$n$ اk8� ،#$%7% ا�$i)� 4+5& م�إن آ-87+' $� q7P #� ،:ا��'زي �� �<47 ا

�7tJbم و'G)Dر )�� �' $3+# ا%W$ نc pاد%(ن وإ'=-Lذ�} ا� s7>t)& p%$n$ �gوا� ،�('>bأ 
 s-g 8' إذا ه�D'=-� 79'ن ��(<�'ءJ$ � 6�c6 ا�'L&ح و�ع ا�9('Lbن اu� ،��ل دوا�Yو p��أ

و�N 6('+B #� . {�k'�.6 �# ا�5-+'ء وا�L'�6 وأو�� ا��أي ا�+8(+7# &(%&�7 ذ�} ا�L-='ن
 {-�ُ s>t$ @� دو�6 ا�(('ر إ� &5% أن s>tb @و� ،�-�b ,)P ً7-C إ� _�%Dc77# �� اD�)+-ا�

�# ا�(.�$� وا�(��$� . اهـ.ا�(BE�ا &5-+'ء ا�+%ن ا�(� �(.�ه' ووَآ-�ا أ�� ا�%و�6 إ�87@
 ).ا�(�67LD. ط11/59(
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، وقد يروى بعضها عنه يف فهارس الشيوخ وبراجمهم ومشيخام، ومعاصروه مساعاً
  .ورمبا أودعها بعض املؤلفني املتأخرين يف كتبهم

، نتشار بتحريره يف قراطيسوبعضها اآلخر رمبا كتب له حظ من البقاء واال
مث قد تسنح السوانح له أو لغريه ، وحفظه لدى املفيت الذي أفتاه يف مجلة تقاييده وطروسه

ليسترشد به ، جلمع نثَاره وإفراده يف كتاب بعد ترتيبه وذيبه وتنقيحه، بعد تكاثره
عرف بنوازل في، فينسب إليه فيما بعد، )1(املفتون من بعده يف معرفة الفتوى ومناهجها

  .كنوازل سحنون ونوازل ابن رشد ونوازل العلَمي الشفشاوين، فالن
كنوازل ، مث جييء بعد ذلك من جيمع هذه الفتاوى ألهل بلد أو قطر أو إقليم

، وكنوازل األندلس، أو قرطبة، أو غرناطة، أو فاس، أو مازونة، أو جباية، القريوان
املعيار املعرب واجلامع املُغرب "ه هو ولعل أمجع كتاب يف ذلك وأوعب. أو املغرب

للعالمة أيب العباس أمحد بن حيي " عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب
  .)2(هـ914الونشريسي املتوىف بفاس سنة

                                           
)1(،�g� jD'B �� %�)Lb ،ي�G8' إ�, ا�5-@ ا���� jD'B �� %�)Lb '+ى آ�إ�,  وذ�} أن ا�9( 

ق ا��'س وأ)�ا�C ،@8'ل ا&# �N �� 48%ر g4 &+6��5 أW)+6 وا�(%رب ا�5+-� ا�&�A)ا�
آ�7tا �' �+s5 �7*�' أ&' )<% ا: &# )('ب : 26، 25ص" ا�)م &��ازل اJPc'م"آ('&� 

:  C'ل،اهللا رمحهوC '8�'C %C<-� أ&� m�'N أ$�ب &# �-7+'ن . ا�9(65�N '7: ر�S ا: )�� $��ل

و�3Pت ا�[�رى �� �A'�_ ا�.J'م �' در$s �' أC�ل �� أول �A-_ �'ور�D . ' در&6ا�9(7
و�# �9b% هkا ا�+�5, �# . �-7+'ن &# أ��د وأD' أ9P| ا�+%و6D وا�+6B�*)L ا�.9| ا�+(�#

 p'9وأ� 'ً�P {ذ� %B2-8@ )-�7، و'L� �� ل ا��'س�إ��7 و$5 iA-$ُ 'ً�'�5-� ا: إB #+� �L9D
وا�(�A&6 أ4N �� آ4 �#، و�C : ,�5'ل. C> )-D'7( �7ً' و)-+� gُْ<�اo'ه�ًا وC%Nً'، وو

 .    10/78ا�+75'ر ا�+�5ب: و$��G. اهـ.�9(َ�� إ��7 �� آ4 )-@
و�45 �# ا�9�اA� . %2-%ًاT>Y 13 )-, ا�.�A �� �'س �� 65Lb أEBاء، �@ T>Y �� &�7وت �� )2(

75'ر، )-, �J(<6 &�� ا���د$_ أن D[�7 ه'ه�' إ�, أن ا���L$�]D ا)(+% �� 7�ib> ا�+
#77�'Y�ة &9'س �� أ$'م ا���'( sD'آ �)ا�(�-<77# ا� . �� ،�D')Jل ا�[�7 )<% ا�.� ا�'C

 #( �b�S'.�"67�و� ز��' T+LD أن �# &�67 أورا8C' ): 86ص" (b'ر$� ا�+J(<'ت ا��
اP% ا���L$�]D، ا�+[((6 ا�(9'د P'�| ا�+kهj ا�+'��J &'�+��ب أ&� ا�5<'س أP+% &# )<% ا��

&# : وC���. اهـ.آ'ن $kgiه' ��8@ و$.+-P ,-( '8+'ر، و��8' أ�> آ('&� ا�+75'ر. �@ ا�9'��
  .&# $.�: )<% ا��اP%، وه@، &4 ه�
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   ابتناء النوازل يف مادا على كتب الفقه العامة
الذي يالمس ، أن النوازل من الفقه العملي التطبيقي: يتحصل مما تقدم

إال ، حكماً عليها وتوجيهاً للناس فيها، ويتعاطى مع وقائعها احلقيقية، جمريات احلياة
ومستوعب يف ذهن الفقيه ، أنه يستند يف ذلك إىل فقه نظري مدون يف املصنفات

، حبيث يدرك أن هذه الواقعة أو النازلة، استيعاباً بيناً من كثرة املطالعة واالستظهار
فرع الفالين من كتاب الطهارة أو الصالة أو النكاح أو ترجع يف معناها إىل ال

وعندئذ يظهر . مبا جيده بينهما من التطابق أو التشابه والتناظر، أو غري ذلك، البيوع
منصوص عليه بعينه ، أن كثرياً مما يسميه الناس اليوم قضايا معاصرة، للفقيه املطلع
  .يف الكتب الفقهية القدمية، أو بشبهه

متأخرة يف ، ت النوازل مبفهومها الشائع املستقر عند املتأخرينومن هنا كان
الرتبة عن التدوين الفقهي العام؛ لكوا ترتع بضرب من التخريج للفروع على 

وإن كنا ال ننفي أن مجلة غري قليلة . وحتقيق مناط املنصوصات يف الواقعات، الفروع
ال سيما يف فقه ، لى وقائع حقيقيةمبنية ع، من املسائل املدونة يف الفقه النظري العام
  .)1(أهل املدينة الذي يعتمد على الواقعات

                                           
و$.L# ه�' أن D[�7 إ�, �+� ا�+75'ر وp�7GD �� ا��(57'ب، وه� D�ازل ا�+8%ي 

 �Dزا�هـ1342ت (رمحه اهللا� (،%$%A7%يا�+�5و�6 &'�+75'ر ا�A�9 ا�Nد  رمحه اهللا و�Bأ �Di& 
#$�gi)+4 �('وي ا��D #� �& ز')+$ '� T� ،6+7ا�� q7P #� �L$�]D�75'ر ا�� #� . ,-( T>Y

�A-%ا، s.b )��ان 11ا�.6t$%P 65>Y T>Y @� ،�A &�5'$6 وزارة اcوC'ف ا�+��&67 ��
L+'ة ا�+�m ا�L'�67 ا���ازل ا�J<�ى، E77+bًا �� )# �('و أ�gى �� Lb+, ا���ازل ا���Wى ا�+

 .  �� ا���ازل ا�678�9
)# g'ر6L�n� ( 6B ا��$'ن.، ط2/280( ��% روى ا&# )<% ا�<� �� T�'B &7'ن ا�5-@ و�3-�)1(

أEDل أم : &# ز$% &# �'&s، )# أ&�7، أ�D آ'ن � $��ل &�أ$� �� ��ء $iLل )��، P(, $��ل
�7� @-Jb TCو #J$ ل �@ $�4 ��7، وإنED #J$ @� نu� ل. �؟'C :ل�6 ��7�iL� #( 4��ُ وآ'ن إذا :

د)�ه'، �uن آ'sD وs5C : $' أ&' �75% �' وs5C، و�x%5ِDُ '�Jه'، ��7�ل: أوs5C؟ ��7'ل ��
 .وروى )# )+� &# ا�*='ب ر�S ا: )�� أ$3ً' آ�اه67 ا�nLال )+' �@ $�T. اهـ.أgَ<َ�ه@
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وهذا حبسب النظر إىل الواقع الذي سارت فيه الفتوى بعد استقرار املذاهب 
وإال فإن األصل يف الفتوى أن ، الفقهية يف الدواوين واستتب العمل ا يف األمصار

من الكتاب ، صول املعتربة يف التشريعتبىن على اجتهاد مطلق ليس له مرجع إال األ
وهذا ما اصطبغ به عهد املوحدين إىل ، والسنة واإلمجاع واعتبار الفروع باألصول

  .حد ما
، وكان املُفتون يرجعون يف املسائل اليت يسألون عنها، وملا كان الشأن كذلك

احلفظ وتفقهوا منها ب، إىل الكتب الفقهية اليت رووها عن شيوخهم ودرسوها عليهم
مع معونة املطالعة للشروح والكتب املساعدة على بيان مشِكلها وحل ، واملذاكرة
ملا كان الشأن كذلك نشأ عرف يف كل إقليم باإلفتاء من كتب موثوقة ، مقفَلها
، صحيحة السند إىل مصنفيها، ومعتمدة يف نقل األقوال عن مالك وأصحابه، حمررة

شتهر من ذلك يف املغرب يف الزمن القدمي فا. )1(أو مستغنية عن ذلك بشهرا
وبيان ، وجامع ابن يونس، ونوادر ابن أيب زيد، والعتبية، املدونة يف أشهر خمتصراا

  .)2(ومنتقى الباجي، ومقدماته، ابن رشد
ويف األزمنة املتأخرة اعتمد الناس على املتون اردة املختصرة وشروحها 

، وغريهم، ابن ناجي وجسوس والقلشاينكالرسالة وشروحها زروق و، وحواشيها
وكمختصر خليل وشروحه وحواشيها كالزرقاين مع حاشية الرهوين والتاودي بن 

  .والدردير مع حاشية الدسوقي، واخلرشي مع حاشية العدوي، والبناين، سودة

                                           
ح �� أدب ا�+9(� ـ أ�D � ـ وأN-� �&#) 1/46( ��% ذآ� ا���وي �� ��%�6 ا�+A+�ع )1(Wا� 

 �+kهj إ�'م، إذا ا)(+% )-, ا�j)J، أن $5(+% إ� )-, آ('ب ً�D pا�)� sD'ز �+# آ�A$
�uن و�i& Xن أ4N ا�(pk8& <7�W ا�C : ،69W'ل. ����ق &W.(�، و&k� �Diهj ذ�} ا��'م

 �� 4W.b %C6�9، و)� ��� �L�& �8G)L7-� ،6 �5(+%ة*Lا�� pkه #Jb @� #J� 6ٍ*LD #� 6�tا�
 �7-( ,9*$ � ،#=� �7>g �وه '+G)�� مJ42 إذا رأى ا�'L+ا� w5& �� ،'8& ق����7 �~

 .ا�j)J ا�5-+67. ، ط�W>b1/60 ،61ة ا�.J'م: و$��G. اهـ.�ُ%ر&(� ��TُS ا���'ط وا�(��77
 . ، �� B�اب ا�L+� �=LC�L(��% �� إ�, �' 9$(� &��G�$ 11/109 ا�+75'ر ا�+�5ب)2(
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معتمدة ، فمن أجال النظر يف كتب النوازل وجدها يف عامة إحاالا ونقوهلا
وذلك يدل . )1(لكتب وغريها مما يشبهها يف الوثوق والشهرةعلى ما ذكرنا من ا

كاملدونة والبيان ، على القيمة املطلقة اليت تتمتع ا املصنفات الفقهية اجلامعة
وأا هي املصدر األساس لتحصيل ، واملنتقى وجامع ابن يونس وتبصرة اللخمي

بعد ، يد منها املطالعوأما كتب النوازل فيستف، امللكة الفقهية واإلحاطة باألحكام
، يف االسترشاد إىل التعامل مع األسئلة وما تتضمنها من معضالت فقهية، متكنه

وتكييفها متهيداً لردها لدى البحث إىل مظاا من األبواب واملوضوعات يف 
  .املصادر

�>ازل
و�Lت ا�
 �&�'
   ا
���ت ا
منها ألسباب عديدة ، من الصعب اإلحاطة بوصف ضابط لكتب النوازل

ومها من ، فنوازل املتقدمني كسحنون أو عيسى بن دينار، التباعد الزمين بني بعضها
خبالف نوازل املتأخرين فإن ، أجوبة خمتصرة كأجوبة املدونة، أهل القرن الثالث
وإحاالت على كتب وأبواب ، وفيه استطرادات ومباحثات، كثرياً منها مفصل

،  وكذا الونشريسي)2(ها جامع الربزيلبل بعض النوازل اليت انطوى علي، فقهية
وتصلح أن خترج يف رسائل ، هي أشبه بالبحوث من طوهلا والتفاصيل اليت فيها

  .مفردة
اختالف األحوال  ـ وإن كان أثره خفيفاً طفيفاً ـ ومن أسباب التباين أيضاً

 فاألندلس كانت يف فجر، تبعاً الختالف الدول، االجتماعية واألعراف الناشئة عنها
والغلبة فيها للمسلمني والدولة يف ، تارخيها اإلسالمي حتظى باالستقرار واالزدهار

                                           
 b.(�ي )-, آ�7t �# ا�+W'در ا�678�9 ا�5'�6، آ'�+%و6D وا�5(<67 )1(ًt� %ازل ا&# ر���� 

@J.ا� %>( #&ا �W)*�از$6 و�6 وا�+.Sا�وا� . pkه w5& ,-( ي�).b ازل ا�<�ز���Dو
�Pو�� T� jB'.ا&# ا� �W)*�و ،�(ا�<�اذ j$k8bادر و�وا���'�6 وا�� ،j)Jا�. 

)2(,+L$  :� م'JPc42 ا'L� T�'Bم'J.7# وا�)ل �# ا��3'$' &'�+9ED '+ . خ��7 �('وى آ<'ر �7� T+B
 pkت &7# )-+'ء ه�B ات�o'��5'ت وB77# وا�+�'ر&6، وا�(+4 )-, ��اL�%Dcا���$�77# وا

اg(B p�W+')6 ��8@ أP %+P-��� ا�7�E7=� وا���L$�]D وأ�'د ��� �� ا�+75'ر، وآkا . ا�<-%ان
 .�A-%ات &(.�X7 �.+% ا�.<j7 ا�78-6وT>Y �� �<65 . ا�D �� �+-5�از��
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خبالف  ، فكانت الفتاوى تعكس هذه األوضاع املستقرة املتنامية، عنفواا وتألقها
وكذلك يف عهد ، احلال يف عهد ملوك الطوائف وما دهاها من الفنت من جراء ذلك

حيث كانت مذكرة التاريخ تسجل يوميات ، ما بعد املوحدين إىل سقوط غرناطة
وضياع أجماد ، بتتابع سقوط حصوا، غروب األندلس وأصيل عهد اإلسالم ا

وكثرة ، فنشأت أوضاع تستدعي فقهاً استثنائياً، املسلمني هنالك من حتت أيديهم
وما أشبه ، واهلجرة من البلدان اليت تغلب عليها، ودفع اجلزية للعدو، نوازل الردة

  .لكذ
ظهر أثرها يف الفقه األندلسي العام ، وجماورة املسلمني للنصارى يف األندلس

  .يف بيان األحكام املتصلة بالتعامل مع غري املسلمني، والنوازيل
بني ، وعلى أي حال فاختالف الظروف واألحوال واألعراف على اتمع

،  هذين اإلقليمنيأو بني العهدين القدمي واحلديث ألحد، املغرب واألندلس عموماً
غري مانع من تلمس املنحى العام املتشابه لدواوين ، وتأثر النوازل ذا االختالف

  : فمن ذلك .هذا النوع من الفقه
فكتب الفتاوى أو النوازل ال تقتصر على أبواب : العموم والشمول أوال ـ
 وثالثة وأخرى باألخالق، بل تتعداها إىل مسائل تتصل باالعتقاد، الفقه املعروفة

  .بالسلوك واآلداب والزهد والتنسك
وهذا واضح من كون الفتاوى : عدم الصلة املوضوعية بني املسائل ثانيا ـ

وأقصى ما ميكن أن ، ومفردات منفصل بعضها عن بعض، قبل اجلمع مسائل متناثرة
أن يرتبها حسب األبواب الفقهية واملوضوعات الدينية ، يفعله اجلامع يف الربط بينها

  .خرىاأل
إما أوالدهم كما فعل حممد بن : كون الذين مجعوها غالباً غري املفتني ثالثا ـ

أو ، "مذاهب احلكام يف نوازل األحكام"القاضي عياض يف مجع نوازل أبيه يف كتاب 
أبو احلسن الوزان : تالميذهم كما يف فتاوى ابن رشد اليت مجعها ثالثة من تالميذه
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ومسائل ابن ، وأبو بكر حممد بن خري، لك بن مسرةوأبو مروان عبد امل، القرطيب
والنوازل الصغرى والكربى ، زرب اليت مجعها صاحبه يونس بن عبد اهللا ابن الصفار

، وقد جيمعها واحد من املتأخرين. حيث مجعها بعض تالمذته، أليب السعود الفاسي
 يف مجع رمحه اهللاكما فعل الدكتور حممد أبو األجفان ، يستخرجها من بطون الكتب

والدكتور محيد حلمر يف مجع نثارة من فتاوى ابن أيب زيد ، نثارة من فتاوى الشاطيب
  .وفتاوى اللخمي، القريواين

فجامع الفتاوى قد حيصر جمموعه على فتاوى أهل : الطابع اإلقليمي رابعا ـ
كما فعل الشيخ عبد العزيز بن احلسن الزيايت الغماري ، بلده أو إقليم معني

 اجلواهر املختارة فيما: يف جمموع مساه، حيث مجع فتاوى أهل بلده) هـ1055ت(

، وكما فعل أحد الغرناطيني يف القرن التاسع. وقفت عليه من النوازل جببال غمارة
احلديقة املستقلة النضرة يف الفتاوى : يف مجعه فتاوى أهل بلده يف جمموع مساه

  . غرناطةحضرة: ؛ يعين)1(الصادرة عن علماء أهل احلضرة
فالفتوى تنشأ بإزاء واقعة معرفة بزماا : الطابع اخلصوصي خامسا ـ
وما يالبس ذلك من اخلصائص العرفية اليت قد يكون هلا مدخل ، ومكاا وشخصها

غري مانع من صالحية حكمها ملا ، لكن الطابع اخلصوصي يف النازلة. يف احلكم
شخاص واألزمنة والبقاع؛ فإن كون صالحيةً مطلقة عن األ، مياثلها من الوقائع

وكذلك وقوعها ، وصف طردي ال تأثري له، صاحب الواقعة زيداً أو عمراً أو فاطمة
ويبقى ، كل ذلك ساقط االعتبار، أو يف قرطبة أو اجلزائر، يف املائة الثانية أو السابعة

  .احلكم الشرعي جمرداً يف أصله متصفاً بالعموم واالطراد
زمن ترديد القول بتغري األحكام والفتوى بتغري األزمان وقد طغى يف هذا ال

والتبس احلق يف ذلك بالباطل؛ إذ لو صحت هذه األطروحة على ، من غري ضابط

                                           
م )-�7 ��)1(Jا� �G�$  :ي، ص%+W9, ا�=W� ر�67، �-%آ(J�'+ازل )�% ا�����204 ا�� 
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لبطل أن تكون الشريعة اإلسالمية حاكمة على مجيع األزمنة إىل يوم ، إطالقها
لقائم يف إذ معظم أحكامها نشأت ملقتضى أسباب من واقع حياة اتمع ا، القيامة

وما من شيء من وجه تلك ، صلى اهللا عليه و سلماجلزيرة العربية يف زمن النيب 
شسع البون بني ناس ذلك اتمع وناس جمتمع ، احلياة إال وقد طرأ عليه تغيري ما

والسالح ، وامللبس غري امللبس، واملركب غري املركب، فاملسكن غري املسكن، اليوم
فعلى قاعدة إطالق ، لتعلم والعيش والكسب غري الوسائلووسائل ا، غري السالح

  .التغري جيب أن ال يبقى حكم يف الشريعة إال ومقتضاه منعدم اليوم
بقاعدة فقهية تدل ،  األحكام بالزمنرييف ادعاء تغي، ورمبا تشبث بعض الناس

وأول من ، وهذه القاعدة ليست معروفة عند الفقهاء األقدمني. على هذا املعىن
اليت هي القانون املدين العثماين املدون يف ، ها فيما أعلم جملة األحكام العدليةقعد

وهي فرع . )1(ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان: وصيغتها، أواخر عهد اخلالفة
العادة : وهي، من فروع القاعدة الكلية من القواعد اخلمس اليت بين عليها الفقه

، ال تعطي معىن قاعدياً، اخل...ال ينكر تغري: كورةعلى أن صيغة اجلملة املذ. حمكمة
تتغري : لكن بعض الناس يفهمها فهماً قاعدياً؛ أي على النحو اآليت، بل طارئاً نادراً

  .وهذا غلط فاحش على الشريعة، األحكام بتغري األزمان
فما معىن عدم إنكار تغري األحكام باألزمان الذي ذكرته جملة : فإن قيل
معناه أن احلكم قد يكون مبيناً على علة مرجعها إىل عرف : لية؟ قيلاألحكام العد

ضرورة دوران احلكم مع علته ، فيتغري حكمه، مث يزول ذلك العرف أو يتغري، قائم

                                           
  .226 �# ��ح ا���ا)% ا�E-� 678�9رC'، ص38؛ ا��')%ة 20، صA� 39-6 اJPc'م ا�5%�67، ا�+'دة )1(

رة، و$�L<8' ا�<w5 إ�, ا�+kهj و�5+�ي آ7> $.(49 &8' )-, أ8D' �# ا���ا)% ا�+[8�
 6+2ا�+'��J، ���هً' إ�, أs�J� '8D ��8'ءp �# ا�)9D'ح W( ,-(�ره@ وا�(�<'ط اJPc'م ا�+

�G�$ 8@؟D'�ا�(.%ث �# ا��3'$' �� أز '+� : X�'*ر )<% ا��ا�(+'م �-%آ( T�'=� X7�.b 6�%��
 .  11أP+%ون، ص



 ـ57ـ ـ 

، فتتغري تلك املصلحة، وقد يكون مبنياً على رعي مصلحة معينة. وجوداً وعدماً
  .فيتغري احلكم الذي بين عليها

لكوا عدة الغزو ،  السنة الترغيب يف العناية باخليلومثال ذلك أنه ثبت يف
كتربية ، فال جرم كان كل ما خيدم هذه العدة وينميها يف املسلمني، ووسيلة اجلهاد

والتدريب على ، اخليل وسياستها واالعتناء جبياد سالالا وحفظها من اهلجن
 ذلك كان كل، ووقف األوقاف على طعامها وشراا، والسباق عليها، ركوا

، واليوم انعدم منها أن تكون عدة للحرب. عمالً صاحلاً مرغباً فيه مأجوراً عليه
وكذلك سكىن الثغور البحرية لقصد . فبطل كل ما يتعلق بالعناية ا من الفضائل

واليوم انتقل ، ورباطاً يف سبيل اهللا، كان عمالً مأجوراً عليه، حراستها من العدو
  .فبطل الفضل املتعلق بسكىن هذه الثغور، خرىهذا املعىن إىل وسائل أ

يف املصراة إذا ردها املشتري صلى اهللا عليه و سلم قضى النيب : مثال آخر
ولو كان املتبايعان يف موضع ال متر . أن يردها معها صاعاً من متر، بتدليس التصرية

لذي كان عليه أن يرد صاعاً من الطعام ا، بل طعام الناس القمح أو األرز، فيه
وهذا املعىن . )1(وإمنا ذكر التمر يف احلديث ألنه طعام أهل املدينة يومئذ، يطعمونه

فإن التنصيص على األصناف ، مطرد أيضاً يف الصنف الذي خترج منه زكاة الفطر
بل جارية ، غري حاصرة، اخلمسة املذكورة يف حديث أيب سعيد يف املوطأ وغريه

وهو ، وأنه ما كان قوتاً ألهل كل بلد ،جمرى التنبيه على جنس ما خيرج منه
  .)2(املشهور يف املذهب خالفاً ألشهب

كتب النوازل املغربية جتمع فتاوى لفقهاء مقلدين : الطابع املذهيب سادسا ـ
وإن كانت تقع لبعضهم يف النادر آراء يف ، نقالً أو خترجياً، ملذهب مالك يف اجلملة

                                           
)1(�G�$و  :�B'>-� ,�)�+2/249'زري؛ ا�+5-@ �-+5/106ا�. 
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على خالف ما ، ضعيف على املشهوريتفردون فيها بترجيح قول ، بعض املسائل
لدليل قوي يقتضي ، أو ترجيح خالف مذهب مالك مجلة، تقتضيه أصول اإلفتاء

وملا كانت كتب الفتاوى معتمدة . أو جلب مصلحة أو دفع مفسدة، ذلك الترجيح
ال جرم كانت ، يف ختريج أحكام املسائل الواقعة، على كتب الفقه العام يف املذهب

يف التعرف على ، ال يستغين عنه الفقيه وال املتفقه،  ثانوياً مهماًهذه الكتب مصدراً
ووجه ختريج ، كمعرفة كتبه وشيوخه على طبقام، مذهب مالك من وجوه عديدة

والفوائد اليت يكشف عنها ، أو على أصول املذهب، الفروع على الفروع
  .االستطراد والبحث

ومل يرقوا إىل ، اليت تفقهوا عليهاوقد يعيب أهل زماننا تقيد املفتني باملذاهب 
كما يفعل ، درجة النظر يف اخلالف واختيار األقوى يف النظر واألصح يف الدليل

بل ينسبوا إىل الدليل ، بعض املفتني اآلن حيث ال ينسبون فتواهم إىل مذهب معني
مرتلة مالك والشافعي ، فيرتلون أنفسهم يف واقع األمر، الذي قادهم إىل ما قالوا

  .وأضرام من األئمة اتهدين
وقد ناقشت طرفاً من هذه املسألة يف البحث الذي قدمته هلذه الندوة يف العام 

وبينت أن املغالطة اليت ينطوي ". نظرات يف االجتهاد والتقليد"بعنوان ، املاضي
وقد بدأت بوادرها تتفاقم مع ، تؤدي إىل فوضى فقهية ال اية هلا، عليها هذا الرأي

وذكرت أن املفيت يف مسألة ما ال خيرج عن . ادة الدعوة إىل االجتهاد وذم التقليدزي
  : ثالث خيارات

فيوقع املستفيت يف ، إما أن يذكر خالف األئمة يف املسألة من غري ترجيح
  .أو خيلي بينه وبني هواه يتبع به ما يشاء، حرية من أمره

مع على إمامتهم وجاللتهموإما أن يقول بقول إمام من األئمة املتقدمني ا ،
  .احملرر فقههم حتريراً تاماً أصوالً وفروعاً، املقتدى م
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وإذ ذاك ، فيجعل نفسه جمتهداً من اتهدين، وإما أن يقول مبا يراه مذهباً له
مث يرجح ما يراه ، فيلزمه يف كل مسألة أن يتقصى ما فيها من االختالف واألدلة

، لنفسه ذلك من غري شهادة أهل العلم الراسخني له بهوإذا أجاز اإلنسان . راجحاً
ولن يستطيع أحد أن مينع ، لزم أن يكون يف األمة من اتهدين ما ال حيصيه العدد

  .أبسط طالب العلم من ادعاء ذلك
فأيوأدعى لالستقرار يف التعليم والفتوى ، ارات الثالثة أصلح للناس اخلي
ور على حرمته األدعياء؟ مث ملا كانت الفتوى وأصون للفقه من أن يتس، والقضاء

ممارسة ملهنة الفقيه يف احلياة العملية املتصلة بعبادات الناس ومعامالم وسائر 
وكان ال بد ملن يتوىل هذا املنصب املنيف أن يكون مر على مرحلة تعلم ، تصرفام

صلح ت، فأي الكتب الفقهية من غري مصنفات املذاهب، فيها حىت جنب وتأهل
، يوضع للناس كتاب خيتار فيه الصحيح يف كل مسألة: لتخريج الفقهاء؟ فإن قيل

. على حنو ما أسلفنا يف الفتوى يف الواقعات، الذي يؤيده الدليل من الكتاب والسنة
ال خيرج هذا الكتاب عن أن يكون مذهباً لصاحبه الذي ال أظن أنه يتجاسر : قيل

ومعىن ذلك أن يكون ، لفقه من الشافعي مثالًعلى دعوى أن يكون أشد متكناً يف ا
. هذا الكتاب يف أحسن أحواله أقل شأناً من أحسن ما صنف يف مذهب الشافعي

، فتبني له احلق من الباطل، فإن زعم صاحبه أنه استشرف املذاهب واألدلة
إذ ليس وراء ، فال إخاله إال قد استوى هو ومن يوحى إليه، والصواب من اخلطأ

إال ، بشرية اليت يظن باألئمة اتهدين أم استنفدوها لدى النظر يف املسائلالطاقة ال
  .الوحي الذي خيتص به األنبياء

  .              واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآب
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يف ((بن موسى املغيلي املازوين الدرر املكنونة يف نوازل مازونة أليب زكريا حيي  ـ 1
ينقل عنه . فتاوى معاصريه من أهل تونس وجباية واجلزائر وتلمسان وغريهم

الونشريسي كثرياً ولعله كان عمدته يف مجعه مادة املعيار ليضيف إليه نوازل 
 .))فاس واألندلس

 .فتاوي أمحد بن حممد بن الشهري بابن زاغو املغراوي التلمساين ـ 2

 . الفتوى ألمحد بن حممد بن زآري التلمساينمسائل ـ 3

 .فتاوي أمحد بن عيسى البطِّيوي التلمساين ـ 4

 .فتاوي عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن علي التلمساين ـ 5

 .فتاوي حممد بن أمحد الشريف التلمساين ـ 6

 .فتاوي حممد بن أمحد التلمساين املشهور باجلالب ـ 7

 .بن عيسى العبادي التلمساينفتاوي حممد بن العباس ا ـ 8

فتوى يهود "فتاوي حممد بن عبد اهللا بن عبد اجلليل التنسي صاحب مسألة  ـ 9
 ".توات

 .فتاوي أمحد بن حممد بن ذافال اجلزائري ـ 10

 .فتاوي علي بن حممد احلليب اجلزائري ـ 11

 .فتاوي عبد القادر الراشدي القسنطيين ـ 12

 .العمايل اجلزائريفتاوي محيدة بن حممد  ـ 13

 .فتاوي حممد بن عبد الرمحن بن أيب العيش اخلزرجي التلمساين ـ 14

 .فتاوي عمران بن موسى اِملِشذَّايل الِبجائي ـ 15

 .فتاوي علي بن عثمان املَنجلّايت الزواوي البجائي ـ 16

 .فتاوي عمر بن حممد الكماد األنصاري القسنطيين الشهري بالوزان ـ 17

 .وي عبد الرمحن بن أمحد الدغيليفتا ـ 18
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 .فتاوي علي الدنيسي ـ 19

املسائل املسطرة يف النوازل الفقهية حلسن بن علي بن باديس القسنطيين  ـ 20
  .املعروف بابن قنفد
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وعلى آله وصـحبه ومـن      ،  والصالة والسالم على رسول اهللا    ،  احلمد هللا 
 : وبعد، وااله

فإن العناية بأصول العلوم من أهم الطرق إلحياء األمة يف مجيع اـاالت؛             
، والعنايةُ بأصول كلِّ علم هو حفظٌ لـه       ،  ألن األمة حمتاجة يف ضتها جلميع العلوم      
  .ق مصاحلهاوجتديد حلياة األمة الدينية والدنيوية وحتقي

اليت هلا أثر على كيان األمـة       ،  وكذلك العناية بالنوازل واملسائل املستجدة    
  .إخل... أو التربوي، أو السياسي، أو االجتماعي، أو االقتصادي، العقدي

وهلـم  ،  جيد أن هلم عنايةً فائقة بأصول العلـوم       ،  ومن تأمل تاريخ املسلمني   
وختتص هذه  ،  وردها إىل تلك األصول   ،   حياة األمة  عناية فقهية بالنوازل اليت تِجد يف     
 وخصائصها الـيت متتـاز ـا يف         ،  وأوصافها،  املقالة ببيان معىن النوازل وحقيقتها    

  ).بالد مشال إفريقية األندلس(، الغرب اإلسالمي
  معىن النازلة يف اللغة

ومـن  ،  إذا حلَّ ،  )نزل يرتل (والنازلة اسم فاعل من     ،  )نازلة(النوازل مجع   
  .)1(ذلك القنوت يف النوازل
تدل على هبوط   ،  كلمة صحيحة : ))النون والزاي والالم  ((: قال ابن فارس  

  .)2 ())شيء ووقوعه
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، وحادثة،  ونائبة،  يقال نزلت م نازلة   ،  فهي املصيبة الشديدة ترتل بالناس    
قـة  وداهية وباقعة مث بائقة وحاطمة وفاقرة مث غاشية وواقعة وقارعة مث حا           ،  مث آبدة 

  .)1(وطامة وصاخة
وهذا التقسيم اللغوي للنوازل باعتبار درجة ومرتبة شـدة هـذه النازلـة       

  .وجتمع على نوازل ونازالت، بالناس
  :وأ&� (� ا+cd?ح

فقد شاع واشتهر عند الفقهاء إطالق النازلة على املسألة الواقعة اجلديـدة            
 الرأي على األصول عنـد      باب اجتهاد ((: قال ابن عبد الرب   ،  اليت تتطلَّب اجتهادا  

  .)2())عدم النصوص يف حني نزول النازلة
 .)3())وردها إىل األصول  ،  وفيه اجتهاد األئمة يف النوازل    ((: وقال النووي 

جيتهـدون   عليه و سلم      صلى اهللا   وقد كان أصحاب رسول اهللا    ((: وقال ابن القيم  
  .)4())يف النوازل

  : منها، وميكن أن يستنبط مجلة من األوصاف للنازلة
  .كوا واقعةً ـ 1
  .كوا جديدة ـ 2
  .كوا شديدة ـ 3

  .)5(عىن اللغوي للنازلةوقد استنبط بعض أهل العلم هذه الشروط من امل

                                           
���'E2 �.+��%، دار ا�J(��'ب .، &(.�X��7 د����278 ا�-���6 و���� ا�W��� ���&c 6��7&�5�ر ا���5t'�<� ص  ) 1(

  ).هـ1413(ا��5&� ا�=<65 اcو�, 
  ).2/55(  T�'B &7'ن  ا�5-@ و�3-� )2(
)3 (@-L� m7.N ,-( وي�ح ا����)1/213.(   
)4 (#75C�+م ا�   ).)1/203إ(
   ).1/24( ��� ا���ازل �<�J أ&� ز$% )5(
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والذي يظهر يل أن الوصف األول والثاين وصفان طبيعيان ملعـىن النازلـة؛ ألن              
             وكانـت  ،  )1(املسألة اليت حتتاج إىل اجتهاد شرعي يف الغالب ال بد أن تكون قد وقعت

 حبيث تلتفت ،  مث ختتص النازلة بكوا شديدةً    ،  وهذا يف مجيع املسائل   ،  من املسائل اجلديدة  
ويترتب على ترك االجتهاد فيهـا  ،  وتستدعي موقفًا اجتهاديا شرعيا   ،  هلا األمة يف جمموعها   
  .ضرر على املسلمني

، وهذا املعىن ـ وهو كوا تتصف بالشدة ـ وإن كان له أصل يف اللَّغـة   
 وفيهـا أن الـنيب     ،  لكن األقوى االستدالل عليه مبا ورد يف بعض نصوص السرية         

كمـا ورد يف كتـب احلـديث        ،  )2( كان يقنت يف النوازل     و سلم  صلى اهللا عليه  
  .الشدائد: ؛ أي)3 ()القنوت يف النوازل(

ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع      ((: وقد عرفها بعض أهل العلم بقوله     
  .هي الوقائع املستجدة امللحة: أو يقال، )4())املستجدة

الوقائع اجلديدة اليت مل يسبق فيها نـص أو         ((: وعرفها البعض اآلخر بقوله   
  .)5())اجتهاد

أمهيتها يف واقـع  متعلقة بأمور هلا : وإذا انضاف إىل ذلك كوا شديدة؛ أي 
يستقيم لنا حينئٍذ التفريق بينها وبني عموم املسائل اجلديدة؛ إذ لـيس كـل              ،  األمة

  .مسألة جديدة نازلة

                                           
)1 (s��-C" : j���'ا�� ����"      w��5& الn��� ���� آ+��' ورد ،T���b @��� 6�iL��� #��( لiL��$ ز أن���A$ ���Dc ؛

  q$%��P ���� 6&'.Wَأَرَأ«: ا���aa�ْMَْن ِإ
َ Mُaa��aaْ	َ�َ��ْ� َ(�ِرaa}K ا
ُ�َ*ً? ِ&aa1ُaa َر�َaa)َ ،�Nَ7َِإَب aaBَْaa� ي{َى َ
(ِ}�aa
��ْ_ِ)َ ،�َcَ'َaaEَaaDُ ،�}:+َ َذ&ِ aa~�aa(ِ �!َCَ7ٍَة)َ ،aa�ََأ: �َلaa]ْ	َ�ْMُ>ِ َأ ،�ْ�ُaa	ُُ̀aa� ْن َأَْ'aa َ) اِ<>َلُ[�aa َر َ
�َ
َ�Eَا�<*'ري     »...�؟ �B�g؛ أq$%.4/1474 ا�   @C3794(، ر(   @-L�1/95، و   @Cر ،)95(   #�( ،

  .ا�+�%اد &# ا�c�د ـ ر�S ا: )��
م ـ &Cُ '�%�5(�4 أ�N.'&� ا����اء              )  2(Lة وا��Wـ )-��7 ا�� ��b��C {ا: )��8@  و��# ذ�� ��Sر 

�GDا�<*'ري: "ا m7.N "3/1156 @C2999(، ر(و ،"@-L� m7.N "1/468 @Cر ،)677.(  
)3 (�GDازل، د: ا�ا�� ��� . ،�DاE7Aا� %+.�)1/20.(  
)4 (�GDازل، د: ا�ا�� ��� . ،�DاE7Aا� %+.�)1/20.(  
  .K8��90 ا�(�<'ط أJP'م ا���ازل ا�678�9 ا�+�N'5ة �+�9L &# )-� &# �.+% ا��.='�D ص) 5(
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  .))الوقائع اجلديدة الشديدة اليت ال نص فيها وال اجتهاد((: وميكن تعريفها بأا
هي كل ما يقع للناس من قضايا ومسائل حتتاج إىل بيان حكـم             : فالوقائع

لشرع فيها سواء كانت يف أبواب العبادات أو املعامالت أو أحوال األسرة أو مـا               ا
يتعلق باحلدود والبينات والدعاوى واألقضية وغريها من قضايا الناس االجتماعية أو           

  .االقتصادية أو السياسية
قيد خيرج الوقائع القدمية اليت سبق وأن وجد هلا حكـم           : واملراد باجلديدة 

  .ل النظر االجتهادي فيها قائماأو ما زا، شرعي
 ألن الوقـائع    ،  قيد خيرج املسائل اجلديدة غري الشديدة     : واملراد بالشديدة 

  .الشديدة ملحة أي حتتاج إىل حكم شرعي يف احلال وال تقبل االنتظار
لنخرج به املسائل اليت سـبق فيهـا       ) اليت ال نص فيها وال اجتهاد     (أما قيد   

 يصدر فيها فتوى أو حكم شرعي مـن قبـل العلمـاء              ومل ،  احلكم بنص أو إمجاع   
  .   اتهدين

�	Z
�>ازلا�
�Kظ ذات ا
   )�cZ	� ا

  :  وهيالنوازلاستخدم الفقهاء ألفاظًا أخرى تدل على معىن 
  .وهي األجوبة عما يشكل من املسائل الشرعية: الفتاوى ـ 1

  ، )1()هــ386ت(فتاوى ابن أيب زيد القريواين : ومن ذلك
  .)1()هــ520ت(وفتاوى ابن رشد 

                                           
)1  (                k�gأ ،�)C67 �� وJ�'+إ�'م ا�ـ ،�Dي ا���7واE9ا�� #+P.+% )<%ا: &# أ&� ز$% )<%ا��� �أ& �ه

�='ن وا�D'�7&c، و���9b &�� أ&�� &��J &�# )<�%ا��B #(        ،#+Pـ+')�L� #& %+.� @8�� 6ور وا�    
        jهk�� ,�-( بkدات، وا���'�6، وا��'$Eادر وا���97 ا����b #� ،@وا�<�اد)�  وا�-<7%ي و~�7ه

 6�� ���b ،'هـ386�'�} و~�7ه.  
  ���GDت ا���8�9'ء �-��[�7ازي ص  : ا'���>Y160   ��7'ض( ���S'�-� ا���ـ+%ارك j��7b�b ،)2/492     ـ 

   ـ17/10(-kه<� ، ��7 إ)م ا��<ء �)497
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  .)2()هــ790ت(وفتاوى الشاطيب 
  .)3()هــ841ت(وفتاوى البرزيل 

  .واشتهر هذا املصطلح عند احلنفية واملالكية
ويقصد ـا  : أو األسئلة واألجوبة، أو األسئلة، األجوبة أو اجلوابات ـ  2

  .مشكلأجوبة املفيت عن األسئلة اليت قدمت إليه ليفيت فيها يف أمر 
  :ومن املؤلفات يف ذلك

  ،)4 ()هــ403ت(األجوبة أليب احلسن علي بن حممد القابسي ـ 

  .)5()هــ792ت(واألسئلة حملمد بن إبراهيم بن عباد ـ 

                                           
)1  (               ��9b ،وا�+��ب _�%Dcر ا'=Ci& �)Cز)7@ ��8'ء و ،�J�'+ا� �>Yر�% ا��� #& %+P7% �.+% &# أ��ا� �أ& �ه

ا�<7'ن : &'&# رزق وا&# ��ج وB+')6، و)�� ا&�� أP+% وا��'�S )7'ض و~�7ه@، �97D'Wb آ�7tة أه+8'           
6�� ���b ،6Dا�+%و ,-( 47، ا�+�%�'ت وا�++8%اتW.)هـ520 وا�.  

     ��� ��)+B�b ��GDء   : ا، k��bآ�ة )50(، &�6�7 ا�+-�(+_ ص   )2/248(، ا��%$<'ج  )19/501(���7 أ)��م ا���<
)م )129(، ��Aة  ا���ر ص )4/62(، �kرات ا�kهj )4/127(ا�.9'ظ c5/389(، ا.(  

ه��� ا����'م إ&���اه7@ &��# �����, &��# �.+��% ا�-*+��� ا����Y'��D ا���['Y<�، ���� ا����%م ا��ا���*6         ) 2(
: ���8' '�6 ا�G5+, �� ا��9�ن ��8' وأN�� و�7L9bا وt$%P' و~�7ه'، �� ��9�n'ت )7G+�6         وا��

 6�� ���b ،م'W)(ا��'ت وا��هـ790ا�+. �)+B�b �GDا�.+7% ا��8ا�6، : ا %>( @$%�b ،�)J>�)-� 47 ا�&(8'جD
ـ 1398: 1ط )��م )48(م، آ-6��7 ا���%)�ة ا��������Y ،67ا&-_، �7<��7'، ص    1989 ه��c1/71(، ا( @��A5� ،

   6�'.J� #79�n+1/118(ا�  (      ،6، &�7وتt$%.م ا��ن �-<�%اي، دار ا�5-��J+إ$3'ح ا�)ر )2/127�ة ا ���A� ،
  ).231(�+.+% �*-�ف، دارا��J9، &�7وت، ص 

ه� ا���'م أ&�� ا��'��@ &�# أP+�% &�# �.+�% ا�<-��ي ا���7وا��D ا�+��5وف &�'�<�ز��، أ�P% أ6�+2                 )  3(
   _D���b #J��� 6��7 ���� ا�+����بJ�'+ة ����8'   ا�%��( 9'ت�W��� ���� ،ى���)إ����7 ا�9 s��8)Dا�9(��'وى : وا

   6���� �����b م'��JPcر ص   844وا����3'$' وا�ة ا�����A��� ���� ���)+B�b ���GD245ه��ـ، ا @��A5� ،
 #79�n+2/158(ا� .(  

ه� أ&� ا�.g #& %+.� #& �-( #L-> ا�+5'��ي ا�+�5وف &i&� ا�.L# ا��'&�L ا��7�9 ا��G'ر   ) 4(
.�%$q و������D وأ��'p%7D، آ��'ن )-��7 ا�)(+��'د، ��� 7����b>     ا�Nc��� ا�+�(J-@ ا����'م ��� )-��@ ا�   

ا�++�8% ��� ا����9 وأ�JP'م ا�%$'6�D، وا�+-*�� ��� ا�+��b ،i�Y��� &�'���7وان ���6                    : &65$% ��8' 
  . �A�97ة ا���ر ا�Eآ67 ص: ا�GD. هـ403

ه� أ&� )<�% ا: �.+�% &�# ا��[�7 ا&��اه7@ ا���D%ي ا��E�9ي ا�+��5وف &�'&# )<�'د ���7 ا�5-+�'ء                     ) 5(
�Eه'د أkg )# ا�[�$> ا�(-+�D'L، وا��'م ا�+��ي وا�&-�� وا8��� 6�('+B ��& T�9)D@ )L�7,              ا

                 ��b'و� s�D'ا�5='6�72، آ @�J.��7ة ���8' ���ح ا�t7> آD'Wb �� ،��')]9دي و)<% ا: ا��+W+ا�
  .239 ـ 238ا�A� �GDة ا���ر ا�Eآ67 ص . هـ6��792 
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كعمل ، وهي ما اتفق أهل بلد ما على العمل به: العمل أو العمليات ـ  3
  .أهل فاس

محن الفاسـي    الذي نظمه الـشيخ عبـد الـر        ))العمل الفاسي ((: ومن ذلك 
يف منظومة ضمنها حوايل ثالمثائة مسألة مما جرى بـه العمـل        ،  )1 ()هــ1096ت(

وشرحها القاضي العمريي وأبو القاسـم الـسجلماسي        ،  وقد شرحها ومل يتمها   ،  بفاس
حتفة األكياس  ((:  يف كتابه  )3(وشرحها الشيخ املهدي الوزاين   ،  )2 ()هــ1214ت(

العالمة عبد الصمد كنون يف  ـ  رحاً وسطاًش ـ  كما شرحها، ))بشرح عمليات فاس
وهذه الشروح مطبوعـة علـى      . ))جىن زهر اآلس يف شرح نظم عمل فاس       ((: كتابه
   .واألخري منها على الورق مبطبعة الشرق مبصر، احلجر

واملعـامالت  ، وهي غالبا ما تتعلـق بـأبواب األقـضية   : األحكام ـ  4
  .املستجدة

ضي أيب املطرف عبد الرمحن بن قاسـم         للقا ))األحكام((كتاب  : ومن ذلك 
  .)4 ()هــ497ت(الشعيب املالقي 

                                           
%ة ا�+.�X أB #( kg+')6 ���8@ ا��'��S ا&�#       )<% ا��P+# &# )<% ا��'در ا�9'�� ا�5�6 ا�5+       ) 1(

��دة و�7'رة ا�L�P <7��b �� ،�7>J'ن ���GD '�8@ ا�5+�4 ا�9'���، و��'رك &'�(�7�i> ��� )-��م                   
 6�� ���b ،�7ةtهـ1096آ .�GDآ67 ص: اEر ا��ة ا���A�315 316 ـ.  

.�X ا�+(�# ا�<�'رع  أ&� )<% ا: �.+% &# أ&� C'�@ ا�9�� ا�AL-+'�� ا��'م ا��7�9 ا�+(�9# ا�+          ) 2(
  6���� �����b ،����'9م، ���� ����ح )-��, ا�5+��4 ا����� b.�$��� ا��JPc'م وا�����ازل، أk��g )���� أ)��

  .376هـ، ا�A� �)+B�b �� �GDة ا���ر ا�Eآ67 ص1214
أ&� )<% ا: �.+% ا�+8%ي ا��زا�D ا�9'�� �9(87' و��jP'�N ،'887 ا�(���7> ا�+�79%ة وا����'42              ) 3(

%ارك اJPc'م وا���ازل و�L'42 ا�+kهj وا�+���ل وا�+�5�ل، ���  ا�5%$%ة، ا�4S'9 ا�5'رف &+   
      6���� �����b ،ازل، و���75'ر )-+��'ء ا�+����ب�67 )-��, ����ح  ا�(��'ودي )-��, ا�(.6��9، ا�������'P

1342�GDر ص: هـ، ا�ة ا���A�435 436 ـ .  
��ازل  ه� أ&� ا�+=�ف )<% ا��C #& #+P'�@ ا�[5<� ا�+'��� ا��'م ا�89'�6 ا�JP�'& @�'5'م وا�  )4(

  6�� ���b 6��( #&ا p%+)(وى �� ~'$6 ا��<4 ا')� ر    ��497�ة ا����A�� ��)+B�b �� �GDهـ، ا
  .123ا�Eآ67 ص
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جامع مـسائل   : ومنها. وهو من أوائل من صنف يف هذا اللون من الفقه املالكي          
  ).هــ841ت(األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام للربزيل 
  خصائص فقه النوازل يف الغرب اإلسالمي

 بعدة خصائص ال يشاركها فيها غريها مـن الفنـون      هيةالفق النوازلتتميز  
، ودراسة هذه اخلصائص تعد الوجه املشرق للشريعة اإلسـالمية بعامـة          . األخرى

  .والفقه اإلسالمي خباصة
، وتغـري أمناطهـا  ، ومسايرته لتطور احليـاة ، فمن خالهلا نرى واقعية الفقه    

  .التوقدرته على حل كل ما يعترض املسلمني من صعوبات ومشك
 ـويظهر هذا  ، وتغري عادام وأعرافهم، كما نرى مراعاة أحوال املكلفني

  .ومراعاة األعراف،  من خالل ما يسمى بفقه املقاصدـجليا 
والتجدد املستمر للمسائل   ،  يضاف إىل هذا كله التنوع الظاهر يف التأليف       

  .املختلفة
  : وإليك هذه اخلصائص بشيء من التفصيل

  ةالواقعي: اخلاصية األوىل
ـ عموماً ـ  النوازلتتميز   بالواقعية؛ نظراً لتعلقها بقضايا ومسائل وقعت  
 بصفة خاصة ذه الواقعية ارتباطاً شديداً ـوترتبط نوازل املالكية  . ونزلت بالفعل

  . منذ عهد التأسيس؛ حني كان اإلمام مالك يستنكف عن اخلوض يف الفرضياتـ

 إىل املدينة ولقـي اإلمـام       )1 ()هــ213ت(ت  وهلذا ملا رحل أسد بن الفرا     
فما كان من اإلمام مالـك  ، وسأله عن بعض األسئلة اليت مل ترتل     ،  )هــ179ت(مالكًا  

  .)1 ())إن أردت هذا؛ فعليك بالعراق، لة بنت سليسلةسهذه سل((: إال أن قال له
                                           

)1 (                   #�& #L�.ا� �&i�& ���9b ،_D��b p��&م &�� أ%�Cر، و�&'L�7D #�� �-N)<% ا: أ�% &# ا��9ات، أ �أ&
 $���>  ز$'د، ر4P إ�, ا�+[�ق و�+T ��# �'��} آ�pi�Y و~p��7، و)��� أk�g أ2+�6 ���8@ أ&��              
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ولذلك كان من الطبيعي أن تكثر نوازل املذهب املالكي الذي يرتكـز فقهـه              
ـ وهي ختتلف. لى الواقعيةع ـ  أساساً   عن االفتراضات النظرية اليت طاملـا شـعبت    

 دتهمته وعقَّ الفقه وضخ .    اس يف اجلناح الغريب من العامل      فكانت األحداث اليت عاشها الن
ـ اإلسالمي ـ ومتأثرة باملؤثرات الوقتية،  مصطبغة بالصبغة الواقعية احمللية   مـدعاة إىل   

الستنباط األحكام الشرعية املالئمة عن طريـق اسـتقراء النـصوص           اجتهاد الفقهاء؛   
  . القدمية ومقارنتها وتأويلهاالفقهية

 هلا قيمة حقيقيـة  ـوغريمها بعامة  ،  خباصةـ والربزيل  الونشريسيفنوازل 
إذ هي حلول ملعضالت نزلت     ،  وأهل زمام ،  يف حلول كثري من مشكالت عصرهم     

أم بـأمور   ،   مما يتعلق بـأمور العبـادات      النوازلذه  سواء أكانت ه  ،  بأهل بالدهم 
  .املعامالت

مـا يتـصل    : فمنها،   ختتلف من ناحية املوضوع    النوازلوهلذا جند أن هذه     
وهي قليلة بالنسبة لغريها من     ،  ما يتعلق مبسائل العقيدة   : ومنها،  وهو الغالب ،  بالفقه

والطـرق  ،  واملذاهب الكالمية  ،فنجد املسائل النازلة يف بعض الفرق     ،  مسائل الفقه 
وقد ساعد على   . حيث يكثر السؤال عنها؛ نتيجة عدم معرفة هذه املسائل        ،  الصوفية

اليت اعتقـد   ،  إجياد هذه الطرق واملذاهب قيام بعض الدويالت يف املغرب اإلسالمي         
وقد تكـون هـذه اآلراء      ،  بعض أمرائها بعض املسائل العقدية وساعد على نشرها       

  . تلك البلدة؛ مما حدا م إىل السؤال عنهاغريبة على أهل
ما يتعلق مبسائل العبادات بدءاً من كتاب الطهـارة         : الفقهية النوازلومن  

كما هو احلال يف ترتيب األبواب عنـد        ،  وانتهاًء بكتاب الفرائض والكتاب اجلامع    
  .املالكية

                                           
ه�ـ، ا���GD  213ه�ـ، ���'ت وه�� $��Eو ���N-67 ���6     203ا�+��b ،i�Y��, ا���3'ء &��'���7وان ���6    
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عيـار  ما جاء يف نوازل الطهـارة مـن كتـاب امل    : ومن األمثلة على ذلك   
 حيث سئل الفقيـه     ))الصالة يف ثوب امللف الذي نسجه النصارى      ((: للونشريسي

احلافظ سيدي أبو العباس أمحد القباب عن حكم الصالة بـامللف الـذي نـسجه               
وبعد الغسل ملا يبقى فيه     ،  وذلك أم جيعلون فيه شحم اخلرتير     ،  النصارى قبل غسله  

  .)1 (زيلهاواملاء ال ي، من الرطوبة الناشئة عن الشحم
حيـث ورد يف نـوازل     ،  ما يتعلق بالنكاح  : ومن األمثلة على نوازل املعامالت    

عن امرأة زىن ـا رجـل        رمحه اهللا  سئل أبو مهدي عيسى بن علي الشريف      ((: العلمي
فبقيت مخسة أشهر مـن يـوم العقـد         ،  مث إن الرجل تزوجها بويل وصداق     ،  فحملت

يتأبد عليه التحرمي لكونه عقد على امرأة يف        هل  ،  فعزلته اجلماعة عنها  ،  ووضعت احلمل 
فال حتل له أبداً؟ أو جيوز له أن يعقد عليها بنكاح جديـد بـويل وصـداق                 ،  استربائها

ما يكفي يف اسـتربائها؟    فبصحة العقد   : وشاهدين؟ وهل الولد الحق به أم ال؟ وإن قيل        
  .))هل وضع محلها؟ أو البد من ثالثة أقراء؟

ما قام به األمـري عبـد القـادر         : ل اجلهاد الواقعية  ومن األمثلة على نواز   
حيـث  ،  )2( من االستفتاء باملراسلة للشيخ علي التسويل      )هـ1300ت(اجلزائري

ويف مقدمة هـذه    ،  ضمن رسالته بعض األسئلة املتعلقة باستعمار الفرنسيني للجزائر       
واشتد مـن  ، فيما عظم من اخلطب ـ  أبقاكم اهللا ـ  جوابكم…((: الرسالة يقول

وذلك أن العدو الكـافر     ،  بوطن اجلزائر الذي صار لقربان الكفر جزائره      ،  الكرب
، وتارة حببـال سياسـتهم  ، تارة بالسيف ـ  مع استرقاقهم ـ  حياول ملك املسلمني

                                           
)1 ( �L$�]D�-� ا�+75'ر ا�+�5ب)1/3 .(  
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وال يبخل مـن داللتـهم   ، وجيلب هلم اخليل، من يداخلهم ويبايعهم  : ومن املسلمني 
، من يفعل ذلك  : لعرب ااورين هلم  ومن أحياء ا  ،  همعويطاِل،  على عورات املسلمني  

واحلـال أـم    ،  فإذا طولبوا بتعيينه جعجعـوا    ،  ويتمالؤون على اجلحود واإلنكار   
فما حكم اهللا يف الفريقني يف أنفسهم وأمواهلم؟ فهـل          . يعلمون منهم األعني واآلثار   

أم يتركون على حاهلم؟ وما احلكم فيمن يتخلف يف املدافعـة عـن             ،  هلم من عقاب  
 واألوالد إذا استنفر نائب اإلمام الناس للدفاع واجلـالد؟ فهـل يعـاقبون؟        احلرمي

  .)1 ()).…وال يتأتى بغري قتاهلم؟ وهل تؤخذ أمواهلم وأسالم؟، وكيف عقام

  )2(وما أفىت به عبد الكرمي املغيلي يف حق يهود توات
وذلك بسبب كثرة احلروب اليت     ،  وكتب نوازل اجلهاد أكثر من أن حتصى      

عت بني املسلمني والنصارى يف الغرب اإلسالمي عمومـاً ويف بـالد األنـدلس              وق
، ))كشف الغمة ((: الكردودي الفاسي يف كتابه   : وممن ألف يف هذا اال    . خصوصاً
  .والوزير حممد املكناسي، الوزير الشهري، حممد بن إدريس: ومنهم

دة نـسبة   أن تطور فقه النوازل بزيـا     ((وإن كان بعض الباحثني يذهب إىل       
صحبه طغيـان   ،  الواقعية بواسطة السوابق يف القضاء وسجالت املشورة باألندلس       

مثال لدى أيب األصـبغ عيـسى بـن سـهل           ،  وفقدان احلرية يف الترجيح   ،  التقليد
وأن من مضى   ،   الذي كان يرى أن اتهد حسبه اتباع السلف        )3 ()هـ486ت(

  .)1())أعلم ممن بقي
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واليت جندها  ،   أبو الوليد ابن رشد من خالل مسائله       إال أن هذا التقليد نبذه    
لكـن  . والعودة إىل اعتماد األصول، جتمع باإلضافة إىل الواقعية الترجيح والتخريج    

أو مـا  ، األمر انتهى يف األخري إىل االكتفاء باجلمع مع النص على الراجح واملشهور   
 وعند حممـد    )2 ()هـ914ت(جرى به العمل كما عند أمحد بن حيىي الونشريسي        

  ). هـ1342ت(املهدي الوزاين 
   ةيِبسة أو النيِفرالظَ: اخلاصية الثانية

أؤكـد هـذا ألن هنـاك دراسـات كتبـها            و ،و هي خاصية مهمة جدا    
 ،خباصـة يف األنـدلس   و،مستشرقون فيها اام لدولة اإلسالم يف الغرب اإلسالمي      

 اليهـود (أهـل الذمـة     التـشدد إزاء     و من ذلك ادعاؤهم أا عرفت بالتعصب     و
ألم انطلقوا من فتاوى ونوازل وقعت يف فتـرات  ،  هذا غري صحيح   و ،)النصارىو

هلـذا   و،إذن فالظرفية أو النسبية خاصية مهمة جـدا . مكانية خاصة  و ظرفية زمانية 
نرى أن املتتبع لكتب النوازل جيد أن العلماء النوازليني كانوا يراعون املالبـسات             

فاتهد ،  وجيعلوا مناط التفريع  ،  النازلة املتعينة  و احلال احلاضرة  و اليت حتيط بالفعل  
  يقول العالمة  ،  األحوال و اس أو يرتل على النازلة ملزم مبعرفة الظروف       كي يفيت الن
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 إمنا الغرابة يف استعمال كليات علم الفقه      ((: )1 ()هـ749ت(عبد السالم اهلواري    
هلـذا   و ،هو عسري على كثري من النـاس       و ،انطباقها على جزئيات الوقائع من الناس     و

من هنـا نـصوا      و .))ألن األحكام تتغري بتغري األزمنة    ،  صنعة و اشتهر بأن الفتوى دربة   
مـن   و،أهله أمر ضروري للمفـيت  و أيضا على أن مراعاة املآل بالنسبة إىل حال الزمان        

وا يف معاجلـة  الالفت لالنتباه أن الفقهاء املالكية املتأخرين بالغرب اإلسـالمي اعتمـد          
  :هناك مثاالن مشهوران، األعراض على هذا املسلك والقضايا والنوازل

 هو كله مبين علـى الظرفيـة       و ،فقه العمل الذي اشتهر به املالكية     : األول
   ."الذرائعية"أو ما ميكن أن يصطلح عليه ، النسبيةو

 حبثها  أن كثريا من القضايا االجتماعية الشائكة يف الغرب اإلسالمي        : والثاين
  .املالبسات والظروف والعلماء من منطلق مراعاة األحوال

و اخلالصة أن نقول إن املالبسات اليت حتيط بالنازلة يف االجتاه النـوازيل ال              
احلكم يدور مع علتـه     ((: فكما يقول األصوليون يف باب القياس     ،  بد من مراعاا  

ظروفهـا   و ر مع مالبساا  النازلة الفقهية تدو  ((: ميكننا أن نقول  ،  ))عدما و وجودا
  .))عدما ووأحواهلا وجودا

  يالطابـع احمللِّ: اصية الثالثةاخل
فهـي ال تبقـى   ،  من أبرز خصائصها   النوازلظاهرة الطابع احمللي يف كتب      

وإمنا تتحدد مسائلها يف املكان     ،  ساحبة يف املطلق كما هو الشأن يف كتب الفقه العامة         
وما تطرحـه مـن     ،   تأيت به األسئلة اليت تنبين عليها      حبسب ما ،  والزمان واملوضوع 

 ـوبذلك فإن املهم بالدرجة األوىل  . مشاكل دينية واجتماعية وسياسية واقتصادية
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وإمنا السؤال الذي يـأيت بتفاصـيل   ،  ليس هو اجلواب الفقهيـمن هذا املنظور  
  .وحىت تاريخ النازلة أحياناً، ويذكر أمساء األطراف املعنية، النازلة

ويظهر هذا األمر يف غاية الوضوح يف أمساء هذه الكتب الـيت تـشري إىل               
وما يتبع ذلك من ظـروف      ،  وقريتهم،  ونسبهم،  أو أمساء املستفتني  ،  وقائع بلدة ما  
وهـذا  ،  النوازلمما يدل على أن السمة احمللية هي الغالبة على هذه           ،  معيشية وبيئية 

وتالمس ظروفهم؛ ممـا    ،  يش أحوال الناس  يعين أن الفتاوى اليت صدرت كانت تعا      
  .يعطيها مزيداً من القبول

أن فقه الواقعة والواقع احمليط ـا       : ومن املقرر لدى علماء الفقه واألصول     
  .مىت ما توافرت بقية الضوابط، دليل على قرب إصابة الناظر فيها للحكم الشرعي

 ليت تسرد أحكاماً   مة ختتلف عن األحكام املقررة يف كتب الفقه وا        وهذه الس
  .قد ال تناسب كل مكان وكل زمان، عامة

فقد خيتلف احلكم   ،  فهناك قرائن وأمارات حتيط بالنازلة يلزم الناظر معرفتها       
حسب ما يقتضيه   ،  ومن أناس آلخرين  ،  ومن زمان لغريه  ،  يف النازلة من مكان آلخر    

  .)1())بتغري األزمانال ينكر تغري األحكام ((: وهلذا قعدت القاعدة املشهورة .املقام
ومن أجل ذلك اختلفت فتاوى أتباع املذاهب عن فتاوى أئمتهم بـسبب            

وهلذا فإن هناك تأثرياً للظروف اجلغرافية والبيئية يف         .وتبدل األحوال ،  تغري األزمان 
على أن هذا التأثري هو يف احلقيقة حتقيق ملنـاط احلكـم            ،  صياغة األحكام الشرعية  
  .الشرعي وحتصيل ملقاصده

وإن إجراء  ،  وكذا املناطق احلارة  ،  وال خيفى أن للمناطق الباردة خصوصياا     
يكـون فيـه    ،  األحكام اليت ال ميكن حتقيق مناطها إال باعتبار هذا اجلو الطبيعـي           
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وهلذا جند الفقهاء يتعاملون مع هذه الظروف الطبيعية يف         ،  إجحاف ومشقة للمكلف  
فإنه ال حيد يف وقـت شـديد        ،  ى اجلاين كإقامة احلدود عل  ،  أبواب كثرية من الفقه   

  .الربودة وال يف وقت شديد احلرارة؛ بل يلتمس اجلو املعتدل خمافة أن يهلك اجلاين
، وكذلك فيما يتعلق بالتيمم واستعمال املاء أثناء الربد من مكـان آلخـر            

واختالف وقت الليل عن النهار بصورة غري طبيعية؛ كأن يكون الليـل أو النـهار               
  .ات أو أقل من ذلكأربع ساع

 أثراً يف تغري احلكـم  ـ بداوة وحضراً  ـكما أن الختالف البيئة واإلقليم  
الضيافة إمنا تتأكد علـى أهـل       ((: ما قاله اإلمام مالك   : ومن أمثلة ذلك  ،  الشرعي
وألن القرى يقـل    ،  وال ضيافة يف احلضر؛ لوجود الفنادق وغريها      ،  )البادية(القرى  

  .)1())الف احلضرالوارد إليها فال مشقة خب
حيث منعها الفقهاء إال أن يكون      ،  شهادة البدوي للحضري  : ومن ذلك 

ويـشهد اـالس    ،  وخيالط النـاس  ،  البدوي ممن يدمي االختالف إىل احلاضرة     
إال يف اجلـراح    ،  مبنع شهادة أحدمها لآلخـر    : وقيل،  فإنه كاحلضري ،  واملشاهد

  .ا ال يقصد إال اإلشهاد عليهوما أشبه ذلك؛ مم، والقتل والزنا والشرب والشتم
، الفقهية النوازلمة يف علم    هو إبراز هذه اخلصيصة القي    : واحلاصل مما سبق  

ومسايرته ملصاحل النـاس علـى      ،  واليت يظهر من إبرازها عظمة التشريع اإلسالمي      
واختالف عادام وتقاليدهم؛ ما مل يصادم ذلـك نـصاً          ،  خمتلف أحواهلم وبيئام  

  . صرحياًصحيحاً
، وهذا الفهم يتضح من خالل معرفة املفيت ملقاصـد الـشريعة اإلسـالمية       

  .وعدم املشقة عليهم، ومدى مراعاا ألحوال املكلفني

                                           
)1 (�GDا : iY�+ا�)422ص.(  
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متيزهم يف علـم املقاصـد؛ بـل        : ولعل مما حيسب لفقهاء املالكية املغاربة     
ويضاف إىل ذلك بلوغ هذا العلم القمة يف زمن كثرت فيـه الفـنت والتقلبـات                
السياسية؛ مما يدل على براعة املالكية املغاربة يف هذا الفن الـذي حيتـاج إليـه يف                 

  .  أكثر من غريهاالنوازل
  : ية اليت تؤكد هذه اخلصيصةالنوازلومن أبرز تلك املؤلفات 

البـن ناصـر الكـبري    ، األجوبة الناصرية يف بعض مسائل الباديـة  ـ  1

  .)1()هــ1085ت(
لعبد العزيز ،  جببال غمارةالنوازلتارة مما وقفت عليه من اجلواهر املخ ـ  2
  ).هــ1055ت(الزيايت 

ــة ـ  3 ــوازل مازون ــة يف ن ــدرر املكنون ــ، ال ــا امل زوين األيب زكري
  ).هــ883ت(

لربهان الدين الكـوراين  ، نرباس اإليناس بأجوبة سؤاالت أهل فاس ـ  4
  ).هــ1101ت(

  .عثمان قدورةأليب ، لمسانية التالنوازل ـ 5
  .مجعها ابن عبد السميع، نوازل علماء جزولة ـ 6
حملمـد العـريب بـن أمحـد األندلـسي الفاسـي       ، نوازل بردلـة  ـ  7

  .)2 ()هــ1133ت(

                                           
أ&� )<% ا: �.+% &# �.+% &# أP+% ا�+�5وف &�'&# ��N'D ا��%ر)� ا���7�9 ا���%وة، ��� �(�'وى             ) 1(

  6���� �����b ،�Dزا�ازل ا���[�7 ا�+��8%ي ا������D ���� '83��5& ل�ر ������ه��ـ، ����1085 ا�����9 ���[8
  . �A�313ة ا���ر ا�Eآ67 ص

���887' و����7 ا�A+')��6 &��8' ه��� أ&��� )<��% ا: �.+��% ا��5&��� &��# أP+��% &�د���6 ا�9'���� إ�'���8' و� ) 2(
        6���� �����b 6 ور���'42 ���79%ة��&�B6 ا�5-+��'ء، ���� أ��+b'g 4��S'987' ا���5'دل وا���('ذه' ا���S'Cو

  .  332هـ، ��Aة ا���ر ا�Eآ67 ص1133
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مجع حممد ، فتاوى تتحدى اإلمهال يف شفشاون وما حوهلا من اجلبال ـ  8
  .اهلبطي املواهيب

أليب ، نة من قطع الطرقاتأجوبة سبعة يف حكم ما تقوم به قبيلة احلياي ـ  9

  .)1 ()هــ1231ت(اوين فشالربيع سليمان العلمي احلوات الش
اخلزانة ب خمطوط، البن غازي املكناسي، فتاوى يف األعراف الرببرية ـ  10

  .ب9713: رقم، احلسنية بالرباط
ليعلَى ، خمتصر الفصول يف أجوبة فقهاء القرويني ملسائل أهل البادية ـ  11
: رقـم ،   اخلزانة الناصـرية بتمكَـروت بـاملغرب       خمطوط،  رجراجيبن مصلني ال  

  .ج3057

ـّالت: اصية الرابعةاخل   مـرد املستج
؛ ذلـك أن    جدد املستمر الذي ال يقف عند حد       بالت الفقهية النوازلتتميز  

مع اخـتالف أحـوال املكلفـني       ،  ومصاحلها ومفاسدها ،  لكل نازلة زماا ومكاا   
 مما جيعل السؤال عن مسألة واحدة خيتلف يف بعض جوانبه مـن شـخص               وبيئام؛
  .آلخر

ويستوي احلكم  ،  فهي ليست متناً فقهياً حيفظ ويدرس ويشرح لكل الناس        
  .للناظر فيه من أول وهلة للجميع

  جدد املستمر هو الوجه املشرق للفقه اإلسالمي الذي استطاع        ويعد هذا الت 
رغـم  ، ويساير اختالف أحواهلم، اكب حياة الناسأن يو ـ  بفضل اهللا وكرمهـ 

  .التطور الذي أفرزته احلياة املادية من حقبة زمانية ألخرى

                                           
)1 (         6��أ&� ا��&T7 �-7+'ن &# �.+% &# )<% ا: ا�[9['و�D ا�[�78 &'�.�ات ا��[�$> ا�5-+�� ا�5

ء، ��# ��97��b ا�<�%ور ا��3'و$6 ��� ا�(L��'& <�$�5'دات أه�L�             4'ن اcد&'ء وb'ج اcذآ7'ء ا�<-�'    
 6�� ���b ،672�%او$6 ا�Eآ67 ص1231ا�Eر ا��ة ا���A� �)+B�b �� �GD379هـ، ا .  
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 غري معدودة أوكل اهللا أحكام هذه       النوازلو،  وملا كانت النصوص حمدودة   
والقبـسات  ، يف أنوار الترتيل احلكـيم  ـ  حبثاً ونظراً ـ   لقرائح اتهدينالنوازل
فـسايرت  ،  ومراعاة املقاصـد  ،  ومن خالل القواعد العامة املقررة    ،  املطهرةالنبوية  

  .الشريعة اإلسالمية بذلك كل تغري وتطور
وهنا ال نستطيع أن حنصر مؤلفات بعينها للتمثيل على هذه اخلصيصة؛ ألن            

فكل كتاب خيتلف طرحه وعرضه عـن       ،   توضح هذه اخلصيصة   النوازلمجيع كتب   
 على سبيل املثـال   ـ  ا أردنا أن نتجوز يف التمثيل فإننا سنذكر       وإذ. غريه من الكتب  

  .هو مؤلفات فقهاء املالكية املغاربة املتعلقة باجلهاد: مثاالً ظاهراً للعيانـ 
يـستجيب يف كتابـه     ،  )هــ620ت(فهذا حممد بن عيسى بن املناصف       

بن أمـري    لرغبة أمري بلنسية حممد ابن أيب حفص عمر          ))اإلجناد يف أبواب اجلهاد   ((
يف تـأليف هـذا   ، )هــ607(املؤمنني عبد املؤمن املوحدي الذي ويل إمرا سنة  

  .ولكنه جدد يف تأليفه على نسق خيتلف عن غريه، الكتاب

يب عن أسئلة األمـري عبـد القـادر          جي )هــ1258ت(وهذا التسويل   
  .وعرض ال يشابه غريه، وتقسيم، اجلزائري بأسلوب

كمـا يف   ،   يف جتدد مستمر   النوازلا يف أمهات    ومسائل اجلهاد تعرض نوازهل   
  .وفتاوى البزيل وغريمها، املعيار للونشريسي

  ليـفآتنـوع الت: اصية اخلامسةاخل

فمن حيث الشكل جند    .  فيما بينها شكالً ومضموناً    النوازل كتب   تلفخت
، النـوازل وهو حال غالب كتب     ،  بعضها من تأليف الفقيه الذي كتب الفتاوى      

مجعها يف حياته أو بعد   ،  وبعضها تركه املفيت مشتتاً يف أوراق أو جمموعة كراريس        
كما هو الشأن يف مسائل ابن زرب الـيت مجعهـا           ،  وفاته أحد أبنائه أو تالمذته    
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وفتاوى ابن رشد اليت مجعها تلميذاه أبو       ،  صاحبه يونس بن عبد اهللا ابن الصفار      
ومذاهب احلكام للقاضي عياض اليت     ،  احلسن ابن الوزان وأبو مروان ابن مسرة      

حيث مجعها ،  الصغرى والكربى أليب السعود الفاسيالنوازلو، مجعها ولده حممد
  .واألمثلة على ذلك كثرية، بعض تالمذته

كما هو احلال يف فتاوى الـشاطيب       ،  وقد جيمعها من يأيت بعده بفترة زمنية      
 حيث مجـع كمـاً  ، مد أبو األجفانحم حققها وقدم هلا األستاذ الدكتور مجعها و اليت  
املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتـاوى علمـاء إفريقيـة           ((من موسوعة   : منها

  . أليب العباس أمحد الونشريسي))واألندلس واملغرب

، ال يعـرف جامعهـا    ،  جمموعة فتاوى مبكتبة األسكوريال اإلسبانية    : ومنها
 طركاظ الذي أورد نـصوصها      وجمموعة أخرى للقاضي األندلسي أيب الفضل ابن      

املشاة لنصوص جمموعة األسكوريال مع نوع من االختصار يـؤدي إىل حـذف             
دون أن يؤثر على معىن احلكـم الـشرعي         ،  عبارات من أول الفتوى ومن آخرها     

  .املشتملة عليه

وجتمع بعض الفتاوى املختلفة يف املوضوع أو املتحدة فيه جلمع من العلماء            
كما يف األجوبة النفيسة يف الفقه لبعض فقهـاء         ،   مؤلف واحد  يف القطر الواحد يف   

  .غرناطة
أما من حيث مضمون هذه الكتـب فإنـه         . هذا من حيث طريقة التدوين    

فبعض هذه الكتب يشمل مجيع أبواب الفقـه أو أغلبـها            .خيتلف من مؤلَّف آلخر   
، فتاوى ابن رشد  و،   للعلمي النوازلو،  وهذا هو الغالب كما يف املعيار للونشريسي      

  .وغريها.. وفتاوى الشاطيب
وهناك بعض آخر يقصره مؤلِّفه على باب واحد أو بابني من أبواب الفقـه              
، كما يف كتاب أجوبة التسويل عن مسائل األمري عبد القادر اجلزائـري يف اجلهـاد   
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يـز  لعمر بن عبد العز، نيا والوصيةواألجوبة املرضية عن مسائل مرضية يف البيع بالثُّ       
  .الكرسيفي

أو ألهل بلـدة    ،  من يفرد التأليف لنوازل صنف من الناس كأهل البادية        : ومنهم
واجلـواهر  ،  البن ناصر الكـبري   ،  اصرية يف بعض مسائل البادية    كما يف األجوبة الن   ،  معينة

ونرباس اإليناس بأجوبـة سـؤاالت   ، لعبد العزيز الزيايت،  جبال غمارة نوازلاملختارة من   
وفتاوى تتحدى اإلمهال يف شفشاون وما حوهلا مـن         ،  لربهان الدين الكوراين  ،  أهل فاس 
  .مجع حممد اهلبطي املواهيب، اجلبال

  
  املذهبية: اخلاصية السادسة

اصطبغت كتب النوازل يف الغرب اإلسالمي بصبغة املذهب الذي يتمذهب          
 أصـلني   الذي يتوسع يف  ،  وهو املذهب املالكي  ،  به هذا الصقع من أصقاع اإلسالم     

 مها لصيقان بواقع النـاس     و ،سد الذرائع  و ،املصاحل املرسلة : يعدان من أهم أصوله   
  .تطور احلياةو

  
  خاصية االجتهاد: اخلاصية السابعة

فـإذا  ،  االستنباط و أن االجتاه النوازيل دائما جنده مرتبطا بأصول االجتهاد       
حلياة اليومية اليت تتطلب    كان نظر الفقيه النوازيل يف الوقائع يعرب عن ارتباط الفقه با          

جعلها مالئمـة لـروح الـشريعة     والنوازل و يستجد من القضايا   و أحكاما ملا يطرأ  
فإننا جند باب االجتهاد ظل مفتوحا يف هذا االجتاه مـن اجتاهـات             ،  مسايرة للتطور 

هلذا نرى أن كل من أرخ للمراحل التارخيية اليت مر ا            و ،الفقه يف الغرب اإلسالمي   
اخلامس اهلجريني تعد عصر ازدهار      و اه ينص على أن مرحلة القرنني الرابع      هذا االجت 

   من هذه املرحلة وصلتنا أهـم املؤلفـات يف النـوازل            و ،وازيلاإلفتاء أو االجتاه الن
هذا العصر أيضا هـو      و ،بل ظل هذا العصر مرجعا لكل املدونات الالحقة       ،  الفقهية
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الذي انتقل فيه االجتهاد واالستنباط     هو العصر    و ،عصر ازدهار الدراسات الفقهية   
اإلبداع فحصل التكامل الذي أنتج لنا أن        و يف الغرب اإلسالمي إىل مرحلة النضج     

 ،االستنباط و االجتاه النوازيل يف الغرب اإلسالمي كان دائما ممتزجا بأصول االجتهاد         
  .أن باب االجتهاد فيه كان مفتوحاو

  
  مخاصية نوازل األحكا: اخلاصية الثامنة

فـإىل جانـب الفتـاوى      ،  األندلس و توجد خصوصية أخرى لنوازل املغرب    
كما هو احلال يف سـائر األقطـار   ،  املعهودة اليت تتضمن أجوبة املفيت على أسئلة الناس       

خاص بكبار شـيوخ    " نوازل األحكام "هناك صنف آخر من النوازل يدعى       ،  اإلسالمية
املنطقة الغربية كان مبنيـا علـى خطـة    ألن القضاء يف هذه   ،  الفتوى املُشاورين  و الفقه

حيث يعني اخلليفة أو األمري إىل جانب كل قاض من قضاة احلواضر فقيهـا              ،  الشورى
 .يف املسائل اليت ينظر فيها بني اخلصوم ـ  كتابةـ يستشريه القاضي  ، مشاورا أو أكثر

هـا  كان املشاور في   و ،قد بدأت خطة الشورى يف قرطبة خالل القرن الثالث اهلجري         و
هـو تلميـذ    و،  )هـ234ت(أقدم من عرف امسه منهم حيىي بن حيىي الليثي           و ،واحدا

  ،)1 ()هـ238ت(عبد امللك بن حبيب  و،رضي اهللا عنهمالك 
  .)2()هـ324ت(أمحد بن بقي بن خملد و
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فهي أقرب ما تكـون     ،  ونوازل األحكام ذات صبغة قضائية خبالف األوىل      

 يف كتابـه    )1(يقول أبو األصـبغ   ،  لقضائيإىل ما يسمى اآلن جمموعات االجتهاد ا      
، وحسن عونـه يل   ،  وجليل أفضاله عندي  ،  فإين جبميل صنع اهللا   ((: نوازل األحكام 

، وزمن تقييدي أحكام غريي من القضاة واحلكام      ،  أيام نظري من القضاء واألحكام    
، استطلعت فيها رأي من أدركت من الشيوخ والعلمـاء        ،  جرت علي يدي نوازل   

 إذ كانوا من هذا الشأن بـأرفع  ،  مسائل كاشفت كبار الفقهاء منها  وانفصلت لدي
منـها مـا    ،  رسوخا وعلماً ودرايـة وفهمـاً     ،  وأعظم درجة ،  وأعلى مرتلة ،  مكان

  . )2())ومنها ما كاتبت يف معانيه، شافهتهم
لتنقل إلـيهم صـناعة الفتـوى       ،  فهي نوازل موجهة إىل القضاة واملفتني     

عريف كيفية االستدالل من أصول املذهب على الوقـائع    بت،  وفن القضاء ،  واملشورة
وهي ذه الصفة تتميز عن األنواع األخـرى        ،  املعروضة يف اجناز التكييف واحلكم    

  .  من النوازل

مبا مل يقع   ،  غزارة التأليف يف النوازل   و كثرة الفقه النوازيل  : تاسعةاخلاصية ال 
  .يف أي قطر من أقطار اإلسالم

مجعه واحلظه من خصائص فقه النـوازل يف الغـرب          هذا ما استطعت أن أ    
أسـأل اهللا أن    ،  ومل تتمثـل  ،  ورمبا هناك خصائص أخرى مل تتكشف يل      ،  اإلسالمي
  .يوفقنا إليها

                                           
)1  (  cا �أ& �هN      ،ازل�ا�ـ+['ور ا�5'�ـ@ &�'�� �S'ا��'م ا�� ،�>Yي ا���%�c48 ا� #& ,L7( �>

ا�<� و~��7ه@، وأ�B ���( k�gـ+')i& ��9b       @8��� 6&� )<%ا: &# )('ب، وا&# ا��='ن، وا&# )<%    
ا��'7S'ن أ&� �.+�% &�# ���G�ر، وأ&�� )<�%ا: ا�(+7+��، ��� آ(�'ب ا�)�م &���ازل ا�JPc'م،                

 6���� �����b ،s����8ه��ـ486و�.  ���GDن : ا���P�� #��&� 6��7 ا���ـ+-(+_ �&��# )2/65(ا���%$<'ج�& ،
  ).2/438(، ا�J]& #&� 6-W�ال 403)+�7ة ا�3<� ص 

، �+.���� �.+�% ا�.<j�7    )112 ـ  1/111(�# ا��L@ ا�%را�� �J('ب �L'42 أ&� ا���7% ا&# ر��%  ) 2(
�D'JA)ا�.  
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، الم على أشرف األنبياء واملرسلنيوالصالة والس، احلمد هللا رب العاملني
وعلى من سلك طريقهم واتبع هداهم إىل يوم ، وعلى آله وصحابته الطّاهرين

  : وبعد، الدين
 من أجلّ وخطري الشأن؛ وه،  يعد مقاماً عظيم القدر"مقام الفتوى"فإنّ 

فيما يقع إذ ال بد للمسلمني ممن يبين هلم أحكام دينهم ؛  وأعظمهافروض الكفاية
إال من استجمع شروط اإلفتاء وامتلك من  وال يحسن ذلك ، من نوازلهلم

  .املؤهالت ما ميكّنه من الوقوف على أرضيته من غري احنراف
املعاين ويف هذا البحث الذي أُقدمه عرض موجز لبعض أهم املوجهات و

وهي من ،  النوازلالعامة اليت قررها فقهاؤنا يف كتب األصول والفروع وفتاوى
األمور اليت ال حيسن مبن تأهل لإلفتاء يف املُستجد من الوقائع أن يغفُل عنها؛ ملا هلا 

  .وتوجيه رأيه، وترشيد مسلكه، من أثر واضح يف تقومي ملكته
تنري دروب ((قواعد ومبادئ عامةٌ من شأا أن   إمنا هيـ: وهذه املوجهات

، وتعني املفتني على مقارعة ِصعاب النوازل،  املُتجددةتطبيق النصوص على الوقائع
  .))وتقيم اعوجاج ملتويات املسائل

 على املسائل والوقائع اليت تستدعي      ـ تطلق بوجه عام   :  كلمةٌ )1(النوازلو
ذا املعىن تشمل مجيع احلوادث اليت حتتاج لفتوى أو اجتـهاد؛   هي  و،  حكماً شرعياً 

وسواء كانت  ،  شرعي سواء كانت هذه احلوادث متكررةً أو نادرةً       ليتبين حكمها ال  
قدميةً أو جديدةً؛ غري أنّ الذي يتبادر إىل األذهان يف زماننـا مـن إطـالق هـذا                  

                                           
ّدٌة b%ّل )-, ه<��ط ���ٍء ووC�)��؛    ؛ وه� �'»EDل«D T+B'ز�6؛ ا�@ �')4 �#    : ��6ّ:  ا�ّ��ازل )1(

ا��[z%$%ُة ��# ��%اEَ�Dَ :    %2ل )�# دا&Eُ�Dُ ��)ِzوً�؛ وEَ�Dََل ا�+=�ُ� ��# ا��zL+'ِء E�Dوً�؛ وا��z'ز��6              : $�'ل
  ).A5�ُ«) :5/334@ ��'$7_ ا�ّ-�6«ا&# �'رس، : ؛ ا�GDا�ّ%ه� Eِ�bَل &'�ّ�'س
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ـ انصرافُه إىل واقعة أو حادثة جديدة مل تكن معروفة يف ما غبـر مـن                : املصطلح
عياً ليس فيه نص من كتـاب        اجلديدة اليت تتطلّب حكماً شر     قائعهي الو ؛ ف األزمان

وال سنة وال إمجاع وال فتوى سابقة؛ وال يستخرج حكمها إال باالجتهاد والقيـاس              
  .)1(على غريها من مسائل الفروع

تتميز بالتجدد املُستمر الذي ال يقف عند حد؛ ذلك أنّ ((  مسائلُفالنوازل
حفظ يست متناً فقهياً يلكل نازلة زماا ومكاا ومصاحلها ومفاسدها؛ فهي ل

ل وهلة اظر فيه من أو للنويستوي احلكم، ويدرس ويشرح لكل الناس
  .)2())للجميع

واملراد ذا املوجه أنّ    : فتوى النوازل ال تستقلّ عن املاضي     : ـ املُوجه األول  
            ة ينبغي أن يكون على قدر من العلم بفتاوى موازل املستجده يف  ن سبق املفيت يف الن

    ة هلا؛ فيوازل القدمية املشاهالحقالن  عطيهاو،  اي ها الذي سبق أن اجتهد فيه       حكم
قبله؛ وألمهية هذا املعىن يف توجيه من يتـصدر للفتـوى يف            ة   من علماء األم   مجاعةٌ

: النوازل؛ قرر اإلمام ابن عبد البر املالكي مقولةً جرت جمرى القواعد؛ حيثُ قـال             
  .)) فقيهاً يف احلادث من مل يكن عاملاً باملاضيال يكون((

  
  
  
  
والن    ظر يف كتب النوازل ي    ؛رتياض يف الفتوى  ربة واالِ عطي الفقيه مزيداً من الد 

                                           
)1(�GD67ّ.7«$.7, &# ا�<�اء، :  ا-Y�& @GD X7�.b«) :137/ص.(  
)2(���GDاء ا�.�&��ّ�،    :  اE��B ر ُ�<��'رك�)ا���ّ%آ q��.&»    #$و%��b ���� 6��&6��7ّ ا�+�'رJ�'+د ����8'ء ا����8B

  .»ا�ّ��ازل ا�67ّ8�9
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    سهلٍ ولذلك قال أبو األصبغ بن  : )) لوال حض  ام مـا   ورى مع احلكّ  وري جملس الش
در    يت ما أقول يف أو    ا  األمري سليمانُ  ل جملس شاورين فيه ابنوأنا يومئذ   ، أسود   بن 

 نة واملُ أحفظ املدو؛نتقَجة احلفظ املُ  ستخر ن تفقّ  وم     ن جعلـه   د هذا املعىن من نفسه مم
 وألفاه ظـاهراً ، اً وجد ذلك حقّ؛اس يف مسائلهم عليهل النعووي، لجأ إليه  ي اهللا إماماً 

  .)1())دقاوِص
املذهب؛ ليس مطلوباً من    وما يحكى يف النوازل القدمية من خالف بني فُقهاء          

وازل  له شواهد يف الن    علم أنّ  املوضوع؛ لي   املقصود إثارةُ  نّإإذ  (( املفيت أن يلتزم به؛     
ت  بيحه أو ت؛أو حتكي اخلالف فيه   ،  مهحر   وهو أمر سي    تيح للفقيه عندما ي اً مـن   عاجل أي

 هذه الن    وازل سنداً يستند إليه؛ ليملُ مـن ا   ح من اخلالف على أساسٍ    رج؛حـات رج 
 ويسلك،  خالفة اإلمجاع  م رصه يرفع عن الباحث إِ     أن ـ:  هلذا اخلالف  ويكفيه منقبةً 

  .))باع مسلك االتبه

قادر على استيعاب كلّ    ،  إنّ الفقه اإلسالمي حبر ال ساحل له      : ويمكننا القول 
 قضايانا  وكتب نوازل فُقهاء املغرب حتوي حلوالً ناجعةً لكثري من        ،  نازلة من النوازل  

باإلمكان أن نفيد منها يف مختلف جماالت حياتنا؛ فما علينـا           ،  املُعاصرة هذه األيام  
 .والنهل من معينها الثر، سوى الرجوع إىل هذه الكنوز الدفينة

الفقه هو معرفة باطن الـشيء      : فقه النوازل فقه مركّب   : ـ املُوجه الثّاين  
ذا املوجه أنّ املفيت يف أية نازلة حيتاج إىل نوعني          والوصول إىل أعماقه؛ واملراد     

فهم واقع النازلة بالنظر يف القرائن والظّروف املالبـسة         : ـ أحدمها : من الفهم 
هـو مـن   : فهم حكم اهللا الواجب يف ذلك الواقع؛ واملفيت املُوفَّق: هلا؛ وثانيهما 

                                           
)1( �GDن،   :  ا�P�� #&م«ا'Jّ.ة ا��W>b«) :1/2(�>Ncا �48 &�# )<�% ا:    : ؛ وأ&�� #& ,L7( �ه

         ّ�)�gب و�ز��� وا'�)ّ( #&'& ��ّ9b6 و>Y�Cُ #J� ؛�D'7ّAّي ا�%�cازل      ا�ٌب ��� ا�ّ��'�)؛ ��� آ��& 
ا&��# ����P�ن،  : ؛ ا���GD)ه��ـ486(؛ ��bُ�6��Y'D��& ��ّ ����6   »ا�)��م &����ازل ا��JPc'م  «: ا���+�

»jهk+7'ن )-+'ء ا�(6��5 أ� �� jَهkْ+ُا�%�$<'ج ا�«) :1/106.(  
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صلى اهللا عليـه و   ورسوله يتوصل مبعرفة الواقع والتفقّه فيه إىل معرفة حكم اهللا       
  .سلم

بني أدلّة الواقع وأدلّـة       رمحه اهللا     وهلذا املعىن املتفق عليه يف اجلملة؛ فرق اإلمام القرايفّ        
أدلّة مشروعية األحكام   (( :  رمحه اهللا   احلكم؛ وانتهى إىل أنّ األوىل أوسع من الثّانية؛ حيثُ قال         

 حنو العشرين؛ وأدلّة وقوع األحكام هي األدلّة الدالّةُ         حمصورةٌ شرعاً تتوقّف على الشارع وهي     
أما وقوع هـذه    ... على وقوع األحكام؛ أي وقوِع أسباا وحصوِل شروطها وانتفاء موانعها         

، وال تنحصر تلك األدلّةُ يف عـدد      ،  األمور؛ فال يتوقّف على نصب من جهة صاحب الشرع        
  .)1())وال يمكن القضاءُ عليها بالتناهي

ـ هـي بيـان    : الفتوى: الفتوى يف النازلة اجتهاد ال نقلٌ     :  املُوجه الثّالث  ـ
احلكم الشرعي يف أمر من األمور؛ جواباً عن سؤال سائل؛ سواًء أكـان معينـا أم                

  : فرداً أم مجاعة؛ واملفيت إما أن يكون ناقالً أو جمتهداً، مبهماً
وينقلها إىل غـريه عنـد      ،   املسائل ـ هو من حيفظ أقوال الفقهاء يف      : فالناقل

يقوم حبفظ املذهب وفهمه يف     ((: السؤال عنها أو احلاجة إليها؛ وشرطه عند العلماء       
فهذا يعتمد نقلُه   ... ومطلقه ومقيده ،  ومعرفة عامه وخاصه  ،  الواضحات واملشكالت 

ى وما ليس كذلك جيب إمساكُه عن الفتو      ،  وفتواه فيما حيكيه من مسطُورات مذهبه     
  .)2()) بهوال جيوز ألحد العملُ، به

                                           
إ)��م  «ا&��# ا����D :  ،@7ّ.���ًا ���# ذ���} ا�+���5, )���%    ؛ وراT��B )1/128: (»ا����9وق« ا���ا���ّ�، )1(

#75Cّ�+ُ1/69: (»ا�.( 
)2(���GDد«ا���ّ[��7=ّ�، :  ا�ا�<��� �]��D«) :2/317(@7ّل ا&��# ا�����7'ق )����7 $���Lّل ا&��ُ# « : ؛ و���� ا���'��C

� $A�ز �-ُ+�ّ-% أن ُ$9(� �� د$# ا: &+' ه� ُ��-�ٌ% ��7، و�7_ )-, &�7Wٍة ��7 ���ى أ��Dّ      «: ا��7ّ@
:  وراTB؛)4/149: (»م ا�ُ+�75Cّ#إ)«: ؛ اC« �� �GD�ُل َ�# p%-ّC؛ هkا إB+'ٌع �# ا�Lّ-> آ-�8@       

  ).3/347: (»ا�ّ(��$� وا�ّ(.<�7«ا&# أ��7 ا�.'ّج، 
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ـ هو من ملك وسـائل االجتـهاد واسـتكمل شـرائط            : واتهد املُطلق 
االستنباط؛ وهو ممنوع شرعاً من اإلفتاء بغري ما يتوصل إليه بنظره يف املسائل؛ ومثلُه              

  .)1(جمتهد املذهب؛ غري أنه ال خيرج عن أصول إمامه
املفيت يف النوازل واملسائل املستجدة ينبغي أن يكـون         واملراد ذا املوجه أنّ     

               كـم شـرعيبحث هلا عن حةٌ يوازل وقائع اجتماعيجمتهداً ال ناقالً؛ وذلك ألنّ الن
 اتهد ال الناقل الذي هـو يف        خاص ا من مصادره األصلية أو التبعية؛ وهذا شأنُ        

ق عليه لفظ   طِلأُو،   لقول غريه من اتهدين    يةٌحكاإمنا هو   ه  احلقيقة مقلّد لغريه؛ ونقلُ   
املقلّد حيكـي وال    ((ـ  :  من باب التجوز؛ وقد قعد الفقهاء قاعدة مفادها أنّ         "فُتيا"

  .)2())يفيت
: ختـريج واسـتنباطٌ   :  على نوعني   والوقائع املُستِجدة  واالجتهاد يف النوازل  

يع على نص اإلمام يف صورٍة مشاٍة       هو استخراج احلكم يف النازلة بالتفر     : فالتخريج
فاملخرج يقوم بالبحث والتفتـيش     هلا من غري أن يكون احلكم منصوصاً عليه منه؛          

عن بعض النوازل اليت تشبه قضاياه املُعاصرة يف وجه من الوجـوه وصـورة مـن                
: واالسـتنباط  .لقضية املُستجدة حكم ا أو يستأنس ا إلجياد     ،  الصور؛ فيطبق عليها  

هو استخراج احلكم بناًء على األصول؛ وهو وظيفةٌ ال جيوز أن يقـدم عليهـا إال                
  .)3 (الفقيه الذي بلغ رتبة االجتهاد

واجتهاد االستنباط وبناء األحكام على أصول اإلمام ومداركه اليت بىن عليها           
  : مذهبه أوىل من التخريج؛ وذلك ملعنيني

                                           
ٌف &��7# ا�5-+��'ء ُ$���5ف ���#   )1(��g ؟R���� ع'L��bّال ا����Pق أو ���� أ��Yا� ���Bوه��4 ذ���} )-��, و

�Dّ'G�. 
)2(�GD67 ا�5%وي«ا�5%وّي، :  ا�'P«) :2/339.( 
)3( �GDد «ا�ّ[��7=ّ�،  :  ا�ا�<� �]D«) :2/271(    ،�ّ]رآ�Eّوا� ،»   R7�.+ا�<.�� ا�«) :ل  ،  )8/360'�Cو

 .»أّ�' �# �َ%ا  ��7ً'  �# ا�5-@؛ ��% 4�Dُ ا�B+'ُع )-, أ�Dّ � $.4ّ �� أن ُ$9(�«: ه�'ك
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 فيه شبه كبري بالنقل؛ والنقـل ال يـستقيم مـسلكاً يف             أنّ التخريج : أوهلما
  .الوقوف على حكم ما يستجد من الوقائع

أنّ الوقائع وإن تشات يف الظّاهر؛ فإنّ االختالف يف الباطن حمتملٌ؛           : ثانيهما
، فقد يكون يف بعضها ما مينع إحلاقها بغريها مما نص على حكمه يف مقتضى النظـر               

اإلحلاق باألصول والكليات أسلَم مسلكاً من أجل الوقوف على         وعند ذلك يكون    
  .حكم مرضي متناسق مع قواعد التشريع ومقاصده

  ف يف إحلاق بعض     يتكلّ فتني بعض املُ  أنّ((:  يف هذا املقام   نبيه إليه ومما ينبغي الت
ن ق البـي  ابقة مع الفـر   شاتها هلا من املسائل الس    ة على ما يظن م    ستجداملسائل املُ 
هم حاول بعـض   حيث ي  ؛ة املعاصرة وكثرياً ما يكون ذلك يف املعامالت املالي      ،  بينهما

 جاهداً إحلاق  قة باألموال ببعض العقُ   تعلِّوازل املُ  بعض الن ود الشرعي ؛ابقةة الس  ه  مع أن
  .))رعي ألغناه ذلك وأراحه يف إبراز احلكم الشةًستقلَّ ملو قام بدراستها دراسةً

واملراد : احلكم يف االنتهاء قد خيتلف عن احلكم يف االبتداء        :  املُوجه الثّالث  ـ
ذا املوجه عند فقهاء املالكية أنّ النظر يف النازلة بعد وقوعها قد خيتلف عن النظـر     

يقع فعلٌ خمتلف يف صحته وبطالنـه بـني العلمـاء؛           وذلك بأن   فيها قبل وقوعها؛    
النُ من الفقهاء بصحته بعد وقوعه؛ الشتمال التصحيح على         فيحكم من مذهبه البط   

  .)1(مصلحة أعظم من مصلحة اإللغاء
واألصلُ يف ذلك عند املالكية ما رواه اإلمام الترمذي وغريه عن أم املؤمنني 

أَيما امرأٍَة نكَحت «:  قالصلى اهللا عليه و سلم أنّ رسول اهللا رضي اهللا عنهاعائشة 

                                           
)1( �GDع، : ا'Nّ6«ا����( #&ود ا%P ح��«) :177/ص .( 
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ا ِبغا فَلَهلَ ِبهخاِطلٌ فَِإنْ دا بهاِطلٌ فَِنكَاحا بهاِطلٌ فَِنكَاحا بها فَِنكَاحهِليِر ِإذِْن وي
لَه ِليلَا و نم ِليلْطَانُ ووا فَالسرجتا فَِإنْ اشِجهفَر لَّ ِمنحتا اسِبم ره1(»الْم(.  

 كاح قبلَ وقوعهسلمصلى اهللا عليه و فقد حكم النيبوج ،  ببطالن النوألزم الز
من واقع منهياً ((: ويف تقرير ذلك املعىن والتأصيل له يقول اإلمام الشاطيببدفع املهر بعده؛ 

عنه؛ فقد يكونُ فيما يترتب عليه من األحكام زائد على ما ينبغي حبكم التبعية ال حبكم 
أو نجيز ما ، عليه من مقتضى النهي؛ فيترك وما فعل من ذلكأو مؤد إىل أمٍر أشد ، األصالة

وقع من الفساد على وجٍه يليق بالعدل؛ نظراً إىل أنّ ذلك الواِقع واقَع املكلّف فيه دليالً 
وإن كان مرجوحاً؛ فهو راجح بالنسبة إىل إبقاء احلالة على ما وقعت عليه؛ ، على اجلملة

تها مع دخول ضرٍر على الفاعل أشد من مقتضى النهي؛ فريجع ألنّ ذلك أولَى من إزال
ودليلُ اجلواز أقوى بعد الوقوع؛ ملا اقترن ، األمر إىل أنّ النهي كان دليلُه أقوى قبلَ الوقوع

   .)2())من القرائن املُرجحة
               يقع؛ فإنّ للمسألة ضابطاً أشار إليـه بعـض وال يعين ذلك إقرار كلّ منهي

حرمي لكثرة  شديدةَ الت ،  إذا كانت املسألَةُ ظاِهرةَ املنع ابتداءً     ((:  بقوله "مالقة"فقهاء  
  ا ملقصد الشنافرقوع     ـ: رعمالقولُ بفسخها بعد الو وإنْ كـان يف ذلـك      ،   قَِوي

ا للذّ؛املشقَّةُ واحلَرجريعة وسدا للمصلحة يف ِحفْظ ِنظام الشعيريعة ر.  
، مترددةً بني املنع واجلواز،  فيها ابتدائها مختلَفاًوإنْ كانت املسألةُ يف

 ترجح ـ: الحِتمال معناها املالءمةَ لغرض الشارع واملُنافَرة له معا على حد واحد
الفَسخ ِركقوع وتقوع ، القولُ باإلمضاء بعد الوا إذا كانت يف االبتداء قبل الوأل

إذْ هي من املسائل املترددة بني املالءمة ، الف يف جوازهاضعيفةَ املنع ألجل أنَّ اخل
ألجل ما يف املنع بعد ، فال شك أا بعد الوقوع أضعف يف املنع:  ـ واملُنافرة

                                           
ه�kا  «:  C'ل ا�ّ(���kيّ   ؛)JD � :1102  ،)3/407'ح إ� &�ِ�ّ�، رC@    : ا�J�ّ'ح، &'ب :  ا�ّ(��kّي، آ('ب  )1(

  ٌm7.N #ٌLP qٌ$%P«   ���Cُ�وا «: ×؛ وA)ا��«  p'��5� ا؛ $��'ل     : ؛�ز)'��bا و�9�'�*b :    @8��7& �َA��
�GDا ��7؛ ا�(ُز'�bَ رًا؛ أي�A�ُ ��cا��79وز �&'دّي، : ا»R7.+ُس ا��ا��'�«) :530/ص.( 

)2( ،�ّ>Y']ّا��'ت« ا��ا�+«) :��7 أ$3ً')4/203( ,ا�+�5 �� ��� TB؛ ورا) :1/295.( 
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الوقوع والنقْض ِلما أُبِرم من معىن احلَرج واملشقَّة اللَّذين بِني الشرع على 
  .)1())ِخالفهما

الـراجح يف  : اخلروج عن الـراجح يف النـوازل حمتمـلٌ   : عـ املُوجه الراب  
ما قوي دليلُه؛ ويقابله الضعيف؛ وهو ما ضعف دليلُه من أقـوال أئمـة              : املذهب

ومقتضى نصوص الفقهاء واألصوليني أنّ     ((: ومن غريها؛ قال اهلاليل   : املذهب؛ قيل 
اجح واجب2())العمل بالر(.  

 املفيت قد يضطر إىل اخلروج عن الـراجح يف بعـض            واملراد ذا املُوجه أنّ   
إذا مل جيـد    ((: النوازل إىل الضعيف ألسباب؛ منها ما أشار إليه احلطّـاب بقولـه           

الشخص نصاً يف املسألة يف مذهب إمامه وال وجد من له معرفةٌ مبداركه؛ فالظّـاهر               
ويؤيد هذا مـا قالـه   ، وال يعمل جبهل ،  أنه يسأل عنها يف مذهب الغري ويعملُ عليه       

واحلالل ضالّةٌ مفقودةٌ؛ فيجتهد اإلنسان يف املُتفق عليـه يف         : الشيخ يوسف بن عمر   
، املذهب؛ فإن مل جيد فالقوي من اخلالف؛ فإن مل جيد؛ فينظر اخلالف خارج املذهب             

  .  )3())وال خيرج عن أقاويل العلماء؛ وكذا ينبغي يف كل مسألة واهللا أعلم
ـ      ويعبر ؛ ويـذكرون   ))احلكـم بالـضعيف   (( فقهاء املالكية عن هذا املعىن ب

 حتقّـق و،   املفيت للحكم بالضعيف    أهليةُ ـ: هاجلوازه مجلةً من القيود؛ يأيت يف مقدمِ      
 إىل العمل    إىل اخلروج عن املذهب يف النازلة؛ كأن تلجئ الضرورةُ         ِجحِوالداعي املُ 

 يبعد مأخذه كلّ البعد عـن مـسالك االجتـهاد           به؛ ومل يكن ضعفه شديداً حبيثُ     
  .)4(املعترب

                                           
)1( ،�ّL$�]D�ا�+75'ر ا�ُ+�5ب« ا�«) :204 ـ 2/203.( 
)2( ،��  ). 156/ص: (»D�ر ا�<�W« ا�8
  ).156/ص: (»D�ر ا�<�W«ا�8��، : ؛ وا9D �� �GD_ ا�+�5,)1/33: (»��اهj ا�A-47« ا�.=ّ'ب، )3(
)4(���GDد«ا���ّ[��7=ّ�، :  ا�ا�<��� �]��D«) :2/270( ،وّي: وراT��B، )66/ص: (»ُ&�Y-6��7ّ.7«، وا����

 .)6/325: (»ا�<.� ا�+.R7«ا�Eّرآ[ّ�، 
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هو أنّ اتهد ملا كان ال يقطع بصحة الرأي الذي : واملعىن يف تقرير ذلك
وكان احتمالُ اخلطأ عليه وارداً يف اجلملة؛ جاز له أن ، يعتقده الستناده إىل ظين

ا؛ وليس ذلك من قَِبيل خيرج عنه إىل ما يخالفه من األقوال اليت ال يقطع خبطئه
وهو اشتمال املُراعاة على مصلحة ثبت ، التحكّم املمنوع؛ ألنّ له مرجحاً يف الواقع

وثبوت الرجحان ونفيه إمنا يكون حبسب نظر اتهد يف ، أنّ الشرع يراعي مثلها
  .)1(النوازل

 شِعرة؛       : وذلك معيف ال يعين إلغاءه بالكليبأنّ ترك العمل بالض     قـال ابـن 
 عليـه    بل جيب العطف   ؛ة املرجوح بالكلي  ع حكم قطَاجح ال ي  القضاء بالر ((: العريب

ـ  : صلى اهللا عليه و سلم     لقوله   ؛حبسب مرتبته  ـ ر احلَ وللعـاهِ ،  راشالولد للِف ج؛ر 
ِبِجواحت   ه  فيما كـرِ   رضي اهللا عنه   وهذا مستند مالك  ((: قالمثّ   .))!ودةُي منه يا س
ها ده جتِ  مسائلَ ن فتبي ؛هض أثر عاِروأعطى املُ ،  ليلور الد حليل لظه حكم بالت  ه فإن ؛هأكلَ

على ما ر2()) لكمست(.  
 املذهب  اخلروج عن أصول الفُقهاءـ احتمالُ:  أيضاًومما يلتحق بذلك املعىن

  ـ:  للحاجةوقواعده العامة
ندلس ألهلها  فقهاء أهل األ جتويزـ: ومن فتاوى النوازل اجلارية على ذلك

 التعامل  باملنع من قاضيةٌ املذهبن؛ مع أنّ أصولباالشِتراك يف اللَّنب الستخالص اجلُ
كما ختتلف يف مقدار ما ، ألنَّ األلبان ختتلف يف مقدار ما يخرج منها من اجلنب((؛ به

ن اخلارج فإذا خلطوا ألبام على أجزاَء معلومة مل يكُ، خيرج منها من الزبد والسمن

                                           
)1(����GD6����7 «ا�+���ّ['ط، :  ا+tّاه� ا�����Aا�«) :236/ص(T���B(���7'ط  «����+')�، : ، وراP6 ا����$ّ�GD

  ).181/ص: (»ا�8�9ّ�
)2(�GD�7، :  ا-ّ(»{�'� jهk� ,-( ى�)ا�5-ّ� ا�+'�} �� ا�9 m)�«) :1/82.(  
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بل على اختالف النسبة أو جبهل ، منها من اجلنب على تلك النسبة لكلّ واحد
  .)1())التساوي يف النسبة؛ فصار كلُّ واحد يزاِبن صاحبه؛ واملزابنةُ منهي عنها

اطيبرمحه اهللا وهلم يف توجيه ذلك أجوبةٌ؛ لعلّ من أحسنها ما أشار إليه اإلمام الش 
إالَّ أنَّ لطالب الرخصة يف مسألة اللَّنب هنا مدخالً؛ ألنَّ لكثري من الناس احلاجةَ ((: بقوله

وال سيما ملن كان له اليسري من اللَّنب الذي ال يخرج منه جنب على ، يف اخللط املذكور
 وأيضا فإنَّ، أصل انفراِده وال على وجه االنتفاع به يف بيع أو غريه إالَّ حبرج إنْ خرج

، العادة يف الرعاة أنْ يذهبوا بكثري من مواشي الناس إىل املواضع البعيدة طَلَبا للمراعي
مل يمكنهم فضال عن ، ولو كُلِّفوا عند احللب أنْ حيلبوا لكلِّ واحد ممن له يف املاشية شيء

األلبان بذلك  جواز مسألة خلِط فاقتضى هذا األصلُ... أن يعِقدوا له جبنه على ِحدة
  .)2())القصد

وعدوا ذلك ِمما ، وعلى هذه الفتاوى جرى املتأخرون من فقهاء املالكية
  : "العمليات الفاسية"قال صاحب ، جرى به العمل

  والْخلْطُ ِللزيتوِن ِعنـد الْعـصرِ     
 

ــري  حِة ِللتبــس ــت ِبالن يالزو  
 ـ   و ذُه عمج بِ  ِمثْلُهروٍب الـض  

 

  والْقَسم أَيضاً ِنـسِبي   ،  ِفي ِسكَّةٍ  
 ــاِن آتِ و اللَّب نــب ــا ج ِمثْلُه  

 

  )3(ِلرخصِة الْكُلِّي ِذي الْحاجـاتِ     
املراد ذا املوجه أنّ    : أحكام النوازل تتغير بتغير وقائعها    : امسـ املوجه اخل   

أحكام مبنيةٌ على مصاحل عرفيـة؛ فإـا تتبـدل       النوازل اليت سبقت وتقرر بشأا      

                                           
)1(  ،�L$�]D�ا�+�75'ر ا�+��5ب  «ا�«) :5/215(  ،�ّ>Y']ّوى «، ا��'�)ا&��6  208 ـ  207: (»ا�9Eَ+ُوا� ،

                   #�� %ٍ�Pُآ�4ّ وا zنi؛ آ�Tُ�ْ%ا�� �وه� #&ْzEا�� #�� �-ُ�Nوأ ،�+z)�'�& 4�*ْzُرُؤس ا�� �� jYَxا�� Tُ7& ه�
    ��GDَداُد �����؛  اE��$ '�+& �����P #��( �>َP'�N #&ِEْ��$َ #7ْ5$'�>َ)+ُ���7، : ا��cا&��# ا»  j��$�~ ���� 6�$'8�ّا�

��c2/711: (»ا.(  
)2(  ،�L$�]D�ا�+75'ر ا�+�5ب«ا�«) :5/216(]ّا� ، ،�>Y'»وى')209/210: (»ا�9(.  
  .)145/ص: (»b.69 اcآ7'س«ا�D، ا��ّز )3(
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الفُتيا باحلكم املبين على مدرك بعـد زوال مدركـه          ((بتبدهلا؛ ملا قرره فقهاؤنا أنّ      

وهذا هو القاعدة يف مجيع األحكام املبنية على        ((: قال القرايفّ ؛  )1())خالف اإلمجاع 
ووجدوا األئمة اُألول قـد     ،  قهاءفُ فقد غفل عنه كثري من ال      ؛ل ذلك فتأم.. العوائد

وقد زالت تلك   ،  فأفتوا ِبها .. أفتوا بفتاوى بناًء على عوائد هلم وسطّروها يف كتبهم        
العوائد؛ فكانوا مخطئني خارقني لإلمجاع؛ فإنّ الفُتيا باحلكم املبين على مدرك بعـد             

  .)2())زوال مدركه خالف اإلمجاع

ا هو مسطور  احلرام واخللية والبرية وحنوها مملفظ(( :ومن األمثلة على ذلك
ة اليوم ملالك أنالثّالثُ بناًء على عادة كانت يف زمانه؛ فأكثر املالكي ه يلزم به الطّالق

وتلك العوائد قد ، يفِتي بلزوم الطّالق الثّالث بناًء على املنقول يف الكتب عن مالك
فتأمل ذلك ويظهر لك .. ه باخللية وال بالبِريةزالت فال جند اليوم أحداً يطلّق امرأت

ما عليه هؤالء املُتأخرون من الفتاوى الفاسدة يف هذه األلفاظ ويظهر لك ذه 
املباحث الفرق بني قاعدة الصريح وقاعدة ما ليس بصريح على القواعد 

  .)3())الصحيحة
بسبب تغري ومن أجل ذلك اختلفت فتاوى أتباع املذهب عن فتاوى أئمتهم 

 تأثرياً يف واملناسباتا يدلّ بوضوح على أنّ للظّروف وتبدل األحوال؛ مم، األزمان
صياغة األحكام الشرعية؛ وذلك التأثري إمنا هو يف احلقيقة حتقيق ملناط احلكم 

  .الشرعي وحتصيلٌ ملقاصده اليت شرع من أجل حتقيقها
ما أورده الونشريسي عن مـسألة  ـ : ىنمن فتاوى النوازل اجلارية على ذلك املع   و

تشبه مسألة التضخم اليت طال حوهلا اجلدل يف زمننا املعاصر؛ فقد ذكر أنّ فقهاء طُليطلة               

                                           
)1(�GDا��9وق«ا���ا�ّ�، :  ا«) :3/162.( 
)2(�GDا��9وق«ا���ا�ّ�، :  ا«) :3/162.( 
)3(�GDا��9وق«ا���ا�ّ�، :  ا«) :3/162.( 
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ن أوصى لرجل بدنانري   : ئلواسوِور فيها فقهـاُء    ،  فحالت السكّة إىل سكّة أخرى    ،  عمفش
   وب الوصيأوصـى   ،  املُوصية يف السكّة اجلارية يوم مات       قرطبة؛ فأجابوا بوج مثّ . ال يوم

ومتـادى  ،  فاستحالت السكّة ،  لو اكترى داراً لكلّ شهر بكذا     : ذكر كالم املتيطي ونصه   
وكانت السكّة اليت استحالت أحسن من القدميـة        ،  املُكتري يف السكىن حىت مضت مدةٌ     

 احلادثة؟ فقال   اليت عقد عليها الِكراء؛ فهل جيب للمكِري على املكتري من القدمية أو من            
ة لبعض على بعـض     كما ال حج  ،  له من السكّة القدمية اليت عقد عليها الِكراء       : ابن سهل 

هـذا يف   :  على األصول سواه؛ قيل    وال جيوز ،   غري هذا  وال حيتمل النظر  ،  بغالٍء أو رخصٍ  
ا الفاسدحيح؛ وأمالصعليه عبد احلق ور فنص1( يف نكته أواِخر الد(.  

وي يف عوائد الناس وأحـواهلم؛      كلما جتدد النظر الفقهي الس    (( ـ: وهكذا
أحاط الفقهاُء حبدود املنافع واملفاسد وما يفضي إليها من وسائل؛ ألنّ هناك مصاحل             

  ومفاسد كثريةً تتأثّر   ّـلّم       ِر باختالف األحوال وتغيها وسر أوضـاعغيالظّروف؛ فت 
  .))وتقديراً مناسباً، ضررها؛ مما يستدعي نظراً جديداً ويتغير نفعها أو، أولوياِتها

املـراد  : االحتياط يف النوازل ينبغي أن يكـون وسـطاً        : دسـ املوجه السا  
احلكم على النازلة مبقتضى ما تؤول إليه من صـالح أو           : باالحتياط يف هذا املوجه   

صاد؛ دون اإلغـراق  فساد؛ غري أنّ ذلك ينبغي أن يكون على سبيل التوسط واالقت          
  .يف العمل باالحتياط
اطيبود ((: قال الشاس على املعهرجة هو الذي حيمل الناملُفيت البالغُ ذروةَ الد

وال مييلُ ِبهم إىل طرف ، الوسط فيما يليق باجلمهور؛ فال يذهب ِبهم مذهب الشدة
... جاءت به الشريعةُوالدليل على صحة هذا أنه الصراطُ املستقيم الذي ، االحنالل

                                           
)1(�GDا  : ،�ّL$�]D�ر ا�ُ+�5با�+75«ا�'« 
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فإذا خرج عن ذلك يف املُستفتني خرج عن قصد الشارع؛ ولذلك كان ما خرج 
  .)1())عن املذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخني

وملا كان اإلغراق يف منع الذّرائع آيلٌ يف اجلملة إىل حرمان املكلّفني من بعض 
منع سداً للذّريعة جيب فتحه (( أنّ ما املصاحل اليت حيتاجوا؛ فقد قرر الفقهاء

؛ وبناًء على ذلك؛ فال مينع املكلّف من اإلقدام على الزواج »للمصلحة الراجحة
وكذلك طلب العلم إذا كان يف طريقه مناكر «خمافةُ الوقوع يف الكسب احملرم؛ 

على إقامتها وإقامةُ وظائف شرعية؛ إذا لَم يقدر ، وشهود اجلنائز، يسمعها ويراها
إال مبشاهدة ما ال يرتضى؛ فال يخِرج هذا العارض تلك األمور عن أصوهلا؛ ألنها 

وهو املفهوم من مقاصد الشارع؛ فيجب فهمها حق ، أصول الدين وقواعد املصاِلح
  .)2())الفهم

إنّ الـشريعة كمـا     ((: ويف تقرير ما يقرب من ذلك املعىن يقول ابن عاشور         
قد عمدت إىل ذرائع املصاِلح ففتحتها؛ بأن جعلـت هلـا حكـم             .. ذرائعسدت  
وهذه املسألة هي امللقّبةُ يف     ،  وإن كانت صورتها مقتضيةً املنع أو اإلباحةَ      ،  الوجوب

          إال به؛ فهو واجب الواجب ول الفقه بأنّ ما ال يتموهـي امللقّبـة يف الفقـه       ،  أص
  .)3())باالحتياط

                                           
)1( ،�ّ>Y']ّا��'ت« ا��ا�+«) :4/258.( 
)2( ،�ّ>Y']ّا��'ت« ا��ا�+«) :4/210.( 
 ).369/ص: (»��'Nُ% ا�ّ[�$65 ا���67ّ«ا&ُ# )'��ر، ) 3(
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: )1(املقلّد يف اختالف األقوال عليه مثلُ ما على املفِتي :ـ املوجه الثّامن
املراد ذا املُوجه أنّ املقلّد مطالب شرعاً بسؤال أهل العلم عندما ترتل به نازلةٌ ال 

وإن ، يعلم حكمها؛ فإن سأل أكثر من عامل واتفقت أجوبتهم؛ فعليه العمل بذلك
  .اختلفوا؛ فعليه العملُ بنوٍع من الترجيح

ألنّ حاصل األمر مع القول بالتخيري أنّ للمكلَّف أن يفعل إن (( ،وال يتخير
ويترك إن شاء؛ وهو عني إسقاط التكليف؛ خبالف ما إذا تقيد بالترجيح؛ فإنه ، شاء

  .)2())وال مسقطاً للتكليف، متِبع للدليل؛ فال يكون متبعاً للهوى
 ،تقاد املُستفيت يف الذين أفتوه أيهم أعلمواألكثر على أنّ الترجيح يكون باع

إذا تعارضت األقوال على ((:  ويترك قول من عداه؛ قال الشاطيب،فيأخذ بقوله
ومل يتبني له األرجح من العاملني بأعلمية أو غريها؛ فحقّه .. املقلد يف املسألة بعينها

 تقليده دون اآلخر؛ فإن الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبين له األرجح؛ فيميلَ إىل
أقدم على تقليد أحدمها من غري مرجح كان حكمه حكم اتهد إذا أقدم على 

  .)3())العمل بأحد الدليلني من غري ترجيح؛ فاملثاالن يف املعىن واحد
أنّ فتاوى املُجتهدين بالنسبة إىل العوام كاألدلّة : ومن املعاين املُلتِحقة بذلك

أنّ ((:  ـ كما يقول الشاطيب ـ والدليل عليه، لنسبة إىل اتهدينالشرعية با
وجود األدلّة بالنسبة إىل املُقلِّدين وعدمها سواٌء؛ إذ كانوا ال يستفيدون منها شيئاً؛ 

وقد قال ، وال جيوز ذلك هلم البتة، فليس النظر يف األدلّة واالستنباطُ من شأِنهم
؛ واملقلِّد غري عاِلم؛ فال يصح )4 (﴾ذكر إن كنتم تعلمون  فسألوا أهل ال﴿: تعاىل

                                           
)1(�GD)6 ا�67ّ8�9«:  ا�ُ��(67ّا�+$�Jُا� «) :14/245.( 
)2(�GDا  : ،�ّ>Y']ّا��'ت«ا��ا�+«) :و�' &5%ه')4/134 ،.  
)3(�GDا  : ،�ّ>Y']ّم«ا�'W)(ا�«) :1/293.( 
 ).07: ( اDc<7'ء، ا�6$)4(
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وإليهم مرجعه يف أحكام الدين على اإلطالق؛ فهم إذاً ، له إال سؤالُ أهل الذّكر
  .)1())وأقوالُهم قائمةٌ مقـــــام الشارع، القائمون له مقام الشارع

م له مبرتلة رأيه فيها بالنسبة وهذا املعىن يفيد منه املُفيت يف النوازل؛ فإنه معِل
ملن يستفتيه؛ فال يقدم على تقرير حكم بشأا حىت يعطي نظره حاجته من الوقت 

  .وتقليب الفكر
األمي د النيبدنا حمموعلى آله وصحبه الطّاهرين، هذا وصلّى اهللا على سي ،

وسلّم ،  إىل يوم الدينوالتابعني هلم بإحسان، واألئمة املهديني، واخللفاء الراشدين
  ...تسليما دائما مباركاً إىل يوم الدين

                                           
)1( ،�ّ>Y']ّا��'ت« ا��ا�+«) :4/293(TBرّد ا�+.('ر«ا&# )'&%$#، : ؛ ورا«) :3/346.( 
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وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد وعلـى         ،  احلمد هللا رب العاملني   
  : أما بعد، ىل يوم الدينآله وصحبه وتابعيهم بإحسان إ

فإن النوازل والفتاوى واألجوبة واملسائل أمساء ملـسمى واحـد يف غالـب             
  . ومنهم الفقهاء املغاربة، استعمال الفقهاء

فهذه األمساء تتعاور يف عناوين كتبهم يف الفتوى دون الـنص منـهم علـى           
  . أو يوقف على ذلك من خالل مطالعتها، اختالف يف موضوعها

 هذه األمساء تتردد يف كتب الفقه والنوازل بصيغ خمتلفة للداللة على            كما جند 
، وأجوبـة ااصـي   ،  فتاوى ابن عرضـون   : وهكذا جندهم يقولون  . مسمى واحد 

وال خيرج يف كل    ،  فالكل شيء واحد عندهم   ،  ومسائل ابن رشد  ،  ونوازل ابن احلاج  
  .سؤالمهما كانت طبيعة ال، وجواب املفيت، األحوال عن سؤال السائل

اإلخبار عن حكـم    ((: واإلفتاء هو ،  والفتوى والفتيا هي القول الذي يفىت به      
والقيد األخري يفيد يف إخراج حكم احلاكم عند        . )1())شرعي ال على وجه اإللزام    

وال حاجة إليه عند مـن      . إخبار عن حكم شرعي على وجه اإللزام      : من عرفه بأنه  
  .)2(كالقرايف، كم إنشاء ال إخباريرى أن القضاء ال يدخل يف احلد؛ كون احل
، لكنها حتصل من املفيت من جهة القـول       ،  والفتوى بالقول هو األمر املشهور    

  .  )3( صلى اهللا عليه و سلمفاملفيت قائم يف األمة مقام النيب . واإلقرار، والفعل
                                           

 .م، دار ا��J9، د�[1992X. 3ط. 32ص1��اهj ا�A-47 �[�ح �*(g �W-47 �-.='ب ج) 1(
)2 (�GDا :�L9D X&'Lا� TB�+ا�. 
)3 (�GDج: ا �>Y']-� ا��'ت�م دار ا�+6��5، &�7وت2004. 6ط. 595وص597ص4ا�+. 
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إذ ،  وبناء على ما سبق التنبيه إليه فإن هذا التعريف هو تعريف للنوازل أيضا            
  . ق بني االمسني يف االستعمالال فر

أن النوازل ختـتص    : وميكن القول إذا رمنا التمييز بينهما والتدقيق يف العبارة        
أما الفتاوى فتشمل سؤال الناس     ،  فتقتصر على الوقائع احلادثة   ،  باحلدوث والوقوع 

فتكون املـسائل عبـارة عـن       ،  سواء حدثت أم مل حتدث    ،  عن األحكام الشرعية  
  .تفريعات وفروض

، وإذا تصفّحنا يف الكتب اليت تناولت الفتوى وأركاا وشـروطها وآداـا           
أو تلك اليت ذكرا مع غريها من املباحث ككتب        ،  سواء منها اليت استقلت بذكرها    

عرفنا أن الفتوى ليست جمرد     ،  أصول الفقه اليت يعد باب الفتوى من أركان أبواا        
فهي معروضة يف هذه الكتب املتخصـصة       وإمنا هي نظر واجتهاد     ،  إجابة عن سؤال  

  .على هذا األساس ال غريه
: ففي مثل هذه الكتب جند الفتوى تقوم على أركان ال تكون إال ا وهـي              

فإذا ذكرت فيها صفات املفتني وجدناها مطابقة ملا يذكر         ،  املفيت واملستفيت والفتوى  
دها مطابقة ملراتب  واألمر فيها كذلك إذا ذكرت مراتبهم إذ جن       ،  يف شروط االجتهاد  

  .اتهدين

وإذا تأملنا يف أحكام الفتوى فيها تيقنا أنها تتعلق مبا يتعلّق به االجتهاد مـن               
  .املسائل واألحكام

والفتوى ببيان أركاا وشروطها وأحكامها ترتسم كثري من احلـدود الـيت            
إال . زلوهي من حدود النظر يف النـوا      ،  حتفظ ا من جهة الوجود ومن جهة العدم       

أنّ التعرض هلا على ما هي مرسومة عليه يف كثري من كتب التراث علـى سـبيل                 
خاصة إذا غابت األذن الالقطة والعني املتفحصة       ،  االجترار قد يبدو تعرضاً متكلّساً    

وال حىت تـسكني آالمنـا      ،  فهو عندئذ ال يساعد يف عالج أدوائنا      ،  والذّكاء الوقّاد 
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 هلا بالتبسيط واإلرسال الذي يـشوب بعـض كتـب           كما أن التعرض  . وأوجاعنا
فال طائل من ورائه وال جدوى من التعويـل         ،  حىت ال نقول الكثري منها    ،  املعاصرين

فهو أشـبه حبركـة الولـدان وتلميـع         ،  وعلى ما فيه من احلركة والتلميع     . عليه
  .األحداث

 ما أحملنا إليه    أما إذا حاولنا التخفّف والتحرر من سلطان العوائد اليت جترنا إىل          
وقعنا على اكتشاف نصوص أعالم فيما له عالقة بالنظر يف          ،  حبكم النشأة والعشرة  
تبدو من خالهلـا حـدود النظـر يف         ،  من املشرق واملغرب  ،  النوازل لعلماء مميزين  

. وتزهو بإدراكها املهج والعقول   ،  النوازل دقيقة عميقة حية تالمس شغاف احلقائق      
 تناوله من خالل قراءة يف بعض نصوص املغاربة الـيت حوـا            وهذا ما أزعم حماولة   

  . كتبهم وتناقلتها روايام
، اليت جيب على أولياء األمور رعايتـها      ،  واإلفتاء من اِخلطط الدينية الشرعية    

ومثل رعايتهم ملا يتحقـق بـه       ،  مثل رعايتهم ملا تقوم عليه محاية البالد من األخطار        
واإلخالل حبدودها بالتقصري يف رعايتها     ،  ن حفظ الدين  فحفظُها م . العدل بني الناس  
  . )1(تفريط يف الدين

، تصفُّح أهل العلم والتـدريس ((:  ـ  كما يقول ابن خلدون ـ  فلويلّ األمر
ومنع من ليس أهالً هلا وزجره؛      ،  وإعانته على ذلك  ،  ورد الفتيا إىل من هو أهلٌ  هلا       

فتجب عليه مراعاتها؛ لئالَّ يتعرض لذلك من       ،  مألنها من مصاحل املسلمني يف أديا     
اسِضلَّ النبأهٍل في 2())ليس له(.  

غري أن هذه الرعاية السياسية مهما كان شأا وحاهلا ال يصلح معها أو دوا              
الذي من  ،  غياب الزاجر النابع من النفس عند املقدم على التصدي ملا ليس له بأهل            

                                           
)1 (�GDون ص: ا%-g #&� 6�%�+220 ـ 218ا�. 
 .220ا�+�%�g #&� 6-%ون ص) 2(
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، خاطرة باإلقدام على ما يضلّ به املستهدي ويضلّ به املسترشد         شأنه أن مينعه عن امل    
  .)1(أجرأكم على الفتيا أجرأكم على جهنم: ويف األثر

وليس فيما ذكره ابن خلدون أو ما يذكره غريه من العلماء ما يفهم منـه أن     
لويلّ األمر التحكّم فيما يدخل يف اختصاص املفيت أو ما يؤثّر على سري هذه الوظيفة               

لدينية؛ ألن مثل هذا التحكّم إن وقع منه فهو خيانة عظيمة ملا استأمن عليه وإفساد               ا
إذ ال طاعـة    ،  كما هو كذلك يف حق املفيت إن اسـتجاب وأذعـن          ،  ملا أُمر حبفظه  

  .ملخلوق يف معصية اهللا
وما مثل هذا املتحكّم إالّ كمثل آكل مال اليتيم يأكل يف بطنه نارا لكـه؛               

املناقض ملقتضيات السياسة احلكيمة إمنا يزرع أسباب نقـض أركـان           ألنه بتصرفه   
  .الدولة اليت ينتمي إليها وإضعافها وهو حيسب أنه حيسن صنعا

سرية : أما محاية الفتوى واإلفتاء من جهة االختصاص فيكون بعدة أمور منها          
، هوطبيعة التعليم الذي تلقّـاه علـى أصـول        ،  املفيت وأخالقه اليت تلحظها األبصار    

باإلضافة ،  ونصوص وأصول وقواعد وفروع الشريعة ومدوناا اليت هي حكَم عليه         
فإن أفلت  . إىل الرقابة الشرعية من قبل نظرائه اليت ال تغفل وال تسكت على احنرافه            

وألن املفيت يوقّع عن اهللا     . فلن يفلت منه مع تعاقب الزمان     ،  من هذا وغريه يف زمانه    
والشريعة عامة ومستمرة لصالحها لكـل زمـان        ،  شريعتهبنسبة ما يصدر عنه إىل      

وال تؤثر  ،  فهي حمفوظة مصانة  ،  فإنّ الشريعة تنفي ما ينسب إليها من اخلبث       ،  ومكان
خبالف ما يتلفّظ به البعض بـوعي أو        ،  عليها املؤثّرات غري املعتربة فيها مهما كانت      

  .دونه
إال القيـود   ،  لّ قيـد  هذا وقد ظل اإلفتاء يف املغرب اإلسالمي مطلقا من ك         
فال حجر للـسلطة    ،  الشرعية واألخالقية اخلاصة بأصوله وقواعده وشروطه وآدابه      

                                           
)1 (�GDون ص: ا%-g #&� 6�%�+220ا�. 
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فكلّ من بلغ مبلغا من العلم وحاز علـى مـا    ،  وال تدخل هلا يف شؤونه    ،  على املفيت 
وأنس من نفسه القـدرة علـى إفتـاء    ، يلزم من مؤهالت يرتقي ا إىل هذه الرتبة 

فكان هذا عامال من عوامل توسع التأليف فيهـا         ،  ناس مبا يراه  له أن يفيت ال   ،  الناس
أما يف املشرق اإلسالمي فقد خضع اإلفتـاء للتقـنني          . واالعتناء ا يف هذه البالد    

حبيث تسند إىل أشخاص بالتعيني     ،  ومنصبا من مناصب الدولة   ،  واعترب وظيفة رمسية  
، فتاء اإلرسال فال يقيد بقيود    واألصل يف اإل  . ومل يبقوا عليه مرسال   ،  من قبل السلطة  

ويكفي يف سياستها يف رأيي ما أشار إليه ابن خلدون          . )1(وال خيضع لتنظيم أو تقنني    
  . املذكور آنفا

ولقد مسعت الكثري من دعوات الـداعني إىل اقتفـاء أثـر أهـل املـشرق            
زعما من  ،  باستحداث منصب للفتوى ودار هلا يف بالدنا على النمط السائد عندهم          

  . حاب هذه الدعوات أن ذلك سيقضي على الفوضى احلاصلة يف الفتوى عندناأص
وإىل حد تسطري هذه األحرف مل يظهر يل أي وجه فائدة ملا يدعون إليه؛ ألنّ               

سواء نصب  ،  الناس يف الغالب ينجذبون إىل من هو حملّ ثقة عندهم ألخذ دينهم عنه            
 يف نظرنا   ،  بني يف ثقتهم تلك أم خمطئني     وسواء كانوا مصي  ،  رمسيا لإلفتاء أم مل ينصب    

وليس بالضرورة أن يكون ذلك مرتبطا مبوقفهم من السلطة الـيت       . أو يف نظر غرينا   
ولقـد  . وميكن للمرء أن يالحظ هذا ويدركه بنفسه. نصبته أو مبوقف املُنصب منها   

ة خربت شيئا من هذا يف البالد اليت تأخذ بنظام تنصيب املفـيت الرمسـي كـسوري               
حيث ترى الكثري من الناس هناك منصرفني يف استفتائهم إىل من يثقـون يف              . ولبنان

وال يرجعون يف ذلك إىل من  ينـصب         ،  علمهم ودينهم دون اعتبار آخر يف الغالب      
وال ترى من أكثر هؤالء املستفتني مواقف سلبية جتـاه وطنـهم أو             . رمسيا لإلفتاء 

  .دولتهم
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ن منه هو تعليم الدين الصحيح للنـاس علـى          والذي أراه عالجا ملا يشكو    
وأن يكون  ،  وبكل الوسائل املتاحة  ،  وعلى أصوله ومناهجه الصحيحة   ،  أوسع نطاق 

فذلك الدين وتلك األصول واملناهج هي اليت       . للدولة الدور األساسي يف كل هذا     
ن حمصنة م ،  عاشت ا أمتنا وبالدنا القرون الطويلة يف استقرار وأمان ووحدة ووئام          

  .مرحبة بكلّ قادم مفيد هلا ولو من الصني، كل وافد يعلن أو يضمر هلا السوء
فهذا التعليم السليم من شأنه تثقيف الناس ثقافة تؤهلهم حلسن التعامل مـع             

والتمييز بني من يصلح    ،  دينهم وأخذه من مآخذه الصحيحة ال من ذيوله وشكلياته        
فالـذي ال   ،  لشيء فرع عن تصوره   واحلكم على ا  ،  الستفتائه ومن ال يصلح لذلك    

ميلك مثل هذه الثقافة ال يسأل أو ال يعرف عما يسأل أو ال يعرف كيف يسأل أو                 
  .وإمنا شفاء العي السؤال، فيبقى على عيه، ال يعرف من يسأل

واحلقيقة أن الكثري من العلم إمنا بين على السؤال واملسائل فبعد عصر النبوة استمر              
كلّهم أهل فتيا    رضي اهللا عنه    ل فقهاء الصحابة عن دينهم ومل يكن الصحابة         الناس يف سؤا  

وال كان الدين يؤخذ عن مجيعهم وإمنا كان ذلك خمتصاّ باحلاملني للعلم مبا تلقّوه من النيب                
  . )1(رضي اهللا عنه  أو ممن مسعه منهم ومن عليتهمصلى اهللا عليه و سلم 

اء وإجابة الناس يف املسائل والنوازل اليت       وكان بعض الصحابة يكثر من اإلفت     
ومثاله ما ذكر ابن حزم أن أبـا بكـر بـن            ،  يلقون ا عليهم حىت اشتهروا بذلك     
  .)2( يف عشرين جملّدارضي اهللا عنهيعقوب مجع فتاوى عبد اهللا بن عباس 

وبقي األمر كذلك يف التابعني كاحلسن البصري وابن شهاب الزهري وحممد           
واستمر مع تعاظم العمران وظهور     . )3(رضي اهللا عنه  ومي وغريهم   بن مسلمة املخز  

والزم . املدارس الفقهية ومتكُّن االستنباط واكتمال الفقه وحتوله إىل صناعة وعلـم          
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ذلك التطور منذ البداية وقوع االختالف فيما بني السلف واألئمة مـن بعـدهم               
السنة وما نصبه الـشارع     ملا يقتضيه استخراج الفقه من الكتاب و      ،  وقوعا ضروريا 

فالنصوص بلغة العرب وفيما تقتضيه ألفاظها لكثري من معانيهـا          ،  ملعرفتها من األدلة  
وتتعـارض يف األكثـر     ،  والسنة خمتلفة الطّرق يف الثبوت    ،  اختالف بينهم معروف  

واألدلة من غري النصوص خمتلَف     ،  وهو خمتِلف أيضا  ،  أحكامها فتحتاج إىل الترجيح   
وقائع املتجددة ال تسعها النصوص فما كان غري ظاهر يف املنصوص يحمل            وال،  فيها

  .)1(وهذه كلّها إشارات للخالف، على املنصوص ملشاة بينهما
على  ـ  خاصتهم وعامتهم ـ  وكان من نتيجة هذا التطور الطبيعي استقرار الناس

ودرس ،   اهللا عنـه     رضيتقليد أئمة االجتهاد األربعة؛ أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد          
فاستحالت ،  فالعلوم صارت صناعة وكثر تشعب االصطالحات فيها      . املقلّدون ملن سواهم  

حيث أصبح من الصعب أو املستحيل      ،  على األعمار أن تسعها حىت ولو يأت هلا العقول        
ورأيه بل قد يكون هذا سببا قويا للريبة يف عقله          ،  التسليم ملن ادعى أو ملن ادعي عنه ذلك       

  .)2(ودينه واحلذر واالحتياط من مسلكه
وِلما كان لإلفتاء والنظر يف النوازل من املكانة عند أئمة املـذاهب األربعـة              

 ـ  حىت بلغ ما تكلّم فيه اإلمام مالك، كثر منهم االعتناء به، وأتباعهم من اتهدين
مر اإلشـبيلي  ومجع أبو بكر املعيطي وأبو ع، من املسائل سبعني ألف مسألة ـ  مثال

  .)3(فتاويه يف مائة جزء
وإذا كان أئمة االجتهاد قد نظَروا فيما اعترضهم من نوازل ووقائع بناء على ما              

فإم بلغوا يف تقرير هذه األصول إىل حد من النضج مل يظهر له             ،  قرروه أوالً من أصول   
رت ومقتضى العادة أن تنحصر األصـول والقواعـد كمـا احنـص           ،  يف الواقع مزيد  

  . وتتوسع الفروع واملسائل بتوسع النوازل والوقائع، النصوص
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وملّا كان فرض الوقت االعتناء بالنظر يف النوازل لتعلّقه ببيان احلكم الشرعي            
وكان حـال االطمئنـان إىل صـحة        ،  الذي حيتاج إليه املكلّف وال حيتمل التأخري      

ى االستناد إليها عند النظـر يف  األصول املقررة ملذهب اإلمام اتهد حبيث يعول عل       
الذي مقتضاه أنه مهد هلذا     ،  وقد بلغ صاحبها رتبة االجتهاد املطلق املستقل      ،  النوازل

فإن االنصراف عما مهد به وإعادة البحث فيه مـن          ،  النظر له ولغريه ذا األساس    
ـ   ،  جديد للنظر يف النوازل الحقا بناء على ما ينتج عن هذه اإلعادة            ن هو عزوف ع
وتقـويض لبنياـا    ،  فضيلة االشتراك يف تواصل جهد آخر هذه األمة جبهد أوهلـا          

  .العلمي
أما املنهج السليم الذي صار إليه اتهدون من كل مذهب بعـد تـسليمهم         

كما قال ابـن   ـ  يلجأون، أم إذا احتاجوا إىل النظر يف النوازل، بأصول إمامهم
اق وتفريقها عند االشتباه بعد االسـتناد إىل  تنظري املسائل يف اإلحل((إىل  ـ  خلدون

وصار ذلك كلّه حيتاج إىل ملَكَة راسخة يقتدر        ،  األصول املقررة من مذهب إمامهم    
ا على ذلك النوع من التنظري أو التفرقة واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا              

  . )1())وهذه امللكة هي علم الفقه هلذا العهد
ا هو التخريج الفقهي الذي استمر به النظـر يف النـوازل         وما أشار إليه هن   

يعتمد على ختريج حكم النازلة اليت ال يوجد نـص         ،  وهو فرع عن القياس   ،  وازدهر
أي ختـريج   ،  لإلمام صاحب املذهب فيها على مسألة تشبهها قد نص عليها اإلمام          

عمـل بـه يف     ويستعمل إلثبات متاثل املسألتني على ما يشبه ما ي        ،  الفرع من الفرع  
وقد يكون ختريج حكـم النازلـة   . القياس إلثبات العلة اجلامعة بني الفرع واألصل     

تنسب إىل اإلمام لكوا خرجت بطريق االستقراء على  ـ  أو قاعدة ـ  على أصل
أي يكون ختريج األصول على الفروع املنـصوص عليهـا مث           ،  فروعه مما نص عليه   

هذا النوع من االجتهاد يقـوم بـه جمتهـد          و. يكون ختريج الفروع اجلديدة عليها    
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وهو الذي يتوفر على شروط االجتهاد لكنها قاصـرة         ،  التخريج املنتسب للمذهب  
  .)1(عن بلوغ رتبة اتهد املطلق

وكثري مما نراه اليوم من اضطراب يف الفتوى يرجع إىل عدم استيعاب هـذا              
فترى من صور اجلهل    . التطور يف النظر الفقهي وحدوده يف كل مرحلة من مراحله         

املركّب الذي خيرج من هذا القالب ما خيجل من رؤيته العقالء فضال عن التعوذ من               
ولوال حرمة الدين ألشفقوا على أصحابه وهم يعتلـون         ،  إصابتهم بشيء من رذاذه   

  .الكراسي واملنابر وتصدح ذيام احلناجر
ومنهم من  ،   األدلة فترى منهم من حياكي يف تصرفه تصرف اتهد املطلق يف         

ومنهم من حياكي فيه تصرف جمتهـد       ،  حياكي فيه تصرف اتهد املرجح يف األقوال      
ومنهم من خيلط من ذلك كلّه ويلفّق ما ال ميكن وصفه           ،  الترجيح يف نصوص األئمة   

  .نعوذ باهللا من ذلك ونسأله الستر، وشر الفضائح ما لِبس لبوس الدين، إال باجلنون
روط االجتهاد املقيد ومقدارها بالنظر إىل املراحل اليت مير         وميكن ضبط ش  

هدا مطلقا وأحواله فيها سواء استقر على حال منها         تعليها طالب العلم ليصري جم    
 والـشاطيب يف  )2( وهذا ما حاول بيانه القرايف يف فروقه.فوقهايأو ارتقى إىل ما    

  :  فطالب العلم له أحوال)3(موافقاته
ن يشتغل مبختصر من خمتصرات مذهبه ورغم اعتمـاد هـذا           أ: حلالة األوىل ا

املختصر يف املذهب إال أن يف عباراته ما هو مطلق يفتقر إىل قيود مذكورة يف غـريه                 
. وفيها ما هو عام يفتقر إىل خمصصات مذكورة يف غريه كذلك          ،  من مصادر املذهب  

ا تعليميـا   وإذا كان هذا الكتاب املختصر يف املذهب كذلك وصلح أن يكون كتاب           
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ميكّن مـن تـصوره ومعرفـة    ما فقه فيه حبفظه وفهمه الشتماله على ت يف ال ئللمبتد
إال يف  ،  فإنه حيرم عليه أن يفيت مبا فيه وإن أجاده حفظـا وفهمـا            . مقاصده عموما 

وأا ال حتتاج إىل معىن آخر من كتاب آخر         ،  مسألة يقطع فيها أا مستوعبة التقييد     
وتكون هي  ،  وال نقصان ،  ن حيتاجها على وجهها من غري زيادة      فيجوز له أن ينقلها مل    

ول عنها ال أا تشبهها وال خترج عليها بل ال بد أن تكون مطابقة              ئعني الواقعة املس  
أو ختصيص أو تقييد    ،  متاما حرفا حبرف؛ ألنه قد يكون هناك فروق متنع من اإلحلاق          

  .مينع من الفتيا باحملفوظ فيجب الوقف
 أسبابه  عن هذه املرحلة يتنبه عقله إىل النظر فيما حفظ والبحث           ورمبا بدأ يف  

لكن هـذا الـشعور ال      ،  بفعل ما ينقدح له من شعور مبعىن ما هو منشغل بتحصيله          
 له مفصال يف بعض املسائل أو أطراف منـها يف           اوإن بد ،  يعول عليه فهو جممل بعد    

فريفـع  ،  تناسب مع مرتبته  وواجب املعلم يف هذه املرحلة إعانته مبا ي       . بعض األحيان 
مثبتا قدمه شـيئا  ، ويوجهه إىل طريقة إزالتها، عنه ما يعرض له من أوهام وإشكاالت     

ومؤدبا له مبا يقوم املنهج الـسليم       ،  ومشجعا له ومؤنسا يف مواجهة املثبطات     ،  فشيئا
  .للنظر والبحث

فهذا الطالب يف هذه املرحلة ال ميلك نظرة واضحة كاملة عـن مـوارد              
مع ما جيده من املعاناة طمعـا يف إدراك         ،  مها ومقاصدها كَيعة وأصوهلا وحِ  الشر
ه االجتهاد حىت يف املسائل اليت ينظر فيها نظـرا          نوواضح أنه ال يصح م    . ذلك

 . ألنه مل يسلس له بعد سند االجتهاد مبا ينشرح له الـصدر            ؛يعتقد أنه مستوعبا  
وإال ضـل وأضـل     ،  يـد وما دام هو كذلك جيب عليه الكف واالكتفاء بالتقل        

  .والعياذ باهللا
أن يتسع حتصيله يف املذهب حبيث يطّلـع مـن تفاصـيل            : احلالة الثانية 

الشروح واملطوالت على تقييد املطلقات وختصيص العمومات املشار إليهـا يف           
ولكنه مع ذلك مل يضبط مدارك إمامه ومستنداته يف فروعه ضبطا           . احلالة األوىل 
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فهذا جيوز له أن    ،   اجلملة من أفواه طلبة العلم ومشاخيه      بل مسعها من حيث   ،  متقنا
، يفيت جبميع ما ينقله وحيفظه يف مذهبه اتباعا ملشهور ذلك املذهب بشروط الفتيا            

: وال يقول ،  ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست يف حفظه ال خيرجها على حمفوظاته           
، وأدلتـه ، ارك إمامههذه تشبه املسألة الفالنية؛ ألن ذلك إمنا يصح ممن أحاط مبد 

ونسبتها إىل  ،  ومعرفة رتب تلك العلل   ،  وعلله اليت اعتمد عليها مفصلة    ،  وأقيسته
، وهل هي من باب املصاحل الضرورية أو احلاجية أو التحسينية         ،  املصاحل الشرعية 

وهل هي من باب املناسب الذي اعترب نوعه يف نوع احلكم أو جنسه يف جـنس                
صاحل املرسلة رتبة أم من قبيل ما شهدت هلا أصول          احلكم؟ وهل هي من أدىن امل     

الشرع باالعتبار إىل أن علت رتبتها؟ أو هي من باب من أبواب القياس كقياس              
الشبه أو قياس الداللة مثال؟ إىل غري ذلك من تفاصيل األقيسة ورتب العلـل يف              

  . نظر اتهدين يف الشرع
ج على أصول إمامه نسبته     روسبب ما سبق بيانه أن الناظر يف مذهبه واملخ        

والتخريج ،   وإمامه كنسبة إمامه إىل صاحب الشرع يف اتباع نصوصه         هإىل مذهب 
فكما أن إمامه ال جيوز له أن يقيس مع قيام الفارق ألن الفـارق              ،  على مقاصده 
والقياس الباطل ال جيوز االعتماد عليه فكذلك هو أيضا ال جيوز           ،  مبطل للقياس 

اصد إمامه فرعا على فرع نص عليه إمامه مع قيام الفـارق            له أن خيرج على مق    
وتفاصـيل أحـوال    ،  لكن الفروق إمنـا تنـشأ عـن رتـب العلـل           ،  بينهما
وكذلك إذا كان إمامه قد اعترب مصلحة ساملة من املعارض لقاعـدة            …األقيسة
فرع فيه عني تلك املصلحة لكنها معارضة بقاعدة أخـرى أو  هو وقع له فأخرى  

أو تكون مصلحة إمامه الـيت      ،   عليه التخريج حينئذ لقيام الفارق     بقواعد فيحرم 
ولكنها من باب احلاجيـات     ،  ثلهامب من باب الضروريات فيفيت هو       ااعتمد عليه 

ولعـل إمامـه    ،  أو التحسينيات وهاتان ضعيفتان مرجوحتان بالنسبة إىل األوىل       
ـ   ،  وال خصوص هنا  ،  راعى أمرا خاصا يف اعتباره تلك املصلحة       صل ومـىت ح

كما أن إمامه لو وجد صاحب الـشرع  ، التردد يف ذلك والشك وجب التوقف  
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قد نص على حكم ومصلحة من باب الضروريات حرم عليه أن يقيس عليه مـا           
 فكذلك هذا املقلـد   ،  هو من باب احلاجيات أو التحسينيات ألجل قيام الفارق        

، ابط لـه  والـض ،  ته إليه يف التخريج كنسبة إمامه لصاحب الشرع       ب ألن نس  له؛
جوزا فارقا جيوز أن يكون معتربا حـرم        مىت  وإلمامه يف القياس والتخريج أما      

وال ،  وال جيوز القياس إال بعد الفحص املنتهي إىل غاية أنه ال فارق هناك            ،  القياس
وهذا قدر مـشترك فيـه بـني اتهـدين          ،  وال مانع مينع من القياس    ،  معارض

، جوز املقلد يف معىن ظفـر بـه يف فحـصه          فمهما  ،  واملقلدين لألئمة اتهدين  
فال جيوز التخريج   ،  واجتهاده أن يكون إمامه قصد أو يراعيه حرم عليه التخريج         
         حينئذ إال ملن هو عامل بتفاصيل أحوال األقيسة والعلل ورب املصاحل وشـروط    ت

وهذا ال يعرفـه إال مـن       ،  القواعد وما يصلح أن يكون معارضا وما ال يصلح        
لفقه معرفة حسنة؛ فإذا كان موصوفا ذه الصفة وحصل له هذا           يعرف أصول ا  

  .املقام تعين عليه مقام آخر وهو الذي يلي هذا
ى من املقام السابق وهو النظـر وبـذل         قوتتمثل يف مقام أر   : احلالة الثالثة 

وتفاصيلها  اجلهد يف تصفح تلك القواعد الشرعية وتلك املصاحل وأنواع األقيسة         
فإذا بذل جهده فيما يعرفه ووجد ما جيوز أن يعتـربه           . الة الثانية املذكورة يف احل  

حرم عليه  ،  إمامه فارقا أو مانعا أو شرطا وهو ليس يف احلادثة اليت يروم خترجيها            
مل جيد شيئا بعد بذل اجلهد ومتام املعرفة جاز له التخريج حينئـذ              وإن،  التخريج

كون إمامـه موصـوفا     وكذلك القول يف إمامه مع صاحب الشرع ال بد أن ي          
مث بعـد   ،  بصفات االجتهاد اليت بعضها ما تقدم اشتراطه يف حق املقلّد املخـرج           

، اتصافه بصفات االجتهاد ينتقل إىل مقام بذل اجلهد فيما علمه مـن القواعـد             
ووجد حينئذ ما يصلح أن يكون فارقـا أو         ،  فإذا بذل جهده  ،  وتفاصيل املدارك 

م الذي يروم قياسه على كالم صاحب الشرع حر       شرطا قائما يف الفرع      مانعا أو 
وأن الفـرع  ، وإن غلب على ظنه عدم مجيع ذلك     ،  عليه القياس ووجب التوقف   

، مساو للصورة اليت نص عليها صاحب الشرع وجب علي اإلحلـاق حينئـذ            
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وحينئذ ذا التقرير يتعني على من ال يشتغل بأصول الفقه أن ال            ،  وكذلك مقلده 
وإن كثرت منقوالته جـدا     ،  ومنقوالته،  لة على أصول مذهبه   خيرج فرعا أو ناز   

كما أن إمامه لو كثرت حمفوظاتـه       ،  فال تفيد كثرة املنقوالت مع اجلهل مبا تقدم       
ومل يكن عاملا بأصـول     ،  لنصوص الشريعة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة      

، الفقه حرم عليه القياس والتخرجيات على املنصوصات من قبل صاحب الشرع          
 ألن االستنباط فرع معرفة أصول      ؛بل حرم عليه االستنباط من نصوص الشارع      

بل يفيت كل    فهذا الباب اتهدون واملقلدون فيه سواٌء يف امتناع التخريج        ،  الفقه
وضـبط  ،  مقلّد وصل إىل هذه احلالة اليت هي ضبط مطلقات إمامـه بالتقييـد            

، ج إذا فاته شرط التخريج    عمومات مذهبه مبنقوالت مذهبه خاصة من غري ختري       
كما أن إمامه لو فاته شرط أصول الفقه وحفظ النصوص واستوعبها يصري حمدثا             

  .كذلك هذا املقلد، ناقال فقط ال إماما جمتهدا
فبما سبق ينضبط االجتهاد املقيد مبذهب من املذاهب الفقهية ويـستقيم           

والفـسوق ملـن    ويصح وبدونه يكون القول باهلوى واللعب يف دين اهللا تعاىل           
فالنـاس  ((: تعمده قال القرايف بعدما بني الشروط والضوابط السابقة الـذكر         

مهملون له إمهاال شديدا ويقتحمون على الفتيا يف دين اهللا تعاىل والتخريج على             
قواعد األئمة من غري شروط التخريج واإلحاطة ا؛ فصار يفيت مـن مل حيـط               

،  إمامه وذلك لعب يف دين اهللا تعاىل       تبالتقييدات وال بالتخصيصات من منقوال    
  .وفسوق ممن يتعمده

أو  موا أن املفيت خمرب عن اهللا تعاىل وأن من كذب على اهللا تعـاىل أو              ِلما ع
! أخرب عنه مع عدم ضبط ذلك اخلرب فهو عند اهللا تعاىل مبرتلة الكاذب على اهللا؟              

  .)1())غري شرطهفليتق اهللا تعاىل امرؤ يف نفسه وال يقدم على قول أو فعل ب

                                           
  . 546 ـ 545\2ا��9وق �-��ا��) 1(
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 إذا حصلت شروطه جمال واسـع        املقيد  االجتهاد منمث إن يف هذه املرتبة      
لالجتهاد والتحقيق فالتقليد هنا ال يعفي صاحبه من بذل الوسع يف تبين ما هـو               

فكل شـيء   . صحيح مما هو خبالفه ما دام حمصال للقدرة على ذلك يف هذا املقام            
أو القواعد أو الـنص أو      ،  مجاعاإلعلى خالف   أفىت فيه اتهد فخرجت فتياه فيه       

القياس اجللي السامل عن املعارض الراجح ال جيوز ملقلده أن ينقله للناس وال يفيت به                
يف دين اهللا تعاىل فإن هذا احلكم لو حكم به قاض كان حكمه منقوضا وما ال يقـر                  

          قَشرعا بعد تقرره حبكم احلاكم أو القاضي أوىل أن ال يا مل يتأكد بتقريره    شرعا إذ  ر ،
فالفتيا ذا احلكـم    ،  والفتيا بغري شرع حرام   ،  والذي ذكرناه مل يتأكد فال يقر شرعا      

 ألنه بذل جهده علـى      ؛وإن كان اإلمام اتهد غري عاص به بل مثاب عليه         ،  حرام
ِإذَا حكَم الْحاِكم فَاجتهـد     «: حسب ما أمر به كما ورد يف ذلك احلديث املشهور         

اِنثُمرأَج فَلَه ابأَص ،رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمِإذَا ح1( » و(.  
فكـل مـا    ،  فبناء على ما تقدم جيب على أهل كل عصر تفقد مذاهبهم          

وجدوه من هذا النوع حيرم عليهم الفتيا به وقد ال خيلو مذهب مـن املـذاهب                
 تأهـل   نذلك جمال واسع للنظر مل    ويف البحث يف    ،  لكنه قد يقل وقد يكثر    ،  منه
إذ ال يقدر أن يعلم هذا يف مذهبه إال من عرف القواعد والقيـاس اجللـي                ،  له

، ذلك يعتمد حتصيل أصول الفقه    وكل  ،  والنص الصريح وعدم املعارض لذلك    
بل هناك  ،  بل والتبحر يف الفقه  فإن القواعد ليست مستوعبة يف أصول الفقه           

  كتـب  ررها أئمة الفتوى والفقهاء ال توجد يف      قواعد للتشريع كثرية جدا ق    
لتتبـع  ،  ومنهم القرايف ،  وهذا الذي أدى ببعض العلماء    ،  أصول الفقه أصال  

  .وضبط تلك القواعد كل حبسب طاقته

                                           
)1 ( �B�gم؛ ا�<*'ريأ'W)(ب ا�')آ.  
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وإذا اعتربنا هذا الشرط تبني لنا عظم املخاطر اليت حتـيط باـازفني يف              
 أن أكثر اخلائضني يف هذا      فاحلقيقة. اقتحام حرم الفتوى الذي هو توقيع عن اهللا       

،  حيـرم علـيهم الفتـوى       قد يكونون ممن   األمر يف عصرنا كما نشاهده ونراه     
فالواجب تعظيم حرمات اهللا كما كان السلف واألخبار عن توقفهم يف الفتيـا             

ال ينبغي للعامل أن يفيت حـىت       ((: حىت قال مالك  ،  وتشددهم يف ذلك كثرية جدا    
يريد بـذلك أن تثبـت      ،  )) نفسه أهال لذلك   يراه الناس أهال لذلك ويرى هو     

على ما قاله العلماء يف حقه       ما   أهليته عند العلماء ويكون بعد ذلك متيقنا مطلعا       
فإذا كـان   ،  من األهلية؛ ألنه قد يظهر من اإلنسان أمر على خالف ما هو عليه            

وهذا مالك ما أفىت حـىت      . وصفه به الناس حصل اليقني يف ذلك      ما  مطلعا على   
،  أربعون حمنكا؛ ألن التحنك وهو اللثام بالعمائم حتت احلنك شعار العلماء           أجازه

وهو إشارة إىل   ،  ال بأس بذلك  : حىت إن مالكا سئل عن الصالة بغري حتنك فقال        
 اليوم فقـد اخنـرق      اوأم،  وهذا هو شأن الفتيا يف الزمن القدمي      ،  تأكد التحنيك 

فتحدثوا فيه مبا يصلح ومـا ال       وسهل على الناس أمر دينهم      ،  احلبل على الراقع  
حىت صار  ،  ال أدري : وعسر عليهم اعترافهم جبهلهم وأن يقول أحدهم      ،  يصلح

  .األمر إىل االقتداء باجلهال
 ما ذكرناه   هأن يصري طالب العلم إىل املقام الذي حيصل في        : احلالة الرابعة 

نة الـيت   من الشروط مع الديانة والورع الذي مينعه عن الباطل والعدالة املتمك          
فهذا جيوز له أن يفيت يف مذهبـه نقـال          ،  تلجمه عن اإلسفاف والرقة يف الدين     

  .ويعتمد على ما يقوله يف مجيع ذلك، وخترجيا

   )1( الكلي واجلزئي وعوارضهالنظراإلفتاء بني 
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ختـول صـاحبها االجتـهاد      ،   من العلوم   اتهد إن حتصيل ما يفتقر إليه    
شوائب تعود إىل اإلخالل بتلك الـشروط     دون ذلك مراتب مشوبة ب    و. قطالبإ

لكن إذا انتـهى املـشتغل      . طرفا من ذلك  فيما سبق   ولقد رأينا    .نوعا ومقداراً 
حبيث ،  بالعلم ومداومة النظر إىل التحقق مبعىن مستند يف نظره على أدلة الشرع           

ويقدر على دفع ما يورد عليه من شكوك مبا يزيده متسكا مبـا             ،  حيصل له اليقني  
سواء نـص   ،  أصبح ال يبايل يف القطع مبا يراه يف املسائل اليت ينظر فيها           و،  عنده

 أي أنه أصبح ملما بأصول الـشريعة وقواعـدها          .عليها أو على خالفها أم ال     
  .ومقاصدها وعللها وطرق النظر فيها ولو أنه ال حييط بكثري من جزئياا

الشرعية هل يصح منه االجتهاد يف األحكام       ،  فإذا حصل فيه هذا الوصف    
قة التقليد بذلك أم ال؟ فهـذا       ببعد استقصائه موارد الشريعة يف نظره وجتاوزه ر       

  .ومما قد يقع فيه اخلالف، حمل نظر والتباس
نطلق احملتج للجواز من أن املعىن املذكور هو املقصود الشرعي وقد           يوإمنا  

رعية  له معاين النصوص الش    تصار له أوضح من الشمس يف رابعة النهار إذ تبين         
وبلغ يف ذلك الغاية فالذي حصل عنده هو كلية الـشريعة وعمـدا ومنبـع               

خاصة وان  . وقد يغنيه عن اإلحاطة باملسائل اجلزئية وأدلتها التفصيلية       ،  التكليف
النظر يف اجلزئيات واملنصوصات إمنا مقصوده التوصل إىل ذلك املعـىن الكلـي            

وإمنا انتظم  . وقد حصل ،  جتهادهحىت يبين عليه فتياه ويرد إليه حكم ا       ،  الشرعي
هـا  انيومبع،  فقه يف اجلزئيات وكل ما هو خاص      تله كلي املقصود الشرعي من ال     

وهو ، فال تكاد جتد صاحب هذه املرتبة يقطع باحلكم بأمر      . ترقى إىل ما ترقى إليه    
وهذا يدل على شدة    ،  غري منتبه ألدلته اجلزئية إال ووجدا موافقة ملا ذهب إليه         

  . االستنباط واالجتهادمتكنه من
أما املانع فينطلق من أن اعتبار الكلي من اطراح اجلزئي خطـأ كمـا يف               

فإذا حتقق بركن من أركان االجتهاد مبا حـصله مـن إدراك مقاصـد      ،  العكس
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وإذا كـان   ،  وهو اعتبار اجلزئـي   ،  خرفهو غري حاصل على الركن اآل     ،  الشريعة
 .د حىت يكمل ما حيتاج إىل تكميله      كذلك مل يستحق أن يترقى إىل درجة االجتها       

ق مبحـل آخـر؛   يق بكل حمل منها ما ال يليخاصة وأن للخصوصيات خواص يل 
، فإنه ال يسوغ أن جيري جمرى املعاوضات من كل وجـه          ،  كما يف النكاح مثال   

 فلكل باب مـا     .كما أنه ال يسوغ أن جيري جمرى اهلبات والنحل من كل وجه           
فمـن صـبغ علـى      .  به ال تليـق بغـريه       تليق ةولكل خاص خاصي  ،  يليق به 

ومل ينظـر يف    ،  اخلصوصيات املختلفة صبغة واحدة بتعميمه حكم واحد عليهـا        
ال يستقيم له اجتهاد إلغفاله طائفة من       ،  احلكم العيين املقصود حبسب كل نازلة     

  .مقاصد الشرع
وقد يضيف املانع أنه إذا مل يعترب اخلصوصيات اليت يف جزئيات الـشريعة             

ي الكليات يف كل جزئيـة      ِرجفكما ي ،  رب حماهلا أيضا وهي أفعال املكلفني     أال يعت 
على اإلطالق يلزمه أن جيريها يف كل مكلف على اإلطالق من غـري مراعـاة               

فال يصح مع اعتبار خصوصيات     ،  خلصوصيام وهذا يتناىف مع مقاصد الشريعة     
  .املكلفني إال اعتبار خصوصيات األدلة
ذه املرتبة ال جيوز له النظر فيما تقتضيه رتبـة          فصاحب هذا الوصف أو ه    

 سبق مـا يـثري   افهو ليس من أهل االجتهاد فقد رأينا مم ،  االجتهاد وال يستطيعه  
  .التردد

وميثل الشاطيب هلذه احلالة أو املرتبة مبذهب من نفى القياس مجلة وأخـذ             
مـا  ومذهب من أعمل القياس على اإلطالق ومل يعترب         ،  بالنصوص على اإلطالق  

خالفه من األخبار مجلة؛ فإن كل واحد من الفريقني أسرف يف تبين منحى شرعي              
مطلق عام وصل إليه الطراده عنده بعد نظره يف مجلة الشريعة اطرادا ال يتـوهم      

 اليوم أكملت لكـم     ﴿:معه يف الشريعة نقص وال تقصري منسجما مع قوله تعاىل         
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لية أصولية مفادها اعتبـار     إن كل واحد منهما وصل إىل ك      : أي. )1( ﴾دينكم  
  .واعتبار األدلة التفصيلية ال غري عند الثاين، القياس عند أحدمها

الشريعة كلها ترجع إىل حفظ مـصاحل العبـاد ودرء         : فصاحب الرأي يقول  
. دل على ذلك االسـتقراء    ،  وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصا     ،  مفاسدهم

،  االستقراء مبا يعترب مما ال يعترب      دد شه فكل فرد جاء خمالفا فليس مبعترب شرعا؛ إذ ق        
فهذا اخلاص املخالف جيب رده وإعمال مقتضى الكلـي         . لكن على وجه كلي عام    

إذ ال يقـوى اخلـاص      ،  فال يتعارضان ،  ودليل اخلاص ظين  ،  ألن دليله قطعي  ؛  العام
  .الظين على معارضة العام القطعي

، ني أيهم أحسن عمال   الشريعة إمنا جاءت البتالء املكلف    : يقول والظاهري
ال على حسب أنظـارهم يف      ،  ومصاحلهم جتري على حسب ما أجراها الشارع      

فإذا ،  األشياء اليت من شأا أن خيتلف احلكم عليها بأن فيها مصلحة أو مفسدة            
فالـصواب  ،  اتبعنا النصوص ومقتضياا نكون على يقني يف إصابة تلك املصاحل         

أما اتباع املعاين   .  تعبدنا بذلك   إمنا ارع أن الش   حيث من،   مقتضى النصوص  اتباع
ألنه أمر خاص خمـالف     ؛  فكل ما خالف النصوص منه غري معترب      ،  فهو جمرد رأي  
  . يقوى على معارضة العام القطعي الواخلاص الظين، لعام الشريعة

فأصحاب الرأي وقفوا عند املعاين من األسرار واحلكم واملصاحل واملفاسد          
عة بعد أن نظروا فيهـا      يرع من استقرائهم ملوارد الشر    اليت فهموها مقصدا للشا   

  .ومل يلتفتوا إىل خصوصيات األلفاظ
وعلى العكس من ذلك فإن الظاهرية وقفوا عند مقتضيات األلفاظ فنظـروا            

بـل  ،  ومل يلتفتوا إىل خصوصيات املعاين القياسية من حكم وأسرار        ،  يف الشريعة ا  

                                           
 .3/ا�+'2%ة��رة ) 1(
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 يتجاوزوها حىت ولو كانت يف نظرهم خمالفة        التفتوا فقط إىل مدلوالت التراكيب ومل     
  .ملا قد يفهم بأنه مصلحة مبا يتبادر إىل الذهن

  وهذه الثنائية احلد   ا االستبداد بالكلية على ما اعتمدته يف فهم        ية بلغت من حد
  .استبدادا مينع كل طرف منها النظر فيما نظر إليه الطرف اآلخر، الشريعة

 يظهران من حني إىل آخر يف تـاريخ الفقـه           واملالحظ أن كال االجتاهني   
        ا ويغلب املنهج الوسط    ماإلسالمي يف رقع حمدودة لكن سرعان ما تنطفئ جذو
ويتحقق باملعاين الشرعية   ،  الذي يأخذ بالطرفني وخيوض فيما خاض فيه الفريقان       

حبيث ال يصده التبحر يف النظر واالستبـصار        ،  مرتلة على اخلصوصيات الفرعية   
إذ ال جيري على عموم واحد منهما       ،  التبحر يف النظر واالستبصار بذاك    ذا عن   

مث يلتفت مع ذلك إىل ترتيل النتائج اليت وصل إليها          ،  دون أن يعرضه على اآلخر    
فهو ينظر أيضا يف حمال اخلصوصيات وهي       ،  على الوجه الالئق يف أفعال املكلفني     

  .أفعال املكلفني فال يكونون عنده سواء
إذ بلـغ مبلـغ     ،  ه ال خالف يف صحة االجتهاد من صـاحبه        وهذا التوج 

خبالف ما قبله فـإن  ، والتحرر من استبداد أي منهما،  معاجلة األمرين  يفالتمكن  
فقـد  ،  يستبد به أحدمها وحيكم على اجتهاده     ،  صاحبه الفتقاره إىل ذلك التمكن    

ـ    ،  تستفزه معانيه الكلية عن االلتفات إىل اخلصوصيات       صفة وإذا اتصف ذه ال
  .دل ذلك على عدم رسوخه يف االجتهاد

فصاحب التمكني والرسوخ الذي يتحكم يف األمرين بنظره هـو الـذي            
لكن كثريا ما خيـتلط أهـل       . يستحق االنتصاب لالجتهاد والتعرض لالستنباط    
فيحصل اخلالف يف عدها منها     ،  الرتبة الوسطى السالفة الذكر بأهل هذه الرتبة      

  .أم ال
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واحلكـيم والراسـخ يف     ،  تمكن هو الذي يوصف بالرباين    وهذا اتهد امل  
لتحققه بالعلم حىت صار كالوصـف ابـول        ،  والعاقل،  والفقيه،  والعامل،  العلم
  .ولفهمه عن اهللا مراده، هيلع

  :وميتاز بأمرين أساسيني
 أنه جييب السائل على ما يليق به يف حالته علـى اخلـصوص إن               :أحدمها

خبالف صاحب الرتبة األخرى فإنه إمنا جييب من        ،  كان له يف املسألة حكم خاص     
رأس الكلية من غري اعتبار خباص فهو أميل إىل التعميم الذي قد يتخلـف عـن             

  .بعض األفراد
، أنه ينظر يف املآالت قبل اجلواب عن األسئلة اليت تـرد عليـه            : والثاين

 وال يف املـآل ال يف األمـر  بوال يبايل ، وصاحب الرتبة األخرى ال ينظر يف ذلك     
  .النهي وال يف غريمها إذا كان مساقه كليا

والناظر يف عصرنا ال يفوته تسجيل احنصار أصحاب هذا املنهج الوسـط            
بل ظهور صور مشوهة    ،  الراسخني يف االجتهاد واملتمكنني من شروطه وأوصافه      

ليته حتقق بأصول الظاهريـة   من االجتاهني املذكورين متمثلة يف توجه ظاهري ويا    
 .ومل يأخذ من أهل الـرأي حـصافتهم واسـتيعام    ،  ها أو توجه يناقضه   ومنهج

  .بالعماية واجلهل املركب فاتصف األول بالعجرفة والشذوذ واتصف الثاين
��;�j
  ا

لقد أشرنا يف هذا املقال على حسب ما يقتضيه املقام فيما نزعم إىل مجلة من 
فمنها ما هو ، الوجود والعدماحلدود يصان ا النظر يف النوازل وحيفظ به من جهيت 

ومنها ما هو متعلّق بالرعاية التربوية ، متعلّق بالرعاية السياسية ِخلطّة اإلفتاء
، ومنها ما هو متعلّق بفقهها وضبط شروطها، والتعليمية لروادها وروافدها وجماالا
لنظر ومنها ما هو متعلّق باستيعاب تطور ا، ومنها ما هو متعلّق مبراتبها وطبيعتها

الفقهي عند سواد األمة اإلسالمية األعظم املؤيد بدالئل الوحي الذي خصها اهللا به 
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فإن حالف هذه اإلشارة ، والذي ضلّ بسبب القصور عن فهمه فئام من الناس
وإن ختلّفت عن ، القبول فهمها اللبيب وأفهمها غريه ومن حوله بالبيان والتفصيل

  .ر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخ. ذلك فنسأل اهللا الستر والعفو
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (7Eس ا
�7ا%1
أX7�.b : %+P .أ&� �.+% )-� &# أP+% &# �75%، ا&# EPم: ا�JP'م �� أN�ل اJPc'مـ 

 .م1980 ـ هـ1400، 1ط، دار ا��'ق: &�7وت. �.+% �'آ�
�ل ا���9 أ�Yو6P دآ(�راp �� أN: )و��'هS ،'8A�ا&=8'، أ�8L'(ا�g(7'رات ا�678�9 ـ 

qP'>-� ،�2اEA65 ا��'B ،67�  .م2007، آ-67 ا�5-�م ا��
م. 1ط، ا&# �'���B# ـ Lم1999، ا��$'ض، دار ا�  .  
م. 1ط،  داود� أ&��#ـ Lم1999، ا��$'ض، دار ا�  .  
م. 1ط،  ا��L'���2#ـ Lم1999، ا��$'ض، دار ا�.  
م. 1ط، ا�<*'ريm7.N ـ Lم1999، ا��$'ض، دار ا�  .  
م. 1ط، �m7.N@-L  ـLم1998، ا��$'ض، دار ا�  .  

 �8'ب ا�%$# أ&� ا�5<'س، ا���ا��: )أD�ار ا�<�وق �� أD�اء ا��9وق: ا�+L+,(ا��9وق ـ 
  . هـ1346 ـ هـ1344، 1ط، ط أو�د ا�.-<�: ا��'ه�ة . ا��B'8�WأP+% &# إدر$_

��[�رات . 7%ي ط�.'�Sات �� b'ر$� ا�+kهj ا�+'��J �� ا���ب ا���� �5+� ا�Aـ 
 .ا��&'ط، )J'ظ



 ـ119ـ ـ 

:  وا�T�'A ا�+��ب )# �('وى )-+'ء إ��$�67 واDc%�_ وا�+��با�+75'ر ا�+�5بـ 
   .م1981 ـ هـ1401 ،دار ا���ب ا����: &�7وت.  أ�،,7.$ #& %+P��L$�]Dا
�6L�n : &�7وت). هـ808ت()<% ا��P+# &# �.+% ، ا&# g-%ون: ��%�6 ا&# g-%ونـ 

�+-(c6. ا*LDى�gأ  :�D'�>-ب ا�')Jم1979، 2ط، دار ا� . 
  إ&�اه7@ &# ���, ا�-*+�أ&� إ�.'ق، ا�['Y<�: ا�+�ا��'ت �� أN�ل ا�[�$65ـ 
 ،6 ط،دار ا�+6��5. دار ا�J(j ا�5-+67:  &�7وت.)<% ا: دراز:  X7�.b).هـ790ت(

دار : د�[LD :X*6 أ�gى &(X7-5 �.+% ا�*7LP �3# ا�(��LD. م2004 ـ هـ1425
 .�J9ا�
 أ&� )<% ا: �.+% &# )<% ا��P+# ،�.='با:  �[�ح �*(g �W-47��اهj ا�A-47ـ 

 .م1992، 3ط، دار ا��J9: د�[X .هـ1398 ،2 ط،دار ا��J9: &�7وت. ا�+��&�



 ـ120ـ ـ 

 �	��ء ;>ات��>ازل �
  (�` ا
� وا
��N>نE��
   ا

 د)�غ/د.أ �����H&  
��  ار�1&'� أدر، آ	�� ا
'	>م ا+����1�� وا
'	>م ا^[?&

  متهيد
وقد برز شيوخها يف شىت ، تعد حاضرة توات منطقة زاخرة بالعلوم واملعارف املختلفة  

وكان هلم نصيب أوفر يف جمال القضاء والفتيا وفقه النوازل الذي يعد            ،  فنون العلم واملعرفة  
  .املرآة العاكسة ملظاهر احلياة يف خمتلف فروعها

ف يف فقه النوازل ملا له مـن أمهيـة تراثيـة       قدميا وحديثاً بالتألي  ،  ولقد اهتم العلماء  
وفيما يلي نتعرض لفقه النوازل عند علمـاء        . وتارخيية ناهيك عن أمهيته الفقهية والقضائية     

  : توات من خالل العناصر اآلتية
 .ـ مفهوم فقه النوازل

 .ـ أعالم النوازل بتوات
 .ـ التعريف مبخطوط نوازل الغنية
 .اء تواتـ مميزات فقه النوازل عند علم
  .ـ دراسة مناذج من نوازل توات

   تعريف فقه النوازل
  . )1(النوازل لغة مجع نازلة وهي من معىن هبوط الشيء ووقوعه

وتطلق النازلة على الوقائع واملسائل املستجدة وكذا احلادثة اليت حتتـاج إىل حكـم            
 .)2(شرعي

مـن ذلـك    ولقد جرى اصطالح أهل الفن على إطالق عدة معان على النوازل و           
 .)3(الفتاوى، املسائل، األجوبة
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هو بيان حكم احلوادث اليت مل يسبق ((: ومن هنا خنلص إىل تعريف فقه النوازل فنقول
  .)1())فيها حكم شرعي

ويتميز فقه النوازل عن الفقه التعليمي بانطالقه من وقائع احلالة املدروسـة قـصد              
  .)2(يمي فقها جمردا يؤصل للمسائل نظريااستنباط احلكم املوافق هلا بينما يعد الفقه التعل

�>ازل )����c ;>ات
  أ�?م ا

ملا كانت النوازل مرتبطة بالتطبيق العملي للفقه فإن كال من جمايل الفتوى والقـضاء              
ولذلك ميكن عد مجيـع القـضاة واملـشتغلني         ،  واأللغاز الفقهية تكون مادة علمية ثرية هلا      

  .)3(بالتدريس والفتوى من أهل النوازل
مث ،  وجيدر التذكري هنا بأن علماء توات املتقدمني اهتموا بفقه النوازل مجعا وترتيبـا            

وفيما يلي نذكر أهم علماء النوازل وهم علـى         ،  جاء املعاصرون فاهتموا ا دراسة وحتقيقا     
  .)4(سبيل التمثيل ال احلصر

 .ـ القاضي عبد احلق بن عبد الكرمي البكري
 .التنالينـ الشيخ عبد الرمحن بن عمر 

 .ـ الشيخ حممد بن العامل الزجالوي
 .ـ الشيخ عبد الكرمي احلاجب

 .ـ الشيخ حممد بن احلاج عبد اهللا بن عمر
 .ـ الشيخ عمر بن عبد القادر التنالين

 .ـ القاضي العصنوين
  .ـ الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي
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ترتيب للنـوازل يف كتـاب      وجيدر التنويه هنا مبا قامت به العائلة البلبالية من مجع و          
غنية املقتصد السائل فيما حل     : جليل صار عمدة الباحثني واملؤلفني يف النوازل التواتية وهو        

  .)1(يف توات من القضايا واملسائل
  : ومن هؤالء، وقد بني قيمة هذا الكتاب كل من أرخ للنوازل واألقضية باملنطقة

  .)2(ليةـ الشيخ حممد باي بلعامل يف كتابه الرحلة الع
 .)3(ـ الشيخ عبد العزيز سيدي عمر يف كتابه قطف الزهرات

���b
7�_ )���ب L>ازل ا'�
   ا

قدمنا أن كتاب نوازل الغنية يعد عمدة التأليف يف هذا الباب ولذلك من الضروري              
  : فنقول، أن نعرف به يف هذا املقام

ـ 1244ت(اعتىن الشيخ حممد بن عبد الرمحن البلبايل املعروف سيدي احلـاج             ) هـ
جبمع ما حتصل عندمها من أجوبة علماء توات على املسائل          ،  )هـ1261ت(وابنه عبد العزيز  
فلما تويف الوالد استمر االبن الذي      ،  وكذا أجوبة غريهم من علماء املالكية     ،  الواردة عليهم 

خلف والده يف منصب القضاء على ذلك احلال وضم إليها تقييدات وإشكاالت ومسى هذا              
  .)4( غنية املقتصد السائل فيما وقع بتوات من القضايا واملسائلاموع

وملا رأى تلميذه أمحد احلبيب البلبايل أن بعض مسائل اموع مذكوراً يف غري بابه قام 
  .)5(وبذلك سهل اإلفادة للدارسني والباحثني، بترتيبه وفق ترتيب خمتصر خليل

  .)6(منهج الغنية يف النوازل
  .ل حسب األبواب الفقهيةأ ـ ترتيب النواز

  .ب ـ تصوير النازلة تصويراً كامال
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بل جند الغنية تعتم باالستشارات الواردة ، ج ـ عدم االقتصار على املسائل الفردية 
  .على املفتني

  .د ـ دعم األجوبة بالتوحيد والتعليل
  مميزات فقه النوازل عند علماء توات 

 اتيةأ ـ عوامل الثراء والتنوع يف النوازل التو

 ـ كون املنطقة حاضرة علمية متميزة بعلمائها وحماضرها ومدارسها ويتجلى هذا التميز يف  1
  .)1(حمافظة املنطقة على تلقي العلوم وتناقلها جيال عن جيل

 ـ عالقة علمائها بأعالم باقي احلواضر اإلسالمية كاجلزائر واملغـرب وشـنقيط    2
 .)2(واألزواد

 حياة الناس املعاشية كنوازل تسيري الفقارات وبعض  ـ تفرد منطقة توات بأمور يف3
  .)3(مسائل الزراعة والسقي

 ب ـ بيان املميزات املتعلقة بفقه النوازل عند علماء توات

 ـ اعتماد املذهب املالكي يف الفروع مع بيان اختالف الروايات واألقوال داخل  1
  .)4(املذهب وكذا ذكر خمتلف أوجه التوجيه والتعليل

عتماد املنهج التطبيقي يف التدريس قصد يئة الدارس لفهم النوازل وذلـك   ـ ا 2
  .مثال عن طريق االختبار مبسائل األلغاز

  : ومن ذلك قوهلم يف مسائل املرياث
ــبيه    أيها العامل الفقيه الذي فاق ذكاء ــن شـ ــه مـ ــا لـ   فمـ

ــها    ــاد عن ــضية ح ــا يف ق   أفتن
  

  كل قـاض يقـضي وكـل فقيـه         
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ــسلم ــن أخ م ــات ع ــل م   رج
  

  تقـــي مـــن أمـــه وأبيـــه 
ــا احلــرب   ــه زوجــة هلــا أيه   ول

  
ــه   ــال متويـ ــالص بـ   أخ خـ

  فحوت فرضـها وحـاز أخوهـا        
  

  مــا تبقــى بــاإلرث دون أخيــه 
ــاجلواب عمــا ســألنا     فاشــفنا ب

  
  فهو نص ال خلـف يوجـد فيـه          

  اجلواب  
ــسائل إين  ــز امل ــن يلغ ــل مل   ق

  
ــه  ــذي حتوي ــرها ال   كاشــف س

  إن ذا امليت الذي قـدم الـشرع         
  

ــه    أخــا عرســه علــى ابــن أبي
  رجـــل زوج ابنـــه برضـــاه  

  
ــه     ــز وفي ــه وال ع ــاة ل   حبم

  مث مات ابنه وقـد علقـت منـه          
  

  بـــابن لـــه يـــسر ذويـــه 
ــراء    ــري م ــه بغ ــن ابن ــو اب   فه

  
ــه    ــال متوي ــه ب ــو عرس   وأخ

ــصريح أدىن إىل    ــن ال ــن االب   واب
  

ــه   ــن أخيـ ــه مـ   وأوىل بإرثـ
  فإذن حني مات أوجـب للزوجـة        

  
ــ  ــن التـ ــستوفيهمثـ   راث تـ

ــه      وحوى ابنه الذي هو يف األصل   ــا باقي ــن أمه ــا م   أخوه
  وتنحى األخ الـشقيق مـا اإلرث        

  
  وقلنـــا يكفيـــك أن تبكيـــه 

  هاك منا الفتـوى الـيت حيتـذيها         
  

  كل قـاض يقـضي وكـل فقيـه         
  

 اعتماد العرف وجريان العمل ـ 3

 رمحـه اهللا  ه ابن القـيم     هذا  تبعا ألمهية العرف والعمل يف املذهب املالكي ولذلك نو          و
وهذا حمض الفقه ومن أفىت الناس مبجرد املنقول        ((: سداد رأي املالكية يف هذا االعتبار حيث قال       

يف الكتب على اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم فقـد             
لـى اخـتالف    ضل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم ع             
  .)1())بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم مبا يف كتاب من كتب الطب على أبدام

                                           
)1 ( ،#75C�+م ا�  3/100إ)



 ـ125ـ ـ 

  ...والعرف كما هو معلوم مفيد يف ختصيص عام األلفاظ وتقييد مطلقها
ـ 4  اعتماد االجتهاد اجلماعي وذلك ما جتسد يف االستشارات واملراسـالت بـني    

أسيس جملس الشورى الذي كانت تنقل فتاواه يف        العلماء قصد التباحث يف املسائل وكذا ت      
 .غنية املقتصد السائل

  دراسة مناذج من النوازل التواتية
  ـ من نوازل املغيلي1

وسئل املغيلي عمن قال له والده إن تزوجت املرأة الفالنية ما غفـرت             «نص النازلة   
ج املرأة اليت قـال   من أراد أن يتزورمحه اهللا فكان جوابه ؟هل يسوغ له تزوجها أم ال،  لك

  »له أبوه إن تزوجتها ما غفرت لك فال بأس عليه وتركها خري له
أما قوله  ،  فقد مجع املغيلي بني اجلواز العام الذي يقتضيه عدم حترمي احلالل إال بدليل            

  .)1(وتركها خري له فبناء على طاعة الوالدين فيما أحل اهللا أو فيما فيه طاعة
   ـ ومن نوازله أيضا2ً
سئل عمن حبس على الذكور دون اإلناث وكذلك الذي حيجب بناته من املرياث أنه 

إن احلبس املذكور باطل من عمل اجلاهلية وأما الذي قال ال مرياث لبناته             ((: رمحه اهللا فقال  
 )2())فقوله باطل

وكره ((: ويف هذه النازلة نالحظ أن املغيلي اعتمد ما نقل عن ابن احلاجب حيث قال             
وإذا وقع فقال ابن القاسم الشأن يبطل وقـال         ،  وقال عمل اجلاهلية  ،  البناتمالك إخراج   

  .)3())أيضا إن حيز مضى وإن مل حيز عنه فلريده مسجال
  ـ من نوازل الغنية3
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مث إذا قلنا بانتقال الوالية عن األب يف النازلة فال جرب حينئذ لغريه           (: يف والية النكاح  
  .)1()بناته ومن ترتل مرتلتهإذ اجلرب مقصور على األب يف أبكار 

وبناء على هذه النازلة مت استنباط كون اإلجبار قاصرا على األب ومن يف حكمه 
  .)2(وذلك لوفور  شفقته على ابنته

��;�j
  ا

خنلص ، بعد استعراض مميزات فقه النوازل عند علماء توات وذكر مناذج من النوازل    
  : إىل النتائج اآلتية

لمية متميزة مبنهجها يف جمال التدريس واإلفتاء كمـا   ـ حاضرة توات حاضرة ع 1
  .تشهد بذلك املخطوطات وكتب التراث املختلفة

 ـ اعتمد علماء توات يف اإلفتاء منهجا متكامال مشـل االسـتدالل بالنـصوص     2
 .والقواعد ومسائل التوجيه والتعليل وإعمال العادة والعرف

قها تطبيقيا يسهم يف تكـوين امللكـة    ـ ضرورة االعتناء بفقه النوازل باعتباره ف 3
 .الفقهية للدارس

 . ـ توجيه األحباث العلمية إىل دراسة التراث النوازيل وحتقيقه4

 ـ تكثيف اجلهود يف البحث عن كتب النوازل النادرة واملنسية واملغمورة قـصد   5
  .إخراجها وحتقيقها واالستفادة منها

                                           
)1 (R*� ،6760: ا��� 
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احلمد هللا الذي أنزل األحكام إلمضاء علمه القدمي، وأجزل اإلنعام لشاكر فضله 
 هوحده ال شريك له الرب الرحيم، وأشهد أن حممدا عبد له إال اهللاإالعميم، وأشهد أن ال 

رسوله املبعوث بالدين القومي، املنعوت باخللق العظيم صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه و
  ، وبعد، وسلم أفضل الصالة والتسليم

أيها العلماء األجالء واألستاذة األفاضل، أيها احلضور الكرام السالم عليكم ورمحة 
 أقولفأُمكِّنكم من متابعِتها، امسحوا يل أن أقدم لكم عناصر املداخلة حىت : اهللا وبركاته وبعد

النوازل يف الغرب فقه "ملّا كان شعار امللتقى وموضوعه يتناول :  ـ سائال اهللا تعاىل التوفيق
فقه النوازل عند القاضي عياض ومواصفات الفقيه  "فإنّ موضوع مداخليت": اإلسالمي

خليت خطة قدر هلا أن وقد وضعت ملدا". الباحث عن فتوى للمستجدات والوقائع يف عصرنا
  : تكون وفق النقاط التالية

  .تناولت فيه ارتباط الفقه باحلياة، وارتباط احلياة بالفقه:  ـ متهيد1
 .  ـ تعريف فقه النوازل لغة واصطالحا2
 .مسألة مهمة حول االجتهاد ـ 3
 .فقه الصحابة ومعرفتهم بالواقع ـ 4
 . ـ مصنفات فقه النوازل5
 .ه النوازل ـ القاضي عياض وفق6
 . ـ تقييم نوازل عياض7
 . ـ منهج القاضي عياض يف الفتوى8
 . ـ مستجدات ووقائع تنتظر الفتوى9

  . ـ مواصفات الفقيه املفيت يف النوازل10
  
  

  متهيد



 ـ128ـ ـ 

اليت جتاهلها كثري أمهد ذه احلقيقة قبل احلديث عن فقه النوازل عند القاضي عياض 
ياة بل الشريعة نفسها مرتبطة باحلياة، ألننا يف هذا وهي أن الفقه مرتبط باحلمن الناس، 

  : الصدد ويف هذا اال أمام أمرين
من رب السماوات واألرض منهاجا حليام، ونرباسا أمام شريعة مرتلة :  ـ األمر األول

 قبل املغادرة، يفصلى اهللا عليه و سلميهتدون به للوصول إىل اهللا تعاىل، وقد أشار إىل ذلك النيب  
تركْت ِفيكُم ما ِإنْ أَخذْتم ِبِه لَن تِضلُوا الطَِّريق «: صلى اهللا عليه و سلمخطبة الوداع بقوله 

  .»ِكتاب اِهللا وسنِتي: بعِدي
ميثل فهم العلماء واتهدين هلذه مستنبط يف مضانه الشرعية أمام فقه : ـ األمر الثاين

من األحكام ال يستغين عنهما أحد أبدا، فالفقه مرتبط نان ثروة الشريعة، وكالمها يكو
احلياة جيب أن ترتبط بالفقه وال يزدهر الفقه إال إذا كان مرتبطاً باحلياة، كما أن ، وباحلياة

احلياة ال تزدهر إال إذا كانت حتت سلطة الفقه والفقهاء، فأما إذا كان هناك خصام نكد 
ه يصيبه الشلل وقد ميوت كما حصل يف عصور اجلمود بينهما فإما يفقدان االزدهار، فالفق

واالحنطاط، واحلياة يصيبها الفساد، واتمع قد ينهار بل ينهار فعالً ويتفكك، فاالرتباط بني 
وهي أن الفقه اإلسالمي ال يؤيت : حقيقة أخرىهناك مث ... الفقه وبني احلياة ارتباط وثيق
  مثرته املرجوة إال إذا كانت 

يف أي جمتمع إذا كانت هناك ، واة كلها مرتبطة به خاضعة لسلطتهجوانب احلي
مرافق اتمع خرجت عن سلطة الفقه، فإن الفقه ال يؤيت مثرته  جوانب من احلياة أو بعض

املرجوة، كما هو احلال اليوم يف أكثر جمتمعات املسلمني، إذ أن هناك جوانب من احلياة ال 
 خيضع التعليم أيضاً للفقه، فإذا خرجت مثل هذه ويف بعض اتمعات ال، ختضع للفقه

 يف اتمع عن سلطة الفقه يفسد اتمع، ولكن احلقيقة األخرى أن الفقه  األساسيةاجلوانب
   . ألن الفقه ال يزدهر إال بالتطبيق؛أيضاً ينقص وال يؤيت مثرته املرجوة

الفقه اإلسالمي ليس  إنّ: يقول أحد العلماء الناني ـ حفظه اهللا تعاىل ورعاه ـو
ألن الشريعة اليت ، جمرد نظريات ميتة يف الكتب فقط كنظريات الفالسفة، بل هو فقه للحياة

أنزهلا قانوناً للحياة، فالفقه يواكب احلياة دائما مرتبطاً حبركتها،  عز و جل   أنزهلا اهللا
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ذا االرتباط يزدهر على أيدي القضاة وأيدي املفتني وأيدي ا تهدين الذين يتقون ويزدهر
   ..يف بيان األحكام عز و جلاهللا 

 تعاىل جاءه رمحه اهللاورد يف األخبار أن سيدنا حسن البصري : وهنا تعني أن نضرب مثال
سن البصري سنة كاملة مل احلعبد طالبا منه أن حيث الناس على عتق الرقيق، فمكث سيدنا 

لى مزايا عتق العبيد، وما هلا من فضل عند يتعرض ملسألة العتق، وذات يوم راح حيث الناس ع
، فجاء ذاك العبد إىل ))اذهب فأنت حر يف سبيل اهللا((: اهللا تعاىل فقام سيد ذلك العبد وقال له

فكان جواب . ))تأخرت يا سيدي فقد طلبت منك هذا منذ سنة((: وقال له رمحه اهللاحلسن 
ب يف عتق العبيد، وما له من فضل عند منذ أن طلبت مين احلديث عن الترغي((: حسن البصري

  .))...اهللا تعاىل، رحت أمجع ماالً ليطابق قويل فعلي
نّ الفقهاء مطالبون شرعا طابقة األقوال مع األفعال وقد جاء التحذير عن ذلك يف إ

كرب مقتل عند )  2( يا أيها الذين ءامنوا مل تقولون ما ال تفعلون ﴿: القرآن الكرمي قال تعاىل
  ).1 (﴾أن تقولو ما ال تفعلون اهللا 

من أراد أن يتلمس أمثلة هلذا االزدهار يف الكتب فليقرأ كتب لعلي أشري هاهنا إىل 
لو قدر  رمحه اهللا املعيار للونشريسيالنوازل وكتب الواقعات وكتب الفتاوى، فعندما تقرأ 

ل نواحيها كاملة بكأمة  فإنك تقرأ حياة الكتاب بتأن وتثبت وتدقيقلك أن تقرأ هذا 
النوازل ما رأيت أعجب من كتابته ف...السياسية واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية

تصوير حالة العامل اإلسالمي من الناحية والوقائع اليت أصدر فيها فتاواه واستطاع من خالهلا 
  . الغرب اإلسالمين حال بيوالعقدية والسياسية واالجتماعية يف عصره 

كتب إذا قرأته ترى كيف يرتبط الفقه باحلياة، كيف يواكب الفقه فهذا كتاب من ال
لعلنا نتساءل هاهنا ما املراد .  فيصدر هلا أحكاما مستمدة من روح الشريعة السمحاءاحلياة، 

  ؟ النوازلفقه ب
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الفقه يف الدين بنوعيه فقه العقيدة وفقه األحكام هذا هو الواجب وما عداه من أ ـ 

لدين ا فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف ﴿: قال تعاىل. لةالعلوم أكثره ناف
، فهذه اآلية دلت على )1( ﴾و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون

  : مسألتني
 و لينذروا قومهم إذا ﴿: تعاىلأن الناس مجيعاً بأمس احلاجة إىل الفقه لقوله : أوالمها
   .م هم بأمس احلاجة إىل فقهاء يف الدين يبينون هلم وينذروم، فإذاً كل قو ﴾رجعوا إليهم 
أنه ينبغي أو جيب أن ينتدب أناس أنفسهم، أو ينتدبونَ للتفقه يف الدين وبقصد أن : ثانيهما
، فالتفقه بقصد تعليم اآلخرين واجب كفائي ﴾ و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ﴿يعلّموا غريهم 
فالتفقه بذلك القصد واجب ، ﴾ و  ما كان املؤمنون لينفروا كافة ﴿: ة وهو قوله تعاىلبدليل أول اآلي

كفائي، أما التفقه بقصد معرفة األحكام لالمتثال فهذا واجب عيين على كل مسلم بقدر طاقته 
 حتت هذا العنوان املذكور سلفاً، هو ما قاله يف هذه املداخلةفمقصودنا بالفقه  .ووسعه

فقه :  ، أي))األحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية((: عريفه أنهالعلماء يف ت
  .األحكام

نسأل  الشديدة من شدائد الدهر ترتل بالقوم والقصد منها النازلةب ـ النوازل مجع 
  .  ـاهللا العافية

... النون والزاء والالم كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه: قال ابن فارس
  .الشديدة من شدائد الدهر ترتل: ازلةوالن

  : خيتلف مفهوم النازلة عند أهل العلم يف القدمي واحلديث:  ـ اصطالحاً
ومن ذلك :  ـ ففي القدمي تطلق ويراد ا الشديدة من شدائد الدهر ترتل بالناس1

  .وليس هذا املراد يف هذا الباب. مشروعية القنوت يف النوازل
ـ ويف احلديث عرفت الن2   ).وهي املرادة ذا الباب: (ازلة بعدة تعريفات منها 

                                           
 .122/��رة ا�(�&6 )1(
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الوقائع واملسائل املستجدة ، ويراد به الوقائع واملسائل املستجدة واحلادثة ـ أ
 املستجدة، وهذا جيعلنا نقرر النظريات، والظواهر: باسم واحلادثة املشهورة بلسان العصر

وال يبلغ فهمه إال من أتاه لساعة فقه النوازل والواقعات أحد موضوعات احقيقة وهي أنّ 

يؤيت احلكمة من يشاء و من يؤت احلكمة  ﴿: اهللا تعاىل احلكمة وفصل اخلطاب قال تعاىل
: احلكمة: رمحه اهللا، قال جماهد )1(﴾ أويت خريا كثريا و ما يذكر إال أولوا األلباب فقد

 يف قليب أنه الفقه يف وقع((: رضي اهللا عنه ، وقال اإلمام مالك))العلم والفقه والقرآن((
ي ضر ، ومما يدل على ذلك ما جاء يف احلديث الصحيح عن عبد اهللا بن مسعود))الدين

 حسد ِإلَّا ِفي اثْنتيِن رجلٌ آتاه اللَّه مالًا الَ«: قالصلى اهللا عليه و سلم  أن النيباهللا عنه 
قلَكَِتِه ِفي الْحلَى هلِّطَ عفَس،لٌ آتجرا وهلِّمعيا وقِْضي ِبهي وةَ فَهالِْحكْم اللَّه ويدل عليه »اه ،

، فاخلري كل اخلري »من يِرد اللَّه ِبِه خيرا يفَقِّهه ِفي الديِن«: صلى اهللا عليه و سلم أيضاً قوله
 ف سنة نبيه، وأن يعر تعاىليف الفقه يف الدين، ومن أويت الفقه فحري به أن يعرف كتاب اهللا

، وأن يذّكر فإن التذكّر من شيم أهل العلم والفقه والفهم، والفقه هو صلى اهللا عليه و سلم

فمال هؤالء  ﴿: فهم مرامي الكالم ومرادات احلديث، قال تعاىل يف ذم املنافقني: الفهم
نا قد فصل ﴿: ، وقال سبحانه وتعاىل منبهاً املؤمنني)2(﴾ القوم ال يكادون يفقهون حديثا

3(﴾ ت لقوم يفقهوناآلي(.  
فيكون تعريف فقه النوازل بناء على ما : احلادثة اليت حتتاج إىل حكم شرعي ـ ب

  . ))معرفة احلوادث اليت حتتاج إىل حكم شرعي((: سبق
  : التعريف اآلنف الذكر فيه ثالثة ألفاظ حتتاج فضل بيان وهي: شرح التعريف

ك اجلهل والوهم والشك؛ ألن إدراك يشمل العلم والظن فخرج بذل: معرفةأ ـ 
  .األحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون ظنياً
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إذا نزلت : الفائدة احلادية عشرة((: يف إعالم املوقعنيرمحه اهللا  قال ابن القيم
باحلاكم أو املفيت النازلة فإما أن يكون عاملاً باحلق فيها أو غالباً على ظنه حبيث إنه استفرغ 

طلبه ومعرفته أو ال، فإن مل يكن عاملاً باحلق فيها وال غلب على ظنه مل حيل له أن وسعه يف 
  .))...يفيت وال يقضي مبا ال يعلم

  : ويراد ا الشيء الذي يقع على غري مثال سابق، وهلا عدة صور: احلوادثب ـ 
النقود الورقية، وزراعة : حوادث جديدة تقع ألول مرة، مثل: الصورة األوىل

  .اءاألعض
: حوادث جديدة تغير حكمها لتغري ما اعتمدت عليه من عرف، مثل: الصورة الثانية

  .صور قبض املبيع املعاصرة
: حوادث اشترك يف تكوينها أكثر من صورة من الصور القدمية، مثل: الصورة الثالثة

  .عقد االستصناع، بيع املراحبة لآلمر بالشراء
لقيد احلوادث اليت ال حتتاج إىل حكم خيرج ذا ا: حتتاج إىل حكم شرعيج ـ 

هنالك ألفاظ ومصطلحات تطابق أو تقارب  و.شرعي، مثل، الزالزل والكوارث والرباكني
  : مصطلح فقه النوازل، ومنها

  . وهي مجع واقعة، مأخوذة من وقع الشيء مبعىن نزل: الواقعاتـ 
ح مشهور يف وهذا املصطل، ويراد ا األمر الذي حيتاج إىل فتوى: لفتاوىا ـ

" للوزاين" النوازل الصغرى"مثل " النوازل: "املذاهب، فهم يطلقون على كتاب الفتاوى
  .للعلوي" والنوازل. "له أيضا" النوازل الكربى

  .ويراد ا األمور املتنازع عليها يف الوقت احلاضر: القضايا املعاصرةـ 
  .ويراد ا القضايا املعاصرة نفسها:  القضايا املستجدةـ

يطلق على العلم الذي يعىن بالنازلة عدة :  أمساء العلم الذي يعىن بالنازلةثالثا ـ
  : مصطلحات
  . فقه النوازل ـ1
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  .يعىن فقه احلياة اليت يعيشها الشخص:  فقه الواقع ـ2
يعىن أن النازلة سواء كانت للفرد أو اتمع فهي أوىل بالبحث : فقه األولويات ـ 3

  .فهي من األولويات يف هذا اجلانب. كم من غريهاواالستقصاء وإبراز احل
أي إن من أبرز الوسائل إليضاح فقه النازلة؛ املوازنة بينها وبني : فقه املوازنات ـ 4

  .ما يشبهها أو يقارا

د  ق)1(﴾ هدى للناس و بينات من اهلدى ﴿الذي أنزله اهللا تعاىل فهذا القرآن 
قد ثبتت ولكن أكثر الناس ال ى اهللا عليه و سلم  صل أحكمت وفصلت آياته، وهذه سنة النيب

 يفقه كثرياً مما يرتل، وكم من يعلمون وال يفقهون، فكم من مرتل آليات القرآن الكرمي ال
والفقه مراتب، والفقهاء ، ال يفقه ما حيفظصلى اهللا عليه و سلم  حافظ حلديث الرسول

رب حاِمِل ِفقٍْه غَيِر «: ليه و سلمصلى اهللا ع مراتب بعضهم أفقه من بعض كما قال النيب
  .» ورب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من هو أَفْقَه ِمنه،فَِقيٍه

وهم أصدق هذه األمة إمياناً وأنقاها قلوباً  صلى اهللا عليه و سلم وأصحاب النيب
 جاء أفقه ممن رضي اهللا عنهم وأغزرها علماً كانوا يتفاوتون يف الفقه، وهم يف اجلملة

صلى اهللا عليه و  ٍدمح مابحص أَتسالَج« :رمحه اهللابن األجدع بعدهم، يقول مسروق 
وقيل هو مجع اِإلخاذة ، ومجعه أُخذٌ ككتاب كتب، ، هو مجتمع املاء»اِذخاِإلوا كَانكَفَ سلم

 التشبيه واألوىل أن يكون جنسا لإلخاذة ال جمعا ووجه، وهو مصنع للماء جيتمع فيه
  .مذكور يف سياق احلديث

 نصوص الكتاب والسنة حمدودة والنوازل والوقائع واحلوادث غري ملا كانتو
   . حمدودة، فمن هنا تأيت أمهية االجتهاد

وهنا مسألة ال بد من التنبيه عليها، وهي أن االجتهاد يف حقيقة األمر ليس تشريعاً، 
 له، فاالجتهاد فهم لنصوص الكتاب والسنة، أو مبعىن أنه ليس منشئاً للحكم، لكنه مظهر

إظهار حلكم مسألة مل جيد فيها اتهد نصاً فيجتهد يف استخراج احلكم الشرعي هلا بفهم 
ولذلك كما سيأيت فإنه مقيد بأن يكون ضمن القواعد الكلية ، نصوص املصدرين األساسيني

 وأن يكون بواسطة إحدى واألصول والضوابط الشرعية املستنبطة من الكتاب والسنة،
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صلى اهللا  دالالت الكتاب أو السنة املعتربة لدى العلماء، وذلك االجتهاد حث عليه النيب
أصحابه واألمة من بعده، بل ودرب أصحابه عليه، وأشرف عليهم مصوباً  عليه وسلم

ملعاذ بن جبل وهو واحد من أشهر وأفقه  صلى اهللا عليه و سلم  ومقوماً، فمثالً قال
كَيف تقِْضي ِإذَا «:  ملا أرسله إىل اليمن، قال لهصلى اهللا عليه و سلم حاب رسول اهللاأص

 فَِبسنِة : قَالَ؟ فَِإنْ لَم تِجد ِفي ِكتاِب اللَِّه: قَالَ. أَقِْضي ِبِكتاِب اللَِّه: قَالَ؟عرض لَك قَضاٌء
صلى اهللا عليه و  لَم تِجد ِفي سنِة رسوِل اللَِّه  فَِإنْ: قَالَ.صلى اهللا عليه و سلمرسوِل اللَِّه 

صلى اهللا عليه و  فَضرب رسولُ اللَِّه . أَجتِهد رأِْيي ولَا آلُو: قَالَ؟ ولَا ِفي ِكتاِب اللَِّهسلم 
  .»يرِضي رسولَ اللَِّه الْحمد ِللَِّه الَِّذي وفَّق رسولَ رسوِل اللَِّه ِلما : وقَالَ، صدرهسلم 

وقد تكلم بعضهم يف سند هذا احلديث من جهة اجلهالة يف بعض أصحاب معاذ، 
إىل ولكنها جهالة ال تضر، فقد روي موصوالً من طرق أخرى ومن أراد التفصيل فلرياجع 

   .البن القيم" أعالم املوقعني"كتاب 
، وعظيم األثر يف بيان األحكام فاالجتهاد إذاً مهم جداً، وعظيم األثر يف حياة الناس

الشرعية، لكنه حيتاج إىل ذكاء وإىل قرحية فقهية قوية، وإىل فراسة وإىل فهم للواقع وإدراك 
فمن مل يفهم الواقع ومل يدرك الوقائع وإن فهم احلكم قد يعجز عن التطبيق، فالفقه .. للوقائع

عي وفقه للتطبيق، وكان من أفقه يف حقيقة األمر يف جمال األحكام الشرعية فقه للحكم الشر
يف التطبيق عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب  صلى اهللا عليه و سلم  أصحاب رسول اهللا
، هؤالء كانوا أفقه وأبرز الصحابة يف الفقه بعامة ويف رضي اهللا عنه  وعبد اهللا بن مسعود
  .)1(فقه التطبيق خباصة

جند أن الفقه  رصي اهللا عنهم عهد الصحابةإىل  فإذا رجعنا: فقه الصحابة ومعرفتهم بالواقع
كان مرتبطاً باحلياة بالواقع لو مسيناه فقهاً واقعياً أو فقه الواقع ذا املعىن، لصحت هذه التسمية، ما 
كان الفقهاء يفترضون مسألة من املسائل أبداً بل كانت الواقعة تقع، والنازلة ترتل فيسألون فتصدر 

   .نصاً يف النازلة اجتهدوا يف استخراج احلكم هلا، ورمبا كان االجتهاد مجاعياًالفتوى وإذا مل جيدوا 

صلى  الفقه يف مدرسة النبوة بإشراف النيب رضي اهللا عنهم ملا تعلم الصحابة: قلت
واجهوا النوازل واحلوادث والواقعات املستجدة بعقلية فقهية راقية وممتازة  اهللا عليه و سلم
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وعلم  صلى اهللا عليه و سلم  وسنة النيب عز وجل  بكتاب اهللاتدل ليس فقط على علم 
بأحكام الشريعة فحسب، بل تدل على بصر نافذ وبصرية ممتازة بواقع احلياة الذي كانوا 
يعيشونه، وحبقيقة الوقائع اليت كانوا يواجهوا فبصرهم يف ذلك بصر نافذ وبصريم 

يف فقه التطبيق مؤسساً على معرفة الواقع صحيحة، ولذلك برعوا رضوان اهللا عليهم أمجعني 
وسأضرب ، وكيف يطبق الفقه عليه، وإدراك حلقيقة الوقائع وكيف يستخرج احلكم هلا

  : يف فقه النوازل والواقعات أربعة أمثلة رضي اهللا عنهم ملنهج الصحابة
 اهللا صلى فقد كان األذان يف عهد النيب: األذان يوم اجلمعة: املثال األول يف العبادات

أوله عندما جيلس اإلمام على املنرب، وكذلك يف عهد أيب بكر وعمر، ويف عهد  عليه و سلم
عثمان وعلي، كثر الناس وزاد األذان الثالث على الزوراء، األذان الثالث كما ورد يف 
النص باعتبار األذان الذي عند جلوس اإلمام على املنرب وباعتبار اإلقامة فإا تسمى أيضاً 

، فزاد األذان األول على الزوراء، ويف بعض الروايات أن الزوراء دار كانت يف أذان
السوق، ويف بعض الروايات أنه أمر بذلك ليعلم الناس بدخول أو حبضور وقت اجلمعة قبل 

  .أن خيرج اإلمام إىل املسجد أو إىل املنرب
 الصاحبني، وال على عهد صلى اهللا عليه و سلم ما كان هذا األذان على عهد النيب

وإمنا هو سنه اخلليفة الراشد عثمان قياساً على باقي الصلوات، هذا أذان إلعالم الناس 
بدخول الوقت يف أوله، فقاس اجلمعة على باقي الصلوات، هذه نازلة وهذا ما واجهها به 
الصحابة من فقه، والصحابة يف عهد عثمان عملوا بفعله يف سائر املدن واألمصار، وقد 

  .منتشرين فيهاكانوا 

أن الطالق  رصي اهللا عنهما قد روى مسلم عن ابن عباس: املثال الثاين يف الطالق
وعهد أيب بكر وسنتني من خالفة عمر، أن  صلى اهللا عليه و سلم  كان على عهد النيب

، اةٌن أَيِهِف مه لٍَرمي أَوا ِفلُجعت اسِد قَاس الننَِّإ«: طالق الثالث كانت توقع واحدة، فقال عمر
، فأمضاه عليهم مبشاورة من الصحابة، وحقيقة هذه املسألة كما أفهم »مِهيلَ عاهنيضم أَولَفَ

واهللا أعلم أن عمر أوالً كان يسأل املطلق الذي أوقع الثالث دفعة واحدة عن قصده ماذا 
 مث ملا تتابع الناس على يقصد هل يقصد إيقاعها ثالثاً أو ما قصد إال التأكيد وإيقاعها واحدة،

ذلك، وكثر منهم واستخفوا به صار ال يسأل أحداً عن مقصده، وال يفرق بني من يقصد 
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التأكيد وإيقاعها واحدة أو ال يقصد ذلك، وميضيه على اجلميع ثالثاً ردعاً للناس الذين كثر 
  عز و جلمنهم هذا واستخفوا حبدود اهللا 

اجهة النوازل، فإن احلال يف وقت عمر تغري هذا مثال آخر لطريقة الصحابة يف مو
  .وأيب بكر صلى اهللا عليه و سلم عن احلال يف وقت النيب

، )حد اخلمر(وهو يشبه هذا املثال، ولكنه يف احلدود : املثال الثالث حد اخلمر
كان يضرب باجلريد وبالنعال ويبكت   صلى اهللا عليه و سلمفشارب اخلمر يف عهد النيب

، ويف عهد أيب بكر جلد أربعني، ويف )وحنو ذلك..  له أما تستحي أما تتقي اهللامبعىن أن يقال(
ويبدو أن شاريب اخلمر قد كثروا يف عهده فاستشار : رضي اهللا عنه عهد عمر قال عمر
إنه إذا شرا سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى،  رضي اهللا عنه الصحابة، فقال علي

: رضي اهللا عنه ، ويف رواية أن عبد الرمحن بن عوف قال لهفجلده مثانني مثل عقوبة القربة
إن أخف احلدود مثانون جلده فأمضوا عقوبة شارب اخلمر مثانني جلدة، فاختلف الفقهاء يف 

بعضهم قالوا إن حد اخلمر مثانون، وبعضهم قالوا حدها أربعون وما زاد فهو : فهم ذلك
  .اجتهاد من إمام عادلتعزير، ولإلمام أن يزيد تعزيراً إذا كان ذلك 

وهو تضمني الصناع، فالصانع إذا ادعى هالك املتاع الذي : املثال الرابع يف املعامالت
وعهد اخللفاء قبل  صلى اهللا عليه و سلم نة على ذلك، كان يف عهد النيبحبوزته وليست له بي

اذا؟ ألن الناس مل. ال يصلح الناس إال ذلك: علي يصدق، ويف عهد علي ألزمهم بالضمان، وقال
 صلى اهللا عليه و سلم اختلف حاهلم عن حال الناس يف عهد النيب رضي اهللا عنه  يف عهد علي

وعهد أيب بكر وعثمان فإن التزامهم بالصدق وباحلق صار أخف مما سبق فاختلف حاهلم عن ذي 
دث قبل، ومن مثل هذا استنبط العلماء قاعدة اختالف الفتوى بسبب فساد الناس، كما حت
   .للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من أحكام ففساد الناس وفساد األحوال تتغري مبوجبه الفتوى

جاء رجل : ما رواه ابن أيب شيبة عن سعد بن عبيدة قال: ومن أعجب األمثلة على ذلك
إىل النار، فلما ذهب : أملن قتل مؤمنا توبة؟ قال: فقال له رضي اهللا عنهما بن عباساإىل عبد اهللا 

إين أحسبه مغضباً يريد أن : ما هكذا كنت تفتينا فما شأن اليوم؟ قال: انصرف قال له جلساؤهو
    .يقتل مؤمناً فبعثوا يف أثره فوجدوه كذلك
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فاختالف احلالة لدى املفيت كالطبيب يصف لكل مريض ما يناسب حاله فلو أفىت 
 رواية أنه سئل يعين أن هذا بأن له توبة كأنه حرضه على أن ينفذ ما يف قرارة نفس، ويف

: ال وسأله سائل آخر يف مرة أخرى فقال: سائلني سأاله فسأله سائل هل ملن قتل توبة؟ قال
رأيت يف عيين األول أنه يقصد القتل : فلما سئل عن هذا االختالف يف الفتوى قال، نعم

  .فقمعته، وأما الثاين فكان صاحب واقعة يطلب املخرج
ن هذا على عظم أمهية أن يكون الفقيه متبصراً بالواقع، هل تريدون مثاالً أوضح م

 يف جمتمعه والنوازل اليت تستجد، عاملاً بأحوال الناس، عاملاً مبالبسات الوقائع اليت تطرأ عليه
  !؟فيجد هلا احللول املناسبة والفتوى الشرعية الصحيحة املستمدة من روح الشريعة

يف صلى اهللا عليه و سلم  اهللاصحاب رسول هذه أربعة أمثلة تبني لنا منهج السلف أف
فقد استفاد منها فقهاؤنا املالكية يف مواجهة النوازل مواجهة ما يستجد من واقعات ونوازل، 

  : ولعل ما صنف يف هذا اال يف الغرب اإلسالمي خري دليل على ذلك: اليت حتدث بينهم
فرع آخر برز فيه ومثة : يقول الدكتور حممد بن شريفة: مصنفات فقه النوازل

الفقهاء األندلسيون واملغاربة وهو النوازل اليت تدعى كتبها بكتب الفتاوى وكتب األحكام 
  .وكتب املسائل

وقد استمر األندلسيون يؤلفون يف هذا النوع إىل سقوط مملكة غرناطة، ولعلّ نوازل 
  .األندلسي الضخم" النوازل"هي آخر جمموع وصل إلينا من تراث " ابن طركاط"

اجلانب اجلنويب من البحر فثمة تراث ضخم قائمة يصعب : أما يف العدوة السفلى أي
وما خلّفه الونشريسي " املعيار الصغري"حصرها نذكر نوازل سيدي املهدي الوزاين ويدعى 

  . الذي سبقت اإلشارة إليه" املعيار الكبري"املوسوم 
لكية وخاصة فقه النوازل وفقه متسك أهل األندلس باملواقف املاولعلنا نشري على أنّ 

العديد من املشاكل بني الظاهرية واملالكية باألندلس وسبب يف تعميق أثار املستخرجة 
 مركزة على أخذ املالكية ابن حزماخلالف واجلدال بينهما، ولذلك كانت جل اعتراضات 

يفة بالغة وقد كانت اخلصومة بني ابن حزم وفقهاء املالكية عن"بالنوازل وأخذهم بالقياس 
 ألن إبطال القياس والرأي والتقليد كانت تعين حربا ال هوادة فيها على فقهاء ؛العنف

  .)1(املالكية باألندلس يومئذ
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وتعترب نوازل عياض ونوازل عبد اهللا دبوس ومسائل ابن زكّون أقدم ما ألفه املغاربة 
ت املشهورة يف النوازل أو ما وصل إلينا مما ألّفوه يف موضوع النوازل وهي إحدى اموعا

اليت ترجع إىل عهد املرابطني، وقد ذكر األستاذ الدكتور حممد بن شريفة قائمة ملصنفات 
إنّ ظهور هذه الرتاول يف عصر واحد متقارب : املغاربة يف فقه النوازل وختمها بتعليق فقال

قال "ر يدلّ على حركة الفقه ورواج يف عصر املرابطني الذي كان عصر الفقهاء أو عص
كما عبر الشاعر األعمى التطيلي يف كافيته يشكو فيه كساد بضاعة الشعر ونفاق " مالك

  .)1(سوق الفقه
  القاضي عياض وفقه النوازل 

 تعاىل مشاركا مشاركة فعالة يف علوم كثرية رمحه اهللاكان عياض : أوال القاضي عياض
يف هذه العلوم مؤلفات مذكرة، غري أنّ كاحلديث والسرية والتفسري والتاريخ واألدب واللغة، وله 

إالّ مقرون حبلية " عياض"الزمته وكانت ألصق به من غريها، ولذلك ال يذكر اسم  "الفقيه" صفة
وجتلي هذه الصفة فيه على مستوى تطبيقي وآخر نري، فقد تقلّد القضاء اإلفتاء،  "القاضي"

ها ولعلّ ما يهمنا يف هذا اللقاء املبارك هو وخلّف آثارا فقهية ليس فقه النوازل إالّ جزءا يسريا من
  : وقد صدق فيه قول الشاعر. هذا اجلانب من الفقه املوسوم بفقه النوازل أو الوقائع

ـ        وازلـإذا نزلت باملـسلمني الن
 

ـ  ي  معـالِ ل الْ ـوكل لني     لـرسائ
  سـاحل  سوى أنه للبحر يوجـد       

 

  جواب من التحقيق شـاف ونائـل       
  كامــل وعاش زمانا ذكره فيـه       

 

  األسـافل  وهذا زمان تسمو منـه       
 

وتتميز هذه النوازل اليت تركها عياض بأنها تشتمل على أجوبة متثّل الفتوى يف الغرب 
اإلسالمي على عهده، وجند فيها أمساء المعة لعدد من املفتني املعروفني يف اجلناح الغريب من العامل 

الفتاوي املوجودة يف نوازل عياض ترجع هلذه اإلسالمي، نذكر منهم ابن رشد وابن احلاج، وجل 
القطبني الكبريين، وذلك أنّ القاضي عياضا كان يرجع أثناء تولّيه القضاء إىل شيخيه املذكورين 
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ويكاتبهما فيما يعرض عليه من أقضية تكون حملّ اختالف بني الفقهاء احملليني مستنجدا برأيهما 
  .ؤكّدة ألحكامهومهتديا ديهما، وكانت فتاويهما تأيت م

وإذا أردنا أن نقيم هذه النوازل للقاضي عياض فعند النظر فيها : تقييم نوازل عياض
  : تظهر لنا قيمتان

أ ـ قيمة فقهية عرفها الفقهاء النوازليون األقدمون الذين نقلوا عنها واستفادوا 
  ".املعيار "منها، ومن هؤالء الونشريسي الذي أدرج كثريا من فقراا يف جمموعه الكبري

  : ب ـ القيمة الثانية تارخيية وتتلخص يف قسمني
ـ قسم يتعلّق بسبتة وبقية بالد املغرب كالنوازل اليت يرد فيها ذكر املعامل واخلطط 
يف املدينة املذكورة كأمساء األزقة واألبواب واملساجد واحلمامات، واملقابر واألسواق 

  .وغري ذلك...واألراحي والبساتني
مل النوازل الدالة على احلالة الفالحية يف قرى سبتة وال سيما قرية بليونش اليت ـ قسم يش

  : ونذكر منادج من فتواه يف النوازل.  كانت متد سبتة باخلضر والفواكه
عن مفلس قام بعض غرمائه بعقد أنه سئل لقاضي عياض  ـ ومن النوازل املذكورة ل1

لبينة بتحويز املديان الراهن للغرمي، وقال سائر يتضمن رهنه لدار سكناه قبل تفليسه وشهدت ا
مل يزل الراهن عنده وال فارقها وإنه اآلن ساكن فيها، وأن ذلك كله حتيل إلبطال حقهم : الغرماء

إن املديان املذكور مل يفارق الدار املذكورة إال حني : وشهد هلم مجاعة اجلريان، ومنهم من يقول
جدها مشغولة بأهل الراهن، وأثاثه فوقف املرن على تفليسه، وكشف القاضي عن الدار فو

وأكريتها ، ال علم يل بشيء من هذا وأنا حزت رهين حبضرة بينيت، وأخذت املفتاح: ذلك فقال
كان املديان قد رجع إليها فقد افتات علي،  من مكتر وأثبت عند القاضي الكراء املذكور، وإن

نظر وصورة احلال وشهادة بعض اجلريان بأن املرن ومل أعلم به وجهالته بذلك تبعد من جهة ال
   .واجتماعه به فيها فهل يقدح ذلك يف احليازة: عامل بكون املديان يف الدار املذكورة من قوله

ما ذكرته فيه موهن للحيازة قادح فيها ومؤثر يف صحتها وقد قال : رمحه اهللا فأجاب
فال ينبغي أن ينفذ ، )1(﴾ رهن مقبوضة و إن كنتم على سفر و مل جتدوا كتابا ف﴿ :تعاىل

إن رهن من : الرهن إال باحليازة الصحيحة اليت ال علة فيها، وقد قال مالك يف أحد أقواله
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أحاط الدين مباله ال جيوز ومراعاة اخلالف أصل من أصول مالك فإذا حكمت بإبطال هذه 
 حتكم بالشك ووافقت الدار وقضيت مبحاصة مجيع الغرماء فيها كنت قد أخذت بالثقة، ومل

  .احلق
عن احلديث الذي نص عن حرمة سفر املرأة بدون حمرم القاضي عياض  ـ وسئل 2

  .واحلديث له روايات كثرية .»ٍمرحو ما ذُهعم والَّثاً ِإالَ ثَةُأَر املَراِفس تالَ«: ونص احلديث
ري احلج والعمرة إال اتفق العلماء على أنه ليس هلا أن خترج يف غ:  رمحه اهللافأجاب 

مع ذي حمرم، إال اهلجرة من دار احلرب فاتفقوا على أن عليها أن اجر منها إىل دار 
 ...اإلسالم، وإن مل يكن معها حمرم

هذا عندي يف الشابة، وأما الكبرية : قال الباجي: القاضي عياض:  أيرمحه اهللا قالو
 .رمغري املشتهاة فتسافر يف كل األسفار بال زوج وال حم

 ألن املرأة مظنة الطمع فيها، ومظنة ؛وهذا الذي قاله الباجي ال يوافق عليه: وقال
وجيتمع يف األسفار من سفهاء . لكل ساقطة القطة: الشهوة ولو كانت كبرية، وقد قالوا

الناس، وسقطهم من ال يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغريها، لغلبة شهوته وقلة دينه 
  . ـواهللا أعلم ـ و ذلكومروءته، وخيانته، وحن

جوابك : وصيغة السؤال الواردة:  ـ سؤال عن املرأة متتع يف ماهلا فأراد زوجها رد فعلها3
ـ وفقك اهللا ـ يف امرأة أمتعت أباها سنني مسمياٍت يف دار ال متلك سواها أو هي أكثر من ثلثها، 

ل هل له ذلك وتكون كمسألة الوصايا أو فقام زوجها يرد فعال، وقال تفويتها للمنافع تفويت لألص
  .هي خالفها الستحقاق الورثة املال مبوت امليت والزوج إمنا استحقاقه مرتقب وهي مل تفوت أصال

تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليه، وإن كانت أمتعت الدار السنني : اجلواب
 اإلضرار به الكثرية اليت تستغرق مدة معترك زوجها فبين من فعلها أنها إمنا قصت إىل

بتفويت الدار عليه فله رد ذلك إن توفيت، وال كالم له يف ذلك ما دامت حية وباهللا 
  .)1(التوفيق، قاله حممد بن رشد
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منهجه الفقهي أنه بال شك من أهل من يتضح : منهج القاضي عياض يف الفتوى
الوارد عليه يف أي ، ومنهجه يف اإلجابة عن السؤال العلم الكبار يف زمانه يف احلديث والفقه

أنه يبين جوابه على ما وصله من آراء الفقهاء الذين سبقوه من فقهاء : نازلة من النوازل
املذاهب عامة، والفقهاء املالكية على وجه اخلصوص، وإن كان يف الغالب يقتصر على آراء 

 تعقيب اإلمام مالك، والفقهاء املالكية، ويف كلّ هذا يسلكه مسلك العرض والتوجيه، دون
 .     عليها أو مناقشتها، ولعله يف تلك احلالة يكون قد ارتضاها

كانوا  رضي اهللا عنهم مما يلزم ذكره أنّ أئمتنا وأسالفنالعلنا نشري هاهنا إىل أنه و
فقضية اإلمام الشافعي، وفق أصول مذاهبهم يعاجلون القضايا اليت احتاجت إليها عصورهم، 

ختتلف عن قضية اإلمام ابن قضية اإلمام الباجي بن حنبل، وختتلف عن قضية اإلمام أمحد 
أما حنن فقد وقفنا عند قضايا املتقدمني، ومل ، تيمية، وإن كانت كلها جتتمع يف إطار واحد

تم االهتمام الالزم بقضايا عصرنا اليت حتيط بنا من كل مكان، فعصرنا الذي نعيش فيه 
 األئمة يف بعض املسائل إال أنه قد استجدت وإن كانت قضاياه تشارك بعض قضايا هؤالء

فيه مسائل وأحوال كثرية حتتاج إىل اجتهادات جديدة ومعاجلات علمية مستفيضة ينهض ا 
  .علماء األمة وجمتهدوها

يف جمال الدراسات الفقهية فهناك قصور بين يف دراسة فقه النوازل، إن : إذا قلتو
وإن ). وحنوها.. عقيداا الكثرية، التأمني، العالقات الدوليةاملعامالت املالية املصرفية بت: (مثل

كانت هناك إسهامات حممودة مشكورة يف هذا امليدان، لكنها ال زالت قليلة وحتتاج جهداً 
وقد أشرت إىل ذلك يف مقال نشرت مبجلة املخرب التابعة ملعهد أصول الدين جبامعة ... أكرب

  ".  وقضايا العصرالفقه اإلسالمي"اجلزائر حتت عنوان 
نّ مشكالت ولعلّه من دواعي الفضول إذا ذكرنا أ: مستجدات ووقائع تنتظر الفتوى

األمة اإلسالمية مشكالت كثرية، متعددة األلوان متعددة االجتاهات، معقدة تعقيداً كبريا، 
وحتتاج إىل دراسات علمية جادة ناضجة تنفذ إىل العمق، وترسم السبيل األمثل لوعي األمة 

    .وعزا
والتأمني ـ بشقيه وقد استجدت أمور كثرية وخاصةً يف النواحي املالية والطبية، 

وقد تكون بعض النوازل مما التأمني على احلياة والتأمني عن العمل والسيارات ـ والقضاء، 
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غري عمت به البلوى واحتاج إليه الناس، وبعضها بسبب تساهلهم يف احلرام وتقليدهم ل
حتدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من : رمحه اهللا العزيز د قال عمر بن عبد، وقاملسلمني
  .الفجور

أهل العلم والفقه واالجتهاد من علمائنا م هذا الوضع فإن أماو: مواصفات الفقيه املفيت
والواقعات اليت ،  بأن يواجهوا النوازل اليت وقعت بنامطالبونعلى خمتلف مستويام ودرجام 

أن يواجهوا هذه النوازل بعقلية ناضجة كعقلية ، فعليهم نا، وما أكثرها وما أخطرهااستجدت علي
، فإن  عز و جلالسلف، عقلية الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني، عقلية واعية عميقة تتقي اهللا

من أعظم ما يواجه به هذا املقام أن يبني العلماء احلكم الشرعي ال خيافون يف اهللا لومة الئم، 
تزال يف جمتمعنا بقية من علماء يقولون احلق وال خيافون لومة الئم، نسأل اهللا أن  مد هللا أنه الواحل
    .هم وجيزيهم عنا خري اجلزاءبيثي

املسائل املسكوت  من: رمحه اهللاولعلّه من املفيد يف هذا اال أن نذكر ما قاله ابن رشد 
إن معرفة هذين الصنفني من املسائل هي اليت ، فاألمصارشهر اخلالف فيها بني فقهاء عنها اليت 

ويف النوازل اليت مل يشتهر اخلالف فيها بني ،  يف املسكوت عنهااألصولجتري للمجتهد جمرى 
 سواء نقل فيها مذهب عن واحد منهم أو مل ينقل، ويشبه أن يكون من تدرب يف األمصارفقهاء 

فقهاء فيها أن يقول ما جيب يف نازلة  اليت أوجبت خالف الاألسبابهذه املسائل وفهم أصول 
، أعين يف املسألة األمصارفقهاء  من النوازل، أعين أن يكون اجلواب فيها على مذهب فقيه من

الواحدة بعينها، ويعلم حيث خالف ذلك الفقيه أصله وحيث مل خيالف، وذلك إذا نقل عنه يف 
  .)1(...ذلك فتوى

 ليعلم )2(﴾لون على اهللا ما ال تعلمون أم تقو ﴿: قوله تعاىل على يركزعليه أن و
من قال عليه ما ال يعلم بأنه حلَّل، والقول على اهللا يتضمن القول عليه يف أحكامه، يقينا أنّ 

حترمي اإلفتاء :  اآلنفة الذكرومن فوائد اآلية، أو حرم، أو أوجب، فقد قال على اهللا بال علم
، وأال يتسرع يف اإلفتاء؛ ألن عز و جل  اهللابال علم؛ وعلى هذا جيب على املفيت أن يتقي 

   ..األمر خطري

                                           
)1(%8)A+ر�%،  &%ا$6 ا� #&� %W)�+8'$6 ا�D2/315 و  
 .80/��رة ا�<��ة )2(
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 فيمكنه أن يأيت األصولوى أو مل يبلغ ذلك الناظر يف هذه تفاللك ت يف إليهفأما إذا مل ينقل 
قد باجلواب حبسب أصول الفقه الذي يفيت على مذهبه، وحبسب احلق الذي يؤديه إليه اجتهاده، و

ي يف كتابنا املوسوم الكامل نايف مذهب ووجدت هلا ما يقابلها ذكرت كثريا من الوقائع استجدت
 ومسائله نا مذهبألصول ةامعسلفنا اجل ، التمستها من موسوعات"املبسط يف الفقه املالكي باألدلة"بـ

 للتفريع عليها، وهذا هو الذي عمله ابن القاسم يف األصول جمرى نااملشهورة اليت جتري يف مذهب
فيما مل يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده يف ذلك اجلنس من املدونة، فإن جاوب 

 األحكام والتقليد يف االتباع ملا جبل عليه الناس من األصولمسائل مالك اليت هي فيها جارية جمرى 
عليه أن يكون على دراية  رتبة االجتهاد فاملفيتيبلغ يف كل ذلك ليف قوة نذكر أن البد والفتوى، بيد 

فقد رأيت ومسعت من كثري من الباحثني يف هذا  )لغة وحنوا وصرفا (علم اللغة العربيةسعة يف وا
، وحنن نعلم يقينا على وعلم من أصول الفقه ما يكفيه يف ذلك...امليدان يتساهلون يف قضايا اللغة

أصول املتخصص يف علم األصول أن يكون ضليعا يف البحوث اللغوية، ودونكم ما كتبه العلماء يف 
الفقيه جتدون أن سلفنا الصاحل ـ رمحهم اهللا ـ يعقدون فصوال للنحو العريب واألساليب العربية، 
كما أنبه السالك يف هذا امليدان أن يكون على معرفة دقيقة بالناسخ واملنسوخ، وأن ال يكون مهه 

  .يلواهللا أعلم بسرائر الناس واهلادي إىل سواء السب...التفلسف والتحذلق والتعامل
يف بيان احلكم، وينافق العلماء، ال تعاىل لعامل أو املفيت الذي ال يتقي اهللا وعليه فإن ا

 ألنه أخطر من اجلاهل، العامل يقتدى به فإذا مل يتق اهللا ؛يصلح لالجتهاد، وهو واجلاهل سواء
علماء هناك مل أقل فندا إذا ذكرت أنّ يف بيان حكم الشرع يورد األمة موارد اهلالك، وتعاىل 
ال يبيأحلّ التعامل  ٍتفْنون األحكام على وجهها الصحيح، ومن أعجب األمثلة على ذلك م

الربوي وهو مما حرمه اهللا تعاىل بنصوص قطعية، إرضاء لبعض املرابني الذين أجزلوا له 
العطاء ـ حسب ما قيل يل ـ فباع دينه بدنيا ال تسوي عند اهللا تعاىل جناح بعوضة، وقد 

السيف القاطع والرد "تعاىل يف كتابه املوسوم رمحه اهللا  الشيخ حممد باي بلعامل رد عليه
بإباحة الربا إذا بعضهم أفىت آخر يف بلد مسلم ، و"الرادع ملن أجاز يف القروض املنافع

داهنة، امل حد يصل النفاق ومارسته الدولة وحترميه إذا مارسه أفراد الشعب، انظر إىل أي
فقهاء له سلف، ذلك هذا النوع من ال ولكن ، يعد فقيها نعما؟ذا فقيههفسأل سائل أيعد 

صلى اهللا عليه و سلم   فكذب على رسول اهللااءاخللفأحد املنافق الذي رأى محاماً يلعب به 
 سبق ِإلَّا الَ«: قالصلى اهللا عليه و سلم  هريرة عن النيب عن أيبمروي احلديث الصحيح  يف
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فأمثال هؤالء موجودون ، ))أو جناح هذا مثل ذاك((فزاد ، )1(»ِفٍر أَو نصٍلِفي خف أَو ِفي حا
  . أن يكفينا شرهمعز و جل نسأل اهللا 

وهنا قد وصل بنا البحث إىل أننا مطالبون بإجياد حلول لكثري من املستجدات   
ا فإين والنوازل والوقائع اليت حتدث حىت جنعل الفقه يواكب سري احلياة ومل يكن غائبا عنه

أقترح منهجا لإلفتاء عثرت عليه أثناء مطالعايت ألحد علماء موريطانيا ووجدته يستجيب 
لروح عصرنا، وهذا املنهج يف احلقيقة هو عبارة عن مقارنة بني أدلة االجتهاد األصولية وما 

  : يقابلها من أدلة التخريج مفاده
صفى، الذي يرى أنّ اإلمجاع أ ـ اإلمجاع جريا على منوال أيب حامد الغزايل يف املست

يقابله من أدلة التخريج اتفاق علماء املذهب، وكان الغزايل ولوعا ذه املقابلة، ويدرك هذا 
من قرأ املستصفى قراءة باحث مدقق من أولّ الكتاب إىل آخره، بني سطور ومستنطقا 

 كان مفعما الكلمات، وعارفا بداللة املصطلحات املستعملة يف هذا الكتاب القيم، وإن
  . تعاىلرمحه اهللاباألساليب املنطقية اليت هي هانة يف جنب حجة الغزايل 

ب ـ قول الصحايب يقابله قول عامل املذهب، وهنا جيب أن ننبه إىل أقوال علماء 
  .املذهب ال تتعارض مع أقوال الصحابة لكون هذه األخري أصل من أصول املذهب

 و إنه لكتب ﴿:بحث له عن مقابل لقوله تعاىلج ـ أما القرآن فليس من الالئق أن ن
 : ، وقوله تعاىل)2﴾  من حكيم محيد يلترتاليأتيه البطل من بني يديه و ال خلفه )41(عزيز 
، والقرآن هو عند مجيع األئمة )3( ﴾مث فصلت من لدن حكيم خبري, كتب أحكمت ايته ﴿

  .ل عندهمكلّي الشريعة وعمدة امللة وينبوع احلكمة، وهو الدليل األو
د ـ أما السنة فنقابلها بألفاظ األئمة، ونطبق عليها املباحث املعروفة فالقول املرجوع 

والتيقن على أن السنة يف مجيع املذاهب اتفاق على حجيتها، وقد وجه . عنه يعترب منسوخا
  ... اإلمام الشافعي إىل املعترضني على حجيتها أقوى السهام يف الرسالة ويف األم

                                           
  14/93ا�(+78% �&# )<% ا�<�،  )1
)2( s-W� رة�42 ـ 41/�. 
 .1/��رة ه�د )3(
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جيب مراعاة قضية اخلالف املشهور والتعرض للمرجحات : ين توضيح أيويتطلب م
ـ كعلو السند والتواتر ـ والقواعد األصولية والعموم واخلصوص واإلمجال 

  .وغري ذلك...والبيان
هـ ـ القياس ولنا كثري من أقوال أئمتنا ملتمسة من الكتاب والسنة جاز لنا القياس 

 رضي اهللا عنهم  ة، ولعل ما ذكره ابن تيمية يف حق مالكعليها طبقا لقواعد القياس املبين

نظر ثاقب يف رضي اهللا عنه   وملالك بن أنسرمحه اهللا خري دليل إذ قال حجة اإلسالم 
  . كثري من القضايا كثريا ما تغيب عنا

ويقابلها املصاحل اليت سكت عنها رجال املذهب، وبذلك حنقق : املصاحل املرسلة ـ و
 حياة الناس، واحترامه يف عقول املسلمني، ونكون قد برهنا أن األحكام للفقه وجوده يف

تتجدد بتجدد األعراف، وأن فتاوى القدمية فإنها تفيد املفيت يف إنارة الطريق له وال ينبغي أن 
  . ق حرفيا وخاصة إذا كانت هذه الفتاوي ال تستند إالّ على املصادر االجتهاديةتطب

  ): دائرة النص، ودائرة االجتهاد(ني وجيب أن نفرق بني دائرت
هذه ال جيوز ألي مسلم، وال ألي مؤمن أن يتعد حدودها، : أ ـ دائرة النص احملكم

وهي تشمل كلّ ما علم من الدين بالضرورة، غري أا مع ذلك حتتاج إىل حتديد دقيق ونرجو 
  .  حا للجميعمن علمائنا أن يبذلوا كلّ جهد يف رمسها وتبيني معاملها تبيينا واض

فنرجو من علمائنا أن ال جيعلوها ضيقة مغلقة، وأن يراعوا : ب ـ أما دائرة االجتهاد
 أتيت النيب :  قال  رضي اهللا عنهمالك بن احلويرثتسامح الشريعة، وأن يذكروا ما رواه 

 عنده عشرين ليلة وكان رحيما رقيقا فلما فأقمنايف نفر من قومي  صلى اهللا عليه و سلم 
 ةُالَ الصِترضا حذَِإوا فَلُّص ومهوملِّع وميِهوا ِفونكُوا فَعارِج«:  شوقنا إىل أهلنا قالرأى
صلي اهللا عليه و وذلك حني علم رسول اهللا   .)1(»مكُربكْ أَمكُمؤيلْ ومكُدح أَمكُ لَنْذِّؤيلْفَ

ا منه كل رفق وحنان، فأمرهم أن يعودوا إىل  أنهم قد تضايقوا من املقام باملدينة فنالوسلم
  .ذويهم، وأن يصلوا مثلما رأوه يصلي

وذا توجيه فعلى علمائنا أن يراعوا مصلحة املسلمني اليوم من الوحدة والقوة، 
والسياسة الشرعية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية لكي ينتصروا على أنفسهم باالعتزاز 

                                           
  .  رواp ا�<*'ري �� ا�m7.W )# �5-, &# أ�%)1(
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 ولكي ينتصروا على عدوهم بالعلم بكلّ معانيه، وبالعمل يف بالنفس واالحتكام إىل دينهم
  .    كلّ مظاهره

أدركت ((: قال رضي اهللا عنه وأختم مداخليت ذا القول املسند لإلمام مالك
أهل هذا البلد وما عندهم علم غري الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة مجع هلا األمري من حضر 

 يء أنفذه وأنتم تكثرون من املسائل وقد كره رسول اهللامن العلماء فما اتفقوا عليه من ش
  .)1())املسائل وعاا صلى اهللا عليه و سلم 

وأخريا إن وفقت ما انتدبت إليه وألزمت نفسي بالقيام به فذاك من فضل اهللا تعاىل، 
وإن جانبين الصواب فأستغفره وأتوب إليه، إنه تواب غفور رحيم والسالم عليكم ورمحة اهللا 

 .اىل وبركاته وشكراتع

                                           
  k ،10/29آ'ر ا�k+� T�'Aاهj ��8'ء اW�c'ر  ا��()1(
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�7Z� ازل<Lو ���L7b
  ا)* 1\ي ا

 ���رة/أ �����H&  
sB�( ،��  �1&'� ا
C\ا]7، آ	�� ا
'	>م ا^[?&

  متهيـــد

وبالرغم من الصراعات   ،   من آخر قالع املسلمني يف األندلس      )1( تعترب مملكة غرناطة  
التأليف وقد  واحلروب والغـزوات فقد شهدت حركة علميـة وإثراء للثقافـة والفنون و         

نبغ جمموعة من العلمـاء يف عدة ميادين وازدهرت احلركة العلمية باملغرب واألندلــس            
عمومـا ومملكـة غرناطــة خصوصــا ويف هذا املضمار نتعرف على ابـن جـزي             

ونوازل عصره اليت طرحت عليه وعلى معاصريه مـن داخـل وخـارج             ،  ومكانته العلمية 
   .غرناطة

ـيته       ،   األندلس يف القرن الثامن اهلجري     ظهر ابن جزي بغرناطة    واشتهر يف عـصره وذاع ص
خاصة كتابه القوانني الفقهية الذي صنف يف معلمة الفقه          و وعرف مبصنفاته العديدة  ،  بالغرب اإلسالمي 

واإلفتاء حىت  ،  والتدريس،  ونبغ يف اخلطابة  ،  حيث أبدع يف تقسيمه وترتيبه وتقريبه للدارسني      ،  املالكي
ـتني    ((: )صاحب نفح الطيب  (قال عنه املقري    ،  إىل أقطار املغرب اإلسالمي   وصلت فتاويه    أحـد املف

                                           
)1 (6Y'D�~ :           ,ا��+8' إ�� TB�$7# و+-L+ع ا�C �g� 6 وه�J-+� %5& '+7� s.>N67 أL�%D6 أ�$%�

     6�7D'�6 ا��و�+-Jا� #�� X)]�� �8% ا��و�'ن وه()G RANATA  (    s7+6 و���D'�و��5'ه�' ا��
 ،'8�'+A� {�k&   _�%Dcب ا��B T�b     �+ا� #�� %�)+$ ،X�7+( ل      ��� واد'�>A� ��&ر ا��[+'�� ا���%�.
، و$+(��% إ���, ���'4P ا�<.��� ���# ا�+�$��6    )و$=-��X )-���7 ا����5ب ا���@ B<��4 ا���K-t   (����77ا ���9'د  

&'�+��ب إ�, Y 4>B'رق &'Dc%�_، وGb--8' ا�آ'م ا�5'�67 �# ا�[�ق وا��A�ب، و$.�%ه' ��#        
    T���'� R7L��& ,��-( ���&ب ا�������Aف ���# ا��]��b���7، و>Jادي ا�����8 ����47 ����ع ا���D ب����Aا�

�3g، واف ا�*jW وه� ا�+�ج ا�J<�7 ا��kي $+(�% ~�&�' إ��, �%$��6 ����6، و~�6�Y'D أ$�'م               أ
آ'E( �� sDه' ��B #�� 6��B �>)5b'ت ا��%���b q�7P '7D &�8' ا�<�7b'L# ا�6�5D'7 و&�8' ا���W�ر                  
   6��Y'D�~ 6��9.b ا�.+���اء �W��C '��8�� {م ��'ره��' ���'ه%ة )-�, ذ����ا���7 %��.� sا��['�65، و�'زا���

 ا�+kD� #7+-Lاك وا�kي ه� E-� 6->Cوار وا�7L'ح وه�اة ا��P-�6         واDc%�_ و�'ه% )-, 3P'رة   
)<�% ا:  : L'ن ا��%$# &�# ا�*=m�b ،j�7    �� ا�6�Y'P ��� أg<�'ر ~�� 6�Y'D ـ        : ا��GD . وا�~(��اب 

 و����A5@ ا�<-���%ان، $���'C�ت  ،J� ،،�W���� 1/91(<���6 ا�*���'�AD ، م1973 /ه���ـ1393  2ط )����'ن،
 ��N<.� ،، وا��-���[�%ي4/195 ���[� دار &���7وت �-=<')��6 وا�، م1957/ ه��ـ1376ا�.+���ي، ط 

   ']�D6 ا�('���N ��� ,]�(cا ،    �W��� ،6��'�t�7$��6، وزارة ا��cرة )��# ا�=<6�5 ا�W�� 6*L��D ،
 ا�EAا���2 م، 1983، وا���[�$> ا�در$��_، EDه��6 ا�+��[('ق، m��b إ���+')47 ا��5&���، ط      5/213

675�'A)'ت ا��ان ا�+=<�297ص، د$. 
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ـاره مـسائل        ،  )1())بغرناطة عامل األندلس الطائرة فتياه منها إىل طرابلس        ونقل عنه الونشريسي يف معي
، )أجرة الشاهدين عنـد املوثـق    (ونوازل فقهية طرحت يف عصره داخل وخارج غرناطة منها مسألة         

 يف موضوع   ا وغريها من النوازل اليت سنتناوهل     )2()استغالل عقارات الزوجة من قبل زوجها     ( ومسألة
   .املداخلة

�� ا)ـ* 1ـ\ي أوال ـZjF   
يعد ابن جزي شخصية علمية بارزة هلا دور فعال يف احلياة الفكرية واالجتماعية يف              

ا ويعترب من رواد    القرن الثامن اهلجري يف األندلس عموما وغرناطة موطنه األصلي خصوص         
 يف موضع االهتمام والتقدير واالعتزاز وتضعه يف        )3(وتذكره املصادر ،  املذهب املالكي بروزا  

صف األعالم الذين برزوا خالل القرن الثامن اهلجري مبملكة غرناطـة باألنـدلس قبـل               
ولقد ترك ابن جزي آثارا متجسدة يف تالميذه واصلوا مسرية          ،  )4(سقوطها بقرن من الزمن   

وآثارا أخرى تركهـا ، دربه وسـاروا على خطاه وأنتجوا كتبا ومؤلفـات يف عدة ميادين        
   ..ابن جزي تتمثل يف مؤلفاته العلمية يف عدة ميادين وخاصة الفقه املالكي

هو حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حيي بن عبد الرمحـان بـن                : امسه وكنيته 
وعـرف  ،  الشهري  بابن جـزي    ،  )5( القاسـم يكىن بأيب ،  يوسـف بن سعيـد بن جـزي    

                                           
)1 (�GDا :j7=ا� m9D ،،5/526 ا�+��ي  
  .211 ـ 10/210  ـ 27 ـ 26/ 3ر ا�+75') 2(
، 238ص  47D ا�&(8'ج ـ &'&�' ا�(�<J(�� ـ دار ا�j�)J ا�5-+6�7 ـ &��7وت،        : B�b+(��W'در �GD ا) 3(

6      : ��D ـ L   m�bوا�%رر ا�J'��6 ـ ا&�# ��AP ا��5    �t$%.ا� j�)Jـ دار ا� X�.د ا�'�B %7�� ،3/446، 
 ،213/ 1 ا����ر ـ �*-��ف     و���Aة ،5/514، وm9D ا�=j7 ـ  295وا�%$<'ج ـ ا&# ��P�ن ـ ص   

Y<��'ت ا�+�L�9$# ـ ا��%وادي ـ  ـ دار ا�j�)J ا�5-+6�7 ـ          و، 46وا�J(7<6 ا�J'��6 ـ ا&�# ا�*=j�7 ـ     
إL�P'ن )<�'س ـ  دار ا����ب      : ��D'�)J ـ m�b    ا، و���8س ا��89'رس وا��<�'ت ـ      85/ 2 &��7وت، 

،��آ(�'ب ـ   ��ث آ(�j ���    (، وأ��> ���6 ��# ا����7'ت     1/306 م،1982 ـ  2ط &�7وت، ا��
 �S'ا2% �&# ا���ا�9 R�� ،�L$�]D�-� 7'ت��ـ ا� k9�C #&� j�'=ـ ) ��ف ا� m�b :    ��AP %�+.�

و~'$6 ا��Y �� 6$'8<�'ت ا���اء ـ ا&# ا�E�Aري ـ   ، 192ص    م1976ـ دار ا�+��ب ـ ا��&'ط ـ 
 م1975 ـ  1ط، �J(<�6 ا�*�'�AD   &�# ا�*=j�7،  ا�6�Y'P � ، 2/83، دار ا�j�)J ا�5-+6�7 ـ &��7وت    

 .2/240ا��J9 ا�A.-� ��'L�ي ، و23 ـ 3/20
)4 ( ��GD6  : ا�Y'D�~ ع�W��،   ،4�7-g ��&أ �C���     �$�W�b ��J9م1981 ـ  02 )�# ط م 1985دار ا� ،

 {�k6،وآ����Y'D�~ ط�����  ،Kق وا����=# أر�����]��)L+-�  ،���&�56 إ���+')47 ا���+B�b  6L���n+ا�
 .م1988 ط، ا��J-� 67�Y('ب،

  .)4'�� ه (�� ا�+W'در ا�L'&�6 ا�kآ� B�b �GD+(� ا) 5(
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  )2(  الغرناطي نـسبة إىل غرناطـة       )1(كذلك بالكليب نسبة إىل قبيلة كلب بن وبرة العربية        
  ، موطنه الذي ولد فيه ونشأ

ولد ابن جزي بغرناطة يف اليوم التاسع عشر من ربيـع األول عـام              : مولده ونشأته 
ـ 19/03/693(ثالثة وتسعني وستمائة هجرية        املوافق للسابع عشر من شهر فيفـري  ، ) ه

نشأ ابن جزي وترعرع يف     ،  )3()م17/02/1294(عام أربعة وتسعني ومائتني وألف ميالدية       
فقد كـان   ،  وأسرة مشهورة بالعلم واألصالة والنباهة    ،  غرناطة يف بيت ذي حسب ونسب     

  .)4(جده حيي بن عبد الرمحان بن يوسف صاحب ملك ورئاسة
ـاء       ،  وأسرته أصيلة صاحبة جمد وعلم    ،  رب واألندلس بيتهم مشهور باملغ  و فقـد أجنبـت العلم
فال شـك أن الذي تـرىب ونـشأ يف         ،  وابن جزي إحدى مثراا   ،  وأصحاب امللك  والرئاسة   ،  والقضاة

ـام يف                    أحضان أسرة متتاز ذه اخلصائص  يرث بعضها ؛ ألن البيئة األسرية والعوامل الوراثية هلا دور ه
ـات املميزة يف حياة عامل  كابن جــزي           ،  وذكاء،  من علم  وفطنة   تكوين الشخصية      وغريها من امللك

م على أعالم عصره الـذين         ،  الذي نشأ وشب حىت اكتملت قدراته العقلية       وأصبح أهـال لتلقي العـل
حيث ترىب ابن جزي منـذ نعومـة   ، يالزمهم وأخذ عنهم وتتلمـذ على مشاهريهم  كما كان يزامحهم       

  .وتصوف، وزهد، خالق احلميدة من ورع وتقوى  ومروءةأظافره على األ

ـ  ـك((:  )5(يـرمـضـذه احل ـيـمـلـه ت ـنـــال ع ــق ال ذا  ـان رج
  ،ةــــــلــــــامـروءة كـــــــــــم

                                           
)1 (�GDا :  mb م ـEP #&ب ا��5ب ـ ا'LD�8ة أ+B : م ه'رونLا� %>() �W� 1962دار ا�+5'رف 

 2/247). ا�<7'ن، ط(وb'ر$� ا&# g-%ون ، 454 ص ،)م
  ).1ه'�� ( X>� 6Y'D�~&'8 ا�($�5> ) 2(
  .)4ه'�� (�� B�b+(� ا�(�  ا�+W'در ا�L'&�6 ا�kآ��GD ا) 3(
)4 (�GDـ ا�+ : ا j7=ا� m9D  ف ـ   ،7/282، ��5/514ي ـ�ر ـ �*-�ة ا���A6 ـ    ،1/231 و����'J7<�6 ا�)Jوا� 

:  وb'ر$� 3C'ة ا�Dc%�_ ـ ا��<�'ه� ـ  m�b     ،295وا�%$<'ج ـ ا&# ��P�ن ـ ص   ، 46ا&# ا�*=j7 ـ ص 
  177ص ، م1980 /هـ 6�A�1400 ا�(�اث ا��5&� ـ دار ا��'ق ا�A%$%ة  &�7وت ـ 

)5 ( %��Pي  أE��B #��&ا k��7�bا�6����89  (ا�.���3��و jP'��N (   6 ����8س��&')آ ���� �D'��)Jا� m��Bور
أ&�� )<�% ا: ا�.�jP'�N ���3 ا�6���89 وا��kي 4�7D jP'�N ��7-( 4���$               (ا�9'رس أن ا�+�    

: ��C'ل((: ، ��C q��7P'ل 238: ، و4��7D ا�&(��8'ج ص 350/ ���8�1س ا���89'رس  : ، ا���GD)ا�&��8'ج
 و�C'ل ا�J(�'�D   ،)238ا��4�7 ص  (  $�W% ا&�# E�Bي   ))…ا�.�3�� �� ���8(� �7*�' ا�67�9  

 ����8س ))… و��C'ل )���� pk��7+-b ا�.���3�� ���� �����8(� ((: ���� ����5ض E��B #��&� ���+B�bي
أ&�� �.+�% )<�%    ( ، و�C% ا��(<5% ا��D'�)J أن $�J�ن ا�.��3�� ه��       1/306ا�89'رس ـ ا��D')J ـ   

، ) ه�ـ 747وا�+(���� ���6   ،  ه�ـ 677ا�+78+# ر72_ ا�J('&�6 &'�.��3ة ا��67D'=-L ا�+����د ���6       
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ـ ،  ةـلـضـاق فا ـا ذا أخل  ـنـنـفـتـا م ــظــافــح ـ ـة وع ـوديان ة ـف
  .)1())التعريف به ارة  وشهرته دينا وعلما أغنت عنـهـوط

حـسن  ((:  حيث قال  )2(وصفه ابن اخلطيب  ،  كان لطيف املعشر طيب االسة واملخالطة     و
  .)3())صحيح الباطن، قريب الغور، ممتع احملاضرة، الس

احلسيب املاجد املثيل الـصدر     (( قال احلضرمي ،  ووصف بأنه من أهل الفضل واجلاه     
  .)4())املعظم الفاضل

ة واملنـزلة الرفيعة قال عنـه صـاحب        ووصف أيضا بأنه من أهل األصالة والعدال      
أبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب الغرناطي من ذوي األصالة            ((: شجرة النور الزكية  

  .)5())والوجاهة والنباهة والعدالة
   حتصيله العلمي

تتلمذ ابن جزي على ثلة من العلماء كان هلم األثر يف تكوينه العلمي حىت وصل إىل                
فقد أخذ ابن جزي العلوم الشرعية واللغوية عن أئمة عصره نذكر          ،  عصرهدرجة العلماء يف    
  : أبرزهم فيما يلي

  

                                           
�GDا :)+B�b  ��7     404، 348/ 1 � �� ��8س ا�89'رس=�Lا��� ��S'�7'ت �&�# ا����وآ('ب ا� ،
وه�� أ�P% أ��7'خ ��L'ن     ( 464، 5/240، وm9D ا�=j�7،  221 ـ  1/220، و��Aة ا���ر 352ص 

 j7=ا� m9D �� آ+' ذآ� ا�+��ي j7=*465 ـ  5/464ا�%$# ا &# ا�    '�� �D'�)Jا� ��.Bي رkوا� ،
 '�&'� p'Dذآ�    � �� @B�)$ @� #Jل؛ و�'C q7P �)+B�b در'W� ,-( ���C5%م و :))و� ,-( <Cأ @

       �'W��b��9| ���� اPا�ن، و� أ ���)+B�b #��� ء���� ,��-( رة و��آk��+ا� �)����8�((  ,��-( #��Jو� 
ه�� k�7+-b ا&�#    ) أ&� �.+% )<% ا�+jP'N #+78 ا��-@ اc)-, &9'س    (ا�E&�7ي 45B ا�.�3��    

ا&�#  : &� )�# ا�Nc'~�، اEB     ��GDي وه� $J<� ا&# EBي و45B هkا  ا�((-+k �# روا$�6 اcآ�'             
 770 ه�ـ و�b��� ���6    709)<% ا�.X &�# )=6�7 ا�+����د    و EB1/212ي و���A8 �� ا�(�7L9 ـ  

�k�7 ا&�# E�Bي، ا�+�W%ر p         �L�9DوC% ذآ�، 3/561ا�6Y'P  : ، ا�GD هـb #�� ��7ي&Eا� {�kآ� 
1/209  pk��7�b #��� 4��5B {�kوآ�� ،) �D'L75% ا&��# �.+��% ا&��# إ&���اه7@ ا������� ( �L��9D ر%W��+ا�
�k7 ~�7 �' ذآ�D'ه@ و�@ $kآ� أ�+'ءه@ واآ(�9,             ،  1/213b �� ر ذآ� أن�ة ا���A� jP'Nو

     �A�1/213ة ا���ر: ، ا�GD)و~�7ه@(&���� 
  239ص  ا�(�<47D ،�)J ا�&(8'ج &8'�� ا�%$<'ج،) 1(
)2 ( %Pي �أEB #&ا k7�b�bi)�)+B�b '85S�� �� يEB #&ا k7�)� '�S�5b %�( . 
)3 ( 6Y'Pو،3/20ا�  j7=ا� m9D5/514.  
 238ا�(�J7(� ـ ص 47D ا�&(8'ج &8'�� ا�%$<'ج،) 4(
  �A�1/213ة ا���ر ا�Eآ67 ـ �.+% �*-�ف ) 5(
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�>خ ا)* 1\يF   

  ، صلة الصلة: وله تصانيف عديدة منها: )1(أبو جعفر بن الزبـري

  .)3(الربهان يف ترتيب القرآن، )2(مالك التأويل

 واملقنـع يف    )4(اءاتاملمتع يف ذيب املقنـع يف القـر       : ومن تصانيفه : ابن الكماد 
، )6()قرأ عليه أبو القاسم حممد بن أمحد بن جـزي         (قال صاحب غاية النهاية     ،  )5(القراءات

قرأت القرآن على األستاذ الصاحل ((: وكذلك قرأ عليه القرآن وذكر ذلك يف التسهيل فقال    
ضـع يـدك علـى      : أيب عبد اهللا بن الكماد فلما بلغت إىل آخر سورة احلـشر قـال يل              

  .)7()…رأسك

ويكىن بأيب عبد اهللا املـشهور      ،  )8(هو حممد بن عمر الفهري السبيت     : ابن  رشيد   ـ  
ـ 657بابن رشيد ولد سنة      وقد ترك آثارا دالة على سعة  علمه وبراعته يف التصنيف  ،  )9( ه

                                           
)1 (�� �)+B�b �GDـ      : ا j�7=*6 ـ ا&�# ا��Y'P6 ـ     ،1/195، )ط ـ دار ا�+�5'رف  (ا����'Jوا��%رر ا�

�D ـ     �L��5ا� K��P #��&$7# وا  ،1/89ا�ت ا��.��'���>Y ���� )��'ة�ل ا���%$#      و&�6��7 ا���B ة ـ'��.�+�
، وا��%$<'ج ا�+�kهj ـ ا&�# ���P�ن ـ       126ص  &��7وت ـ دون �b'ر$�،    ا�7L��Y ـ دار ا�+6��5، 

ا�E��Aء  (1/61 ـ   ا&�#  ا�E&���7  ،و���ك ا�(iو$�4 ، 1/212 و���Aة ا����ر ـ �*-��ف ـ         ،42ص 
 )ا�%را��

)2 ( ��GD6 ـ    : ا�Y'P9.'ت و         1/198ا�W�9_ ا��D ��� s�+B�b ��)6 ا��&'Lدر ا��'W�+ك      ـ وا�اE�Bcاء ـ ��
ك  (وذآ� X�7�.b jP'�N ا����ا7D# ا�73�9-� أن )��ا��D      ، ا�(iو$4 ـ ���P �75% ا�9ح وه� �=<�ع ��

)<��% ا�E��B #��&m��b  :  @$���Jي، ا�����ا7D# ا�6��78�9 � : ا���GD، )ا�(iو$��4 ���� ا�+(��['&� ���# ا�-��9| وا�(iو4��$    
 10 ص، م2000/هـ1420 ـ 1ط &�7وت، ا�+J(<6 ا��W5$6،، ا�739-�

q�7P  ، �ر ا����ن و��t( <.W�� j�7b�b X+�'ن ر��S ا: �5b'�, )���       �('ب رjb ��7  وه� آ ) 3(
وه��  ، و8D'$(�8' و��'��<(C '�+� '8<-�8' و��' &�5%ه'        $(.%ث )# ��43 آ�4 ���رة وآ6�797 &�%ا$(8'        

 ا�����67وC #��� T��>Y<��4 وزارة اcو��C'ف وا���[nون   ، �D'>5��� %��+.� �����P ، آ(��'ب �=<���ع
65>Y م1990/هـ 1410  &'�+��ب.  

)4 (�GDذآ� أن ��   3/405ا�%رر  : ا ،)  T)++�'& �Pو�� T��+ا�(، �GD298ا�%$<'ج ص   :  وا)   �Dذآ� أ
  T)++�'��& T����+ا� �W��)gا(    5<��'رة& T����+-� ر'W��)gا T��)++7# أن ا�Dا�ل ا����5��g #��� ���8G$و ،

ف ��' ذآ�� p ا&�# ��AP ��� ا��%رر             �g ن ��� ا��%$<'ج��P�� #&إ��7 ا jآ+' ذه j$k8b   وذآ��
#7Dا�آ(��'ب ا���� X���.� �D7> أ&��� )+���و ا���%ا�W��b #��� T����+ا�73��9-� أن ا� ���GD7#: ، اDا�ا���� 

  .�-+.�W� ،X%ر �'&X 10ص
)5 (�GDر و ـ 3/405ا�%رر : ا�ة ا���A�1/212 298ص  ، وا�%$<'ج 
)6 (�GDر : ا�ة ا���A�10/212ا�739-�،3/405، وا�%رر298، وا�%$<'ج ص mb #7Dا�11ص ، وا�� 
)7 (،478L)ي، ا�EB #&4/205 ا 
)8( ������� ������)+B�b ������GDر  ،4/229ا������%رر : ا�ة ا��������A2/219و~'$�����6 ا��8'$�����6  ،1/216و������،                

 3/135، )مY1975<65 ا�*'6Y'P ،) �AD، وا�310وا�%$<'ج ص 
)9 (�GDر ، و4/230ا�%رر : ا�ة ا���A�1/217، 6 ، وا�311وا�%$<'ج صY'P3/143. 
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له فتاوى . (اإلضاءات، )3(إحكام التأسيس،  )2( السنن األبني  )1(إفادة النصيح : والكتابة منها 
  .)4()ياريف املع

يكىن بـأيب   ،  )5(هو قاسم بن عبد اهللا بن حممد بن الشاط األنصاري         : ابن الشاط  ـ  
: له تصانيف منـها   ،  أخذ عن أئمة عصره   ،   هـ مبدينة سبتة باملغرب    643ولد سنة   ،  القاسم

  .)7(غنية الرائض، )6(إدرار الشروق

املكـىن  ،  )8(وهو حممد بن أمحد بن يوسف بن أمحد بن عمر الطنجايل          : الطنجايل ـ  
                               .تتلمذ على أئمة عصره منهم والده، )9( هـ646بأيب عبد اهللا ولد سنة 

  .   هؤالء ثلة من شيوخ ابن جزي
أمجعت املصادر اليت ترمجت له بأنه عامل أديب فقيه شارك يف علوم العربيـة        : اجتهاده

شهد له ممن عرفه من قريب  و،ت والتفسريوالفقه واألصول وعلم الكالم واحلديث والقراءا     
قال عنـه    ،  وحبه الشديد للعلم فأفىن حياته يف طلبه      ،  والذكاء،  أو من بعيد باحلنكة والفطنة    

  .)10())كان على طريقة مثلى من العكـوف عـلى العـلم((: ابن اخلطيب
وقد وصف باحلفظ واإلتقان وكثرة التفنن فيه حىت اشتهر بضلوعه يف كـثري مـن               

  .)11())...حافظًا متـفننا...((: لوم قال عنه تلميذه احلضرميالع

                                           
)1 (�GDر   : ا�ة ا���A�1/216      ا�%رر  jP'N 6        وذآ���� ��� KP �Dه�ـ 685أ ، ��GD4ا��%رر  :  ا /

230 
)2 (�GD4/230: ا�%رر: ا 
)3 (�GDر : ا�ة ا���A�1/217،  6 ا� و،231/ 4، وا�%رر 311وا�%$<'ج صY'P3/143 
 ��1/175 �('وى �� ا�+75'ر ) 4(
)5 ( �� �)+B�b �GDر  : ا�ة ا����A�1/217  ص jهk�+وا���9وق �-��ا���،   ،226، وا��%$<'ج ا�  mـ�b :

 4/306. دون b'ر$� دار ا�+6��5  &�7وت، وا�� �A)5-C،�.+% ر
)6 (�GDر226ا�%$<'ج ص: ا�ة ا���A1/217، و�.  
ا&# EBي و���A8 : ا�GD ـ  C.Q.S 1780أوردp ا�E&�7ي وذآ�  أ�D �*=�ط �� اJ�c�ر$'ل ) 7(

 �7L9)182/ ��1 ا�.  
)8 (�� �)+B�b �GD3/462ا�%رر: ا  
)9 (�GDآ� ا&#   3/462ا�%رر: اk$ @�      pد7� 6�� �AP   'ة          ؛���ا� %��( p��+(و ��b'ذآ� ��6 و� #Jو�

 pد هـ646آ'ن �+'ن و�<J)� ،6�� #75�ن ��7� 6
)10 (،j7=�9 ا�D  5/514ا�+��ي ـ 
)11 (�)J>�)47 ا�&(8'ج ـ &'&' ا�D 239 
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ه فقد هجر النوم وسهر للتعلم      ،  وبالنسبة الجتهاده يف حتصيل العلم     ، والقـراءة ،  وكثرة قراءـت
ـاد  ،   كثري االجتهاد  ~كان  ((: واملطالعة حلبه للعلم وإخالصه له  حيث قال عنه ابن اخلطيب           ، منكب اهل

  .)1())وهجر املهاد، لسهادمتوصال لوصال السهاد با
مـشاركا يف   ((: وبالنسبة للعلوم اليت تضلع فيها وشارك بتأليفه وتدريسه قال ابن اخلطيب          

  .)2())حافظا للتفسري، وحديث وأدب، وقرآن، الفنون من عربية وأصول
مـستوعبا  ((: وولعه جبمع الكتب  قال ابن اخلطيـب       ،  وعن استيعابه للعلم وحفظه   

وكانت أمنيته الوصول إىل أعلى مراتب العلم       ،  )3())تب  ملوكي اخلزانة   لألقوال  مجاعة للك   
  : يف علوم الشريعة فقد قال عن نفسهوخاصة 

  لكل بين الدنيا مـراد ومقـصـد      
 

ـــراغ  ــحة وف ــرادي ص   وإن م
  ألبلـغ يف علم الشريعـة مبلغـا      

 
  يكون بـه يل يف احليــاة بـالغ         

  ففي مثل هذا فلينافس أولـو النـهى        
 

  من الدنيا الغـرور بـالغ     وحسيب   
  فما العيش إال يف نعـيم مؤبــد        

 
  )4(به العيش رغد والشراب  يـساغ       

 
، وعكـف علـى الـتعلم     ،  لقد حقق اهللا أمنيته بأن بلغ مراده الذي قصده فاجتهد         

وذاع صيته يف اتمع    ،  واشتهر بني أقرانه  ،  والتدوين فتضلع يف علوم الشريعة حىت نبغ فيها       
وأقوال العلماء فيه دالة على مكانته العلمية ومرتلته        ،  اتمع املغريب عامة  و،  الغرناطي خاصة 

وتربيته اخللقية اليت استقاها من     ،  اخللقية وهذا بسبب اجتهاده الذي أوصله إىل هذه املكانة        
  .وآثاره دالة على مرتلته العلمية، وشيوخه فكان خري خلف خلري سلف، أسرته

هلته مرتلته العلمية إىل تقلد مناصب مهمة يف جمتمعه         لقد أ : املناصب اليت تقلدها  ـ  
  .فدرس وخطب وأفىت

                                           
)1 (،6��'J7<6 ا�)Jا� j7=*ـ  ـ 46ص، ا&# ا� j7=*6 ـ ا&# ا�Y'P3/20ا� 
)2 (Dا�G :ـ ا� j7=ا� m9D ـ 5/514+��ي  ـ j7=*6 ـ ا&# ا�Y'P3/20 ـ ا� 
)3 (،6Y'Pا�    j7=*ا�%اودي ، و3/23ا&# ا� ،#$�L9+ت ا�'�>Y2 /85 
  6Y'P3/23 وا� ،3/447ا�%رر   )4(
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فـقيها ((: قال عنـه ابن اخلـطيب   ،  تقدم لتدريس العلوم الشرعية والعربية    : التدريس ـ
فهذا أحد تالميذه الذين خترجوا على يديه ولزم دروسه فأخذ عنه           ،  )1())حافظا قائما على التدريس   

، ومنهجـه القـومي يف التعلـيم     ،  يـة والعربية وشهد له برسوخه يف العلوم      مجلة من العلوم الشرع   
ومل يزل يقيم الرسوم تدريسا وتعليما وردا وتـسليما ويـسرح يف روض             ((: وقـال عنـه كذلك  

  .)2())املعارف مسيما
: ومن العلوم اليت اشتغل بتعليمها لطلبة العلم القرآن الكرمي حيث قال عن نفـسه               

شغفين بتفهم معانيه وحتصيل     و  علي بأن شغلين خبدمة القرآن وتعلمه وتعليمه       وأن اهللا أنعم  ((
درس ،  والتفسري،  وجبانب القرآن الكرمي وما يتعلق به من علوم كعلم القراءات         . )3())علومه

وأغلب ما ألـف فيـه      ،  الّلغة واألصول واحلديث والفقه لتضلعه فيه وخاصة الفقه املالكي        
  .يكون قد درسه لطلبته

وهي مركز اجتماعي   ،  كانت اخلطابة من مجلة املهام اليت تقلدها العلماء       : اخلطابة  ـ
ولقـد  ،  ألنه حمل اقتداء  ،  ومكانته اخللقية ،  مرموق ويستحسن تقدمي األفضل ملرتلته العلمية     

: قال عنه تلميذه ابـن اخلطيـب      ،  تقلد ابن جزي هذا املنصب االجتماعي على حداثة سنه        
األعظم من بلده على حداثة سنه فاتفق على فضله وجرى على سنن            تقدم خطيبا باملسجد    ((

  .)4())أصالته
وبالرغم من وجود أقرانه ومن هم أكرب منه سنا وعلما وقع عليه االختيار لتمكنـه مـن                 

وقد وصف هذا االختيـار مـع       ،  وآداا،  ومعرفته بأسلوا وتعمقه يف اللغة    ،  وسعة علمه ،  اخلطابة
: ذه الرتبة واملكانة االجتماعية قال عنه ابن اخلطيب بكالمه املـسجوع          وجود غريه ممن هو أهل هل     

وكهله ،  ونفله مع توافر أصله وتعدد شيخه يف االختيار       ،  وإمام فرضه ،  تقدم باجلامع خطيب حفله   ((
  .)5())وعقد له يف عصا منربه اللواء اخلفاق، فوقع عليه االتفاق وانعقد األصفاق

                                           
)1 (Dا�G : ـ ا�+��ي  ـ j7=ا� m9D5/514. ـ  ـ j7=*6 ـ ا&# ا�Y'P3/20ا�  
)2 (،6��'J7<6 ا�)Jوا� j7=*46ص، ا&# ا�  
)3 (78L)ي  4،ا�EB #&4/ 1ا  
)4 (Dا�G : ـ ا�+��ي  ـ j7=ا� m9D5/514. ـ  ـ j7=*6 ـ ا&# ا�Y'P3/20ا�  
)5 (،6��'J7<6 ا�)Jوا� j7=*46ص، ا&# ا�  



 ـ155ـ ـ 

شيخنا الفقيه اجلليــل    ((: خلطيب املتفنن حيث قال   وهذا تلميذه احلضرمي يصفه با    
 يصفه باخلطيب   )2(وهذا تلميذه النباهي  ،  )1())األستـاذ املقرئ اخلطيب العامل املتفنن املصنف     

شيخنا األستاذ احلافظ اخلطيب الشهري بأيب القاسم حممد بن أمحد بـن            ((: احلافظ حيث قال  
  .)3())جزي الكليب

 عنه بأنه اإلمام اخلطيب باجلامع األعظم بغرناطه        وصاحــب فهرس الفهارس ينقل   
هو اإلمام العامل احلافظ املدرس الشهري خطيب اجلامع األعظم بغرناطـة أبـو             ((: حيث قال 

وحسن ،  واإلتقان،  فهـؤالء وغريهم يشهدون له باحلفظ    ،  ))القاسم حممد بن أمحد بن جزي     
هو اجلامع الذي تؤدي فيه الصلوات ومبا أن املسجد  األعظم بغرناطه و     ،  واخلطابة،  التدريس

حيث يأيت إليه من كل أحناء املدينة؛ ألنـه         ،  اخلمس بصفة عامة وخطبة اجلمعة بصفة خاصة      
جامع  ألهل املدينة وحيضره العلماء وأعيان البلدة وهذا دليل على مكانة املسجد ومكانـة               

 يدل على مكانة ابن جزي مما، حيث خيتار له من كان أهال ألداء هذه الرسالة النبيلة، خطيبه
وذاع صـيته يف اتمـع      ،  فقد فاق أقرانه واشتهر من بينـهم      ،  وعلما،  منذ الصغر أخالقا  

الغرناطي وكان يقدم على غريه يف جمالس العلم من تدريس  وخطابـة ألهليتـه ومكانتـه               
  .العلمية

ع وهـم   ترك ابن جزي نوعني من اآلثار منها املتجسدة يف الواق         : آثاره العلمية    ـ  
  : تالميذه  ومنها املصنفات الدالة على قدراته العلمية

أجنب ابن جزي خنبة من التالميذ أخذوا عنه عدة علوم نـذكر مـن              :  تـالميـذه
  : أبرزهم أبناؤه الثالث

                                           
  239و47D ا�&(8'ج &8'�� ا�%$<'ج ا�(�<J(� ص ) 1(
)2(  ،�bk�b %Pو  أ�ا��          وهk�Aا� #L�.ا: &�# ا� %�>( #�& ,-( ا��<'ه� #L.ا� �ب   أ&'�)ر$�  ��� آ'�b

+B�b ���GDا _�%��Dc3'ة ا��C���)����  :  4��7 ا�&(��8'ج &��8' ���� ا���%$<'ج صD205 و��%���6 آ(��'ب ،
     �+L+ا� _�%Dc3'ة اC �$ر'b)  '�7-56 ا�>C�+ل         ) ا�'�C %�Cو ،X&'�� ر%W�� ا��<�'ه� #L�.ا� ��&c

أ&��� &���J ا&��# ���7*�' ا���c('ذ ا�.��'�| ((: )أ&��� &�5b #��( ���9�n�)���J$���9 �&��# ���7*�' ا&��# E��Bي
��b'ر$� 3��C'ة ا��Dc%�_ ) …��'���@ �.+��% &��# أE��B #��& %��+Pي  ا�J-<���  ا�*=j��7 ا���[�78 أ&��� ا

  . ا&# EBي-, ـ وهkا �' $s>t �[7*(� )177ص
)3 (>�-� _�%Dc3'ة اC �$ر'b' 177ه� ص  
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،  هـ بغرناطـة 721ولد سنة ، )1(هو حممد بن حممد بن جزي : أبو عبد اهللا  ـ  
تاريــخ  : له التـصانيف منـها    ،  علمأخذ عنه ال  ،  نشأ وترعرع ا يف كنف والده     

  .)3(هـ757 تويف بفاس مبطونا سنة )كاتب رحلة ابن بطوطة املغريب( )2(غرناطـة

ولد بغرناطـة   ،  يكىن بأيب بكر  ،  )4(هو أمحد بن حممد بن جزي     : أبـو  بكــر   ـ  
:  )5(رجز يف الفرائض  : هـ نشأ وترىب يف كنف والده وأخذ عنه العلم ومن تآليفه          715سنة  
  .)7(هـ785تويف سنة ، )6(ألفية ابن مالكشرح 

ـ 731يكىن بأيب حممد ولد سنة ، )8(وهو عبد اهللا بن جزي  : أبـو حمـمـد  ، )9(هـ
ــن ــه ـــشـــ ــن مؤلفات ــده  وم ــف وال ــرىب يف كن ــع : أ وت ــاب مطل كت
   )10(نـــــــمــالي

                                           
)1 ( +B�b ��GDا ��) ���  :  ر�ة ا����A��1/213   6�Y'P6،  ، 2/256، وا����'J7<�6 ا�)Jوا�   j�7=*ا&�# ا�   

  .6در �'&�'، �5/525Wوm9D ا�=j7 ،  223ص 
  6Y'P2/257 وا� ،4/282وا�%رر ) 2(
)3(     6�� '8-5A$ #� @8�+� �b'6 و��� �� <-)g5-�8' ���6     )4/283ا�%رر ( هـ 756اA$ #�� @8���و ،

�-+�' X��P ��� ذ��} ذآ�� أ�8D' ���6        )  ه�ـ 758(هـ، و�J# ا&# ا�*=j7 &5% ذآ� ��6 ا����'ة     758
�+'67D و7L+g# و�<T �'6�2،  اg '�& 4Wb<� و�'�b &9'س �<=�D' �� أوا42    (:  هـ C q7P'ل   757

 2/265ا�6Y'P  : اs��.b @�( ،�GD أن ذ�} �� ��g ��ال �# ا�5'م C @� :�->C'ل
وا�J(7<�6 ا�1/165  ،    6���'J) Y<65 ا�*�'�AD  (، وا��A�1/231   6Y'Pة ا���ر :  �� (�B�b �GD+ ا) 4(

j7=*138ص ، ا&# ا�،  j7=ا� m9D)�'ة   525 ـ  5/517و�و&�6�7 ا� �  �Y�7L�-1/375،  %W�� ر
   ��>�-� _�%��Dc3'ة ا��C �$ر'��bو ،X&'���' 177ه� ص ،X&'��� ر%W��� ،    jهk��+وا���%$<'ج ا�� #��&

 .  1/27  ودرة ا�A.'ل41ص  ��P�ن،
)5 (�GDر، : ا�ة ا���A�   ف�ل  1/231�*-'�A.ن،   وا��%$<'ج،   &'��8'��، 1/27، ودرة ا���P�� #�&ا 

  5/525ا�+��ي  وm9D ا�=j7، ،41ص 
)6( �=Dة : ا'(�67 ا��&� �Y�7L-1/375 ، ل'A.1/27ودرة ا�#)+�'&   
)7 (�GDل : ا'A.ر 1/27درة ا��ة ا���A1/231، و� j7=ا� m9D5/525، و  
)8 (���GDا : ���� ���)+B�bا��� m9�5/539    6 ص 540 ـ����'J7<��6 ا�)J4��7 ا�&(��8'ج &��8'��  96، وا�Dو ،

�=-�T  ( وا��L@ ا�%را��� �J(�'ب  92 ـ  84، و&�K�'D ا�+A'ري، ص ـ  154ا�%$<'ج ا�(�<J(� ص 
 1406، دار ا����ب ا�����  ،  �-+.��X �.+�% ا��5&�� ا�*=�'&�    )ا�*47( s.b )��ان    )ا�7+#
  3/390وا�6Y'P  8ص، &�7وت، م1986/ هـ 

)9 (�GDري ص : ا'A+ا� K�'D�&92   
�+P "  ��9�n(9'ل �� ا�(9'ء 7�W�b> ��' �-*4�7 ��# ا�Pc�ال        �ا"وه� آ('ب ا�W)g ��7 آ('ب      ) 10(

Cان &# أر�S)<% ا: �.+% &# ر �ي أ&k)<% ا: ا���� &': ا� �ن أ&'=-Lا� j-=� 67>-b {وذ� @
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  .)2(هـ810 تويف سنة )1(جمموعة من األشعار، )املعروف بكاتب اخليل(

يكىن بـأيب القاسـم     ،  )3(هو حممد بن حممد بن يوسف األنصاري      :  ابن اخلشاب  ـ  
  .)4( هـ بقليل720الشهري بابن اخلشاب ولد بعد سنة 

وله كتب ورسائل   ،  )5(هو حممد بن عبد اهللا السلماين     : ـ لسان الدين ابن اخلطيب    
كتيبة ال،  )6(اإلحاطة: والشعر منها ،  واألدب،  تنيف عن الستني وأغلبها يف التراجم والتاريخ      

  .اللمحة البدرية، )8(أعمال األعالم، )7(الكامنة
  .)1( هـ776تويف ابن اخلطيب بفاس سنة 

                                           
     6�� #� �+JP %)�$(.�%ث )�#         793 ���6    هـ إ�,  755ا �ان وه��ا ا���5k�8& ب'�)Jن  ا�'�J� ،ه�ـ 

&(.�X�7 �.+�%   ) آ(�'ب ا�*4�7  (ا�*7�ل &Di�ا)8' وأوN'�8'، وT>Y %C هkا ا�J(�'ب s�.b )���ان          
� ـ &��7وت وL�D ,�-( s-W�.b %�C*6 ����         &%ار ا����ب ا����  1986ا��5&� ا�*='&� ��6 

و�@ kbآ� ا�+W'در ا�(� s+B�b �� ا�@ ا�J('ب، وآ�k�$ @�� {�kآ� ا�E&��7ي ��� ر��'�(� ـ ا&�#         
: ا��GD ،  ا��@ ه�kا ا�J(�'ب    ا:EBي و���A8 �� ا�(�7L�9 ـ )��% ��' ��5bض �(�B+�6  ا&��� )<�%        

  . �# ا���'�1686 ـ 1/165
)1 (�GDا :   j�7=ا� m�9D، 5/540   )&4�7 ا�D155ص   �8'ج، ، و  ،       j�7=*6 �&�# ا����'J7<�6 ا�)J6   96ص  ،  وا���%�� ،

 )و�� �D �5<47 اc~�اض LP# ا�+�'q7P )%N اآ(T-=� X�.�10 '8)7+L)& ,9 ا�7+# ص 
)2 (�GDري : ا'A+ا� K�'D�&  ،   ري ص'A+92ا�             pد، وا�+W'در ا�gcى ا�(� k�b @� �� s+B�bآ� ���7�� 6

    إ((: و� ��6 و�'�b واآ(9, ا�+���ي &�����       $��Y ��+) ��D         #+7ا�� T�-=� آ(�'ب X��.� ,�-( {ر ذ��k�5bو
        T��')ور&+�' أدرك ا����ن ا� #�'tا���ن ا� �g� ,ش إ�'( �Dأ K)�)وا� �b'6 و��� �$%�b(( ، ��GDا�*4�7 : ا ،

 j�$��b ا���N�ل   : ا�k  ��GD} ذآ� ��آ�س أن ا�+W'در �@ kbآ� ���6 و�'��b،          آو،  9��%�6 ا�+.�X ص  
mb :س��7ي ��� ،19ص  ،  ��آ&Eا� {�k�7        وآL�9)ا� ��� ��A8��ي وE�B #�&�7   ( آ('&�� ا)L�B'� 6�'ر��

6��(�>=�(  ���b'و� ����6 و� pد، 1/168ا�+��W%ر ا���X&'L : ا���GD، ذآ��� أن ا�+��W'در ���@ k��bآ� ����7��� 6
�k7 أ&�� �.+�% ذآ�� ���6 ��7دp وو�'��b و�J$ %�C�ن ه�kا ا�+�W%ر                b %Pأ �وه K�'D�>ا� jP'N #Jو�

 .ا�+(#، وه� �' ا)(+%p'D �� ا��7P% ا�kي ذآ� ذ�}
)3 (�� �)+B�b �GD348/ 1 ��8س ا�89'رس ،2/257و~'$6 ا��8'$6  ،5/9ا�%رر : ا. 
 2/257~'$6 ا��8'6$ ) 4(
)5 ( ���� 6��+B�b ���GDا : j��7=ا� m��9D5/7 ،5/464 ،7/97    ر 100 ـ�ة ا�����Aب 1/230، و���'��)وآ ،

 و��%���6 آ(��'ب ،4/88وا���%رر �&��# ���AP ) ا����L@ ا�%را����(ا�6��Y'P ��%���6 ا�+.���X )���'ن  
�.+��% : m��b، &��# ا�*=j��7 وه��� آ(��'ب ���� ا�(��W�ف   �)رو6��S ا�(j��.�'& <��$�5 ا���[�$> (

 .دار ا��t'�6 ا�+��ب، 1ا��D')J ط
وه� آ(�'ب )�# �b'ر$� ~��Y'Dـ6 ورB'��8ـ' �=<�ـ�ع و�.��ـC #�� X<�ـ4 �.+�ـ% )<�% ا: )��'ن                  ) 6(

)�W� 65 دار ا�+5'رف ـ>Yو �AD'*65 ا�>Y( 
)7 (cآ� ��7 ا�[�5اء واk$ ب')آ �عوه�=<� �ي وه�A8ا� #�'tا�(�, &8@ �# ا���ن ا� #$kد&'ء ا�.  
وه� آ('ب $kآ� ��7 ا�+-�ك ا�k$# ا)(-�ا ا���5ش C<�4 ��# ا�<-��غ وه�� �=<��ع s�.b )���ان              ) 8(

)67�  &�)'$6 ا�+)L[�ق ��97 &�و��L'لb ('ر$� إ�<'67D ا��
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   مصنفـاتـه
والكتابة فألف  ،  تفرغ ابن جزي للتصنيف وانقطع للتأليف وكان شغوفا بذلك حمبا للتدوين          

، قـه والف،  واحلـديث ،  وصنف يف التفسري وعلم القراءات    ،  يف علوم الشريعة الكتب واملصنفات    
وهذه املؤلفات منها ما خرج إىل النور فحقق وطبع ومنها ما بقـي         ،  والتراجم،  واألصول  والعقيدة  

ومنها ما اندثر وفقد بسبب ظروف مرت عليه  فبقـي امسـه             ،  خمطوطا يف املكتبات ينتظر التحقيق    
  : ومنها ما شرح عن طريق علماء بعده  وهذه املصنفات هي، وذهب رمسه
  : مصنف يف هذا اال وهو اآليتوله : العقيدةـ  1
،  وهو كتاب يف العقيدة وأصول الـدين       )2()النور املبني يف قواعد عقائد الدين     (ـ  

قواعـد عقائـد     (أنه يتكلم عن القواعد واألسس العقديـة      ،  وهذا يظهر من خالل عنوانه    
دمـة  وقد حتدث ابن جزي عن العقيدة ومسائل التوحيد يف ثنايا تفسريه ويف مق            ،  )3()الدين

  ).كاتب مفقود (القوانني
  : وضع يف علم التفسري مصنفا خمتصرا وعنونه اآليت:  ـ التفسري2
ومسيتـه كتـاب    ((:  هكذا مساه مؤلفه حيث قال     )4()كتاب التسهيل لعلوم التنـزيل   (ـ  

 ، وهو كتاب يف تفسري القرآن الكرمي، ويعترب كتابا ضخما وأكـرب             )1())التسهيل لعلوم التنـزيل  
                                           

)1 (���GDون  : ا%��-g #��&ر$� ا'��b)6��5 دار ا�<��7'ن>Y( ،7/341 ، ر4/90وا���%رر�ة ا�����A1/230، و��� m��9Dو ،
  j7=5/110ا� {�kآ�GDري    : ، وا'�A)ا� j�)J+ا�.�<-�� ا� jهkرات ا��k� ، �7'ت   ، 245/ 6 ،&��7وت��وا�

،��7=�Lا�� k9�C #&ا mb :،w8$�D دل'(  w8$�D 6L�n�  370ص م،  1982&�7وت ـ  
)2 (�GD6  ا�: اY'P3/21  ، j7=ا� m9D  ،  ر  ،5/515ا�+��ي�ة ا���Aف،   و��1/29، �*- ، K�'D�&و

��9�W'ت ا&�# E�Bي ��� إ$�3'ح      :  وا��GD آ�W� ،  {�k%ر ��'&X  88ص  ،  ا�+A'ري،  ا�+A'ري
  .448، 244، 207، 708/ 4ـ / 218 ـ 3/314ا�<'&-� ، ا�+�J�ن

&�K�'�D  : ، ا��GD )ا���3وري ��# )-�@ ا��%$#    (وkbآ� &w�5 ا�+�W'در أن ��� آ('&�' ���g وه��               ) 3(
ا&�# E�Bي و��EB #& :      ��A8ي ا��GD    ا�E&�7ي 9�n� #+S'ت ا    �، وذآ�p )-  88ا�+A'ري ص   

 �7L9)ا&�#                         ��1/219 ا� #�( @-J)�$ �وه� �L�7ا�+-�} ا�� %�>( #�& %�+.� pآ�k�& ��9دDا ��Dوذآ�� أ 
، و$��8G ��� �+�'      )��8'ج ا�5-+�'ء ا�7gc'ر ���ح أP'د$�q آ('&�' �Dc�ار            (EBي �� g=<6 آ('&�   
��ان ا��j-~  X&'L ا�+W'در�@ kbآ�p و$�-��o ,-( j أT&'b �D �-5أcن  ؛  �<X أo �D# وb�ه@     

�J7�ن )��ان ا�J('ب ـ ا���ر ا�+<�C ��� #7�ا)�% )�'�2% ا��%$# وا���3وري ��#         ) ا���ر ا�+<#7(
ـ �'g(�W ا��5�ان �kآ� ا�[=� اcول و�@ $kآ� ا��D'�t آ+�' ��Bت &�� ا��5'دة )��%                 ) )-@ ا�%$# 

 .ذآ� ا��5'و$#  وا: أ)-@
)4 (���GDا : ،j��7=ا� m��9D  ،5/515 ا�+����ي  ���P�� #��&ر، 295 صن،، وا���%$<'ج ا�ة ا�����Aف   ، و������-*�

إ��, ~��7   (إ� أن هpk ا�+W'در �@ kbآ� ا�+� وإD+' ذآ�ت  أ�7L9b �D &5<�'رة        ،6Y'P3/22   ا� ،1/213
، وjP'��N ����8س ا���89'رس ذآ���p ����ة دون ا���+�، و����ة   )ذ���} �+��' p%��7C ���# ا�(�7L��9 وا�����اءات  

)-�7 ا�[�7 ا�('ودي &�# ���دة وه��    ا�(�7L9 ا�+[8�ر ا�kي �N) : ']Pح &'�+� ��9 ا�+�ة اcو�, C'ل     
، وذ�} )�% B�b+(� �&# EBي وذآ��b'9�W+� p وهkا $%ل )-�, أن ا��[�7 ا�(�'ودي �C%         1/306) )�%ي
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بن جزي، وهو يف أربعة أجزاء من احلجم املتوسط، وقد أكمل تفسريه للقرآن من الفاحتة               مؤلفات ا 
، مث حتدث عن فضل صلى اهللا عليه و سلمإىل الناس، افتتحه باحلمد والثناء، والصالة على املصطفى 

عدها علوم  القرآن وأا أجل العلوم وأرفعها وبني إعجاز القرآن ، وقدم لتفسريه هذا مبقدمتني، وب               
  .)3(، مث حتدث على البسملة ومعانيها وأحكامها)2(حتدث عن االستعاذة ومعانيها وأحكامها

وقد ج فيه منهج االختصار، وقد يطيل يف بعض األحيان، ويذكر الفوائد واألحكام، وقد              
يأيت على بعض اآليات وال يتعرض لتفسريها، ويعترب تفسري ابن جزي من أغىن التفاسـري علمـا                 

، ورغم عدم شـهرته وتـأخر       )4(، وقد تأثر به بعض املفسرين، والعلماء، وأخذوا من معينه         وفائدة

                                           
وأ��Cأ ا�(�478L وا�+���� وا�J'���7     ((:  وا�+�ة ا�67D't ذآ��C �+�'& p'ل    ،P[' و)-X )-, �7L9b ا&# EBي     

�B+(��� �-��[�7 ا�(��'ودي وإ�Cاpk��8�  ���2 ا�J(��j   ، وه��kا )���% 1/258b، ا�+W%ر�L��9D: ا���GD، ))وا���['�67
         w8$�D دل'( #$�L9+ا�  @A5� jP'N {�k478، وآL)4   ،و��8' آ('ب ا���'Jا� �+��'& p478  ( ذآ�L�)ا�

 4$E / 2 م،1983 ـ   1ط ، ���D  6L���n�w8$ ا���D ،،6��7�'�t���A5� w8$@ ا�+�L��9$#،: ا���GD، )�5-��م ا�(��ـ�
  ا&# EBي ��� X�7�.b آ('&�� j�$��b ا���N�ل،      ـ و�@ $kآ�p ا�c('ذ ��آ�س )�% ��د9�W+� p'ت 481

                 %�>5� ��Dأ m7.Wن وا��'L�.اه� ا���Aإ��7 آ('ب ا� jLD '�%�( ا�<'رع �W)*+ا� X7�.b jP'N i=gوأ
 ���GDا���2ي، اEA��5'�<� ا�tن ا�'��+Pي ص  : ا��E��B #��&� T�'��D اءة���C ���� ا�<��'رع �W��)*+8ا� X��7�.b ،

دار ا��-��@ ا��5&��� �-���[� / ر$' ـ j��-P    ا���%آ(�ر �(.��� ا�5<��7%ي، دار ا�����')� �-���[� وا�(�ز$��T ـ ����    
 وb�L�D ���� %�B*6 آ'�-�J� ��� 6(<�6 ا�.�'ج ا�<-<�'��،        م  2004/هـ1425  1وا�(�ز$T ـ ��ر$' ـ j-P، ط  

���GDت،  : ا'��Y�=*+ا� s��>t� ���7       ،16ص ����8س>J(<��6 ا&��# )<��% ا�J� ���� ن آ'�-(��'ن')*L��D %��B�bو 
  16ا�+W%ر �L9D ص &'�+='رف أدرار،

)1 (،478L)ي  ا�EB #&1/5ا  
)2 (،478L)ي ا�EB #&52 ـ 51 / 1ا.  
)3 ( 478L)455 54 ـ 1/52ا�  
 
�-7+'ن &# )+�� ا�7A5-�, ا��['��5 ا��[A�'& �78+�4 ا�+(���, ���6        (ه�'ك �# ا�+�L9$# �# أkg ��� و��8@   ) 4(

1204 p�7L9b �� ا�*6�79 (  هـ X2'C%-� #7�A�7 ا�L9b  m7S�)& 678ت ا��'P�)9ا� (     T�&ع ��� أر�=<�� �وه�
 &���   $�'  ﴿: ، و�# أ�t-6 ذ�} )�% �� �S�5b��� L7( 65>=+& T>Y(,�'5b, ا�<'&� ا�.-<� &+A�)    �W-%ات

ـ C'ل ا�A+4  ]40/ا�<��ة[ ﴾472 أذآ�وا 5D+(� ا�(� أs+5D )-J7@ إ��ا   :))   p�7L�9b ��� �>-Jي ا�EB #&ل ا'C
 4/614، 6�78��1/44  ا�9(��P'ت ا : ا��GD ، ))"..�+' C%م د)�ة ا��'س )+��' وذآ� �<%أه@ د)' &�� إ��ا472       "
ـ  3/154   p�7L9b �� �D�&'Wة ا�(9'���7  (و��8@ �.+% )-� ا��9�N( ،      %��( {ع وذ���ر و�=<��[8�� �وه�

    ,�'5b ���C صgرة ا��ول �$6 �# �c �5ضb) %�Pا: أ �4 هC( ل'�C ، :))    478L�)ل ��� ا�'�C"أن  أو @�-(
ث ��5'ن  �� �� %Pا�5'�, &'�b :ا <N))"…و ��GDة ا�(9'���7،  :  ا�9�N  �D�&'Wـ    ، ا��  @$��Jدار ا�����ن ا�

ـ  4&�7وت ط ـ 1402  ـ  1981/ه ـ  3/620 م   621 {�kآ �GDو�� ا�5%$% �# ا�+�ات $.4�7 )-�,   3/559: وا 
�GDـ ا  6.9Wء وا�EA�'& ��'8478 �� ا�L)6: ا��&'Lاء ا�EBc9.'ت واW9_ ا�D.  

ا�A+�4 وا��&'W��D   و�C% أورد )-�, ا�E&��7ي أ��� ا&�# E�Bي ��� ا�+�L�9$# وا�5-+�'ء ��kآ� آ�4 ��#                  ـ  
�GDا �b'&')آ w5& �� %$�9 ز=W� ر��7 : وا�%آ(L9)ا� �� �A8��ي وEB #&2/917ا 



 ـ160ـ ـ 

، ونرجو من اهللا تعـاىل      )2(  اهتم به املفسرين والعلماء، وقد تناوله بعض الباحثني بالدراسة          )1(طبعته
  .  أن يسخر له من يقوم بتحقيقه حتقيقا علميا وخيرج أحاديثه ويبني قيمته العلمية

وقد وضع يف هذا العلم مصنفني أحدمها عام واألخر خاص ومها : قـراءات ـ ال 3
  : كاآليت

وهو كتاب يف علم القراءات يؤصل فيه للقراء        : )3(ـ أصول القراء الستة غري نافع     
الستة ما عدا اإلمام نافع  ألن القراء املشهورين سبعة وخص اإلمام نافع  بكتاب خاص به                  

  .)4(من خالل العنوانسنذكره فيما يلي، وهذا يظهر 

                                           
ا&�# E�Bي   : هـ� &'�+J(<�6 ا�(A'ر�W�+& 6�$، اT�>Y1355     ��GD ا�(�478L ���6       و$kآ� ا�E&��7ي أن أول ��'      ) 1(

    �7L9)ا� �� �A8��آ('ب   1/14و jP'N أورد %Cت �� �( ا�+�%�6، و�]D �)ا��5&67 ا� j)J7#  ا��& �W
 م وا�(��  1936وذ�} ��6 )ا�(478L �5-�م ا�(�ـE$4(هpk ا�=<s.b 65 )��ان ، )م1940م ـ  1926()'�� 

 6�� Xا��b1355 #7& �W� �� ت�]D �)ا��5&67 ا� j)Jا� �GDا ،�W� 67 &'��'ه�ةD'+Pهـ &+=<65 ا�� 
_ وإ&��اه7@  )=��ة   )'$%ة إ&�اه�7WD @7 ـ وC'م آ4 �# �.+% )<% ا�+�$ @5�D ) م1940م ـ  1926()'��

   6��� 6t$%.ا� j)Jاء &'��'ه�ة ـ دار ا�EBأ T&أر �� T>Yو p�]�& ض &'�)(�'ء�د   1973)��B�� �م وه�
     jP'N 65>=ا� pkأورد ه %Cدر و'D47 و-C ��Jع  (ا�ن و��ا�['�4 �-(�اث ا��5&�� ا�+=<� @A5+ا� (  #�Jو�

 6�� '8D1976ذآ� أ�GDع: م ـ ا�ا�['�4 �-(�اث ا��5&� ا�+=< @A5+67 ص ا�.�'N )63 64 ـ ( T>Yـ و
ا�(�اث = =&-<�'ن �# C<4 دار ا�J('ب ا��5&� &�7وت s.b إ��اف �X7�.b 6�A) م1983/ هـ1403(��6

��� ���b'�%�� s�-5B @*�S %�-A ��� ا�7L9b (        ��7gc ا&# EBي(�� دار ا�J('ب ا��5&� ـ s.b )��ان 
          )gت ا����ن و'(�S�� 8'رس� �� s-5B6 �� �43 ا����ن وN @ &A%ول &(�j7b ا��L�ر، وذ4$ &*

        �L��D�7م &��� آ�4 ���# ا�'�C '��� '��وأ ���t$د'Pأ K$���*b ���7 أو�.)� %��Pأ ��+-( jL��P ق �.�% ا�ن���=)$ @��
 .و)�ض �+' ه� إّ� B 65>Y%$%ة &�5'$(8+' وأ�' ا�(.�X7 ا�� #J$ @-� �+-5�B�دا

)2 (              6��� �7)L�B'� 6�'م ر��%�C ا%D %+.� %7+.1400��8@ )<% ا�     �Nة وأ�6�7 ا��%)-J& زه�    هـ�c'�& #$%ل ا���
ل ا�(�478L �5-��م ا�(�E$�4              اا��'م  (s.b )��ان   �g #�� �7L�9)ا� ��� pد��8Bو ��>-Jي ا�EB #&(  %�Cو ،

  . ا�+�%�1/196ا&# EBي و���A8 �� ا�(�7L9 : ا�GD )-X )-87' )-, ا�E&�7ي،
           6��� �7)L�B'� 6�'م ر�%C �7ي&Eا� %+.� �-( {�k67 &'�+%$��6      1402وآ� ه�ـ &'�A'�6�5 ا���

ل ا�(�478L        (+��رة s�.b )���ان      ا��g #�� �7L�9)ا� ��� ��A8��ي وE�B #�&ا (    ��� s�5>Y %�Cو
   ،X]�ار ا��-@ د%& #$%-A�      6��� ,6�5 أو��>Y1407  5%       م،1987/ ه�ـL�� ن'�+Pا�� %�>( {�kوآ�

  C 6(�7  %)-, &�آLB'� 6�'ان م ر��478              ( &�5L�)ل ا��g #�� �7L�9)ا� ��� ��A8��ي وE�B #�&ا( 
 6�� %Pآ('ب وا �� s5>Y %Cرات آ-67 م، 1994و�65 �ا�داب&+�[�'A& 67&�)7<7'<8' وا�� . 

)3 (����GDا :j���7=ا� m���9D ،،ن 5/515 ا�+�����ي����P�� #���&ر،295ص، ، وا����%$<'ج ا�ة ا������Aو���� ، 
6Y'P ا�، و 2/85،  ا�%اودي،  ، وY<�'ت ا�+�L9$#  87، و&�K�'D ا�+A'ري ص   1/213،  �*-�ف

3/22. 
ل ا��5�ان ا�%ال )-, �.(       ) 4(g #� 'B')�)ا ا�kد أو         ه��B�� ��D7# أ>b در'W� ,-( �t(و�@ أ pا�

 ).�A-6 �85% ا�+*=�Y'ت ا��5&67(   ��9�د، آ+B'5@ ا�+*=�Y'ت ا��5&67 
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وهو كذلك كتاب يف علم القراءات يؤصل فيه : )1(ـ املختصر البارع يف قراءة نافع
لقراءة نافع فقط  وهذا خاص بقراءة اإلمام نافع خبالف السابق الذي خصه للقراء الـستة                 

رة وختصيصه  لقراءة نافع بكتاب لوحده يعترب اهتماما بقراءة نافع ؛ ألا القـراءة املـشهو     
وقد حقق هذا الكتاب وطبع وخرج      (واملنتشرة باملغرب واألندلس  ومنها أخذ اإلمام ورش         

  .  ـ على يد الدكتور العبيدي التونسي2004 ـ 1إىل النور ط

وله ثالث مصنفات يف شرح وذيب بعض كتب الـصحاح وهـي            : ـ احلديث  4
  : كاآليت

 صحيح مسلم، ويظهر    وهو كتاب اختصر فيه   : )2(ـ وسيلة مسلم يف ذيب مسلم     
  .الدالة على االختصار واإلجياز) ذيب(ذلك من عنوانه  ومايفهم من كلمة 

وهو كتاب يف الذكر    : )3(ـ الدعوات واألذكار املخرجة من صحيح األخبار      
  .والدعاء مستخلص من كتب الصحاح، ويظهر ذلك من عنوانه الدال عليه

وهو كتاب مجع فيه  جمموعـة مـن         : )1(ـ كتاب األنوار السنية يف األلفاظ السنية      
األحاديث القدسية والنبوية  وصنفها حسب مواضيعها من الكتاب، مجع فيه العقائد، وفقه             

  واألذكار، والدعوات، وقسمه إىل اثين عشر كتابا العبادات واملعامالت واآلداب العامة،

                                           
)1 (���GD6 : ا�&'Lدر ا���'W��+ا�) 9.'تWاء وا���E��Bc��9_ اD(ا���%رر {�kوآ�� ، ،���AP #��&446/ 3، ا 

b : � 6��-A�  %��85�J+�'& 6��7=g ����� 6*L��D %��B(<��6 ا����)& 6��7�Y�D_، ا6��Y'P3/22،         ���GD  ا�و
 ).09/ 1 ـ K�18 ( 09ا�+*=�Y'ت ا��5&67 ا�+A-% ا�t'�# )[� ا�EAء اcول ص 

)2 (�GDا :     j�7=ا� m�9D5/515   ر    295، وا��%$<'ج ص�ة ا����Aن     1/213، و�����J+وإ$�3'ح ا� ،
، وا�%رر �&# �AP 87، و&�K�'D ا�+A'ري ص1/306ا��D')J   و��8س ا�89'رس،4/708
3/446.  

و��7-6  (���5�ان إّ� &�K�'�D ا�+�A'ري �k�$ ��Duآ�p &��5�ان             آ4 هpk ا�+W'در kbآ�k�8& pا ا      
@-L� ر'W)gا �� @-L� (j$k8b ل%&.  

و�j$k�8b ��� @-L�� 6-7    (s.b )��ان   ،6Y'P3/21  وا� ،K�'D�&87 ا�+A'ري ص  : �GDا
@-L� m7.N(.  

دار ا�<���['���b  �2اث ا�+�'ر&��6 ���� ا�.���%$q و)-����� �.+��% )<��% ا: ا�(-<��7%ي،       : ا���GD و
 .299ص ،م1995 ـ 1ط، ��67 ا�

)3 (������GDا :  j�����7=ا� m�����9D5/515 ر  295، وا������%$<'ج ص�ة ا��������Aو�������8س  ، 213/ 1، و������
 6��Y'Pا�، و2/85-��%اودي � وY<���'ت ا�+�L��9$#  87 و&�K�'��D ا�+��A'ري ص 1/306ا���89'رس

q���7P ذآ���� أ����D �*=����ط &����89س ا�����J�ر$'ل �5A-����ا ، 144ص و����bاث ا�+�'ر&���6، 3/21
  .cذآ'را�%)�ات ا��اA� �� TC-%$# ~�7 ا



 ـ162ـ ـ 

ر وحتت كل كتاب عدة أبواب على حسب التقسيم، وقد ج فيه منهج االختـصا             
فيذكر احلديث جمردا من السند والراوي ودون تعليق عن احلديث وال ذكر درجتـه مـن                

حياكي منهج القاضي أيب عبـد اهللا       ) األنوار(الصحة، وذكر يف مقدمته أن منهجه يف كتابه         
يف حذف األسانيد واالختصار وذلك لتيسري حفظه  وذكر         ) الشهاب( يف كتابه    )2(القضاعي

  : يتمثل يف ثالثة أوجه) الشهاب(اب أن الفرق بينه وبني كت
أن كتاب الشهاب فيه مـن احلـديث الـصحيح، واحلـسن،            :  ـ الوجه األول  

والضعيف، واملرسل، واملنقطع واملوقوف، أما هذا الكتاب فكل ما فيـه مـن الـصحيح               
  .املعروف

أن صاحب الشهاب اقتصر على أحاديث الرقائق، واآلداب، أما         :  ـ الوجه الثاين      
  .اد على ذلكهذا فز

أن ترتيب أحاديث الشهاب على املشاكلة اللّفظية، أمـا هـذا           :  ـ الوجه الثالث  
  .الكتاب فرتبه على ترتيب الكتب العلمية

  .)3(ـ وذكر أن صاحب الشهاب له فضل السبق

                                           
)1 (�GDا :   j7=ا� m9D�  ن ص   5/515-+���ي��P�� #�&� ر   295، وا��%$<'ج�ة ا����Aف  �، و����-*+

وا����J9  ،87، و&�K�'��D ا�+��A'ري �-+��A'ري ص   �D'��)J-1/306 �، و����8س ا���89'رس  1/213
  ��'L6  ا�و 2/240ا�Y'P3/21 ان��( s.b �g� 4J]& �+و��% ورد ا� ،)   ��� 67�Lال ا���Ccا

 67�ّLت ا�'+-Jا�(  ،�GDر  295ا�%$<'ج ص   : ا�ة ا���Aوورد &'�@  ،1/213، و�)  67�Lار ا���Dcا
  67ّ�Lت ا�'+-Jا� ��( �GDا ، :     j�7=ا� m�9D5/515، 6   وا��Y'P3/21         p'��)>ي أ�kوورد &'���@  ا�� 

 و&�K�'�D ا�+�A'ري     ،1/301ا��D'�)J    ���8س ا��89'رس،   :  ا��GD  ،�� ا�+(# �� ��W'در أ��gى      
 ��' ذآ��p ا&�# E�Bي ��� ��%��6 ا�Dc�ار وk�8& p'+�� %�Cا                   وه�kا  2/240، وا��J9 ا�L'��    87ص

آ(��'ب ا��Dc�ار : وg(+(��� &iد)6��7 ��و6��$ )���� ��N-, ا: ���-@ و���ّ+7(� (: ا����@ ��C'ل ا&��# E��Bي
67�Lّ9'ظ ا��c67 �� ا�Lا�( ،�GDا :     j�)J67ّ  ـ �=<6�5 دار ا��L9'ظ ا���c67 �� ا�Lارا��Dcآ('ب ا

وJ�� %�C} ا�+���ي ��� L�D<(�       , L�D*6 ����،  وs-W.b %C )-،  6 ص ،م6��1983   ا�EAا6$�2،
 ،�b76اث ا�+�'ر&6 �� ا�.�%$q ص  : وا�GD آm9D5/515 ،{�k ا�=j7 : ا�GD،  ا&# EBي إ�,

��'Lا� �J9آ('ب ا� <�n� %�( 6*Lا�� %B�bو X&'� ر%W��GDا ، :X&'Lر ا�%W+2/240 ا�. 
)2 (       #� �L9�رخ وn� �('3�95 ا��B #& 6� )-+'ء ا�['�b 675��, وه� أ&� )<% ا: �.+% &# �

 و�� �7L�9b ا�����ن ا���J$@ و��� ���L%      )ا�[8'ب �� ا�+�ا)| وا�داب(ا��3'ء &+�W �# آ(<�  
    �� �)+B�b �GDا q$%.�7'ت       : �� ا���ن ا�'�J-g #�&م     ،  1/462ا�(cرآ-�� اE7/16ا�،   %�A�+ا�

م ص(c��440 ا�-�6 وا.  
)3 (�GDي ـ ص: اEB #&67 ـ ا�Lار ا��Dc6اX&'� ر%W� .  
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 ؛ وذلك بعد حفظه     )1(ـ وذكر يف املقدمة سبب تأليفه هلذا الكتاب، فقد ألفه البنه أمحد           
وملا يسر اهللا على ابين  أمحد املكىن أبا         ((:  حيفظ بعض األحاديث، قال ابن جزي      للقرآن فأراد أن  

بكر أبلغ اهللا فيه األمل وجعله من أهل العلم والعمل حفظ القرآن العظيم أحببت أن يفوز حبظه                 
من حفظ حديث املصطفى الكرمي عليه الصالة والسالم فجمعت له يف هذا الكتاب مجلة صاحلة               

بدأه بكتاب الرقائق، وختمـه     ) األنوار(، وكتاب   )2())صلى اهللا عيه و سلم    اهللا  من كالم رسول    
 ،  )3(وات، واألذكار، وهو كتاب قيم الفائدة، وتوجد منه نسخ  خمطوطـة           ــدعـبكتاب ال 
وقـد تناولـه بعـض العلمـاء        ) كتاب األنوار صغري احلجـم    (،  )5( ومل حيقق بعد   )4(وقد طبع 
  .)6(بالشرح

                                           
)1 ('85S�� �� �)+B�b �bi)� يEB #& %+.� #& %+Pأ �وه. 
)2 (�GDي ـ ص: اEB #&67 ـ ا�Lار ا��Dc6ا  
����8س �*=���Y'ت Egا6��D   : (اb ،���GD�E*& 6��7=g 6*L��D ����� %��Bا6��D ا�����و$7# &��'�+��ب     ) 3(

و�C% ذآ�� ��آ��س و�B�د      ،65 ـ  4/64 ،م1989/ه�ـ 1409 1�.+% ا�9'�� ا��89ي ط، ا���و#7$
& ��� �LD 6�7    )%ةbم ا�'�Cرcا s�.b 67 &'��&�'طJ-+6 ا�DاE*�' :6150 ـ  9260 ـ 5468 ـ  7307 ـ 

و��C% ذآ��� ا�E&���7ي و��B�د J� ���� ����� 6*L��D(<��6 ا�<-%$��6    &'���8'��،20ص j��$��b ا����N�ل،
 @Cر s.b 6$ر%�J��'&1864د  �GD�7 : اL9)ا� �� �A8��ي وEB #&8'��1/227ا�'& . 

آ(�'ب  : اj  ��GD )# �*=�6�Y أJ+�'& 67-�N(<�6 ا��J�6�7D،    م &%ار ا�J(EA�'& T>Y1983ا�2 ��6  ) 4(
  .م1983اDc�ار Y<65 ا�EAا�2

  �7-( s-W.b %C5'دة &'��'ه�ة ��6        ،  وL65 ا�>=+& T>Y �Dس أ�ذآ� ��آ %Cهـ،1347و  �GDا :
 1347&+=<65 ا�5L'دة &'���'ه�ة ���6   ( &'�8'��، وا�.X أن ا�kي j$��b20    T>Y ا��N�ل ص  

 ،)اcزه'ر ا�7+�67 )-, اDc�ار ا��67�L ��� ا�9�c'ظ ا��67�L        ( )��ان   ه� ��ح اDc�ار s.b   ) هـ
�GDري ص : ا'A+ا� K�'D�&87. 

)5 (            X�P �Dآ� أkb در'W� ,-( �t(و�@ أ �(Yوإ �+-( jLP ا�ن %.� X�.$ @�،   #�� ��B�Dو 
 .ا: 5b'�, أن $L*� �# $��م &(.���7

)6 (   L��7ا: �.+��% &��# )<��% ا�+-��} ا�� %��>( ���&أ �P�]��& م'��C 6���� ,����)+ان،ه��ـ�834 ا�����( s��.b  
  .)��'هK اgc<'ر �� �7L9b أP'د$q آ('ب اDc�ار(

�GDا : �D')J�8�1/306س ا�89'رس ا�.  
 ،)��8'ج ا�5-+'ء ا7gc'ر �� �L9b أP'د$�q آ(�'ب ا�Dc�ار         (C% ذآ� )-, ا�E&�7ي أن )��ا�D       و

   Nزه�$6 &'��'ه�ة، وc6 ا>)J+6 �� ا�Y�=*� 6*LD ��� %B�b �D6    وذآ� أ�>)J+رة ���� ��� ا��
  .ا�+�آA�'& 6$E'�65 ا���6J-++�'& 67 ا��5&67 ا�5L�د6$

�GD�7 : اL9)ا� �� �A8��ي وEB #&1/228ا.  
، ا��GD  ) ه�ـ 891ت(و&5% ا��C �L7'م &[��P أ&� ا�.L# )-, ا&# �.+% ا�+[8�ر &'��-�W'دي        

�� �)+B�b : j7=ا� m9D�   �7 ، 963 ـ  ��82/962س ا��89'رس  �، و2/692-+���يP  p'+�� q)  j��
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  : ب مشهور يف مسائل الفقه ومساه كاآليتوله كتا: الفقـهـ  5
 وهو كتاب   )1()القوانني الفقهية والتنبيه على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية       (ـ  

جيمع األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية على مذهب إمام املدينة مالك بـن أنـس               
 االختالف واالتفـاق    مث زاد عليه مسائل   ،  الختيار أهل األندلس وسائر املغرب هذا املذهب      

مث بني كيف رتب    ،  مع املذاهب الثالثة األخرى الشافعية واحلنفية واحلنبلية إلكمال الفائدة        
مث فروع أشبه بطريقـة     ،  مث مسائل ،  مث كتب  مث فصول    ،  فقد قسمه إىل أقسام   ،  هذا الكتاب 

                                           
  ورP-�6 ا��-�W'دي �-�-�W'دي،   ،K�'D�&87 ا�+�A'ري ص  : ، ا�GD )اcزه'ر �� ��ح اDc�ار   

mb : 9'نBcا �أ&) T$ز�67 �-(LD�)37ص ،) م1985/ هـ 1406�=<65 ا�[�آ6 ا�.  
 ه�ـ وT�>Y   876 �� ~�ة B+'د اcو��, )�'م         ��q7P ��'8�'&   �P ذآ� أن ا��-W'دي ��غ �#      

   �� �W+& 5'دةLان    61347  &+=<65 ا���( s.b هـ)            ��� 67�Lار ا����Dcزه�'ر ا�7+�6�7 )-�, اcا
67�ّL9'ظ ا��cا(.  

�GDوا{�kآ : j7=ا� m9D� و، 2/693-+��ي   �&'�)J963 ـ  962/ 2 ،�8�1/306س ا�89'رس ا�، 
  . أن ا��-W'دي ���P و�@ $kآ� ا�@ ا�J('باq7P ذآ�

)1 (�GDا : ،j7=ا� m9D   ن        5/515ا�+��ي��P�� #�&ف       295ص  ، وا��%$<'ج ا�ر �*-��ة ا����Aو�� ،
وk��bآ� ه��pk  ، 1/240وا����J9 ا���6��Y'P3/21 ،  ��'L  وا�88، و&�K�'��D ا�+��A'ري  ص 1/213

  �Dا��( در أن'W+ا�)     ا�['�675 jهk� ,-( �7>�)67 وا�J�'+ا� jهk� �7*-b �� 678�97# ا�Dا�ا��
�����R، ) 6ا������ا7D# ا����78�9(إ� أن ا�+���A'ري ذآ���� ����� &�����A�'D &����5�ان) وا�.�6���79 وا�.�<-6���7

ن q7P ذآ�� ا�E�Aء اcول ��# ا���5�ان )-�,                 W9�� 8+' آ('&'نDذآ� أ j7=ا�  m9D jP'Nو
، وا�E�Aء ا�+�(+@ ��� )-�,     )ا���ا7D# ا�k�� �7*-b �� 678�9هj ا�+'�6�7J  (أ�D آ('ب ��p%P وه�  

 وه�kا ��' أدى     »ا�k�� ,�-( �7>�)هj ا��['�675 وا�.�6�79 وا�.�<-6�7          «أ�D آ('ب �'s.b �D )��ان      
5>�'&                        j�$��b آ(�'ب X�7�.b %��( س�ن، وذآ�� ذ��}  ��آ�W�9�� آ('&�'ن ��Dأ pإ��, ا)(<�'ر w

وآ�k} �.��' ا�(478L �.+% )<% ا�+��5@ ا�7��L�D وإ&��اه7@ )=��ة )��ض            ،21ا��N�ل ص   
وا&�# E�Bي   ،  ا�(478L ��%�6 ا�+.��7#  : ا�GD،  �� ��%�6 ا�J('ب )�% ذآ� �9�W'ت ا&# EBي       

ه�kا آ(�'ب ��� ��ا�2% ا�JPc'م ا��[�)67 و��C  :»        42'L'لوC q7P �)7+Lb% &7# �3+�ن ا�J('ب   
   _Dا: �'�} ا&# ا %>( �&إ�'م  ا�+%$�6 أ jهk� ,-( 678�9ل   »…ا��9وع ا����$  @� :))   '�Dزد @��

ف ا�kي &7# ا���'م ا�+�L+, �.+�% &�# إدر$�_             )g9'ق وا�b�7 �# ا�tإ�, ذ�} ا�(�<67 )-, آ
��%��6 آ(�'ب ا����ا7D#     :  ، ا��GD   ))��'م أ�P #�& %�+P<�4       �'م أ&� 697�P ا��5+�'ن وا�     ا�['��5 وا� 

وC %C'م &(.��gn� ��7ا )<�% ا���J$@ ا�73�9-�          ،  10ص،  1926 �=<65 ا��b 638�D_،   ا�678�9،
ا�+J(<��6 ا��W��5$6 &���7وت وb�L��D %��B*6 �����  م  2000/ه��ـ 1420 ����6 اcو���,وT��>Y ا�=<6��5 

  ر �'&W�  X%�8�5س �<s ا�+*=�Y'ت ص: �GD، ا&+J(<6 ا�.'ج ا�<-<'��
           6��� 6�G86�5 ا��>=+& _D��)& T>Y ان      1926/ه�ـ 1344ـ���( s�.b م)   7# ا�6�78�9Dا�ا��� (      %�>( p�]��& م'�C

م، وآ��k} &'��%ار ا�<3�7'ء      1935ا��P+'ن &# p%+P و�.+% اc��7#، وT�>Y &�9'س ا�+J(<�6 اcد&6�7 ���6                 
�C�ا7D#  (نم �D[� &-7<�7' &=��ا&-_ وT�>Y آ�s�.b {�k )���ا          1982&'�+��ب �� Y<65 ���.6، و�� ��6       

&(.�X��7 )<��% ا�E��$E5 ���7% اcه��4، &<���7وت، دار ا�5-��@     ) ا��JPc'م ا���[�)67 و���L'42 ا����9وع ا�6��78�9   
$��7#، �=<6��5، ا��'����، +-�1968���GD67  : م، ا.�'��N ,L��7) %��+.� ،���&�5ا���['�4 �-(���اث ا� @��A5+ا�

c��6�7،  ، �=<6�5 ا )آ(�'ب ا����ا7D# ا�6�78�9     (م s�.b )���ان      1951/ه�ـ 1370، وT>Y &'��&'ط ��6     63ص
  .م &+=<65 دار ا�1987j)JوT>Y �� ا�EAا�2 ��6 
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يف والكتـب وتـصن   ،  وهذه طريقة منهجيه عند تقسيم املواضيع     ،  التقنني يف علم القانون   
  .وأحيانا خيتمها بتلخيص أو فائدة أو مسألة، فنوا

وقد قدم يف بداية الكتاب مبقدمة يف العقيدة معلال ذلك بتقدمي األهم ألن األصـول               
الكتاب (وختمه يف األخري بكتاب مساه      ،  واحلق تأخري التابع وتقدمي املتبوع    ،  أهم من الفروع  

فيأيت باملسألة على ، املؤلف منهج الفقه املقارنج فيه  و،الذي قسمه إىل عشرين بابا) اجلامع
فإن ورد فيها خالف نبه عليه ويذكر من خالف من األئمـة وإن مل يكـن                ،  مذهب مالك 

وألمهية الكتاب يف الفقه اإلسالمي السيما ، خالف سكت عن ذلك داللة على عدم اخلالف     
    .يف املذهب املالكي فقد طبع عدة مرات وحقق

  : وصنف يف هذا العلم مصنفا عنوانه موسوم كاآليت: أصول الفقهـ  6
وهو كتاب يف أصول الفقه وقد سـلك        : )1()تقريب الوصول إىل علم األصول    (ـ  

وكل ،  فقسمه إىل مخسة فنون   ،  فيه منهج التقسيم والترتيب كما هو احلال يف كتابه القوانني         
وتسميته للكتـاب    ،  علموقدم له مبقدمة ذكر فيها فائدة هذا ال       ،  فن قسمه إىل عشرة أبواب    
وذكـر  ،  واألبـواب ،  وسبب تقسيمه الكتاب إىل هذه الفنون     ،  وتفسري كلمة أصول الفقه   

، مث تطرق إىل التعريف بالفنون اخلمسة وفصل القول فيهـا ، الدافع من تصنيفه هلذا الكتاب   
  .)2(وقد حقق هذا الكتاب وطبع وخرج إىل النور، وختمه حبمد اهللا وحسن عونه له

  : وله يف هذا اال كتاب مساه كاآليت: لغة والنحوالـ  7

 ويظهر من خالل عنوانه أنـه كتـاب خـاص    )3()الفوائد العامة يف حلن العامة    (ـ  
  .بقواعد اللغة والنحو

                                           
)1 (����GDا :،j���7=ا� m���9D ،ن، ، وا����%$<'ج،5/515 ا�+�����ي����P�� #���&ر،و، 295ص ا�ة ا������A���� 

ا����N�ل إ���, )-��@  (وذآ��� ا�+��A'ري )��ا���D   ،88ص ، و&�K�'��D ا�+��A'ري 1/213�*-���ف 
  .88ا�+W%ر ا�X&'L ص ، &.kف آ-+j$��b 6) اNc�ل

)2 ( +.� ���P         ,و��cا��2 ا�=<6�5 اEAا� ��/ ه�ـ  1410(% )-, ��آ�س وT�>Y &�%ار ا�(��اث ا���
  . وآ���P {�k ا�<'qP �*('ر ا�[��7=�،)م1990

)3 (����GDا :j���7=ا� m���9D ،ن، ا، وا����%$<'ج5/515، ا�+�����ي����P�� #���& ،ر295ص�ة ا������Aو���� ، ،
6��Y'P ا� و،3/446 وا��%رر �&��# ��AP   4/207، ، وإ$��3'ح ا�+��J�ن ا�<��'&-� 1/213، �*-��ف 

3/22. 
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وهناك عالقة بني علم  ،  وغريها،  وهذا يدل على ضلوع ابن جزي يف اللغة وقواعدها        
  .وخاصة يف خمارج احلروف، اللغة وعلم القراءات

، وقد حتدث ابن جزي يف مقدمة تفسريه عن اللغة ومدى أمهيتها يف جانب التفـسري              
وبين مجيع الكلمات الغامضة اليت ذكرت يف القرآن وأعطى هلـا تفـسرياً مـن اجلانـب                 

  )كاتب مفقود (.)1(اللغوي
  التاريخ والتراجمـ  8

  : وله يف هذا اال مصنف وعنوانه كاآليت
كما جاء امسه يف ،  بري يف تراجم علماء املشرق واملغرب      وهو كتاب ك   )2()فهرسة(ـ  
  .)3(املصادر

وهذا يبين أن ابن جزي ترجم جلملة من علماء أهل املغرب وعلمـاء أهـل               
وال يستبعد أنه ذكر مجلة من شيوخه ممن أخذ عنهم بطريقة مباشرة أو غـري  ،  املشرق
، )فهرسة(ا املصطلح   وهذه عادة أصحاب الفهارس يف التأليف والتسمية ذ       ،  مباشر

وأسانيد املؤلف وما يتعلق بذلك كمـا يفعـل         ،  فإنه يوضع لسرد الشيوخ وترمجتهم    
  )كاتب مفقود( ـ .)4(أصحاب الفهارس والربنامج

                                           
)1 (�GD478،: اL)ي  ا�EB #&25/ 1ا 

)2 ( ،j7=�9 ا�D   ا�، و515 /5ا�+��ي'P  6�Y3/22 ،  ،��8س ا��89'رس�   �D'�)Jوا��%&7'ج  ، 306/ 1ا�
 jهk+ر295صا��ة ا���A1/213  ـ و�  

)3 ('8L9D 6�&'Lدر ا�'W+ا�.  
)4 (          %7D'وأ�� ،�g�7�� �7]�7 ا�� T+A$ يkب ا�')Jا� ,-( 6��8� m-=W� X-=$    {�k�& X�-5)$ '��و p

 ���GDا�+��[7*6، ا m-=W��� ���7-( X��-=$ #��� @8����6 ذ���} ���8�1/67س ا���89'رس : و��-t�و���# أ ،
             K�'�D�>ا� m-=W�� ��7-( X�-=$ #�� @8���ري، وE�Aا� ,�-( #�& %�+Pc ري ـE�A7*6 ا&# ا�]�

&�# )=6�7 �5<�%      اآJ('ب &�K�'�D ا�+�A'ري �5-�� ا�+�A'ري و&'���L<6 �-�89'رس آJ(�'ب ���8س                  
 وC% أ�> ا�T�+B '�+A5� �D')J ���7 ه�pk ا�J(�j ��#       ،�7ه' �# هkا ا��W>ا�.X &# )=67، و~  

�����8س ا����89'رس وا��<���'ت و����A5@ ا�+B'���5@ وا�+���[7*'ت  (ه���kا ا������ع وأX���-Y )-����7 ا����@ 
تL-L+ت       ) وا�'.-=W+ا� pkات و&7# �� ا�+�%�6 ه%-A� 6�� ��  ،�GDو��' &�5%ه'     1/67: ا 

            ��N #�� 9'ت ا�(�� ه���W�+ا ا�kوا�+�[7*6     �@ ذآ� ��� آ('&�� ه� @�A5+وا� s�>tا�6���89 وا� <
4L-L+وا� K�'D�>وا� ،�GD('ب وا�+� دال )-�7: اJا ا�k6 �# ه�tاء ا�EBcا.  



 ـ167ـ ـ 

وهي تدل على سعة علمه وتبحره      ،  )1(هذه مصنفات ابن جزي اليت ذكرا املصادر      
وإىل جانب هذه املـصنفات     ،  عةيف كثري من العلوم والفنون فهو موسوعة علم كبرية ومتنو         

فقد ترك آثارا  أخرى متمثلة يف تالميذه الذين خلدوا ذكره وأظهـروا             ،  الدالة على آثاره  
  فضله فورثوا علمه وجسدوا آثاره

وبعقله ، وبلسانه فخطب ودرس، لقد جاهد بقلمه فدون وصنف: جهاده واستشهاده
ب هذا اجلهاد العلمي فقد جاهـد       وجبان،  وساهم يف تكوين جيل من األعالم     ،  اجتهد وأفىت 

اليت استشهد فيها يوم    ،  )2حيث خاض معركة طريف     ،  بنفسه ومحل سيفه يف وجه األعداء     
 مجـادي   9 (االثنني التاسع من مجادى األوىل عام واحـد وأربعـني وسـبعمائة للـهجرة             

وبذلك فقدت األندلس أحـد أعالمهـا       ،  )3(م1340  أكتوبر    29املوافق  ) هـ741األوىل
والذي ترك ، ديها الذي ترك آثارا جمسدة يف تالميذه وأبنائه محلوا علمه وواصلوا دربه           وجماه

  .مصنفات مازالت لوقتنا هذا منهال للعلم واملعرفة والبحث
   نـوازل عصـره ثانيا ـ

والصراعات الداخلية واخلارجية وتكالب النـصارى      رغم عدم االستقرار السياسي     
ر حيث  وفو واحلركة العلمية متواصلة واإلنتاج العلمي م      كانت احلياة الفكرية  على غرناطة   
واألدبيـة  ،  أعالم يف شىت العلوم والفنون منها الشرعية على عهد ابن جزيطةناظهر يف غر  
وكان من نتائجها اشتهار بعض العلماء ، وبروز حركة االجتهاد يف العلوم الشرعية   ،والعقلية

اتمع يف شىت امليادين طرحت على علمائه       حيث وقعت وقائع ونزلت نوزل ب     ،  يف االجتهاد 
يف موسوعته الفقهية اليت جتمع  فتاوى أهل أمحد بن حيي الونشريسي وقد مجع ، وأجابوا عنها

                                           
)1 ( 6+B�b در'W�يEB #&آ�اk6 ا��&'Lا� .  
)2 (    ،_�%Dcب ا��B T�b ة�$EB �>� اه� �GD :،  ق')]+ه6 ا�EDا: ا��[�$>  أ %>( �&  ،�L�$ا�در

 وا�����'ر ،262ص �EAا����2 د$����ان ا�+=<�)���'ت ا�A'�6���75،  اm���b1983 ا����+')47 ا��5&���� ط 
c67اC'>67 ا�L�%D ،و ،278)<% ا: )�'ن ص �]$�]D�-� 7/466ا�+75'ر ا�+�5ب.  

)3 (���GD6 ا�: ا��Y'P3/20،ف،  و�ر، �*-���ة ا�����A���1/213 ،��8'ج،و)&4��7 ا�D ص ���)J>�)238ا� 
ا��%رر ا�J'���6 �&�#     و ،m�9D5 /514 ا�=j�7 ا�+���ي       و،  296ا�%$<'ج ا�+kهj ا&# ��P�ن ص    و

    �AP3 /447  ،ا�%اودي   و ،#$�L9+ت ا�'�>Y2 /85 ،62 ،�7'ت ص   أ��> ���6 ��#   و��192ا�، 
mb : ،�AP %+.�  ،ري    م1976ا��&�'ط      دار ا���ب'�A+ا� K�'�D�& ،،      m�b ،ري'�A+:  )-�, ا�  �أ&�

&�# ا�*=j�7 أ�b ��D��� ��� ا��7�م ا��B #�� T&'L+�'دي اcو��, ���               اوC% ذآ��     ،88ا9Bc'ن ص   
  .هـ7��741# �# )'م ا�S.�ة 
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لفتاوى األندلس وأفريقية واملغرب    املعيار املعرب واجلامع املغرب     األندلس واملغرب ومساها    
 غرناطة وسنتناول بعضها كأمثلة     منها مسائل ونوازل فقهية ظهرت يف عصره داخل وخارج        

  .على ذلك يف موضعها
وأصبح من أعالم هذا املذهب  ودون كتابـه   ،  لقد تضلع ابن جزي يف الفقه املالكي      

وأشـار إىل املـذاهب     ،  وهو كتاب خلص فيه املذهب املالكي     ،  )القوانني  الفقهية  (املشهور  
وكما ، والفقه املالكي بصفة خاصة  ،الثالثة األخرى  مما يدل على تعمقه يف الفقه بصفة عامة          

 .)1(وذلك عند تعرضه آليات األحكام، أشار إىل األحكام الفقهية يف ثنايا تفسريه

تأهل ابن جزي لإلفتاء وهي درجة علمية يرتقي إليها من وصل إىل درجة االجتهاد              و
ة وعلمي األصول والفقـه بـصف     ،  أو قارب منها أو كان ملما بالعلوم الشريعة بصفة عامة         

وقد صنف يف األصـول والفقـه       ،  وابن جزي وصف باالجتهاد واستيعاب العلوم     ،  خاصة
ممـا جعلـه أهـال      ،  وغريها من العلوم الشرعية والعربية واقتداره على التدريس واخلطابة        

أحـد  ((: وقد نقل عنه صاحب نفح الطيب متكنه من اإلفتاء حيث قال          ،  لالجتهاد واإلفتاء 
  وكذلك إفتـاؤه علـى       )2())ندلس الطائرة فتياه منها إىل طرابلس     املفتيني بغرناطة عامل األ   

يف موسوعته الفقهية اليت    ،  )3(وله مسائل وفتاوى نقل منها صاحب املعيار      ،  املذهب املالكي 
وهذا يدل على مكانة ابن جزي بني علماء األنـدلس     ،  جتمع  فتاوى أهل األندلس واملغرب     
  .وأفريقية يف الفتوى والفقه بصفة عامة

تناول ابن جزي املسائل الفقهية يف تفسريه عند تعرضه آليات األحكـام فقـال يف               
قـال  ،  وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من األوامر والنواهي واملسائل الفقهية           (: مقدمته

 وقد تنتهي إىل أكثر من ذلك إذا استـقـصي        ة آي ةبعض العلماء إن آيات األحكام مخسمائ     
فقد عين ابن جزي يف تفسريه بآيات األحكام عناية فائقة نظـرا            ،  )4(..).تتبعها يف مواضعها  

 كـابن   هوتقريره للمذهب املالكي واالستدالل بأقوال مالك وتالمذت      ،  الجتاهه الفقهي أكثر  

                                           
)1 ( ،478L�)ي   ا�E�B #�&اء   اE�Bcا j�-~ـ أ ، ���'t�  :1/ 73  ـ  51 ـ  71 ـ  130 ـ  83 ـ  86 ـ  85 ـ  82 ـ 

  93 ـ 4/103 ـ 43 ـ 142 ـ 3/105 ـ 184 ـ 96 ـ 186
)2 (،j7=�9 ا�D  526 /5ا�+��ي  
  10/211  ـ 27 /3ا�+75'ر ) 3(
)4(  478L)1/7ا�. 
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ويف بعض األحيان يذكر املذاهب األخرى ومـن        ،  القاسم وبن املاجشون وأشهب وغريهم    
، )1(﴾ فعدة من أيام أخر    ضا أو على سفر   فمن كان منكم مري    ﴿: أمثله ذلك قوله تعاىل   

إباحة الفطر مع املرض والسفر وقد جيب الفطر إذا خاف اهلالك ويف كالم             ((: قال ابن جزي  
عند اجلمهور حمذوف يسمى فحوى اخلطاب والتقدير فمن كان منكم مريضا أو على سفر              

اهللا باللغو بأمينكم و    ال يؤاخذكم    ﴿: ويف قوله تعاىل  ،  )2 ())فأفطر فعليه عدة من أيام أخر     
لكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفرته إطعام عشرة مسكني من أوسط ما تطعمون             

  .)3( ﴾أهليكم أو كسوم أو حترير رقبة 
واشترط املسكنة دليل على أنه ال جيزي يف الكفارة إطعام غين فإن            ((: قال ابن جزي  

مالك أيضا أن يكونوا أحرارا مسلمني اطعم جهال مل جيزه على املشهور يف املذهب  واشترط         
 ال حيل لك النساء من بعد و ال أن ﴿: ويف قوله تعاىل، )4())وليس يف اآلية ما يدل على ذلك    

ويف هذا دليل على جـواز      ((: بن جزي اقال     ﴾تبدل م من أزوج و لو أعجبك حسنهم         
  .)5())النظر إىل املرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها

وكذلك ،  ذج من آيات األحكام اليت تعرض هلا بن جزي يف تفسريه           هذه بعض النما  
يف طرحه للمسائل يف كتابه القوانني والذي رتبه على أبواب الفقه يف العبادات واملعامالت              
فيأيت باملوضوع ويقسمه ويتحدث فيه عن مذهب مالك ويسند األقوال إىل أعالم املـذهب              

خرى حىت املذهب الظاهري أحيانا ومثاله يف       ويف بعض األحيان يذكر أصحاب املذاهب األ      
العبادات الكتاب األول الطهارة وفيها مقدمة وعشرة أبواب واملقدمة فيها مسألتان األوىل            
يف أنواع الطهارة وهي على نوعني معنوية وحسية واملسألة الثانية يف شروط وجوب الطهارة        

وضوء وقسمه إىل أربعة فصول     الباب األول من الكتاب األول يف ال       و وعدها عشرة شروط  
فاألول يف أنواع الوضوء والثاين قي فرائض الوضوء وأورد هنا مذهب الظاهرية وهكذا يف              

                                           
  .184/ ��رة ا�<��ة)1(

)2(  478L)1/71ا�.  

  .89/ ��رة ا�+'2%ة)3(

)4( 478L)1/186 ا�  
)5(  478L)3/105ا�. 
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تـقسيمه ملوضوع العبادات وكذلك يف املعامالت وهو القسم الثاين من كتاب القـوانني              
ث فيه عـن  مثاله كتاب البيوع حيث قسمه إىل اثنا عشرة بابا فاألول يف أركان البيع فتحد           

شروط كل ركن وأورد كالم بعض املذاهب األخرى كالشافعي  وأيب حنيفـة ويف بعـض                
   .األحيان يذيل الباب بفرع أو مسألة وهكذا يف سائر املواضيع

لقد تكلم ابن جزي يف الفتوى والنازلة وشروط املفيت وحالة املستفىت حيث أشترط             
ن ينقل أقوال إمام املذهب فـاملفىت علـى         على املفيت أن تتوفر فيه شروط االجتهاد وإال أ        

مذهب مالك يستند إىل أقوال جمتهدي املالكية وحيقق يف أقواهلم يف النوازل حيث قال ابـن                
وأجاز للمفىت الذي مل يبلـغ  ، )1())فيجب أن حيقق قول إمامه يف النازلة اليت أفىت ا ((: جزي

: قال بن جزي  ،  ن أعلم منه ال مثله    درجة االجتهاد أن يقلد عاملا من علماء مذهبه وأن يكو         
أما العامل فإن كان عاملا مل يبلغ درجة االجتهاد جاز له أن يستفيت ويقلد إماما وإن مل يبلـغ                   ((

درجة االجتهاد فا كثر أهل السنة أنه ال جيوز له التقليد وأجازه أمحد بن حنبل وإسحاق بن                 
 أن يقلد من هو أعلم منه ال        )4(سن مطلقا وأجازه حممد بن احل     )3( وسفيان الثوري  )2(راهويه

 .)5())من هو مثله

وحتدث ابن جزي عن حالة املستفيت وهو العامي الذي ال يعرف طرق األحكام  فال               
جيوز له أن يستفيت من شاء على اإلطالق ألنه رمبا استفىت من ال يعرف الفقه بل جيب عليه                  

ا واحدا قلده وإن وجد أكثر من       أن يتعرف على حال الفقيه يف علمه وعدالته فإن وجد عامل          
  .ذلك خيتار أعلمهم وأفضلهم وإن استفىت عاملني فاختلفا يف الفتيا فيأخذ بالقول االحوط

ومن أمثلة النوازل اليت طرحت على ابن جزي مـن خـارج غرناطـة كـاجلزائر                
القاضي الذي  (منها مسألة   ،  حيث ورد يف  املعيار أنه طرحت عليه عدة مسائل         ،  )تلمسان(
  :ونص السؤال كاآليت)  قسم أجرة الوثائق مع الشاهديني

                                           
)1 ( j$��)160ا�.  
)2 ( 6�� ���b �7L9bو %�L� �� ر�&'L7D ء'+-( %Pأ �$� ه�هـ238إ�.'ق ا&# راه.  
)3 ( 6�� ���b ف�W)وا���9 وا� q$%.6 )'�@ �� ا���Jء ا�'+-( %Pأ �ري ه�tهـ79�161'ن ا� 
ا�.L# ا�[�D'>7 ه� )'�@ &'���9 واNc�ل �# أN.'ب أ&� �b 6�97�P��, ا���3'ء ���                �.+% &#   ) 4(

 ���b آ'ةE�7 وآ('ب ا��Wا� T�'A�7 وا�>Jا� T�'Aهـ189آ('ب ا�(  
)5 ( j$��)161ا�.  
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سئل من تلمسان اخلطيب الشهري أبو القاسم بن جزي عمن ثبت عليه من القضاة              ((
  .أنه كان يقسم أجرة الوثائق على الشاهدين القاعدين معه

وأما املسألة السادسة وهي ما ثبت عليه من أنه كان يقسم أجرة الوثـائق              : فأجاب
وتعليم ، فإن كان فيها عمل من تبييض العقد وإصالحه      ،  دين القاعدين معه فينظر   على الشاه 

 وإن كانت تدعوه لذلك ضرورة لكونه ال يعطاه من بيـت مـال   ، الكاتبني فذلك جائز له   
على أنه كان ينبغي له أن يرته نفـسه         ،  املسلمني ما يكفيه فيسامح يف ذلك ألجل الضرورة       

  .)1()) عمال وال تدعوه حاجة وال ضرورة فقد أساء يف ذلكعنه ؛ وإن كان ال يعمل يف ذلك

: )3(قال الونشريسي ،  )2(ومن النوازل اليت عقب عليها  ابن جزي على العلماء كاملازري          
وملا وقف اخلطيب الشهري أبو القاسم  بن جزي على جواب اإلمـام أيب عبـد اهللا املـازري                   ((
كـذلك   و ها أو من أبيها يف عقـد النكـاح        إمتاع الزوج من مال الزوجة من     : ملخص املسألة (

السكىن يف دارها واستغالل أرضها وكتبه يف عقد منفرد فبني املازري أنه إن عثر علـى نكـاح                  
هذه املسألة اليت تكلم    (:  قال ابن جزي   ))4(...حتقق انعقاده على هذا  الشرط فإنه يقضي بفسخه        

تفاقم األمـر فيهـا      و  وقوع الناس فيها   قد كثر يف زمننا وبلدتنا    ،  رضي اهللا عنه  عليها املازري   
  : وذلك فاسد من ثالثة أوجه، أو والدها للزوج يف سكىن دارها واستغالل أرضها، بإمتاع املرأة
   .ما ذكره املازري من اجلهالة يف ذلك فيما يقابله من الصداق: األول ـ 
 .أن جيتمع يف ذلك بيع ونكاح واجتماعها ممنوع: الثاينـ 

 يؤدي ألن يبقي النكاح بغري صداق فإن الذي ينتفع بـه الـزوج مـن                أنه: الثالثـ  
السيما إن طالت مدة اإلمتاع فيقابل       و السكىن رمبا قد يكون مثل الصداق أو أكثر        و االستغالل

ولكن إمنا مينع من هذا الوجه إذا كان اإلمتاع شرطا مقارنا           ،  الصداق بذلك فكأنه مل يعطها شيئا     
ألنه كأن املرأة أعطته حظـا مـن   ،  انعقاد العقد مل مينع من هذا الوجهللعقد فإن كان تطوعا بعد   

وجيوز أيضا أن يكون مقارنا للعقد      ،  وذلك جائز بشرط أال تنعقد عليه القلوب حني العقد        ،  ماهلا
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إذا كان اإلمتاع يف ملك غري ملك الزوجة أال ترى ماروي عن مالك أنه أجاز أن يقول الرجـل        
 وذلك أن املائة  دينار من مال والد الزوجة ال من ن أعطيك مائة دينار   آلخر تزوج ابنيت على أ    

  .)1())ماهلا وهو أشد من اإلمتاع
  : وطرحت على معاصريه نوازل عدة نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر

 عن شركة اخلماس فأجاب أختلف يف األمر فقيل جائز ألنـه            )2(وسئل اجلزويل  ـ  
  .)3(أجريشريك وقيل غري جائز ألنه 

 عن من تزوج أو راجع زوجته من غري إشـهاد فأجـاب أن              )4(وسئل ابن لب   ـ  
  .)5(اإلشادة بالزواج وشهرته مع علم الزوجني والويل يكفي وان مل حيصل إشهاد

اعترفت هلا بأصول وحلي مث توفيـت        و وسئل كذلك عن امرأة زوجت بنت هلا       ـ  
ازها أو صنعت هلا غريها مـوروث عـن         البنت فأجاب بأن كل ما صنعت األم البنتها جله        

  .)6(البنت لورثتها
 عن تطهري أواين اخلمر انه قد اختلف فيها على قولني فأجاب            )7(وسئل الشاطيب  ـ  

  .)8(األظهر من القولني صحة التطهري باملاء
 عن قوم مجعوا زكام لشخص غريب هدفه طلب         )9(وسئل الشريف التلمساين   ـ  

  .)10(شد حاجة جاز إعطاء الزكاة إياهأفأجاب إن كان ، إىل مالد احلاجة أشالعلم وهو يف 
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 عن من تزوج يف أرض احلرب بامرأة أسرية وولد له معها أوالد              )1(وسئل املواق  ـ  
وكذلك لألسري أن يطأ زوجتـه      ،   يتزوج نصرانية ألنه قد تعذر خروجه      نفأجاب لألسري أ  

  .)2(أوالده نسبهم ثابت واألسرية
ن كان زناها   إن تزوج بكرا فدخل ا فوجدها ثيبا فأجاب ف        وسئل كذلك عن م    ـ  

ن كان قبل ذلك وعقد عليها قبـل االسـترباء          ما كتبت فهي مصيبة نزلت بالزوج وإ      بعد  
  .)3(ن كان العقد بعد االسترباء فذلك عيب ترد بهإفالنكاح مفسوخ و

ـ       )4(ابن رشيد و ـ   ؤذن   قد وقعت له واقعة مبسجده جبامع غرناطة حيث ظن أن امل
 ذلك بعـض    ماملؤذن قد رفع صوته بأذانه فاستعظ      و الثالث قد فرغ من أذانه فشرع خيطب      

: وقال بديهة ،  احلاضرين فهم آخر بإشعاره وتنبيهه وكلمه آخر فلم يثنه ذلك عما شرع فيه            
إن األذان الذي بعـد األول غـري         و أيها الناس رمحكم اهللا إن الواجب ال يبطله املندوب        (

  .)5(..).تأهبوا لطلب العلم وانتبهوامشروع الوجوب ف
هذه مناذج من النوازل اليت طرحت على ابن جزي ومعاصريه تـدور معظمهـا يف               
العبادات واملعامالت والعقائد وشؤون الناس يف احلرب والسلم واالسـتقرار والترحـال            

  .خرى كنصارى األندلسألواالختالط بأصحاب امللل والنحل والديانات ا
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   متهيد
إفراد أجوبة : لقد كان من خصائص التأليف يف املذهب املالكي بالغرب اإلسالمي

  .مستقلة عن مؤلفات الفقه العام، ى نوازل الوقت بكتب خاصةالعلماء عل
وعرف القرنان الثامن والتاسع اهلجريان نشاطا غري مسبوق يف هذا الفن من 

مثال ـ الفقيه النوازيل أبا العباس أمحد بن حيىي الونشريسي يف  ـ ولذلك وجدنا. التأليف
يعتمد " إفريقية واألندلس واملغرباملعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي أهل "كتابه 

  .كثريا على فتاوى فقهاء هذين القرنني
وأبرز جهودهم يف فقه ، لذلك أحببت أن أعرف بأعالم هذه املرحلة التارخيية

وأفصل احلديث بعض التفصيل عن الشيخ أيب احلسن الصغري باعتباره رائد هؤالء ، النوازل
هلا أبرز منهج أيب احلسني الصغري االستنباطي وعن أجويته اليت من خال، الفقهاء ومقدمهم

  : فأقول وباهللا التوفيق. وبعد عصره، الذي ميثل إىل حد بعيد منهج النوازليني يف عصره
وإبراز جهودهم ، التعريف بفقهاء النوازل يف القرنني الثامن والتاسع: الفصل األول

  .يف فقه النوازل
   وإبراز جهودهم يف فقه النوازل، منفقهاء النوازل بالقرن الثا: املبحث األول

له ). هـ719ت(علي بن حممد بن عبد احلق الزرويلي :  ـ أبو احلسن الصغري1
 .وسيأيت احلديث عنها إن شاء اهللا. أجوبة قيدها عنه تالمذته

تويف بعد سنة (حممد بن حممد بن عبد النور التونسي :  ـ أبو عبداهللا ابن عبد النور2
نص ابن فرحون يف الديباج على أن له . )1())لفقيه املتفنن يف سائر العلوماإلمام ا((، )هـ726

  .)2())مساه احلاوي يف الفتاوي، مجع فيه فتاوى على طريقة أحكام ابن سهل((يف الفقه كتابا 

                                           
 .�A�  :206ة ا���ر ص)1(
 .و��� � 6*LD�B�دة &'cزه� ا�[�$>.  وا�J('ب وN-�'.419ا�%$<'ج ص ) 2(



 ـ175ـ ـ 

إبراهيم بن حممد بن إبراهيم القيسي الصفاقسي :  ـ برهان الدين الصفاقصي3
  ).هـ743ت(

 وأنه،  سبع وتسعني وستمائةولد يف حدود سنةكامنة أنه ذكر ابن حجر يف الدرر ال
 مث .وعن غريه، وأخذ عن أيب حيان بالقاهرة، مث حج، مسع ببجاية من شيخها ناصر الدين((

وأيب بكر ، فسمعا كثريا من زينب بنت الكمال، مثان وثالثنيدمشق سنة )1(قدم هو وأخوه
  . )2())...واملزي وغريهم، يب بكر بن الرضىأو، بن عنتر

وله بعض التآليف يف النوازل؛ فقد نقل صاحب نيل االبتهاج عن اخلطيب ابن 
قرأت عليه ..وأحد أئمتها، من شيوخي إبراهيم الصفاقصي نزيل القاهرة((: مرزوق اجلد قوله

الروض األريج يف مسألة ": منها، بعض تآليفه يف نوازل من الفروع اليت سئل عنها
هل يكون كواحد من : عت فوجد فيها صهريج مغطىسئل عن أرض ابتي: "الصهريج

 3(واجلزء، وعمل على مذهبه فيها، وخالف كثريا من املالكية، األحجار أم ال؟ وأبدع فيها

  .)4())...وغريها، الذي ألفه يف إمساع املؤذنني خلف اإلمام)
م وصف بالعل .اليزناسي (6)ابن أيب اخلري (5) إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب زيد ـ4

وله فتاوى . كان مفيت فاس .وهو أحد أعيان أصحاب أيب احلسن الصغري. والفقه والصالح
  .نقلها الونشريسي يف املعيار

امسه أبراهيم ـ أيضا ،  وله حفيد جليل القدر.(7)ائةـكان حياً بعد األربعني وسبعم
   .سيأيت. ـ ابن حممد
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الفقيه «، (2))هـ750ت ((1)أبو الضياء مصباح بن حممد بن عبد اهللا اليلصويت ـ 5
  .(3)»الصاحل

وهو أول من درس مبدرسة أيب احلسن . حافظاً نوازلياً.. كان«: قال أمحد بابا التنبكيت
  .(5)»وغريه، وتفقه على أيب احلسن الصغري، (4)فنسبت إليه، املريين بفاس

  .(6)نقل الونشريسي بعضها يف املعيار، وله فتاوى
أمحد بن عيسى ((: له فتاوى؛ قال صاحب نيل االبتهاج.  ـ أمحد بن عيسى البجائي6
وأبو القاسم ، )7(سيليأخذ عنه الوغ، يف طبقة ابن إدريس، عالمتها وصاحلها، البجائي
ومل أقف على وفاته وال على . وله فتاوى. وغريهم، )8(وأبو احلسن املاجناليت، املشدايل
 .)9())والدته

، األندلسي،  سعيد بن حممد بن عثمان الرعيينحممد بن:  ـ  أبو عبد اهللا الرعيين7
تفقه . يعرف بالرعيين وبالسراج. من أعالم مدينة فاس. )هـ778ت(الفاسي مولدا ووفاة 
. وغريمها من أهل املشرق واملغرب، وعبد الرمحن بن عفان اجلزويل، على أيب احلسن الصغري
 .)10(له األسئلة واألجوبة

وصف ). هـ779ت( قاسم بن عبد الرمحان أمحد بن:  ـ أبو العباس القباب8
قال . ولقي أهل العلم والفضل والصالح وانتفع م، رحل وحج. باحلفظ والعلم والصالح
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وله فتاوى مشهورة جمموعة وقفت ، توىل الفتيا بفاس((: فيه أمحد بابا التبكيت يف نيل االبتهاج
 .)1( عنه الربزيل أيضا يف نوازلهونقل.  ))وهو أول من نقل الونشريسي عنه يف املعيار. عليها

، الفقيه). هـ781ت(احلسن بن عطية التجاين املكناسي :  ـ أبو علي الونشريسي9
 .)2( له فتاوى ذكر الونشريسي يف املعيار مجلة منها.وصف بالعدل. القاضي، العامل املفيت

فتاوى "له . )هـ782ت( ـ أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الغرناطي10
  .)3("مشهورة

شيخ اجلماعة ). هـ786ت(أبو زيد عبد الرمحن بن أمحد الوغليسي البجائي  ـ 11
 .)4("فتاوى مشهورة"له . ببجاية

.. إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي:  ـ أبو إسحاق الشاطيب12
وذكر بعضا منها . أورد بعضا منها التنبكيت يف أثناء ترمجته، له فتاوى كثرية، )هـ790ت(

 .رمحه اهللا، ومجعها يف كتاب الدكتور حممد أبو األجفان. )5(شريسي يف معيارهالون

الفقيه ((. )هـ790بعد ت( ـ أبو علي احلسن بن عثمان بن عطية الونشريسي 13
ابن أخ احلسن بن عطية السالف . )6())القاضي العادل، املدرس، املفيت، الفاضل، الفرضي
 .)7(عياره مجلة منهانقل الونشريسي يف م، له فتاوى. الذكر

من علماء جباية .  ـ أبو احلسن علي بن عثمان املاجناليت الزواوي البجائي14
 .)8())وله فتاوى نقل بعضها يف املازونية واملعيار((: قال أمحد بابا. وفقهائها اجللة

). هـ794ت(إبراهيم بن حممد بن ابراهيم بن عبد اهللا :  ـ أبو إسحاق اليزناسي15
ناظر فيها ، له فتاوى كثرية((: قال أمحد بابا. يم ابن أيب اخلري املتقدم الذكرحفيد أبراه

  .)9())ذكر مجلة منها صاحب املعيار. وحقق
                                           

 .235: ، و��Aة ا���ر ص102 ـ 47D 1/100 ا�&(8'ج (1)
 .237: ، و��Aة ا���ر ص171 ـ 47D1/170 ا�&(8'ج (2) 
 .�A�  :231ة ا���ر ص(3)
  237: ، و��Aة ا���ر ص47D 1 /270 ا�&(8'ج (4)

 .40 ـ 47D 1/33 ا�&(8'ج )5(
 .�A�  :238ة ا���ر ص)6(
  .238: ، و��Aة ا���ر ص172 ـ 47D 1/171 ا�&(8'ج )7(
)8(47D  8'ج)&1/373 ا�.  
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  وإبراز جهودهم يف فقه النوازل، فقهاء النوازل بالقرن التاسع: املبحث الثاين
حممد بن علي بن قاسم بن علي بن عالق :  ـ أبو عبد اهللا ابن عالق1

سبط .. وقاضي اجلماعة ا، األندلسي الغرناطي حافظها وخطيبها، األمي((). ـه806ت(
 .)1())له فتاوى نقل بعضها يف املعيار.. اإلمام أيب القاسم ابن جزي املفسر

حممد بن علي بن حممد بن أمحد بن سعد األنصاري :  ـ أبو عبد اهللا احلفار2
له فتاوي منقولة عند . فتيهاكان إمام غرناطة وحمدثها وم). هـ811ت(الغرناطي 

 .)2(الونشريسي يف املعيار
قال السخاوي يف ). هـ832ت(حممد بن عبد العزيز :  ـ أبو القاسم التازغدري3

ممن أخذ عن ، املالكي، )3(املغريب، التازغدري نسبة ملوضع من نواحي طنجة((: الضوء الالمع
 مات مقتوال غدرا .حلسن الصغري على شرح املدونة أليب اة وله تعليق.)4(عيسى بن عالل

، وحافظها، وكان مفيت فاس. )5( أفاده يل بعض أصحابنا. ومل يعرف قاتله.بعد الثالثني
. أكثر ابن غازي من النقل عنه  يف كتبه((: قال أمحد بابا التنبكيت. وخطيب جامعها األعظم

 .)6())وله فتاوى يف املعيار

. )7()هـ841ت( القريواين الشهري بالربزيل أبو القاسم بن أمحد بن حممد البلوي ـ 4
صاحب الديوان املشهور ، أحد األئمة يف املذهب.. وحافظها، وفقيهها، مفتيها، نزيل تونس((

الزمه حنوا من : منهم ابن عرفة، أخذ عن مجاعة. )8())أجاد فيه ما شاء. .يف الفقه والنوازل
، وأحد أئمة املالكية ببالد املغرب، نسالربزيل نزيل تو..((: قال فيه السخاوي. أربعني سنة

 أخذ عنه غري واحد ممن .. قدم القاهرة حاجا يف سنة مثامنائة..وصاحب الفتاوى املتداولة

                                           
 .47D 2/144 ا�&(8'ج )1(
 .145 ـ 47D 2/144 ا�&(8'ج )2(
)3(�)J>�)4 ا��D 6 ا�+��ب..((:  و��A�Y(( .'3$اب أ�N وه�. 
ل ا�+W+�دي، آ+' أ�'دp ا�[�7 �.+% �*-�ف �� ��b�A ص)4(( #& ,L7(  ��5$ 252. 
 .11/140 ا�3�ء ا��L-� T*'وي )5(
 .47D 2/166 ا�&(8'ج )6(
 103، و)+�p 844 أو 843  ��6 أوb841��� ���A� �� :)) 6ة ا���رو، 47D2/17 ا�&(8'ج  )7(

  .245:  ص))��#7
  .47D 2/17 ا�&(8'ج )8(
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جامع مسائل األحكام ملا ":  والكتاب مطبوع متداول بعنوان.)1())لقيناه كأمحد بن يونس
 .)2("نزل من القضايا  باملفتني واحلكام

 التونسي )4(عمر بن حممد بن عبد اهللا الباجي: )3( ـ أبو حفص القلشاين5
نقل .. احلافظ احلجة، احملقق النظار.. اإلمام.. الفقيه، قاضي اجلماعة بتونس((). هـ848ت(

 .)5())عنه املازوين والونشريسي مجلة من فتاويه

مفيت غرناطة ). هـ848ت( ـ أبو القاسم حممد بن حممد بن سراج الغرناطي 6
جامعا ، جليال، بارعا، عالمة، حامل راية الفقه والتحصيل((كان . ة اوقاضي اجلماع

 .)6())مجلة وافرة منها يف املعيار) الونشريسي(ذكر ، له فتاوى كثرية.. قدوة، حمصال، للفنون

. )هـ849ت( ـ أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن موسى بن معطي العبدوسي التلمساين 7
: وقال فيه السخاوي. )7()) ويل الفتيا بفاس. بارعاً صاحلاً مشهوراًكان عاملاً((: قال فيه السيوطي

 .)8()بفاس(واإلمامة جبامع القرويني ، ويل الفتيا باملغرب األقصى. كان واسع الباع يف احلفظ((
كان أبو حممد ((: قال، والنصح يف الدين، واجلود، ووصفه الشيخ أمحد زروق بالزهد  والصالح

لكون ، ومل أزل أتردد عليه يف ذلك السن. محلت إليه وأنا رضيع. مفتيا، االعبدوسي عاملا صاحل
،  وكان قطبا يف السخاء.وكانتا فقيهتني صاحلتني ـ ـ جديت تقرأ عليه مع أختيه فاطمة وأم هانئ

له فتاوى . )9())..وأقام احلدود واحلقوق، أمات كثريا من البدع باملغرب، إماما يف نصح األمة
 .)10(لونشريسي مجلة منهانقل ا، كثرية

                                           
)1( T� .11/133 ا�3�ء ا�
)2(Y ،6-78ا� j7>.ذ  �.+% ا�')�cا X7�.)& T>Y 65> دار ا���ب  ��  .1999ا��
D #� 6$�C�اb �P�D_ وا���7وان، .. &�LJ أو�� أو �(.� و�J�ن �'�D'] :6+A5� @� �7Dا��-(( )3(

 .�G�$11/221 ا�3�ء ا��T . ))&4 ه� إ�87' أ�Cب
)4(_�%Dc6 اB'& � _D�b 6B'& #� �-Nأ  . T� .6/137ا�3�ء ا�
  .443 ـ 47D 1/342 ا�&(8'ج )5(
 .205 ـ 47D2/204 ا�&(8'ج ) 6( 
 .71/122'ن �� أ)7'ن اc)7'ن GD@ ا��5 )7(
)8(  T� .5/67ا�3�ء ا�
 .250 ـ 47D 1/249 ا�&(8'ج )9(
 .255: ، و��Aة ا���ر ص47D 1/250 ا�&(8'ج )10(
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حممد بن حممد بن إبراهيم بن عقاب : )1(عبد اهللا ابن عقابأبو  ـ 8
.. احملقق، احلجة احملصل، الفقيه العامل((، قاضي اجلماعة بتونس، )هـ851ت(التونسي
 .)3())له أجوبة مفيدة"ذكر حممد خملوف أن . )2(.."النظار

،  القاسم بن حممد بن عبد الصمد املشدايلحممد بن أيب: )4( ـ أبو عبد اهللا املشدايل9
، وحمققها، وصاحلها، ومفتيها، وخطيبها، وإمامها، وفقيهها((علم جباية ، )هـ866ت(البجائي
 .)5(له فتاوى منقولة يف املازونية واملعيار. ))..الورع الزاهد الربكة، النظار..الفقيه

األصبحي الغرناطي حممد بن علي بن حممد :  ـ أبو عبد اهللا ابن األزرق10
مث إىل ، مث انتقل من غرناطة إىل تلمسان. )7(توىل قضاء اجلماعة بغرناطة، )6()هـ895ت(

وله فتاوى بعضها منقول يف ..". "وبه تويف، وتوىل قاضي القضاة ببيت املقدس((، املشرق
 .)8())املعيار

يت كان مف). هـ867ت( ـ أبو إسحاق إبراهيم بن فتوح العقيلي الغرناطي 11
له فتاوى نقل بعضها يف .. املتقن، احملقق، النظار، العامل املتفنن، الفقيه، وعاملها((غرناطة 
 .)9())املعيار

حممد بن العباس بن حممد بن عيسى العبادي :  ـ أبو عبد اهللا ابن العباس12
، فيتامل، احلجة، القدوة، احملصل، املتفنن، احملقق، العالمة، اإلمام((، )هـ871ت(التلمساين 

 .)10(مذكور بعضها يف املازونية واملعيار، له فتاوى كثرية. ))..الربكة، املتقن، احلافظ، الصاحل

                                           
 .8/155أ�'دp ا�L*'وي �� ا�3�ء ا��T .  &3@ ا�+8+-6، وb*79> ا��'ف، و�� p�g�P%ة)1(
 .47D2/206 ا�&(8'ج  )2(
 .�A�  :246ة ا���ر ص)3(
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 T� .8/290ا�
 .221 ـ 47D 2/220 ا�&(8'ج  )5(
 .�A�   :262ة ا���ر ص)6(
)7 (D7 8'ج)>42/248 ا�. 
 .�A�  :262ة ا���ر ص)8(
 .261 ـ �A�  :260ة ا���ر ص)9(
 .232 ـ 47D 2/231 ا�&(8'ج )10(



 ـ181ـ ـ 

قال فيه ). هـ874ت(حممد بن حممد بن عيسى :  عبد اهللا الزلديويأبو ـ 13
وذكر التنبكيت أن له . )1())وانتفع به الفضالء. ويل قضاء األنكحة. كان عاملا((: السخاوي

 .)2())ذكورة يف املازونية واملعيارفتاوى م((

، )هـ875ت(حممد بن أمحد بن عيسى التلمساين :  ـ أبو عبد اهللا اجلالب14
ووصفه املازوين . له فتاوى يف املازونية واملعيار..أحد شيوخ الونشريسي..العامل، الفقيه((

 .)3())بصاحبنا الفقيه

 أيب الفضل قاسم بن سعد بن حممد بن شيخ اإلسالم مفيت األمة(( ـ أبو سامل إبراهيم 15
وأثىن . نقل عنه املازوين يف نوازله. كان قاضي اجلماعة بتلمسان). هـ880ت(العقباين التلمساين 
 .)4())ونقل عنه يف كتبه، عليه الونشريسي

كان ). هـ883ت(حيىي بن أيب عمران موسى بن عيسى :  ـ أبو زكرياء املازوين16
أخذ عن ((: مث قال،  يف نيل االبتهاج باإلمام العالمة الفقيهوصفه التنبكيت. قاضي مازونة

وألف ، وجنب وبرع. وغريهم، وابن زاغو، وقاسم العقباين، كابن مرزوق احلفيد: األئمة
، وتلمسان، واجلزائر، وجباية، أهل تونس: نوازله املشهورة املفيدة يف فتاوى املتأخرين

وأضاف إليهما ما تيسر ، الربزيل فيما يظهر يلومنه استمد الونشريسي مع نوازل .. وغريهم
 .)5())واألندلس، من فتاوى أهل فاس

كان قاضي ). هـ890ت(حممد بن عمر التونسي : )6( ـ أبو عبد اهللا القلشاين17
وذكر السخاوي يف الضوء الالمع أن ذلك كان يف سنة تسع ومخسني . اجلماعة بتونس

. )7())وراج أمره فيها((، مث جاء القاهرة. ع عشرة سنةوأنه أقام يف ذلك املنصب سب..ومثامنائة
 . )8(..فلم يتيسر له إال منصب القضاء جبامع الزيتونة، مث عاد إىل بلده لطلب قضاء اجلماعة

                                           
)1( T� .9/179 ا�3�ء ا�
 .47D 2/223 ا�&(8'ج )2(
 .47D 2/238 ا�&(8'ج )3(
 .47D 1/56 ا�&(8'ج )4(
 .2/340ج  47D ا�&(8')5(
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 .)1())له فتاوى منقولة يف املازونية واملعيار((وأفاد التنبكيت يف نيل االبتهاج أن 

سم األنصاري التلمساين مث التونسي حممد بن قا: )2( ـ أبو عبد اهللا الرصاع18
  .)3( صاحب شرح حدود ابن عرفة.)هـ894ت(

 )) مث صرف نفسه)4(مث اجلماعة، مث األنكحة، قضاء احمللة((ذكر السخاوي أنه توىل 
واقتصر على إمامة جامع الزيتونة وخطابته متصديا لإلفتاء وإلقراء الفقه وأصول ((، عن ذلك

  .)5())...هاالدين والعربية واملنطق وغري

الشيخ الصاحل ، احملقق، العالمة، النظار، اإلمام، الفقيه((ـووصفه حممد خملوف ب
  .)6(وذكر أن بعض فتاواه يف املازونية واملعيار". قصد بالفتاوى"وأنه ، ))الفهامة

، ذكر التنبكيت أن له نوازل يف الفقه.  ـ حسن بن علي الرجراجي الشوشاوي19
 .)7()) التاسعة بتارودنت من سوستويف أواخر((: مث قال

كان عامل . )8()هـ899ت( ـ أبو العباس أمحد بن حممد بن زكري التلمساين 20
وله فتاوى عديدة مذكورة يف املعيار . ))..اإلمام األصويل الفروعي...((، ومفتيها، تلمسان
 .)9(وغريه

إبراهيم بن هالل الفاليل السجلماسي :  ـ أبو إسحاق السجلماسي21
له فتاوى . .الفقيه العامل احلافظ الصاحل، وعاملها((مفيت سجلماسة . )10()هـ903ت(

                                           
 .47D 2/245 ا�&(8'ج )1(
 .أ�'دp �� ا�3�ء ا��Pc 65�N .T% �&'�2:  &+8+-((7#، وا�([%$%)2(
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وله من التآليف كتاب الدر النثري . )1())..وكان آية يف النظم والنتر ونوازل الفقه.. مشهورة
 .)2("على أجوبة أيب احلسن الصغري

  أبو احلسن الصغري وأجوبته: الفصل الثاين

 مكانته العلميةـيب احلسن الصغري وبالتعريف بأ: املبحث األول

  االسم والنسب: املطلب األول

  : الشهري بـالصغري، أبو احلسن علي بن حممد بن عبد احلق الزرويلي اليلصويتهو 

قال أبو احلسن علي مصباح الزرويلي .  فهي نسبة إىل فرقة بين زرويل»الزرويلي«وأما 
 وزرويل هذا اشتهر عند الناس..«: (4)»(3)محديسىن املهتدي يف مفاخر الوزير األ«اليلصويت يف 

،  املهملةوضم، وسكون الالم،  بفتح املثناة التحتيةـ أنه ابن يلْصو ـ واهللا أعلم بصحته ـ
 بن ـ (5) وقيل ابن حممدـاهللا  وهو يلصو بن عبد، وكأنه اسم أعجمي، بعدها واو ساكنة

ل من ـوقبيلة بين زجاس بني قبيلة األمخويلصو هذا هو الدفني . »ان بن عفانـأبان بن عثم
مث أضاف أبو احلسن مصباح . (7)»وميوقربه معروف مشهور يزار إىل ال. (6)جبال غمارة
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@C67 �8' رD't67، وا�Dا%$E6 ا�*L��'& �5فbُ521: و @C4 ر+.b 6t�'t2637، وا� . TB�+ا� �G�$

X&'Lا�.  
 )5 (47Cا&# ��وان: و . �G�$»'ازه�P6 &[9['ون وأ$�J9(+ـ')67 وا�B7'�67 وا�Lا�.7'ة ا�« :

  .453: ، و$��G آ�k} ص456
$��G ا�+E$% . »�9['ون ~+ـ'رة زC :»67-B<7-6 &�� زjL�b 4B إ�87' �%$�6 �9['ون، ��7'ل) 6( 

ا�.7'ة ا�7L'�67 وا�B(+ـ')67 وا��J9$6 &[9['ون «آ('ب �� �# ا�(pk8& <$�5 ا��<6-7 
  .77 ـ 76: »وأP�ازه'

ا�.7'ة ا�7L'�67 وا�B(+')67 وا��G�b» 6$�J9 ا�*�$=6 ا�+-.�6.9N �g�& 6 �# آ('ب ) 7( 
   .»&[9['ون وأP�ازه'

  



 ـ184ـ ـ 

.. من ذرية هذا السيد اجلليل: إن أوالد مصباح القاطنني ببين زرويل املذكورة«: قائال
ومل نره عند ، ه فقطواهللا أعلم بصحته؛ هذا كله مسعنا .ويل إىل ذريتهروينتسب جل بين ز

يلصو بن حممد بن أبان : غري أين رأيت يف بعض التقاييد ما نصه، أحد من األئمة املوثوق م
: وملا مات ترك أربعة من البنني. قربه معروف هنالك، ارةـدفني جبال غم، انـبن عثم
وإليهم . أبناء يلصو، يزيد: ورابعهم، وطلي: وثالثهم، مولود: وثانيهم، زرويل: أحدهم

، ووطلي، ومولود، بنو زرويل: وهي. تنسب هذه املداشر املعروفة يف قبيلة األمخاس
  .(1)»..ويزيد

وفتح ، بضم الصاد املهملة: أعين: فاملشهور أن الكلمة بالتصغري: »الصغري«وأما لقبه 
  .وتشديد الياء، الغني املعجمة

أبو «: »جذوة االقتباس«ي يف ولذلك قال ابن القاض، لكن جيوز نطقُها بالتكبري أيضا
وقال حممد خملوف بعد . (2)»بفتح الصاد وضمها مع كسر الغني وفتحها: احلسن الصغري

  .(3)»مكبراً ومصغراً«: ذكره لقبه

اسي ـبن هالل السجلماوالذي يدلّك على جواز نطقه بالتكبري أنّ إبراهيم 
الدر النِثري على أجوبة «:  الصغريمسى كتابه الذي شرح فيه أجوبة أيب احلسن) هـ903ت(

  .»أيب احلسن الصِغري
  املولد والنشأة العلمية: املطلب الثاين

                                           
$��D ، . �G-� ��� ا�c('ذ )<%ا��'در ا�5'�67»��, ا�+8(%ي �� ��g'9 ا��ز$� اPc+%ي«��g آ('ب (1) 

ا�5�6 اcد$j «، و&.q 457: »ا�.7'ة ا�7L'�67 وا�B(+')67 وا��J9$6 &[9['ون وأP�ازه'«آ('ب 
  .134: ، ص21، ا�6�L 1، د)�ة ا�.X، ا�5%د »Eرو$-�أ&�ا�.W� #L<'ح ا�

 {�kآ �G�$6 ا��'�� �+.'�# �# آ'ن &'�+��ب �# �['$� ا���ن ا�5'��«وP6: »دو.  
 (2)�G�$ : س'>)Cوة ا�kB2/472 . �� �W)Cا ��J�»ل'A.3/243» درة ا� �=>S ,-( 

�7�W)�'&.  
 (3)�G�$ :ر�ة ا���A215:  ص�.  



 ـ185ـ ـ 

فإم مل ينصوا  (1)إذا كان املترمجون أليب احلسن الصغري قد اتفقوا على تاريخ وفاته
ن ينص إالّ أنّ منهم م. اء املشاهريـشأنه يف ذلك شأن كثري من العلم، على تاريخ والدته

  .وهذا جائز عقالً وواقع عادة. (2)على أنه عاش حنو مائة وعشرين سنة
يدلُّك على ذلك أن شيخه أبا الفضل . لكن الذي ال شك فيه أنّ الرجل عمر طويالً

وقد نقل . ائةـراشد بن أيب راشد الذي الزمه وتفقه عليه قد تويف سنة مخس وسبعني وستم
كان الشيخ أبو :  ما نصهـسمه ـ ومل يـاء ـعن بعض العلم »اضأزهار الري«املَقَّري يف 
ما أَخذ عنه ، وهو املستقلّ برياستها بعد شيخه الفقيه راشد، إمام وقته يف فقه املدونة«احلسن 

ومل ينظر يف ، حىت ظهرت على يديه الكرامات اخلارقة يف شفاء أصحاب العلل املزمنة وغري ذلك
وانتقل إىل وارحتل ، وتلقى ذلك من أربابه، ائض وفنون البالغةالفقه حىت أتقن علم الفر

والزم ، »التهذيب«مث اعتكف على قراءة ،  فالزم أهل اللسان وفرسان املعارف وقتاً طويالً(3)»تازا«
اً وال جواباً يف نازلة ـه راشد ال ينفِّذ مبدينة فاس حكمــيوكان الفق. واقتصر عليه، الفقيه راشداً
بل يقرأ من ، وكان ال حيجر عليه يف القراءة. فلم تخطئ فراسته فيه، ره ويعتين بهِضـحىت يح

  .(4)»..من أي مكان شاء» التهذيب«
د ـفمن خالل هذا الكالم النفيس نتبـين أنّ الشيخ أبا احلسن مل يلتق بشيخه راش

كون إال ـ يوذلك ال، ة عالية يف العلم والعملـ إال بعد أن بلغ درجهـ675املتوىف سنة 
  .(5)باب بسنواتـبعد سن الش
وبتعلم ، وبالغةً، وصرفاً، حنواً: ن كذلك أنه بدأ بتعلم علوم اللغة العربيةـتبـيـون

  .علم املواريث
على عادة املغاربة أم يبدأون ، وال شك أنه حفظ قبل ذلك كله القرآن الكرمي

  .ابة وحيفظون القرآنفيتعلّمون القراءة والكت، حيام العلمية يف الكتاب

                                           
  .هـ719وه� ��6 (1) 
 (2)$�G� :ر�ة ا���A9'س 215:  ص�Dcة ا�3/148،  و�-.  
  .ه� �T�b 6�$% ��ق �'س(3) 
  .�3/148-�ة ا9Dc'س : و$��G آ�k}. 33 ـ 3/32أزه'ر ا��$'ض (4) 
 (5) �� �L$�]D�ا� %+Pc م، o'ه�p $ـ*'�ــ> �' �CرDـ'p، »و��b'7«� ��'ص �# ا�(�<�7 )-, آ

 [* ا
Kـ�ـ>ةـ  7S'Cً' &('زة )-, )�.L# ا��7�Wأي أ&� ا( رمحه اهللاـ �bّ%م«: $ـ�ــ�ل
» ..Cّ%�� ا�L-='ن أ&� $ـ5ـ�ـ�ب $ــ��> ا&# $�5�ب، �ُ.+%ت ��b�7.. وا7�c'خ �(�ا��ون

»�L$�]D�آ('ب » و�7'ت ا� #+S»7'ت��ن أ&' . 103: »أ�> ��6 �# ا�'=-Lم أن ا��وا�+5-
 6�� @J.ا� ,�ّ�b ب�6 685$�5�� ���bهـ706هـ، و .�G�7ُ-����C ,�5� '�  :ة؟�ا�9( #ّ�.  



 ـ186ـ ـ 

  صفاته اخلَلْقية واخلُلُقية: املطلب الثالث
حضرت جملس «: أما صفاته اخلَلْقية فيقول فيه أبو الربكات ابن احلاج البلفيقي

  .(4)»..(3)يلبس أحسن زي صنعة، حفيف العاِرضني، (2)آدم اللون، (1)وكان ربعة، إقرائه
حفيف ، آدم اللون،  الثياب البيض احلسنةيلبس، وكان قصرياً«: وقال ابن القاضي

  .(5)»منخفض الصوت، العارضني
كـان حسن «: وأما عن صفاته اخلُلُقية فيقول فيه أبو الربكات ابن احلاج أيضا

صابراً على هجوم طلبة الرببر وسوء طريقتهم ، (7))متثـبتاً(، (6)سكوناً، وقورا فيه، اإلقراء
  .(8)»يف املناظرة والبحث

وكان عادالً ، (9)اء الذين مجعوا بني العلم والعملـن أخالقه أيضا أنه من العلموم
  .(10)شديداً على الظّلَمة واملستهترين بأحكام الشريعة، يف قضائه

  مكانته العلمية: املطلب الرابع
وعلى إتقانه ، مون للشيخ أيب احلسن الصغري على إمامته يف الفقه املالكيـلقد أمجع املترج

، »الرسالة«و» املدونة«و» التهذيب«وعلى تفننه يف تدريس ، لطائفة من الدواوين الفقهيةوحفظه 
وإليك بعض . وعلى حسن حتريره لإلجابة على األسئلة اليت تِرد عليه من مجيع بالد املغرب

  : النصوص الدالة على ذلك

                                           
 (1)65َ&ْzا��'�6: ا�� R7��دة . ا�'� ،R7��ا� @A5+ر ب ع(ا�.(  
  ).أ د م(ا�+A5@ ا���R7، �'دة . أي �%$% ا�xLْ+�ة(2) 
 (3) 65>Y ��»ن» ا�%$<'ج�P�� #&� :»�9�N« ، 6 �ـ$�A.65 ا�>=-� Xا��ا�+ �9'س«وهDcة ا�-�«.  
 (4)»6Y'Pا�« j7=*آ('ب . 4/186، �&# ا� #( �-�D»#�Eء أ&�'ء ا�'>Dأ ,-( #+bn+ا�« 

��79->-�.  
 (5)�G�$ : ل'A.(<'س )3/243(درة ا�Cوة ا�kB2/472(؛ و.(  
درة ا�.A'ل، : وه� ا�+�ا�Y �� '+� X<65. »وC�ر، �J�ُ �7�ن«): 305: ص(ا�%$<'ج : ��(6) 

  .و�4J¤ و�B، آ+ـ' ه� o'ه�. وkBوة ا�C(<'س، وا�L-�ة
 (7)Y ��65> :6Y'Pا� :»')>t�«#� j$�W)ة : ، وا��س؛ وا�%$<'ج؛ و�-'>)Cوة ا�kBل؛ و'A.درة ا�

  .ا9Dc'س
 (8) 6Y'P4/186ا�.  
 (9)�G�$ :306: ا�%$<'ج.  

 (10)�G�$ : ون%-g #&ر$� ا'b)7/318( 'W�)103 ـ 3/101(؛ وا��( 9'سDcة ا�؛ و�-)ـ 3/145 
146( ��'Lا� �J9؛ وا�)2/237.(  



 ـ187ـ ـ 

التهذيب ا على ـكان هذا الرجل قيم«: يقول أبو الربكات ابن احلاج الِبلَّفيقي
مغِرباً به بني أقرانه من ، جالسهـيطرز بذلك م، يشارك يف شيء من أصول الفقه، للرباذعي

  .(3)»من تلك الطريقة باجلملة (2)خلُلوهم، (1)املدرسني يف ذلك الوقت
وكان أحد األقطاب الذين تدور عليهم الفتوى أيام «: ويقول أبو الربكات أيضا

على طريقة من ، ت من مجيع بالد املغرب فيحسن التوقيع على ذلكتِرد عليه السؤاال، حياته
  .(4)»وترك فضول القول، االختصار

اعة ـوقاضـي اجلم، والطائر الذِّكر، إمام املالكية باملغرب«ووصفه ابن خلدون بأنه 
  .(5)»أحفظ الناس ملذهب مالك وأفقههم فيه«وأنه ، »بفاس

الشيخ أبو احلسن .. «: رضاً فقالع» املعيار«وعرف به الونشريسي يف 
  .(7)»واألقصى يف زمانه (6)حامل راية الفقه ولوائه باملغرب األوسط، الصغري

كان يفتح يف .. احملصل، احلافظ، الفقيه املالكي.. «: ويقول ابن القاضي يف أول ترمجته
  .(8)»يعرضها حفظاً عن ظهر قلب، انني ديواناًـجملسه ما ينيف على الثم

  .(9)يف األصول» تنقيح القرايف«و، يف اللغة» فصيح ثعلب «حيفظوكان 
: ما نصه» اإلحاطة«ويقول ابن فرحون بعد نقْل ترمجة الشيخ أيب احلسن من 

رزوق على طرة كتاب اإلحاطة عند ـونقلْت من خطّ شيخنا اإلمام العامل أيب عبداهللا ابن م«
، يف التعريف واإلعالم بالشيخ أيب احلسن (10)قصر املصنف: ذكر أيب احلسن الصغري ما نصه

                                           
أ&� ز$% )<% ا��P+# &# )9'ن ا�EAو��، ا�kي آ'ن : �D �# ا�+%ر�7# �� ذ�} ا��sCو�# أ�Cا(1) 

6D8@ $.9| ا�+%و+G5� ،�*� <أ� #� �tأآ �L-A� �3.$ .. #+S ��( q$%.ا� �bi7و�
#L.خ أ&� ا��7�.  

  .»�*+��8@«: �� �-�ة ا9Dc'س(2) 
 (3)�G�$ : 6Y'P4/186ا�.  
 (4) X&'L4/187ا�.  
 (5)�G�$ :& <$�5)ونا�%-g #&' :31)  �&ا�[�7 أ k7�b %Pأ ،�=Lا� |�'.-� �)+B�b 7'ق� ��

#L.ا�.(  
  .P'�7'» ا�EAا�2«��5$ (6) 
  ).5/280(ا�+75'ر ا�+�5ب (7) 
 (8)�G�$ : ل'A.(<'س )3/243(درة ا�Cوة ا�kB2/472(؛ و.(  
 (9) �G�$»�L$�]D�آ('ب » و�7'ت ا� #+S»7'ت��103: »أ�> ��6 �# ا�.  

  .»ا�6Y'P« ا�*=��W� j7> $��5 ا&َ#(10) 
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وهو ، من األمصار (1)ا قاربـبل وما تقدمه فيم، وهو الذي ما عاصره مثلُه، شيخ اإلسالم
  .(2) »..ومبقامه يف التفقّه والتحصيل يضرب املثل، الذي مجع بني العلم والعمل

، ض وفنون البالغةأنه كان متقنا علم الفرائ» أزهار الرياض«هذا وقد نقلنا لك من 
  .(3)ن أربابهموأنه تلقى ذلك 

  مشيخته وتالميذه: املبحث الثالث
  هـمشيخت: املطلب األول

فاملترمجون له يذكرون له أربعة أو مخسة ، مل يكن أليب احلسن الصغري شيوخ كثريون
وسار على سننه يف ، ه بهوعلى قلّة شيوخه فإنّ الذي عول عليه والزمه وتفقّ .شيوخ

  ).هـ675ت(هو أبو الفضل راشد بن أيب راشد الوليدي : دريس واإلفتاءالت
وأبا زيد ، )هـ730ت(ان القرطيب ـأضف إىل ذلك أنّ صهره أبا احلسن علي بن سليم

ا أخذَ العامل العارف ال أخذ املتعلم ـأخذ عنهم) هـ741ت(بن عفان اجلزويل اعبد الرمحن 
  .ةا أصغر منه بسنوات عديدـاجلاهل؛ ألم
  : ا يلي تعريف موجز ؤالء الشيوخـوفيم

  ، أبو الفضل راشد بن أيب راشد الوليدي ـ 1
ال «، (4)شيخ شيوخ املدونة بفاس، القدوة، الفاضل، العامل، احلافظ، الفقيه، اإلمام

  .(5)»ومل يكن يف وقته من هو أتبع منه للحق، تأخذه يف اهللا لومة الئم

  .(6)وغريه، هلسكوريأخذ عن أيب حممد صاحل بن حممد ا

                                           
 (1) �� �D')J4 ا��D ��»9'سDcة ا�ر&�«: 3/148» �-'�$«jLDcا �وه ،.  
  .408: ، رC@306: ا�%$<'ج(2) 
 (3) �G�$ ا�*'ص j-=+ة ا�5-+67ا�i]وا�� %��+�'&.  
 (4)�G�$ :67آEر ا��ة ا���A9'س 201:  ص�Dcة ا�3/262، و�-.  
  .kB :1/197وة ا�C(<'س: �k}و$��G آ. 47D1/193 ا�&(8'ج (5) 
 (6)�G�$ : 47 ا�&(8'جD1/19367آEر ا��ة ا���A201: ؛ و�.  



 ـ189ـ ـ 

له ، وهو مؤلف كتاب احلالل واحلرام«» جذوة االقتباس«قال ابن القاضي يف 
  .(2)»وطرر على املدونة، (1)أجوبة

وأبو احلسن علي بن ، (3)جزويلـمن بن عفان الـأخذ عنه أبو زيد عبد الرح
وبه ، اده عليهـاعتموكان ، رـيـو احلسن الصغـوأخذ عنه أب، (4)ان القرطيبـسليم
ويِرد عليه من ، ا يعرض عليه من نوازلـيستشريه فيم وكان أبو الفضل. (5)انتفع
   .(6)أسئلة

  .(7))هـ675(ائة ـتويف مبدينة فاس سنة مخس وسبعني وستم

، اإلمام، املعروف باألعرج، أبو إبراهيم إسحاق بن حيىي بن مطر الورياغلي ـ 2
  .يب حممد صاحل اهلسكوري وغريهأخذ عن أ، فقيه فاس، الفاضل، العامل، الفقيه

  .وله طُرر عليها، كان آية يف املدونة

  .(8))هـ683(ائة ـانني وستمـتويف بفاس سنة ثالث ومث

  القرطيب األنصاري انـان بن أمحد بن سليمـأبو احلسن علي بن سليم ـ 3
وهو صهر أيب احلسن ، من أهل فاس«: »جذوة االقتباس«قال ابن القاضي يف 

  .(9)»ن فقيها أستاذاً حنوياًكا. الصغري

                                           
 (1) �� �L$�]D�4 &35ً' ��8' ا��D»ا�+75'ر« . �G�$13/431.  
  .kB1/196وة ا�C(<'س (2) 
 (3)#L.خ أ&� ا��7� #+S ��( q$%.ا� �bi7�.  
 (4)#L.خ أ&� ا��7� #+S ��( q$%.ا� �bi7�.  
 (5)�G�$ :6 اY'P�4/18767آEر ا��ة ا���A215: ؛ و�@C757: ، ر.  
 (6)�G�$ : 9'سDcة ا��3/262-.  
  .kB :1/197وة ا�C(<'س(7) 
 (8)�G�$ : س'>)Cوة ا�kB1/164 47 ا�&(8'جDآ1/15967؛ وEر ا��ة ا���A202: ؛ و�.  
ا�8'دي P+7(� وC% )�% �� ا�%آ(�ر )<%. وآ'ن )'�+' &'���اءات أkB1/473 .'3$وة ا�C(<'س (9) 

أ&� ا�.L# )-� ا&# «: »�Cاءة T�'D )�% ا�+�'ر&P 6+B�b»6'�-6 �� ا�EAء ا�q�'t �# آ('&� 
�� ا���اءة، » ا�p'Ab ا�(����7«�-7+ـ'ن، ز)7@ ا�+%ر�6 اNc���C �� 67اءة T�'D، ورا%2 

6��'tـ')6 &9'س �� ا�+'62 ا�+Aو��7 ا�« . ��� �G�$3/7 94 ـ.  
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ائة ـتويف سنة ثالثني وسبعم. وهو أصغر منه. (1)أخذ عنه أبو احلسن الصغري
  .(2))هـ730(

  .(3)أبو عمران اجلورائي ـ 4
  .(4)مةـمل أقف له على ترج

شيخ املدونة ، احلافظ، الفقيه، الشيخ، عبد الرمحن بن عفان: أبو زيد اجلزويل ـ 5
  .(5)والرسالة

وأصلح الناس ، بن أنساكان أعلم الناس مبذهب مالك «: ن القاضيقال اب
إال عبد اهللا ، معظمهم يستظهر املدونة، وكان حيضر جملسه أكثر من ألف فقيه، وأورعهم

  .(6)»الفشتايل فإنه كان حيفظ التفريع البن اجلالب
حممد وأيب ، وأيب عمران اجلورائي، أخذ عن أيب الفضل راشد بن أيب راشد الوليدي

  .(7)عبد الصادق الصبان
  .(8)وغريه، وأخذ عنه أبو احلسن الصغري

  .كان السلطان أبو احلسن املريين يجلُّه كثرياً
  .(9)انتفع ا الناس، وكلُّها مفيدة، ثالثة تقاييد» الرسالة«وقُيدت عنه على 

                                           
 (1) �GD6«اY'Pض »�-7@«، و��7 4/187» ا��9'س«؛ و»�-7+ـ'ن« )Dcة ا�؛ 3/149: »�-

  .�A�« :215ة ا���ر ا�Eآ67«و
 (2) �G�$»�L$�]D�آ('ب » و�7'ت ا� #+S»7'ت��106: »أ�> ��6 �# ا�.  
 (3) 65>Y �� ا ذِآ�kJس«ه'>)Cوة ا�kB « �7�Wا� #L.خ أ&� ا��7� �S'ذآ� ا&# ا�� %�(

وهkJا ذآ� �� ). 472 وkB «2/402وة ا�C(<'س«��G $(و)<%ا��P+# &# )9'ن ا�EAو�� 
 65>Y»47 ا�&(8'جD « و��EA9'ن ا�( #& #+Pخ )<% ا���(� �7J>�)ا� '&'& %+Pذآ� أ %�(

) �G�$»47 ا�&(8'جD «1/265 .( �� �D')Jا )�% ا�k9'س«وآDcة ا�6 3/147» �-+B�b %�( ،
#L.65 . أ&� ا�>Y 6«و��Y'Pا�« :»�D'�ر�ْAَا�«) �G�$ :»6Y'P65 ). 4/187» ا�>Y و��

$��G . »ا�.�را�D«): »ا�6Y'P«ا�kي B�b 4�D+6 أ&� ا�.P�� #&�) #� #L�ن » ا�%$<'ج«
  .408: ، رC@305: »ا�%$<'ج«

)�% ذآ� �7�خ أ&� » ��b�A«�45 هkا ه� ا�%ا�T ا�kي kPا &+.+% �*-�ف أن 8$ُِ+-� �� (4) 
  .ا�.L# ا��7�W و)<% ا��P+# &# )9'ن ا�EAو��

  .1/265؛ و47D ا�&(8'ج kB2/401وة ا�C(<'س (5) 
  .1/265؛ و47D ا�&(8'ج kB2/401وة ا�C(<'س (6) 
  .kB2/402وة ا�C(<'س (7) 
  .219:  صو��Aة ا���ر ا�Eآ67؛ 1000: ، رC@3/79؛ ودرة ا�.A'ل kB2/401وة ا�C(<'س (8) 
  .219: و��Aة ا���ر ا�Eآ67؛ kB2/401وة ا�C(<'س (9) 
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تويف عن مائة وعشرين . (1))هـ741(ائة ـكانت وفاته سنة إحدى وأربعني وسبعم
: قال أمحد بابا. وذكر غريه أنه تويف عن حنو تسعني سنة. كذا ذكر الشيخ زروق، نةس
  .(2)»وكأنه أشبه«

  هـتالمذت: املطلب الثاين
  : أبرزهم، لقد ترك الشيخ أبو احلسن خلفا بلغوا درجة عالية يف العلم والعمل

بابن يعرف . بن حممد اليحصيب التلمساين (3)أبو عبد اهللا حممد بن احلسني ـ 1
الرمحن بن  كأيب زيد عبد، وغريه، وأخذ عن أيب احلسن الصغري، دخل مدينة فاس .(4)الباروين

  .(5)وكان من صدور الفقهاء.. عفان اجلزويل
فأقام إىل أن ، من األندلس (6)قَِدم علينا«: قال لسان الدين ابن اخلطيب

  .(8)»..(7)مات
  .(9))هـ734(ائة ـوكانت وفاته سنة أربع وثالثني وسبعم

، الفرضي، الفقيه، علي بن عبد الرمحن بن متيم اليفرين: أبو احلسن الطنجي ـ 2
  .احلافظ، األصويل

  .وغريه، (10)وأخذ عنه احلافظ السطي .وغريه، أخذ عن أيب احلسن الصغري

                                           
  .111: »أ�> ��6 �# ا���7'ت«7'ت ا��S �L$�]D+# آ('ب و�(1) 
  .47D �G�$1/266 ا�&(8'ج (2) 
و�� . m9D «7/160 ا�=j7«؛ و47D «2/39 65>Y ا�&(8'ج«آkا �� ا�=<65 ا�+5(+%ة �# (3) 

 �)5>Y»6Y'Pس 2/201» ا�'>)Cوة ا�kB1/295، و :»#L.ون $'ء»ا�%& .  
 (4) 65>Y �� اk47 ا�&(8'ج«آD« 2/39 . 65>Y س «و��'>)Cوة ا�kB1/295 :» #&'& �5ف$

. »m9D ا�=j7«ووا��(Y '8<65 . »ا�َ<ّ�و�D«:  &ـ2/201ووY �� <N<65 ا�6Y'P . »ا�<'رق
 �� �)J>�)ا� '&'& %+P4 ذ�} ��8' أ�Dا��47«و« .�W�'& �>�cا �ابو�' أ�<(� ه.  

 (5)�G�$ : 47 ا�&(8'جD2/39 س'>)Cوة ا�kB1/296؛ و@C301: ، ر.  
 (6)j7=ا� m9D #� 87'«: �� ا�=<65 ا�+5(+%ة-(« #� j$�W)47 ا�&(8'ج«، وا�D«.  
  .أC'م &(-+L'ن إ�, أن �'ت: أي(7) 
 (8)j7=ا� m9D7/160.  
  .kB1/296وة ا�C(<'س(9) 

 (10)�7�Wا� #L.ة أ&� ا�k�b #+S ��( q$%.ا� �bi7�.  
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: ما نصه» تبصرة احلكام«ويف . (1)»له تقييد على املدونة«: »نيل االبتهاج«جاء يف 
لتهذيب أليب احلسن الطنجي عن أيب احلسن الصغري قال عند قوله يف ويف الطرر على ا«

  .(2)»..التهذيب
  .(3))هـ734(ائة ـتويف سنة أربع وثالثني وسبعم

تقدم يف املبحث األول من الفصل . ابن أيب اخلري إبراهيم بن عبد اهللا بن أيب زيد ـ 3
  .األول

  .يت الفاسيعبد املؤمن بن حممد بن موسى اجلانا (4)أبو حممد ـ 4
. أعلم الناس باملدونة. الصاحل، الشيخ، العامل، الفقيه، اإلمام«: قال فيه حممد خملوف

  .(5)»أخذ عن أيب احلسن الصغري وجلس جملسه
. (6)بـهذيـتـسائل الـِمن أعرف الناس مب«و ــه: ال فيه الونشريسيـوق

  .(7)»..الم العربإالَّ أنه كان ال حيسن ك،  حسن اإللقاء للمسائلرمحه اهللا وكان
ِمن ، وفيهم حنو مائة ِمن املعتمني، ائة طالبـوكان حيضر جملسه أزيد من أربعم

  .(8)حفّاظ املدونة
وكان مولده يف حدود مخس وسبعني ). هـ746(ائة ـتويف سنة ست وأربعني وسبعم

 .(9)ائةـوستم

  .أبو سامل إبراهيم بن عبد الرمحن التسويل التازي: ابن أيب حيىي ـ 5

                                           
  .47D1/365 ا�&(8'ج (1) 
 (2)�G�$ : م'J.ة ا��W>b2/84.  
 (3) �G�$»�L$�]D�آ('ب » و�7'ت ا� #+S»7'ت��47 ا�&(8'ج«؛ و108: »أ�> ��6 �# ا�D «

1/365@Cآ67«؛ و414: ، رEر ا��ة ا���A�« :218@C767: ، ر.  
 و�' �D .»أ&� �'رس«): 220: ص(��Aة ا���ر : ؛ و��115: و�ـ7'ت ا���L$�]D: آkا ��(4) 

  .)-�7 ا���L$�]D أ�<� &'�W�اب
  .220ص: �ر��Aة ا��(5) 
  .j$k8b ا�<�اذ)�: ��5$(6) 
  .115: »أ�> ��6 �# ا���7'ت«و�7'ت ا��S �L$�]D+# آ('ب (7) 
 (8)X&'Lا� .{�kآ �G�$س : و'>)Cوة ا�kB)2/447 448 ـ.(  
  .115: »أ�> ��6 �# ا���7'ت«و�7'ت ا��S �L$�]D+# آ('ب (9) 
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، الفقيه، احلافظ، الشيخ«:  فقال(1)»عائد الصلة«ذكره ابن اخلطيب يف كتابه 
، كان وجيها عند امللوك. متبحرا يف الفقه، مشاركا يف العلم، من صدور املغرب. القاضي
تام ، وأخذنا ا عنه، فلقيناه بغرناطة، ل يف السفارةـواستعم، ر جمالسهمـوحض، صحبهم
  .(3)»..صحيح املذهب، كرمي الطبع.. ليح االسم، حسن العهد، (2)السراوة

: »املؤمتن على أنباء أبناء الزمن«يف كتابه  ويقول فيه أبو الربكات ابن احلاج البلفيقي
وله . اـحسن اإلقراء هلم، ا على التهذيب ورسالة ابن أيب زيدـكان هذا الرجل قيم«

حضرت جمالسه . لى أيب احلسن الصغريقيدمها أيام قراءته إيامها ع، ا تقييدان نبيالنـعليهم
كان . منه (4))تدريساً(ومل أر يف متصدري بلده أحسن ، مبدرسة عدوة األندلس من فاس

  .(6)»..(5)وكان جملسه وقْفاً على التهذيب والرسالة، سهل األلفاظ، فصيح اللسان
. »يف التفقه به انتفاعه لّوج، وهو كان قارئ كتب الفقه عليه، الزم أبا احلسن الصغري«

وأيب عبد اهللا ابن ، قرأ عليه رسالة ابن أيب زيد القريواين، كأيب احلسن بن سليمان، وأخذ عن غريه
  .(7)..قرأ عليه الشفا لعياض، رشيد السبيت

وشرحها الشيخ ، (8)وهو الذي مجع أجوبة شيخه أيب احلسن الصغري يف كتاب
اه ـيف كتاب مس) هـ903(ائة ـوتسعم اسي املتوىف سنة ثالثـإبراهيم بن هالل السجلم

  .(9)»الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري«
 .(10)ائةـانية وأربعني وسبعمـتويف ابن أيب حيىي بفاس بعد عام مث

                                           
 (1)�+-( jLP ا�ن %P ,إ� p�7W� ب � $�5ف')Jا ا�k4 ��� �� وآ'ن. ه��$ j7=*ا&# ا� 

»6Y'Pا�«.  
  .1/373» ا�6Y'P«وا�GD ه'�� . ا�ّ�$'�6: أي(2) 
 (3) 6Y'P373 ـ 1/372ا�.  
 (4) 65>Y ��»6Y'Pر$<ً'«: »ا�%b« #� s>t+146: »ا�%$<'ج«، وا�.  
 (5)#7&')Jا� #$kآ'ن � $%ّرس إ� ه �Dأي أ.  
 (6) 6Y'P1/372ا�.  
  .146: ا�X&'L، وا�%$<'ج(7) 
 (8) 6Y'P1/373ا�.  
ا�c('ذ �<'رك ر�7g، ��47 دآ(�راp ا�%و�6 آ+' �<�s ا��'رة إ�, ذ�} ـ هkا ا�J('ب ���P ـ (9) 

  .&J-67 ا�[�i& 65$~'د$�، �$s �-�ل
 (10) 6Y'Pوأر&75#. 1/373ا� TLb 6�� �b'ف و��خ ا�[�7 �*-zوأر . �GDر«ا�ة ا���A�«ص  :

220.  
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الرمحن بن سعد التميمي التسويل  حممد بن عبد: أبو عبد اهللا الكرسوطي ـ 6
 .الكرسوطي

أثىن على حفظه وفقهه . اًـمتكلّم، دثاًحم، كان فقيهاً. نزيل مالقة. من أهل فاس
وذكر أنه أخذ الفقه عن أيب احلسن .. اًـثناًء عظيم» اإلحاطة«وفهمه ابن اخلطيب يف 

وأنه أخذ القرآن على أيب .. وعبد املؤمن اجلانايت، فان اجلزويلـوعبد الرمحن بن ع، الصغري
  .. آجروموابن، انـوأيب احلسن علي بن سليم، احلسن القيجاطي البلوي

طرر أيب إبراهيم ، »الغرر يف تكميل الطرر«منها «: مث قال ابن اخلطيب حمصيا تآليفه
، كبري وصغري: وتقييدان على الرسالة، املذكور» الدرر يف اختصار الطرر«مث ، األعرج

، والترمذي، البخاري: وحذف أسانيد املصنفات الثالثة، البن بشري» التهذيب«ص ـخولَ
  .(1)»..م إسقاط التكراروالتز، ومسلم

ومل أقف على «: قال حممد خملوف. (2)ائةـمولده بفاس عام تسعني وستم
  .(3)»وفاته

حافظ ، الفرضي، الفقيه، ممااإل، انـحممد بن سليم: السطيأبو عبد اهللا  ـ 7
. من أكرب تالميذ أيب احلسن الصغري. وإمام مذهب مالك يف زمانه، وشيخ الفتوى، املغرب
وكان هو املُدرس يف . ويفتيه، »..يؤم به وخيطب،  اجلاه عند أيب احلسن املريينحظي«كان 

  .(4)حضرته
  وأما السطي «: قال ابن خلدون يف التعريف به وبيان قيمته يف العلم

نزل . بنواحي فاس» أوربة«من بطون ، »سطة« من قبيلة ـ(5)انـوامسه حممد بن سليمـ
ا. فاسمدينة  (6)انـوه سليمـأب ـوأخذ العلم عن الشيخ أيب احلسن الصغري ، ونشأ حممد 

ـ ، ه عليهــقَّـوتف، ـاعة بفاس ـوقاضي اجلم، والطائر الذكر، إمام املالكية باملغرب
                                           

 (1)�G�$ : 6Y'P3/130ا�.  
 (2)6Y'P3/130 ا�.  
  .220:  ص��Aة ا���ر(3) 
 (4)�G�$ : 47 ا�&(8'جD2/63 س'>)Cوة ا�kB1/228؛ و.  
 (5) 65>Y ��»س'>)Cوة ا�kB «1/228 :»7+ـ'ن-� #& �-( #& %+.�«.  
 (6) 65>Y ��»وةkA7+ـ'ن«: »ا�-� #& �-( p�&ل أED«.  
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 وـان أبـان السلطـوك. ـهم فيه ـهـقـظ الناس ملذهب مالك وأفـفـأح (1)وكان
، اءـيتشوف إىل تنويه جملسه بالعلم، وبعد شأوه يف الفضل (3)راوتهـه وسـنـلدي (2)احلسن

وقَِدم علينا ، انـبن سليماإلمام حممد اوكان منهم هذا ، واختار منهم مجاعة لصحابته وجمالسته
ال يجارى حفظا ، (5))نبيها(وكان يف الفقه ، وشهدنا وفور فضائله ،(4)بتونس يف مجلته

  .»..اًـوفهم
أليب » التبصرة«يقرأ عليه من كتاب  ه اهللارمح أخي حممد «وكان: قال ابن خلدون مث

  .(7)»..وهو يصححه عليه من إمالئه وحفظه يف جمالس عديدة، (6)احلسن اللخمي
وناهيك من جاللته أنه ملا وصل تونس «: وقال أمحد بابا التنبكيت نقال عن الرصاع

: فقال له، السالم  عبدبلغين أنك قرأْته على ابن: فقال، (8)طلب منه ابن عرفة قراءة احلوفية
ليس يل وقت إال ساعة خروجي : قال يل: قال ابن عرفة. ولكن وقف عليه منه مواضع، نعم

فإذا خرج . فكنت أنتظره قرب الزوال حىت خيرج من عند السلطان: قال. من عند السلطان
حىت إذا وصلنا إىل تلك املواضع اليت توقف فيها ابن عبد السالم من ، قرأت عليه

  .(9)»فقررها يل أمتّ ما كان وأحسنه ناسخات واإلقراراتامل

                                           
 (1)�7�Wا� #L.ا� �أي أ&.  
  .ا�+�$��: ��5$(2) 
. ، وا�+j$�C ,�5»��ار�b«: و�� 47D 65>Y ا�&(8'ج.  ا�[�ف وا�L*'ء �T ��وءة:ا��Lاوة(3) 

  .أو�=� وأ�3-�: و��ارة ا�َ.jLَ. أ�43 ��ا85S' وأآ��8': ��ارة اcرض: $�'ل
 �GDح«ا'.Wس ر ا(، �'دة »�*('ر ا�( دة'� R7��ا� @A5+؛ وا�)س ر ر(و�'دة ، )س ر ا.(  

 »7A�'&»�)-+P@، و�45 ا�W�اب » ا�(�5$> &'ن g-%ون «آkا �� ا��L*6 ا�+5(+%ة �# آ('ب(4) 
_D�b ,-( ��$�+ا� #L.6 أ&� ا�-+P �� 8'ج. &'�.'ء ا�+8+-6، أي)&47 ا�D  م «: و��%��

 �5� �=Lن(ا�'=-Lا� T� أي (_D�b«.  
47D «، وا�(W�Y #� j$<65 »�# &8�7'«: »ا�(g #&'& <$�5-%ون«�� ا�=<65 ا�+5(+%ة �# (5) 

  .»ا�&(8'ج
وا��ا&=6 ا�+.+%$6 �5-+ـ'ء . c&� ا�.L# ا�-*+�، د$�ان آ<�7 �� ا���9» ا�(<�Wة«آ('ب (6) 

'ً��ّ.� �5>Y د%W& ا�+��ب.  
 (7)�G�$ :ون%-g #&'& <$�5)32 ـ 31: ا�.  
 (8)q$ار�آ('ب �� ا�+ �وه . �D'+� �7-( �+)g ،�A�=ا� #L.أ&� ا� ,-( �=Lا� pأ�C %Cو

  .kB1/228وة ا�C(<'س : اg .�GD(+'ت
  .47D2/63 ا�&(8'ج (9) 
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، وشرح جليل على احلوفية، تعليق صغري على املدونة: ومن تآليفه«: مث قال أمحد بابا
  .(2)»ذكره تلميذه ابن عرفة عنه. ا خالف فيه املذهبـفيم (1)وتعليق على ابن شاس

 غرق يف سواحل جباية مع من غرق مث ملا رجع حبراً. السطي بتونس حنو العامنيلقد أقام 
وكان ذلك سنة مخسني . السلطان أيب احلسن املريين اء والفضالء بأسطولـمن العلم
  .(3))هـ750(ائة ـوسبعم

، (5)أبو حممد) رواينـأو القي((4)حمد الفاسي القرويـزيز بن مـعبد الع ـ 8
  .(7)»سن الصغريكبري طلبة الشيخ أيب احل، الصاحل، الشيخ«. (6))هـ750ت(الفاسي 

. ا وديناـهو أكرب تالميذ أيب احلسن علم: قال اإلمام املَقَّري«: قال أمحد بابا التنبكيت
 .»إن تقييده عنه على املدونة أحسن تقاييده: وزاد، (8)وكذا قال اإلمام ابن مرزوق احلفيد

. سن الصغريوهو الذي مجع تقييد املدونة على الفقيه أيب احل«: وقال ابن اخلطيب القسنطيين
(9)»..س بفاس خبطّ يدهوهو اآلن حمب. 

وقد تقدم  .»الفقيه الصاحل«، أبو الضياء مصباح بن حممد بن عبد اهللا اليلصويت ـ 9
    .يف املبحث األول من الفصل األول

                                           
bـ.�X7 : ، �=<�ع &(.�7�7#»)�% ا�A�اه� ا�k� �� 6�7+tهj )'�@ ا�+%$�6«$��5 آ('ب (1) 

  .أ&� ا9Bc'ن، وX7�.b ا�%آ(�ر P+7% �.+��.+% ا�%آ(�ر 
  .47D2/63 ا�&(8'ج (2) 
: وC'رن &ـ. 785: ، رC@221: ؛ و��Aة ا���ر2/63؛ و47D ا�&(8'ج 32: ا�(g #&'& <$�5-%ون(3) 

  .kB1/229وة ا�C(<'س 
 (4) 65>Y ��» ر�ة ا���A�« :) 221ص@C784: ، ر" :(ري�6 ". ا��>LD ا��'ف ـ m)9& ري ـ�وا��

  .�C #� 6$�Cى إ�<Dc'& 67-7%�_: إ�, C�رة
» kBوة ا�C(<'س«، و)203: ص(» أ�> ��6 �# ا���7'ت«S+# آ('ب » ��R ا��9ا%2«�� (5) 

 �S'و)2/451(�&# ا�� ،»�L$�]D�ر ص119: ص» و�7'ت ا��ة ا���A«: 221: ، و� �أ&
، وه� اW�'& �>�c�اب؛ cّن 47D« 1/297 ا�&(8'ج«و» أD_ ا��7�9«، وا�+s>t �# »�'رس

  .وا: أ)-@. �# )'دة ا��5ب أن $L+�� ا��4ُB ا&َ�� ا�<�J &'�@ أ&�7
 (6) �G�$»�L$�]D�آ('ب » و�7'ت ا� #+S»7'ت���7 أ$3' . 119: »أ�> ��6 �# ا�� �GDوا

» kBوة ا�C(<'س«؛ و203: »أ�> ��6 �# ا���7'ت«�&# ا��'S �S+# آ('ب » ��R ا��9ا%2«
 {�kآ �S'�2/451&# ا��.  

  .119: »أ�> ��6 �# ا���7'ت«و�7'ت ا��S �L$�]D+# آ('ب (7) 
b��� ��6 . وC% آ'ن �$6 �� ا�.9|. )'�@ آ<L+-b #� �7'ن، وpx%B آ�k} �# آ<'ر ا�5-+ـ'ء(8) 

  .184 ـ 47D «2/171 ا�&(8'ج«B�b �G�b+(� �� . هـ842
 (9)�G�$ :�7�.ا� E(ا��7�9 و _D61: أ.  
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اد الدين حممد بن حممد بن إبراهيم ـعم: أبو الربكات ابن احلاج ـ 10
  .(1)الِبلَّفيقي

صاحب رسول اهللا ، حبارثة بن العباس بن مرداس «يتصل نسبه. (2)اعةـقاضي اجلم
  .(3)»صلى اهللا  عليه و سلم 

فتحدث عن جمده ، عرف به تلميذه لسان الدين ابن اخلطيب فمد يف تعريفه النفَس
وذكَر من أحواله ما يدلّ على أنه كان من الصلحاء الزهاد ، وبين قيمته العلمية، وجمد سلفه
  .(4)..ووصف رحلته وطلبه العلم ،املتعففني

أبو الربكات حممد بن حممد بن .. شيخنا.. «: وخلّص ابن خلدون ما فصله ابن اخلطيب فقال
شيخ احملدثني والفقهاء واألدباء والصوفية واخلطباء ، من أهل أملرية، بن احلاج البلفيقياإبراهيم 
يب املعارف وآداب الصحابة للملوك فمن واملتفنن يف أسال، أهل العلم بإطالق وسيد، باألندلس
  .(5)»دوم

، البليغ، اخلطيب، القاضي، شيخنا الفقيه: وقال أبو زكريا السراج يف فهرسته
سليل ، املتخلِّق، احملقّق، املُكثر، الراوية، املسند، احملدث، العامل، املقرئ، (6)األستاذ
  .(7)..ونتيجة الربرة األولياء، اءـالعلم

، الرتيه، العدل، القاضي، األستاذ، اجلليل، شيخنا الفقيه: ضرمي يف مشيختهوقال احل
  .(9)قاضي القضاة، اد الدينـعم، الفاضل، الصاحل، العامل، (8)املتفنن، البليغ، اخلطيب

واعتمد عليه تلميذه ابن اخلطيب كثريا . »املؤمتن على أنباء أبناء الزمن«: ومن تآليفه
  .»اإلحاطة«يف 

                                           
�T » ا��G�$»6Y'P . ، وه� &-%ة �# &د و�$6 أ�+�LD)Belfiq(6$<6 إ�, &-X79: ا�<-��79(1) 

  .T� :61 ه'�[�» ا�(g #&'& <$�5-%ون«؛ و2/143ه'�[� 
 (2)�G�$ : j7=ا� m9D7/391.  
 (3) 6Y'P2/143ا�.  
 (4)�G�$ : 6Y'P147 ـ 2/143ا�.  
  .61: ا�(g #&'& <$�5-%ون(5) 
ع )-, ا��9�ن ا�+�5��67(6) Yآ'ن �� ا �Dإ�'رة إ�, أ <N�ا ا�kه �� .{�kآ �وه .�G�$ : 47D

  .2/82ا�&(8'ج
  .47D2/85 ا�&(8'ج (7) 
 (8) �� p�tDَو p�ِ5�ِ #�ِ w5& �G�$ُ»6Y'P169 ـ 2/150» ا�.  
  .47D2/85 ا�&(8'ج (9) 
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: قال، يف ترمجته» املؤمتن« عن أيب احلسن الصغري فقد ذكر ذلك يف كتابه أما أخذه
عن حنو ) هـ771(ائة ـتويف سنة إحدى وسبعني وسبعم .(1)»..حضرت جملس إقرائه..«

  .(2)خميناًـتسعني سنة ت
الفاسي ، األندلسي األصل، حممد بن سعيد بن حممد: أبو عبد اهللا الرعيين ـ 11

  . تقدم يف املبحث األول من الفصل األول.ف بالرعيين وبالسراجعر. املولد والقرار

 حممد بن حممد بن غالب ـ 12

ومل . نقل عنه يف املعيار. أحد أصحاب أيب احلسن الصغري«: قال فيه أمحد بابا التنبكيت
  .(3)»أقف على ترمجته

 اليحمدي ـ 13

 (4) بن حممد القرويالظاهر من كالم ابن اخلطيب القسنطيين يف التعريف بعبد العزيز

تقييد املدونة على الفقيه أيب  (5)وهو الذي مجع«: قال. أنه من طلبة أيب احلسن الصغري
وأما التقييد الكبري فجمعه رجل من . س بفاس خبطّ يدهـحبـوهو اآلن م، احلسن الصغري
  .(6)»يقال له اليحمدي، صدور الطلبة

   عبد احلق املريينان بن يعقوب بنـالسلطان أبو سعيد عثم ـ 14
على أنه كان حيضر جملس أيب احلسن الصغري » االستقصا«نص الناصري يف كتابه 

بويع له باخلالفة ليلة األربعاء «واملعلوم أن السلطان أبا سعيد . (7)قبل تولِّيه حكم املغرب
ق وملّا متت له البيعة فر، ائة بقصبة رباط تازةـمنسلخ مجادى األخرية سنة عشر وسبعم

ويف . ووصل الفقهاء والصلحاء واألشراف، األموال على قبائل مرين والعرب واألجناد
، وقَِدمت عليه وفود البالد، إىل مدينة فاس فدخلها.. العشر األواخر من شهر رجب خرج
                                           

 (1)�G�$ : 6Y'P4/186ا�.  
  .47D2/87 ا�&(8'ج (2) 
  .47D2/59 ا�&(8'ج (3) 
 (4)��( q$%.م ا�%ّ�b %C.  
  .أي )<% ا�E$E5 ا���وي(5) 
  .61: أD_ ا��7�9 و)E ا�.��7(6) 
 (7)�G�$ : 'W�)3/113ا��.  
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ويف شهر ذي القعدة خرج لرباط الفتح برسم التفقد . فأقام مبدينة فاس وعيد ا عيد الفطر
  .(1)»ورجع إىل مدينة فاس، فعيد به عيد األضحى، وإنشاء السفن لغزو العدو، ألمر رعيته

 وقد، عصره كان من أحسن عصور تاريخ املغربوكان ، كان من أهل العلم واحللم
  .)2())كمدرسة العطارين، بىن مدارس عدة مبدينة فاس((

  ).هـ731(وكانت وفاته سنة إحدى وثالثني وسبعمائة 
  ومنهجه يف أجوبته، ووظائفه، آثار أيب احلسن الصغري: املبحث الثالث
  آثاره: املطلب األول

إمنا قيدها عنه ، اآلثار العلمية اليت خلفها أبو احلسن الصغري مل يؤلف أيا منها بنفسه
 .تالميذه الذين الزموه وتفقهوا عليه

  : وهذه اآلثار هي
   ـ تقييدان على املدونة

وهو الذي قيده عن ، وآخر صغري. يقال له اليحمدي، لمقيده أحد طلبة الع، أحدمها كبري
  .وهو أحسن تقاييده. أيب احلسن تلميذه الفقيه عبد العزيز القروي

  .)3(وأفاد فؤاد سزكني أن بعض القطع وصلتنا من هذا الكتاب
 ـ التقييد على ذيب الرباذعي

وهذا الكتاب  .فقد كتب عنه تقييدا نبيال، أبرزهم ابن أيب حيىي، قيده عنه طلبته
  .)4(حققه جمموعة من الباحثني باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

                                           
  .24 ـ �L« :23$# �� دو�6 &�� ��$#رو6S ا��«؛ و$��G آkB2/456 {�kوة ا�C(<'س  (1) 

 .3/111و$��G ا��(�kB 2/457 . 'Wوة ا�C(<'س )2(
و�T هkا ا���n� #( 4اد �Eآ�Du� #7 أ�4A . 141 ـ b �G�$ 2/140'ر$� ا�(�اث ا��5&� )3(

 %77�bا�<�اذ)� و j$k8b %77�b #7& ن�ا�+7��89# $*-= w5& نc ؛s-�D '� ,-( �G9.b
6Dا�+%و. 

)4(D @835& �7)LB'+6 ا�Bل &� در'D @835&و ،pرا�6 دآ(B6 ا�+-} . 'ل &� در>)J� TC�� �G�$و
q$%.أه4 ا� ,�)-� TC��و ،�Dو�)J8% ا��� �Dو�)J65 ��� .  ا��=C ,-( s9Cوو) ا$6%& #�

D'ل . ، �# X7�.b ا�<'Y qP'رق �.9�ظ �.+% ا�W.'ري)ا�L-@ اcول إ�, T7& 6$'8D ا�*7'ر
�'B #� pرا�6 دآ(B67 &9'س &� درD'LDم ا��65 �7%ي �.+% &# )<% ا:، آ-67 ا�داب وا�5-

 .�'$_ ـ ا�+��ب
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  ـ التقييد على الرسالة
ولكن . ذكر املترمجون أليب احلسن الصغري أن تالمذته قيدوا عنه تقاييد على الرسالة

  .ال ندري ما مصري هذه التقاييد
  ـ األجوبة

 الرمحن التسويل التازي املعروف بابن أيب مجعها يف كتاب أبو سامل ابراهيم بن عبد
 .)هـ749ت(حيىي 

. وقد أخربت أن أحد الباحثني بصدد إخراجها حمققة. ولقد وصلتنا هذه األجوبة
على التبويب وترتيبه ) هـ903ت(واطلعت عليها بشرح إبراهيم بن هالل السجلماسي 

. )1("أجوبة أيب احلسن الصغريالدر النثري على "ـوهو املعروف ب. املتعارف يف مؤلفات الفقه
  .واحلديث عن هذه األجوبة يف املطلب التايل. وهو معتمد عند املالكية
   ومنهجه يف أجوبته، وظائفه: املطلب الثاين

أوالها وظيفة التدريس وإقراء املدونة ، لقد تقلد الشيخ أبو احلسن وظائف جليلة
  . قسطاً كبرياً من عمرهوفيها أمضى، وهي الوظيفة األصل. والتهذيب والرسالة

كانت أول مدينة تقلّد فيها أبو احلسن منصب و. وتوىل كذلك منصب القضاء
بن اقدمه السلطان املريين أبو يعقوب يوسف : الواقعة شرق مدينة فاس» تازة«القضاء هي 

  .(2)»فحمدت سريته«: قال الونشريسي. يعقوب
قدمه أبو الربيع سلطان «: اج البلفيقيقال أبو الربكات ابن احل. مث ولّي قضاء فاس

  .(3)»املغرب

  .(4)»قاضي اجلماعة بفاس«وتذكر بعض املصادر التارخيية أنه كان 

                                           
)1 (���P�7gذ �<'رك ر')�cل أآ'د$� ـ .  ا�-� s$� ،65$�]آ-67 ا� #� pرا�6 دآ(Bل &� در'D

 .وs�>� %C ا��'رة إ�, ذ�}. ا�+��ب
  .103: »أ�> ��6 �# ا���7'ت«و�7'ت ا��S �L$�]D+# آ('ب (2) 
  .�� أ&' ا��&T7 �-7+'ن &# )<% ا: &# $��> &# $�5�ب5$(3) 
 (4)�G�$ :ون%-g #&'& <$�5)31: ا�) �=L6 ا�.'�| ا�+B�b .( ,��)$ يkا� �6 ه('+Aا� �S'Cو

ُ��ّ�, �� ��ء g'ص ) أي ا��'u�)�Sن آ'ن «: C'ل ا�W'وي. ا��3'ء �� T7+B اJPc'م
ا�[�ح ا�W « ��'8&» ,-( �7�W'ويP'�67 ا�«. »آ'JDc.6 ا�ُ(�ط )-+� &R�� '8، وهkJا
  .4/188، �-%رد$� »أ�Cب ا�+L'�} إ�, �kهj ا��'م �'�}
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: ففي اإلحاطة،  غري واحد ممن ترجم له ذلك ذكر.وويل كذلك وظيفة السفارة
لقاضي وقال ابن ا. (2)»غرناطة ملّا وصل رسوالً على عهد مستقضيه رمحهما اهللا (1)ودخل«
  .(3)»استعمل يف السفارة عن أمر مستقضيه، وراح سفرياً إىل األندلس«: »درة احلجال«يف 

والّذي يظهر مما كتبه الدكتور عبد اهلادي التازي  .وما يعنينا هنا هي وظيفة اإلفتاء
ة ترصد له ميزانية كبري: عن املفيت أنّ وظيفة اإلفتاء كانت منصباً سامياً يف دولة بين مرين

ويستقبل فيها املستفتني ، ارس فيها مهامهـمي.. وتخصص له بناية، توضع حتت تصرف املفيت
وتلحق ذه البناية . وجعل للنساء مدخل خاص ن. واملستشريين من الرجال والنساء

  .(4)مكتبة تضم املصادر واملراجع اليت يحتاج إليها املفيت

أبو تلميذه  هو  بالنسبة أليب احلسن الصغريومصدرنا يف احلديث عن هذه الوظيفة
أحد األقطاب الذين تدور عليهم الفتوى أيام  (5)وكان«: قال، الربكات ابن احلاج البلفيقي

على طريقة ، فيحسن التوقيع على ذلك، تِرد عليه السؤاالت من مجيع بالد املغرب، حياته
  .(6)»االختصار وترك فضول القول

وأنّ هناك ، علم أنّ أبا احلسن مل يكن هو املفيت الوحيد بالبلدفمن خالل هذا النص ن
لكن أبا احلسن متيز عنهم باإلجابة على قدر السؤال واجتناب ما ال تعلّق له . مفتني آخرين

  .بالنازلة حملّ الفتوى

، شيخ الفتيا«: ـحيث حالّه ب، ويف تاريخ ابن خلدون ما يفيد أنه كان رئيس املفتني
  .(7)»املذكور ا

                                           
 (1)#L.ا� �أي أ&.  
 (2) 6Y'P4/187ا�.  
  .kB2/472وة ا�C(<'س : و$��G. 3/244درة ا�.A'ل (3) 
 (4) �G�$»#7$ا���و T�'B «2/440 443 ـ.  
 (5)�7�Wا� #L.ا� �أي أ&.  
 (6) 6Y'P187 ـ 2/186ا�.  
  .b7/318'ر$� ا&# g-%ون (7) 
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ومن تأمل أجوبة أيب احلسن الصغري وجد ما قاله البلفيقي من أنه كان حيسن التوقيع 
وأكتفي هنا بإيراد . واضحاً »وترك فضول القول، على طريقة االختصار«على األجوبة 

  : مثالني
ا متّت ـفلم. لى رجل زوجته حىت طلَّقها ع(1)وسئل عن رجل خبب«: املثال األول

  .اع الفاشي؟ـفهل يمكَّن من نكاحها إن ثبت بالبينة أو بالسم.  خطبها املتهم بتخبيبهاالعدة
  .(2)»مينع وال يمكَّن منها: فقال

 فاختلفت عليه املراضع حىت مات؟، وسئل عن صيب تركته أمه«: املثال الثاين

  .(3)»ال تطلَب األم به: فقال
ويف أحيان أخرى يترك شطراً من ، ن اجلواببل أحياناً ال يويف السؤالَ حقَّه م

  : ومن أمثلة ذلك. السؤال ال يجيب عنه
وهي يف حال ، عن وصي زوج حمجورته من نفسه رمحه اهللا وسئل«: املثال األول

فهل يصح . وبعد عقده عليها بعشرة أيام وحنوها ماتت من ذلك املرض قبل البناء ا. مرض
  النكاح ويرثها أم ال؟

أنّ املرض الذي توفيت منه : زاد يل السائل من لفظه. أكرمكم اهللا :رمحه اهللا فأجاب
فإذا توفيت بعد . وهو على ما ال خيفى من األمراض املَخوفة، (4)هو املعروف بالشوصة

النكاح املذكور بعشرة أيام فالنكاح فاسد؛ ألن املرض املذكور إن كان من األمراض 
ا عقد يف املرض املخوف ـما عقد يف آخره كم: ملتطاولفاملرض املخوف ا، املتطاولة

. ا تقدمـفيكون النكاح يف مسألتكم فاسداً حسبم. املشرف على اهلالك على املنصوص
  .(5)»والسالم. وإذا كان فاسداً فال يرث الزوج املذكور الزوجة املذكورة

                                           
 (1)%Lأي أ�.  
 (2) �7t6  (1/107ا�%ر ا���iL+ا� ،X7�.)ا� @LC34.(  
 (3) X&'L6  (1/150ا��iL+52ا�.(  
ع: C'ل ا�A�ه�ي(4) Scا �� j5(ـ�b m$6 رN�ْz]س. ا���7�'B ل'Cب : و'AP �� ورم �ه

4gع �# داScــ�. اGـD�7 : اtح، �'1/98ا�%ر ا��'.zWش وص: (دة؛ وا�.(  
 (5) �7t6  (1/97ا�%ر ا���iL+31ا�.(  
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تزويج الوصي فأنت ترى هنا أنه مل يوف السؤال حقّه من اجلواب لعدم بيان حكم 
يف هذا » الدر النثري«ولذلك قال إبراهيم بن هالل السجلماسي يف . حمجورته من نفسه

.. وال من ابنه: (1)»الواضحة«قال يف . ال أحبه: قال مالك يف كتاب ابن املواز«: التزويج
 ما إال أن يتم هلا: ابن املواز. وإال فسخ، فإن كان صواباً مضى، فإن وقع نظر فيه السلطان

فيمضي ، ويصري الفسخ غري نظَر، أو يرتلَ ا بعد النكاح ضرر يف بدن أو مال، يشبهها
ام صداق مثلها يف قدرها ـفإذا فات بالبناء قُضي هلا بتم: ابن حبيب. استحسانا

  .)2(»..وماهلا

 عن اجلمع بني املغرب والعشاء ليلة املطر ألهل رمحه اهللا وسئل«: املثال الثاين
، اعةـوصلَّى جبم (4)هل يرخص هلم يف ذلك؟ وإذا كان إمام راتب يف الدوار، (3)العمود

  هل تصح صالة الفريقني أم ال؟، وصلَّت مجاعة خارجه
م اجلمع ليلة ــإذا كان ألهل الدوار موضع جيتمعون فيه للصلوات فلَه: فأجاب

وقتها يف مسألتكم؛ ألنّ لوجود العلة املبيحة للجمع وتعجيل الصالة اآلخرة قبل ، املطر
واملطر وما يف معناه من الطني والظلمة مينعها من . املطلوب من الصالة إيقاعها يف مجاعة

ا ـفكان هلم اجلمع حسبم، وهو مرفوع، صالا يف مجاعة يف املوضع املعتاد إال مع احلرج
  .(5)»تقدم

إذا « السؤال ا يفـعمرمحه اهللا  ومل يجب الشيخ«: اسيـقال ابن هالل السجلم
هل تصح صالة الفريقني ، وصلَّت مجاعة خارجه، اعةـكان إمام راتب يف الدوار وصلى جبم

  .(6)»..أم ال
  .وإن مل يذكَر يف السؤال، ام السؤالـلكنه أحيانا يذكُر فرعاً مرتبطاً بتم

                                           
  .وه� �&# j7>P، آ+ـ' ه� �5-�م(1) 
 (2) �7t1/100ا�%ر ا��.  
  .T�1/14 ه'�[� » ا�%ر ا���G�$»�7t . ه@ أه4 اgc<67 وا�*7'م(3) 
 وه� $�'&4. ا�ّ%ّوار )<'رة )# �*7@ ��)�اب ا�4Pّ�ّ $�'م )-, �4J دا�2ي b(�ا�B ��7 ا�*7'م(4) 

  .1/14ا�%ر ا��T� ،�7t ه'�[� : $��G. ا���$6 أو ا�%��
 (5) �7t6  (1/14ا�%ر ا���iL+3ا�.(  
 (6)X&'Lا�.  
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عقد  عن من زىن بامرأة مث رمحه اهللا وسئل«: مثال ذلك قول ابن أيب حيىي جامع أجوبته
  فهل يفسخ أم ال؟، مث دخل ا، مث استربأها حبيضة، النكاح عليها

زئ؛ ألنه ــواسترباؤه حبيضة ال يج. يفسخ؛ ألنّ العقد وقع مدة االسترباء: فأجاب
وهل تحرم عليه بذلك؟ أربعة . فقد دخل ا يف مدة االسترباء أيضاً، يف احلرائر بثالث ِحيض

ذكرها . العكس أصوب: ابن رشد. (1)م إن كانت حامال ال حائالحتر، ال حترم، حترم: أقوال
  .»"املقدمات"ابن رشد يف 
فإنْ حتقّق من مائه الفاسد الذي قبل  (2)وأما لُحوق النسب«: قال أبو احلسن مث

وإن ، وإنْ حتقّق أنه من هذا املاء اآلخر بعد احليضة حلق به؛ ألنه شبهة، حيضة فال يلحق به
ألجل هذا الفراش ، هل من األول أو من اآلخر؟ حلق به: عرفأشكل األمر وال ي

  .(3)»األخري
لكن ذلك قليل . (4)ويف أحيان أخرى يطيل النفس يف اجلواب ويكثر من األدلة

  .بالنظر إىل جمموع األجوبة
وهذا ظاهر مما هو مكتوب يف املسألة . وعلمنا يف أكثر من جواب أنه كتب خبطه

  .(5)»..ا نصه وكتب من خطهـفأجاب مب..«: »لدر النثريا«اخلامسة والثالثني من 
وكتب علي بن حممد بن عبد «: ويف مسألة أخرى ذيل أبو احلسن جوابه ذه العبارة

  .(6)»احلق
  .(7)»..فأجاب خبطه«: ويف أوهلا يقول ابن أيب حيىي جامع أجوبته

وأحيانا . (8)ل إىل أصحااومما ينتقد عليه يف فتاواه أنه أحياناً يخطئ يف نسبة األقوا
ال «: اسي بقولهـويعقب عليه ابن هالل السجلم، اء املالكيةـيعزو قوالً ألحد علم

                                           
 (1)4�'P �7~ أي.  
  .هkا ه� ا�[=� ا�kي �@ $kآ� �� ا�nLال، وأB'ب )�� �ر�Y'>b &�، � أ�Dّ �3�ل �# ا���ل(2) 
 (3) �7t6  (1/104ا�%ر ا���iL+33ا�.(  
 (4)t� �G�$ :%�7 ا�t6  (115 ـ 1/113ر ا���iL+37ا�.(  
 (5) �7t6  (1/108ا�%ر ا���iL+35ا�.(  
 (6) X&'L6  (1/189ا��iL+65ا�.(  
 (7) �7t1/189ا�%ر ا��.  
 (8)t� �G�$ : �7t6  (1/105ا�%ر ا���iL+رده' �� ). 33ا��ا��+ـ'ذج ا�(� �� #+S �bi)و�

j-=+ل ا:ا��ا�('�� &. .  
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وقد يكون ما نفاه هو ، فقد يكون التقصري من ابن هالل يف أنه مل يستقص املصادر. »أعرفه
احلق.  

والنص . بأي يف املذه، »مل أر فيه نصاً«: وأحياناً يقول أبو احلسن يف سؤال
  .(1)موجود

 كذلك من خالل نص البلفيقي أنّ األسئلة اليت تِرد على أيب احلسن كانت ستفيدون
وقد يكون من أحد ، وأنّ السائل قد يكون من عامة الناس، تأتيه من أحناء خمتلفة من املغرب

  .(2)الفقهاء أو األمراء
وبعضها من ، (3)»تازة«ن فقد علمنا من خالل أجوبته أنّ بعض هذه األسئلة أتت م

ال ـ بشم(6)»قصر عبد الكرمي«وبعضها من ، (5)»اسةـسجلم«وبعضها من ، (4)»سال«
  ..(7)»صفرو«ومن ، املغرب

. اُء وطلبةُ العلم والقضاةُـواملتأمل يف هذه األسئلة يرى أنّ مصدرها يف الغالب العلم
وعلمنا كذلك . (9)»سال «وكان يسأله قاضي، (8)كان يسأله» تازة«وقد علمنا أن قاضي 

سيدي وأعلى «: وقال أحد املُحبـني له يف أول سؤالـه. (10)أنّ بعض املدرسيـن سأله
ديـعيت، ديت، وأنفس أحبأَس من ، وأغبط ذخائر األيام بيدي، وأوثق ذوي مودوأَر

،  أبو احلسناملوقّر، األسعد، العالمة، األوحد، الفقيه األكرم، أوقفت عليه إعظامي وإجاليل
ويف أَفْسح عزة ودوام سالم عميم عليكم من حمبكم ، مرتلة لألنام، أبقاه اهللا سامي األعالم

                                           
 (1) �G�$1/142) 6�iL+45 ا� .(�bi)و�.  
 (2)�G�$ : �7tا�%را�6 (1/35ا�%ر ا�� @LC.(  
 (3) �G�$»�7t6  (1/217» ا�%ر ا���iL+75ا� .( {�k1/206وآ)  6�iL+71ا�.(  
 (4) X&'L6  (1/212ا��iL+73ا�.(  
 (5) X&'L6  (1/388ا��iL+73ا�.(  
 (6) X&'L6  (1/402ا��iL+139ا�.(  
 (7) X&'L6  (1/394ا��iL+135ا�.(  
  ).165ا�+6�iL  (1/455و) 163ا�+6�iL  (1/450و) 30ا�+X&'L�1/92 ) 6�iL ا(8) 
 (9) X&'L6  (1/420ا��iL+148ا�.(  

 (10) X&'L6  (1/21ا��iL+6ا�.(  
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وذكر نص » ..وهي، تشفيه جبوابكم على مسألة، يرغب من فضول أذيالكم، فالن
  .)1(املسألة

وأحيانا جتد يف نص السؤال أو اجلواب ألفاظاً دارجة على  ألسنة الناس أو على 
ومنها النوازل اليت  ـ مما يدلّ على أنّ فن النوازل، وهي ليست عربية، سنة احلرفينيأل

  .امهم يف معادهم ومعاشهمـمرتبطٌ حبياة الناس واهتم ـ أجاب عليها أبو احلسن

أما منهجه يف االستنباط يف نوازله فإنين أود أن أنوه يف البداية على أن حديثي عنه 
  ..فهو رائدهم ومقدمهم، عن فقهاء النوازل يف عصره وبعد عصرهميثل إىل حد كبري حديثي 

، أهم ميزة يف منهجه هي القياس على النظائر املتفق عليها أو املشهورة يف املذهب
. وكذلك رأيناه خيرج على أقوال أئمة املذهب من املتقدمني واملتأخرين. والتخريج عليها

  .وكثريا ما يكون التخريج على مسائل املدونة
وذكر األشباه ، وبيان علل األحكام أحيانا، ومتتاز فتاواه أيضا بالتعليل والتدليل

  .وبيان الفروق بني املسائل اليت تبدو متشاة، والنظائر
شأنه يف ذلك ، إال أن استدالله بالقرآن واحلديث وآثار الصحابة والتابعني قليل جدا

وال يبايل عند ما يريد االستدالل . عليهشأن الفقهاء العاكفني على فروع املذهب واملقيمني 
  .باحلديث أن يكون صحيحا أو ضعيفا

على الرغم من أن بعض املصادر التارخيية . أما استثماره للقواعد األصولية فقليل جدا
رة يف سطّا هي مـشيئا من القواعد األصولية كمتذكر أنه كان يف جملس الدرس يذكر 

يطرز ((فقد ذكر تلميذه البلفيقي أنه كان ، وغريمها، غزايلواملستصفى لل، للجويين» لربهانا«
خللوهم من تلك الطريقة يف ، مغربا به بني أقرانه من املدرسني يف ذلك الوقت، بذلك جمالسه

  .)2())اجلملة

                                           
 (1) X&'Lا� �G�$1/357)  6�iL+123ا�.(  

)2( 6Y'P4/186 ا�. 
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واملعلوم أنّ هذا النوع من القواعد كان املالكية يف الغرب اإلسالمي ال يهتمون به 
وابن ، واملازري، كابن رشد اجلد، ا طائفة تأثّرت باملشارقةعد، كثريا يف معاجلة الفروع

وذكر األشباه ، ا كان اهتمامهم يف التأصيل ينحو منحى التعليل داخل املذهبـإمن.. العريب
  .ومالحظة الفروق بني املسائل، والنظائر

أو يف غريه من ، سواء كان عرفا يف التخاطب، وكثريا ما كان يعتمد على العرف
. .:ويقول، "العرف عندنا كالشرط..((: ورأيته مرة يقول. لناس وحوادثهمتصرفات ا

  .)1())العرف على مذهبنا كالشرط

كذلك وجدناه كثريا ما يبين فتاواه على القواعد والضوابط الفقهية املقررة يف 
  .ومبا استقر عليه القضاء، ويفيت مبا جرت به الفتوى، املذهب

  فتاواه من مناذج: الثالث املطلب
 الـزبييب  لون تصلح  البول من وهي  بالورشلة يصبغون الصباغني عن  رمحه اهللا  سئل

 فهل جيز مل وإذا اخلرتير؟ شعر وبني بينه  جيوز ال كان إن  الفرق وما هذا؟ جيوز هل،  وشبهه) 2(
  ال؟ أو، كان كما باق لونه أنّ مع، الغسل يطهره

 مـن  شـيء  اسـتعمال  جيـوز  ال ذإ،  جيوز ال ابتداء استعماهلا على اإلقدام: فقال
 وأنيـاب ،  امليتـة  عظام مثل وال،  فيه دسم ال إذ،  اخلرتير شعر مثل هذا وليس. النجاسات

  .بالية لكوا أو، بالطبخ الدسم من فيها ما إزالة بعد، الفيل
 ملن مخر من جرعة كشرب ضرورة إا يقال وال. احلال يف لقيها ما فتنجس هذه وأما

 عـني  ألن إشـكال؛  بال الغسل فيطهرها هذا وقع وإن. احلاجيات من هي بل،  بلُقمة غص
 فلم غسل إذا،  الدم يف واملنصوص،  اللون وهو أثرها يبقى: يقال أن وغايته،  يزول النجاسة
 ومـن . كثري املعىن هذا ومن،  غسل دون ميسح الصقيل السيف وكذلك،  طاهر أنه: يذهب
  .عينه البالنق، أخف وهو، اخلمر من) 3(الطرطار هذا

                                           
)1( �7tا�%ر ا�� �G�$ 1/108 109 ـ)  6�iL+35ا�.( 

 (2)�>7&Eا�[�اب �# ا�: ا�j7&E.��'ه �GD�7 :  اt1/4ا�%ر ا��. 
 .1/4ا�%ر ا���7t : ا�GD ه'��. �Aّ.b �+g، أي N'ر �APا: ا�=�Y'ر(3) 
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 أبـا  شـيخنا  املـسألة  هذه عن سأل طنجة من) 1(املابوسي زيد ابن كان وقد: قال
  .)2(بنحوه فأجاب راشد الفاضل

، )3(العمـود  ألهل املطر ليلة والعشاء املغرب بني اجلمع عن  رمحه اهللا وسئل ـ  1
 مجاعـة  صلَّتو،  جبماعة وصلَّى) 4(الدوار يف راتب إمام كان وإذا ذلك؟ يف هلم يرخص هل

  ؟ال أم الفريقني صالة تصح هل، خارجه

، املطر ليلة اجلمع فلَهم للصلوات فيه جيتمعون موضع الدوار ألهل كان إذا: فأجاب
 املطلوب ألنّ مسألتكم؛ يف وقتها قبل اآلخرة الصالة وتعجيل،  للجمع املبيحة العلة لوجود
 يف صـالا  من مينعها والظلمة الطني من ناهمع يف وما واملطر. مجاعة يف إيقاعها الصالة من

  .)5(تقدم حسبما اجلمع هلم فكان، مرفوع وهو، احلرج مع إال املعتاد املوضع يف مجاعة

 ال أو ذلـك؟  يـصح  هل، آخر وخيطب واحد يصلي العيد يف قوم عن وسئل ـ  2
  اإلمام؟ وايل قدم إذا اجلمعة يدخل ما ذلك يدخل وهل يصلّي؟ من إال خيطب

 ذلك جواز حبيب وابن أشهب وعن. جيوز ال أنه القاسم ابن عن حيىي روى: تبفك
  .)7(التوفيق وباهللا، أوىل العيد ففي، )6(اجلمعة يف

                                           
 (1)�7gر �<'رك ر�ا�%آ( ���P يkا �� ا�+(# ا�kه'�� ص. آ �GD6  (5: وا�iL+1ا�.( 
 (2) �7t6  (5 ـ 1/4ا�%ر ا���iL+1ا�.( 
 .�1/14 ا�%ر ا��7t: ه'��. ه@ أه4 اgc<67 وا�*7'م(3) 
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، حينه من فرحل، أخيه مع سكن ال حرام عليه باحلالل حلف رجل عن وسئل ـ  3
  .معه وسكن فرجع، مدة فبقي

 دخـل  النفي كان وإن،  يقيد ىتح،  أبداً حممله،  سكن ال: احلالف ألن حينث؛: فقال
 تقتـضي  الفقهـاء  أجوبـة  لكن ال؟ أم يعمه هل: خالف األصوليني عند وفيه،  الفعل على

 يف وينوى،  ا املدخول يف ثالثا،  حرام علي أنِت: القائل لزم ما يلزمه إمنا لزمه وإذا،  العموم
 عنـها  إال يـسألون  ال تراهم أال،غري ال الزوجة حترمي الناس مقصود ألن ا؛ يدخل مل اليت

  .)1(خاصة
 فأخذ، أحد يده من أخاه يرتع ال: تلزمه باألميان حلف عمن رمحه اهللا وسئل ـ  4
، كرهـاً  الصيب ضرب عن وأزاله،  ذراعه يف احلالف فأخذ باليمني يعلم مل رجل فجاء يضربه
ويف أن قبل الصيب ففرضربه من غرضه ي.  

 حنثـه  يـرى  القاسم فابن: فيها اختلف وقد،  غريه فعل على وهي،  ِبر على اليمني: فقال
  .ويعذره، )2(حينث ال: يقول وأشهب. به يعذر ال وأنه، باإلكراه

. لضعفها، حينث أنه خالفاً أعرف فال، غريه فعل على حلف، حنث على كان إن وأما
، الدار تدخل ال واهللا: يقول أن مثل،  وأُكِره ِبر على كان فإن،  نفسه فعل على حلف ولو

 حنـث  على كان وإن،  حينث ال فاملشهور،  ذلك شبه أو دابته به مجحت أو مكرهاً فأُدخل
  .ذلك وشبه يتِيِمه محامةَ ليذحبن مسائل وهي، فقوالن

 والذمة، برية الساحة وجد الرب على ورد ملا اإلكراه أن واحلنث الرب بني والفرق: قال
 وجد فقد حنٍث على وأما. حنث فال،  باإلكراه مرتع ال: يقال أن فحسن،  اآلن إىل تعمر مل

. وزادت عمارـا  قَويت عليها ورودها فنفس،  باليمني عامرة والذمة،  ِبر غري على الساحة
  .)3(حسن فرق وهذا
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 قال ذلك بعد مث، الرجل فزوجه، آخر رجل ابنة ألخيه خطب رجل عن وسئل ـ  5
 كنت: يقول والزوج،  بالرضا عليه شهود وال،  العقد حني رضي الزوج يكن مل: الزوجة أبو

وأنا رضيت مل الزوج كون إال،  بالنكاح أبوها فاعترف،  دعواه إال له بينة وال،  أخي أرسلت 
  .ذا النكاح هذا) 1(القصر قاضي ففسخ وقعت وقد ؟ال أم النكاح يفسخ فهل، عليه يشِهد

: أخـي  أرسـلت  اوأن رضيت كنت اآلن: قال حني وهو،  القاضي هذا أخطأ: فقال
 علـى  يـشهد  فلم النكاح انعقد إذا ما على نصوا وقد،  تام والنكاح،  الرضا على حممول
 فأحرى،  هي ماتت لو وكذلك،  ترثه أا: رضيت كنت: فقالت،  الزوج مات حىت الزوجة
  .)2(وسكت ذلك بلغه الذي هذا

 امـرأة  تـزوج  والسلطان اجلاه ذوي من سبتة أهل من رجل عن  رمحه اهللا وسئل ـ  6
 مث،  ثالثـةً  بنتاً احلمل ذلك من فولدت،  حامالً وفارقته،  بنتني ولدت حىت مدة عنده وبقيت.. بكراً

، بالنفقـة  أوالدها إىل يرسل أنه ذلك يف تزعم،  سنة عشرين سبتة يف هو وبقي،  طنجة يف حصلت
 فـأنكر ،  الوقـت  يف بناا نفقة وطلبته فالتقَته،  طنجة إىل وسافر سلطانه زال قريب عن كان فلما

، زوجتـه  كانـت  أـا  املستفيض بالسماع شهوداً عليه فأقامت،  بناته يكن أن وأنكر،  الزوجية
 ولقهـره ،  باإلحـسان  ـا  يبعث يزل مل لكونه كان إمنا سكوا وأن،  ضاع الصداق أن وزعمت
  .املذكور بالسماع إال الزوجية صحة أحد يعرف وال، وسلطانه

 ومنـها ،  أربعـة  يف إال،  شيء كل يف ا أَيقضى،  السماع شهادة يف اختلف: فقال
 هذا بعد له هل،  يثبت إنه القول فعلى: قيل،  نفيه على وقوالن،  إثباته على فقوالن،  النكاح

 عليـه  أثبتـت  مث،  فأنكر،  عليه فقامت زوجته قذف فيمن اختلف: فقال باللعان؟ ينفي أن
 كـصريح  هل اإلقرار مضمن: وقاعدته ؟ال أم ذلك له هل،  فقوالن يالعن أن فأراد،  ذلك

  .)3(فتأمله، م أعلم مل أين حيتج أنه إالّ كباراً؛ لكوم اللعان مينعه وهل ال؟ أم اإلقرار
، حبيضة استربأها مث، عليها النكاح عقد مث بامرأة زىن من عن رمحه اهللا وسئل ـ  7

  .ال؟ أم يفسخ فهل، ا دخل مث
 يف ألنـه  جيزئ؛ ال حبيضة واسترباؤه،  االسترباء مدة قعو العقد ألن يفسخ؛: فأجاب

   .أيضاً االسترباء مدة يف ا دخل فقد، ِحيض بثالث احلرائر
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. حائالً ال حامالً كانت إن حترم،  حترم ال،  حترم: أقوال أربعة بذلك؟ عليه حترم وهل
  .)1(املقدمات يف رشد ابن ذكرها، أصوب العكس: رشد ابن

 وإن،  بـه  يلحق فال حيضة قبل الذي الفاسد مائه من حتقق إنف النسب حلوق وأما
: يعرف وال،  األمر أشكل وإن،  شبهة ألنه به؛ حلق احليضة بعد اآلخر املاء هذا من أنه حتقق
  . )2(األخري الفراش هذا ألجل، به حلق اآلخر؟ من أو األول من هل

، جـوهر  وعقد وأسورة فضة خبالخل انعقد نكاح عن  رمحه اهللا وسئل ـ  8
 أو بالوسط فيه ويقضى النكاح يصح هل،  زنة وال قيمة غري من األشياء هذه وأمثال
 ذلـك  يف خيرج أم والبادية؟ احلاضرة عادة الختالف ،ال أم والثياب كالرقيق بالعادة
  .غريه مذهب على ال القاسم ابن مذهب على فيجوز، خالف

 مطلقة وأسورة خبالخل النكاح ماأ: اهللا أكرمكم: خطه من وكتب: نصه مبا فأجاب
 األشياء هذه ألن به؛ النكاح فيه انعقد الذي بالبلد اجلنس ذلك من بالوسط ذلك يف فيقضي
 النكاح فيه وقع الذي البلد ذلك رقيق من بالوسط يقضى كالرقيق،  البلد باختالف ختتلف

 فمن البلد يف والسودان احلُمران كان وإن،  فسودان سودان وإن،  فحمران حمران إن،  به
 بد وال،  هذا وسط من والنصف،  هذا وسط من فالنصف نوع يغلب مل فإن،  الغالب وسط
 العادة ألن العقد؛ حال املتعاقدان أم ما يتفسر به إذ،  العقد فيه وقع الذي البلد اعتبار من

 علـى  عرفال ويكون،  البلد بنقد الثمن يف السلم عقد مبهم يتفسر وكذا. كالشرط عندنا
 مـن  النكـاح  فيه وقع الذي بالبلد عليه املتزوج الشوار مبهم وكذلك. كالشرط مذهبنا
 فيهـا  وقع اليت الناحية فتراعى،  البوادي أهل عادة اختلفت إن وكذلك. بادية أو حاضرة
 النكاح مينع احلكم عبد وابن. املكارمة على مبنيا كان ملا التسامح ذا النكاح وخص، العقد
  .)3(املوفق واهللا، تقدم ملا وأبني أشهر واألول، كالبيع غرر من القدر هذا مع
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 مسيـا  مث، تفويض نكاح رجل من نكاحاً البكر ابنته على عقد رجل عن وسئل ـ  9
 قبل الزوجة فماتت،  ففعالَ،  تفويضاً ويرداه مسياه ما يسقط أن األب الزوج رغَّب مث،  صداقاً
  .رياث؟وامل الصداق يف احلكم ما، البناء

 انتقاهلما يصح وال، منه ويرث،  مسياه ما فيلزم الصداق وأما،  فريث املرياث أما: فقال
، يصطلحان اخلصمني يف منعوه وقد، جمهول إىل معلوم من انتقال ألنه تفويض؛ إىل تسمية من
 األب أن مسألتنا ففي وأيضاً. جيوز إنه: فيه قيل وإن،  للخصام ويعودان،  الصلح يفسخان مث
 إال حملجوره يفعل ال إذ له؛ سائغ غري وذلك،  رآها ملصلحة وال عوض بغري البنت حق سقطأ
  .)1(هذا؟ يف نظر وأي، نظراً يراه ما

 ال صـداقاً  يسميا ومل رجل من البكر ابنته زوج رجل عن رمحه اهللا وسئل ـ  10
 وال،  مـال  وال جلمال يزيدون ال،  متقررة معلومة ذلك يف عادم أن إال،  آجالً وال عاجالً

 فتأخذ،  كالتسمية املعتاد العرف ذلك هل البناء قبل تويف الرجل إن مث،  وفقر لقبح ينقصون
  .كالتسمية؟ ذلك يكون ال أو التركة من املتعارف املهر مجيع

 أن عادم يف واحد مقدار على بلدها أهل نساء صدقات كون من يلزم ال: اجلواب
 قبـل  الطالق يف ونصفُه،  املوت يف املعتاد مجيع للزوجة يكون حىت املسمى حكم يف يكون
 كان لو وألنه،  علمي يف خالف دون الفقهاء وأقوال والسنة الكتاب يدل هذا على. البناء

 تـسميته  عن مغنية العقد على الشهادة ولكانت،  الدخول عند تسمية إىل حيتج مل كاملسمى
، الزوج على للزوجة املعتاد املقدار يوجب كان التقدير ذلك على العقد ألن الدخول؛ عند
 دليـل  الدخول عند التسمية على البلد أهل اتفاق ويف،  إذاً الدخول عند للتسمية فائدة فال
 النقد مقدار يف ختتلف العادة كانت وإن. العادة مقتضى على العقد عند يعولوا مل أم) على(
 عنـد  املأخوذة واحلُلي الثياب أنواع يف ختتلف كانت أو،  الكالئ أجل مقدار يف أو الكالئ من
، والبهائم،  والديار واجلنات،  واألجنة  ويف،  اخلدم ويف،  اخلدم أصداق يف ختتلف كانت أو،  النقد
 فهـو ،  السوق أمثان على الصداق عدد بعض عن يؤخذ ما قيمة يف يزاد ما مقدار يف ختتلف أو

 ملـا ،  البكر والد أو منه الزوجة تنقص أو،  داملعتا على الزوجة يزيد قد الزوج وألن. وأبني أجلى
 مـن  تقـدم  ما ومع،  كله هذا مع كالتسمية أنه يتخيل فكيف،  الزوجني ولتكارم،  الوالد يرى

  .العلماء وأقوال والسنة الكتاب نصوص
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 الفـرض  عنـد  إليهـا  الرجوع الصدقات مقدار يف املتحدة العادة هذه فائدة،نعم
 وهذا: قوله من اإلشارة ألن حمالة؛ ال اللخمي مراد هذا. تقدم حسبما يفرض فيما والتشاح
 خيتلف الصداق إن: إلطالقه ومقيدة رمحه اهللا  مالك لقول راجعة،  ذكر ما آخر إىل،  يصح

 العادة أن على اللخمي كالم ومحل. هذا غري نظر بأدىن يفهم ال. الزوجني أحوال باختالف
 وهذا،  لفظه عليه دل ما خالف املسمى حكم يف يكون بالبلد الصداق مقدار يف احتدت إذا

 اخـتالف  على إال يتكلم مل رضي اهللا عنه   ومالك،  قطعا مالك لقول يرجع إمنا ألنه،  يصح
 موجبـاً  لكـان  احململ هذا على اللخمي قول محل فلو،  الزوجني أحوال باختالف الصداق
، يصح وهذا: قولهب وتفسريه تقييده سياق يف به جاء إمنا وهو،  مالك قول عن قوله النقطاع
  .يعقل ال ما وهذا

 احلكـم  على املسددين وسلط،  به وأفىت،  اخليال هذا اعتمد الطلبة بعض أن بلغين وقد
 مـن  إليه رفع من كلُّ به احلكم ينقض،  الصراح اخلطأ من ألنه عظيمة؛ مفسدة وهذه،  مبقتضاه
 مقابلة يف املذهب أهل غري ولبق وال،  املذهب أهل لبعض عليه عثر إن بشاذ عربة ال مث،  القضاة

 بـني  يقضي ال القاضي ألن عنده؛ راجح ملعارض به األخذ مالك ترك قد حبديث وال،  قدمناه ما
 وال،  املذهب بغري وال،  املذهب من بشاذ ال العمل صحبه مبا أو مالك مذهب مبشهور إال املالكية
، الـصواب  لظهـر  قلـيال  فيـه  النظر أمعن فلو. خيفى ال ما على،  منه ألرجح متروك حبديث

. اإلنـصاف  جادة ركب ملن خاف غري واضح وهذا،  سراب أنه ماء السراب ملتخيل والنكشف
  .)1(والسالم

 واشترى فكساها، عني صداق لزوجه بذمته كان زوج عن  رمحه اهللا وسئل ـ 11
، لـك  صـنعت  مبا صداقِك من أُقاصك: هلا فقال،  بصداقها طلبته سنني بعد مث،  حلياً هلا

  .الصداق من صنعته إمنا: فقال، الصداق من ال هبة هو: فقالت
 القـول : بـاق  وديين،  هبة هو بل: الغرمي وقال،  دين من هذا أن ادعى من مسألة: فقال

 الثـاين  النكاح مسألة هلذه واملناسب. للدين جمانساً كان إن سيما،  الدين من القضاء مدعي قول
 أن إال،  قولـه  فـالقول ،  علي لك الذي فرضِك من الزوج الوق،  هدية: فقالت ثوباً أعطاها إذا
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 هـذا  مثل يف الزوجني مساحمة والعادة. وانظره،  قوهلا فالقول،  ملثلها مثله يفرضه ال الثوب يكون
  .)1(بينهما

 منـه  ويطِعم العادة جري على اهلدية من ابنته يف الرجل يشترطه عما وسئل ـ  12
 ال؟ أم ذلك هلا هل،  ذلك طلبت سنتني وبقيت دخلت ملا مث،  لنفقته منه وحيبس،  زفافها عند
 يبقى احلجر حتت بقيت إذا وهل ال؟ أم مصاحلها يف أنفقه أو للناس أطعمه أنه يصدق وهل
  .حجره؟ حتت ألا يده؛ يف

، غريهـا  أو هديـة  من،  صداقها من فهو املرأة لويل يعطى ما كل: اهللا أعزه فأجاب
 بـه  جـرت  مما غريه أو طعام من مصاحلها يف أنفقه ما فكل لكذ تقرر وإذا،  ال أم شرطها
 بـني  هلـا  وصماً لكان ذلك يصنع مل لو وألنه الناس؛ عادة هو إذ فيه؛ عمله مضى العادة
 مـع ،  صداقها من وهو،  عرسها من الناس يطعم اليتيمة أن على نصوا أم ترون أال. أمثاهلا
 واألب. حقِّهـا  يف وصماً كان يصنع مل إن نهأل مباح؛ وهو،  الناس منه ويأكل،  حمجورة أا

، الثور ذحبت: يقول أن مثل، احلس يكذّبه أن إال، ام إن ميينه مع أطعم ما مقدار يف مصدق
 قـبض  مـا  مجيع أو،  اهلدية من شيء بيده بقي أنه بينة قامت فمىت،  وشبهه،  به حيرث وهو
 عليـه  الرجوع فلها،  أنفق مما كثرأ قبض الذي أن العادة شهدت أو،  أقر أو نكاحها ألجل
  .بالباقي

 بـصداق  واحدة كل ترجع: قالوا حيث،  الشغار مسألة من هذا ويؤخذ: الشيخ قال
، وبـالعكس ،  هلـذه  صداقاً كان الويل قبضه الذي البضع أن اعتربوا أم شك فال،  مثلها

  .أعلم اهللاو. هدية من قبض ما  البضع ِبِوزان  املثل صداق بضع كل القابض فأغرموا
 هـل ،  أوال تعديه انظر،  يده يف فيبقى احلجر حتت بقيت إذا األب يد يف بقاؤه وأما

  .)2(عليه يجب مل ال؟ أم أخرياً أمانته يسقط

 عقـد  يف ألنـه ، صداقها من وهو، لليتيمة يهدى طعام عن رمحه اهللا وسئل ـ  13
  .منه؟ يؤكل هل، النكاح

                                           
 (1) �7t6  (1/123ا�%ر ا���iL+39ا�.( 
 (2) �7t6  (140 ـ 1/139ا�%ر ا���iL+44ا� .(���C�7«: و-( jA$ @� « �&م ا&# أا�G'ه� أ�D آ
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 جيوز هل: قيل. أمثاهلا عند ا وصماً كان يؤكَل مل إن ألنه أكله؛ حالل أنه املنصوص: فقال
 قبـل  الطعام بيع ألنه جيوز؛ ال: قال القيمة؟ فيه وتؤخذ،  النكاح عقد يف الزوج على شرط ما بيع

 للزوجة املفروض بالطعام واعترض. عوض على خرج طعام وكل، والصلح اخللع طعام وكذا، قبضه
 أن إال،  فـرق  وال،  الناس استسهله وقد،  )1(نصاً فيه أر مل: فقال العوض؟ فيه تأخذ هل،  نفقتها يف

 وإمنـا ،  حـال  ثاين يف عليه جيب شيئا به تشتري ما أعطاها فكأنه،  وجوبه قبل هلا فرض إن: تقول
 جيزم مل. فتأمله. ومضى استقر فيما ال يأيت فيما جيوز هذا فعلى،  واستقر وجب فيما الربا من يتخوف

  )3(.)2(املذاكرة هوج على ذكره وإمنا، به
 بـه  فصنع، اهلدية من العادة به جرت ما فأخذ يتيمة عمه ابنة زوج رجل عن وسئل ـ  14

 بعد كان فلما،  بذلك ترض فلم،  عمها ابن دار من بعيداً خاهلا دار يف البنت وكانت،  داره يف طعاماً
 مل وحـدي  فكنت أنا اوأم. دارك يف طعاماً صنعت إمنا،  عرساً يل تصنع مل: له وقالت،  طلبته ذلك
  .خيرج ومل أحد علي يدخل

. لـسرورها  هو إمنا ذلك ألن املطلوبة؛ الصفة على يصنعه مل ألنه ذلك؛ يغرم: فقال
  .)4(املعىن هذا من اللخمي انظر

 فطلّقهـا ، أخوه تزوجها مث، فتويف رجل تزوجها امرأة عن  رمحه اهللا  وسئل ـ  15
 املال وانتقل،  الثاين مات حىت،  سنة ثالثني حنو كذل بعد فمكثت،  بينهما جرت مشاررة بعد
 املـدة  هذه سكت إمنا: وقالت،  األول امليت على بصداقها اآلن فقامت،  األباعد العصبة إىل

 من بنتاً عندهم تركت وكنت،  الثاين زوجي وأخوهم،  امليت إخوة أيدي يف املال بقاء ألجل
 الثـاين  مع تشاررت وكوا،  املدة طول وأ،  دعواها على معها تبقى قرينة هذا فهل،  األول
  .هلا؟ ضاع صداقها عقد أن مع، حقها وإسقاط، تصديقها عدم على قرينة

                                           
�@ أر WDً' �� أkg ا�5�ض )# ا�=5'م ا�+�9وض «: ~وC�ل ا�[C :» �7'ل ا�AL-+ـ'�� ���5<'(1) 

6BوE6�9 ا�D �� « %+.+� از�Aا )7'ض ا�E(و ،%P�7 وا~ p'JP فu� ،j7A() ��5$ن ا�*
و�# ا�<75% أن $J�ن ا�[T-=$ @� �7 )-�7، �': أ)-@ �7+ـ' �@ $� ��7 . وا&# j7>P) زا&# ا�+�ا

'WD..«�GD�7 :  اt1/142ا�%ر ا��. 
 (2)���C :»�& مEA$ @�..«6&�Bcا pkه T�'B ,7.$ �&ا&# أ pk7+-b إ��، �5-� �# ز$'دة  . �GDا

 .1/141ا�%ر ا���7t : ه'��
 (3) �7t6 ا�+ (142 ـ 1/141ا�%ر ا���iL45.( 
 (4) �7t6  (143 ـ 1/142ا�%ر ا���iL+46ا�.( 
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 بقاء العادة ألن قوهلا؛ على وأا،  حقّها يسقط ال أنه الظاهر بأن   اهللا أعزه  فأجاب
 يقطع ال سكوت وهذا،  ابنتها عندهم بقيت وقد سيما ال،  األحفاد يطلبها حىت،  الصدقات

. املثـل  بـصداق  يقضى الزوجية علمت وقد عقده ضاع وكونه. صداقها وهو،  ثابتاً حقاً
  .)1(والسالم

، عنـدي  شـيء  ال: هلا فقال، صداقي أعطين: زوجه له قالت رجل عن وسئل ـ  16
 خروجـك  فهو الدار هذه من الثور هذا خرج إن: هلا فقال،  مثنه وأعطين،  ثورك بع: له فقالت
 فيها له تكن مل أنه وذكر،  طلقة فيها له تقدمت وكانت،  مثنه وأعطاها باعه حىت هب تزل فلم. منها
  .ارجتاعها فأراد الطالق من عدد يف نية

، العصمة من اخلروج هو اليوم الناس لسان يف البيت من اخلروج،  اهللا أكرمكم: فأجاب
 فـال ،  الطالق أراد وقد سيما،  البتات فتبين،  خلع وال. بتات أو خبلع إال العصمة من خترج وال
  .)2(غريه زوجاً تتزوج حىت هذا على له حتل

 كـالم  زوجه وبني بينه جرى رجل يف املعىن هذا عن  رمحه اهللا  أيضا وسئل ـ  17
 هـو  دخوله: هلا فقال،  منه بد ال: له فقالت،  بيتاً يل يدخل ما واهللا: هلا فقال،  ولدها بسبب

 رضيت مث أياماً فبقيت،  به فخرجت ولدها تأخذ مث. ولدك أو أنا اختاري،  أنت خروجك
  .ال؟ أم ترجع فهل، وحدها وترجع، ولدها بترك

 أن بعـد  ولدك اختاري أو اختاريين: هلا قال الرجل أن ذكرمت ما صح إذا: فأجاب
 فهـو  ولـدها  فاختـارت ،  منه خروجك فهو البيت دخل إن: قوله بينهما احملاورة يف تقدم

 ال والعـصمة ،  العصمة إال اليوم الناس لسان يف به يراد ال يتالب من اخلروج ألن،  الثالث
 القـول  ذلك يكون لكن،  البيت الولد يدخل مل وإن،  الثالث أو باخللع إال البناء بعد تزول
 ولـدها  اختـارت  فإن،  الطالق ولدك اختاري أو اختاريين: بقوله أراد أنه على تدل قرينة

 مـن  والتمليك التخيري كتاب مسألة خبالف املسألة هذه يف ينوى وال. ثالثاً طالقاً صارت
 مـا  كالمه سياق من يتقدم مل إذا ينوى أنه أباك اختاري أو اختاريين: لزوجه قوله يف املدونة
 اختـاري  والتمليـك  التخيري مسألة يف يريد أن الحتمال،  املسألة هذه خبالف،  تدينه مينع

                                           
 (1) �7t6  (1/146ا�%ر ا���iL+49ا�.( 
 (2) �7t6  (1/154ا�%ر ا���iL+54ا�.( 
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 وبـاهللا . الطـالق  على تدل قرينة فيها تقدمت املسألة وهذه. سخطي اختاري أو،  رضائي
  .)1(التوفيق

 فأحلَّ، اآلن مشغول فإين، غد إىل اصرب: له فقال حاجة آخر من طلب رجل عن وسئل ـ  18
، طعامك على خوفاً إال حاجيت لتعطيين دارك إىل معي الذهاب من اآلن منعك ما: فقال،  فامتنع،  عليه
 احلالف جاء مدة بعد مث، سنة إىل داراً لك دخلت ال ،)2(»كْراِلغْ حرام«: الرببري بلسام قال مث
 قـد ،  معهـم  ادخل: للحالف وقال،  أضيافا الدار رب فدعا،  عليها احمللوف الدار قرب إىل

هلـا  كـان  حق يف لزوجيت بعتها قد منها بيت يف ادخل،  سنة دارك أدخل ال حلفت كنت 
 الـزوجني  بتقارر إال للزوجة لبيتا تصيري يثبت ومل،  دخل حىت حضر من به يزل فلم،  علي
  .إخراجها يف وال الزوجة إدخال يف له نية ال ميينه وحني، خاصة

: العريب باللسان الرجل كقول» كرالغ حرام«: الغماري بلسان الرجل قول: فأجاب
 أو الزوجة يدخلون احلالفون كان أو ذلك يف الزوجة إدخال نوى فإن حرام؛ أملك ما مجيع
 عـرف  يكـن  ومل نية له تكن مل وإن،  زوجته عليه حرمت الزوجة إال به نيريدو ال كانوا

 ألن حتـرم؛  فـال ،  هي إال اللفظ بذلك يعنون ال أم وال،  الزوجة إدخال عندهم احلالفني
 إذ ؛)3(الـرمحن  عبـد  ابن بكر أبو الشيخ أفىت وذا. األموال تملَك إمنا،  تملَك ال الزوجة
  .)4(القريوان إىل إشبيلية من  أملك ما مجيع مبسألة أعين ا كتب

 كبـار  وفـيهم ، بالدهم عن فاجنلوا، أعداؤهم قتلهم قوم عن  رمحه اهللا  وسئل ـ  19
 هلـم  جيوز فهل،  إياهم أعدائهم قتل من خيافون ملا األرض لتلك الرجوع من يئسوا وقد،  وصغار
 هـل  البيـع  جاز وإذا، هلااستغال على وال،  إليها الوصول على يقدرون ال إذ هناك؟ أرضهم بيع
  ال؟ أم منه هلم ويعوض األصاغر على يباع

                                           
 (1) �7t6  (155 ـ 1/154ا�%ر ا���iL+55ا�.( 
 (2)#L.اب أ&� ا��B �� 6+-Jح ا��� �bi7�. 
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: فقال،  ماله إىل والوصول اخلروج من املمنوع،  ظلم يف املسجون بيع مثل هذا: فقال
 علـى  جيـوز  كما األصاغر على جيوز باجلواز قلنا فإذا ال؟ أم جيوز هل أدري ال البيع هذا

  .)1(الغصب خيفة أو هلم عوضلي إما، للبيع احلاجة ثبتت إذا، األكابر

، )2(خرتيـرا  فيـه  رأى شهر بعد مث، ثوراً اشترى رجل عن  رمحه اهللا وسئل ـ  20
 ال: فقـالوا ، قدمياً كياً عليه فرأوا،  املعرفة أهل بعض رآه مث،  فكواه،  عنده حدث أنه فاعتقد
 أو ال؟ أم ذلـك  له هل،  به رده فأراد،  الثور هذا يف قدمي وهو،  للخرتير إال هذا مثل يكوى
رضا؟ إياه كيه يعد.  

 قيـل . املصراة حديث بدليل،  يضره ال حادث أنه ظنه مع إياه وكيه،  ذلك له: فقال
 فكذلك،  بالبيع الرضا على دليل ذلك،  عرا أو الدابة) 3(ودج إذا: اخليار كتاب يف إن: له

، حادث أنه ظننت: يقول اوهن،  يتأول ما عنده فليس هناك أما: فقال. املداواة جبامع بالعيب
  .)4(حلف ام إن: قال يرض؟ مل أنه حيلف فهل: له قيل، يل رد فال

 ألخيـه  فقـال ، يشيعونه أهله معه فخرج احلج يريد خرج رجل عن وسئل ـ  21
، منـه  اشتريته الذي الفدان عليه فاصرف ديناراً أربعني فالن لك دفع إن: العدول مبحضر
 الدراهم قبض إىل فأجابه،  الباقي األخ يقول ما ليتعرف عدال رجال فبعث بائعه بذلك فعرف
 مث،  البـائع  بذلك فوثق،  املذكور البائع يريد ما إال شيئا أفعل ال: فقال،  أخوه أمر كما منه
، الفدان وصرف الثمن قبض يف فطلبه،  البائع عليه فقام،  حيرثه بالفور الفدان إىل األخ عمد
 من ميكّن فهل،  اجلماعة قاضي إال الغائب على حيكم وال،  ئبغا الفدان ماِلك: وقال فامتنع
 والقيام للفدان حرثه يف يلزمه الذي وما ال؟ أم الغائب به أمر مبا البينة وقيام إقراره مع هذا
  .والسالم الزراعة؟ إبان يف

 إن،العـدول  مبحضر أخوه به أمر كما فالن على الفدان صرف األخ يلزم: فأجاب
 وإن،  العدول مبحضر بصرفه إياه أخيه ألمر،  قاض قضاء إىل تفتقر وال،  ديناراً أربعني له دفع

                                           
 (1) �7t6 (1/255ا�%ر ا���iL+84ا�.( 
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 قبـل  مـن  القضاء ألحكام املنصوب القاضي عند علموا مبا العدول شهد صرفه من امتنع
 ثقـة  عنـد  وأوقفها دينارا األربعني أحضر إذا فالن على الفدان بصرف وحكم،  السلطان
  .)1(والسالم. فالن وكتب. اجلماعة قاضي املذكور القاضي يكن مل وإن، للغائب

، بالباديـة  املوضع أهلُ عليه فاجتمع، ملصاحله أرض عليه حبس مسجد عن وسئل ـ  22
 كذلك وبقي،  م يؤم أن على حيرثه األرض تلك سدس له فاقتطعوا،  لإلمامة ارتضوه رجالً فقدموا
 الفوائـد  ويقـبض ،  الكـراء  يعقد رضاأل باقي على ويقوم يؤم مكانه ابنه قام مث،  مات حىت مدة

  .ذلك؟ له يسوغ فهل، لنفسه حيرثه األرض من السدس ويأخذ، املسجد مصاحل يف ويصرفها
 إليها انضمت إن االبن وإمامة،  اخلالف من فيها ما معلوم اإلمامة على اإلجارة: فقال

، مضى عليف ما مثل فعلوا أو السلطان حبضرة عقدوا إن هؤالء ولكن،  فتسوغ خدمة زيادة
 أو،  األحكـام  ميهل أو،  تناوله يعسر لكن،  كان أو سلطان ال كان وإن،  يأيت ما إليه ويرفع
، تقـدم  ما على اإلجارة أخذ صح هذا صح فإذا. ألنفسهم ويعقدون،  إليه يرفع فال،  جيور
 غري أرض كراء يف نقد فهو،  مقبوضة ومنافعها مأمونة غري األرض أن اإلجارة هذه يف لكن

 ال أـا  تـرى  أال،  األمري كدار وهي الكراء معىن على جتري ال: له قيل. يصح الف مأمونة
 األمري دار كانت وإن،  سكناها فله يعمل سنة أو شهر كل املعىن ألن: قال. أجل إىل حتتاج
  .)2(فرق؟ بينهما هل، االرتزاق معىن على

  الئحة بأمساء املصادر واملراجع املعتمدة
ـ 1041ت(أمحد بن حممد املقري التلمساين     . عياضأزهار الرياض يف أخبار     ـ   طبـع اللجنـة   ). هـ

، املشتركة لنشر التراث اإلسالمي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة            
 .م1978هـ ـ 1398

طيـب القـسنطيين   بن اخلشرف الطالب يف أسىن املطالب ال    : يف ثالثة كتب  ،  ألف سنة من الوفيات   ـ  
ولقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائـد البـن         ،  )هـ914ت(ووفيات الونشريسي   ،  )هـ809ت(

مطبوعات دار املغرب للتأليف والترمجة والنـشر ـ   . حممد حجي: حتقيق). هـ1025ت(القاضي 
 .م1976 ـ 1396، الرباط

                                           
 (1) �7t324 ـ 1/323ا�%ر ا��) L+6 ا��i106.( 
 (2) �7t6  (1/390ا�%ر ا���iL+133ا�.( 
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ـ 1315ت(أبو العباس أمحد بن خالـد الناصـري       . االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى    ـ   ). هـ
 .هـ1954ط ، دار الكتاب ـ الدار البيضاء. جعفر الناصري وحممد الناصري: حتقيق

أبو الوفاء إبراهيم بن حممد بن فرحون املـالكي         . تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام      ـ  
سنة ، 1ط، مصورة عن املطبعة العامرة الشرفية مبصر، دار الكتب العلمية ـ بريوت ). هـ799ت(

 .هـ1301

، دار الكتاب اللبناين ـ بـريوت  . عبد اهلادي التازي. املسجد واجلامعة مبدينة فاس: جامع القروينيـ 
  .م1/1972ط
دون (دار الفكـر    . )هـ1360ت(حممد بن حممد خملوف     . شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية     ـ  

  ).تاريخ
 حممـد بـن فرحـون املـالكي         أبو الوفاء إبراهيم بـن    . الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب     ـ  
  .م1996هـ ـ 1/1417دار الكتب العلمية ـ بريوت ط ). هـ799ت(
أبو العباس أمحد بن حييي     . املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب         ـ  

، دار الغرب اإلسالمي  . خرجه جمموعة من الفقهاء بإشراف حممد حجي      ). هـ914ت(الونشريسي  
 .م1981هـ ـ 1401ط ، ر وزارة األوقاف املغربيةنش

  ).ت.د(دار الدعوة ، جممع اللغة العربية. أخرجه مجاعة من العلماء. املعجم الوسيطـ 
مكتبة ). هـ1376ت(حممد بن احلسن احلجوي الثعاليب      . الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي     ـ  

  .هـ1396/ 1ط ، دار التراث ـ القاهرة
األسـتاذ  : باعتناء). هـ807ت(أبو الوليد إمساعيل بن األمحر      . سرين يف دولة بين مِرين    روضة الن ـ  

 .م1962هـ ـ 1382ط ، املطبعة املالكية ـ الرباط. عبد الوهاب بنمنصور

أمحـد ابـن القاضـي املكناسـي        . جذوة االقتباس يف ِذكْر من حلّ من األعـالم مدينـة فـاس            ـ  
 .م1974ط ،  والوراقة ـ الرباطدار منصور للطباعة). هـ1025ت(

مكتبة الثقافـة   . علي عمر : حتقيق). هـ1036ت(أمحد بابا التنبكيت    . نيل االبتهاج بتطريز الديباج   ـ  
 .م2004هـ ـ 1/1423ط . الدينية ـ القاهرة

هــ ـ   1387، املطبعة امللكيـة ـ الربـاط   . علي اجلزنائي. جىن زهرة اآلس يف بناء مدينة فاسـ 
 .م1967

حممد بن جعفر الكتـاين  .  األنفاس وحمادثة األكياس مبن أقرب من العلماء والصلحاء مبدينة فاس       سلوةـ  
 .الطبعة احلجرية). هـ1345ت(

أبو العباس أمحد بـن حممـد املكناسـي الـشهري بـابن القاضـي               . درة احلجال يف أمساء الرجال    ـ  
 .واملكتبة العتيقة ـ تونس، ةدار التراث ـ القاهر. حتقيق حممد األمحدي أبو النور). هـ1025ت(
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أمحد بـن حممـد     . نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن اخلطيب           ـ  
ط . مطبعة السعادة ـ مصر . حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق). هـ1041ت(املَقَّري التلمساين 

 .م1949هـ ـ 1/1369

حممـد  : حتقيق). هـ808ت(عبد الرمحن ابن خلدون     . التعريف بابن خلدون يف رحلته غربا شرقا      ـ  
 .م1951هـ ـ 1370ط . جلنة التأليف والترمجة والنشر ـ القاهرة. بن تاويت الطنجي

مكتبة اخلاجني ـ  . حممد عبد اهللا عنان: حتقيق. لسان الدين ابن اخلطيب. اإلحاطة يف أخبار غرناطةـ 
 .م1973هـ ـ 1393/ 2ط . القاهرة

كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم            (لدون  تاريخ ابن خ  ـ  
هـ ـ  2/1408ط ، دار الفكر). هـ808ت(عبد الرمحن ابن خلدون ). من ذوي السلطان األكرب

 .م1959، وطبعة دار الكتاب اللبناين، م1988

عبـد  . الل القرن العاشر اهلجـري    احلياة السياسية واالجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها خ      ـ  
 .م1982هـ ـ 1402، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب. القادر العافية

حممـد بـن عـسكر احلـسين      . دوحة الناشر حملاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العاشـر          ـ  
هـ ـ  1396ط ، طدار املغرب للتأليف والترمجة والنشر ـ الربا . حممد حجي: حتقيق. الشفشاوين
 .م1976

ط . دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت    ). هـ660ت(حممد بن أيب بكر الرازي . خمتار الصحاحـ 
 .م1986هـ ـ 1406

دراسـة  ). هـ903ت(إبراهيم بن هالل السجلماسي     . الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري      ـ  
يل دكتوراه الدولـة مـن كليـة        أطروحة بإشراف الدكتور مجيل مبارك لن     . مبارك رخيص : وحتقيق

 .م2003 ـ 2002/ هـ1424 ـ 1423سنة ، جامعة القرويني، الشريعة بأكادير

مقوماا البنائية ومدارسها األدائية إىل اية القرن       : قراءة نافع عند املغاربة من رواية أيب سعيد ورش        ـ  
ن اإلسـالمية ـ اململكـة    منشورات وزارة األوقاف والشؤو. عبد اهلادي محيتو.د. العاشر اهلجري

 .م2003هـ ـ 1424، املغربية

هـ ـ  1427، دار الفكر ـ بريوت ). هـ808ت(عبد الرمحن ابن خلدون . مقدمة ابن خلدونـ 
 .م2007

دعـوة  . عبد القادر العافية). هـ1150 ـ  1097(العالمة األديب أبو احلسن مصباح الزرويلي ـ 
  .21السنة ، 1العدد ، املغرب، احلق
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ضمن كتاب ألف سـنة مـن       ،  )هـ1025ت(البن القاضي   ،   من لفاظة حقق الفوائد    الفرائدلقط  ـ  
 ـ  1396، مطبوعات دار املغرب للتأليف والترمجة والنشر ـ الرباط . حممد حجي: حتقيق، الوفيات
  .م1976

جملس دائـرة املعـارف     ). هـ852ت(ابن حجر العسقالين    ،  الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة     ـ  
  . م1972هـ ـ 1392ط ، عثمانية باهلندال
دار ،  )هـ902ت(مشس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوي        ،  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع    ـ  

  ).ت.د(احلياة ـ بريوت 
  .املكتبة العلمية ـ بريوت، )هـ911ت(جلالل الدين السيوطي ، ظم العقيان يف أعيان األعياننـ 
أمحد . للدردير،  الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك       حاشية الصاوي امش الشرح     ـ  

  .دار املعارف ـ القاهرة. بن حممد الصاوي املالكي
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وتربيز علمائهما فيها ، نوازل والواقعات فيهماخيتص مذهبا مالك وأيب حنيفة بأمهية ال    
  .وتفننهم يف علومها وحتققهم بطرائقها وكثرة ما ألفوا منها

وما أنتجه درسها الفقهـي     ،  وتراث النوازل والفتاوى يف هذين املذهبني واسع غزير       
، اطمن قواعد وطرائق وسوابق يصنفهما سباقني جمليني يف الفقه العملي والتطبيقي وحتقيق املن

  .مسايرة حلركة اإلنسان وحال ملشكالت اتمعات اليت هيمنا عليها تارخييا
وأهم مظهر هلذه األمهية يف هذين املذهبني هو أن النوازل والفتـاوى والواقعـات              
، ونوازل األحكام مل تبق على هامش االشتغال الفقهي فيهما كما توحي بذلك هذه العناوين             

بواب جزءا من مصادرمها وركنا من الكتب املعتمـدة يف          بل أصبحت املصنفات يف هذه األ     
  .الفقه درسا وتأليفا وإفتاء ونظرا

نص الفقهاء  وإذا كان الدارسون املالكية يعرفون من مصادر مذهبهم كتبا يف النوازل            
كمسائل ابن رشد والدر النثري للهاليل ونوازلـه        ،  املتأخرون على اعتمادها يف الفتوى والقضاء     

إذ ،  فإن مذهب أيب حنيفة كان أبرز اعتمادا واعتبارا لكتب النوازل         ،  عرب للونشريسي واملعيار امل 
وقد نـص   ،  إن الواقعات والفتاوى هي ثالث مصادر األصلية بعد رواية األصل وكتب النوادر           

وجمموع النـوازل واحلـوادث والواقعـات       ،  األئمة على اعتماد نوازل أيب الليث السمرقندي      
ـ واقــــ وال،والواقعات للنـاطفي  ،  ن عيسى الكشي  وسى ب ــد بن م  ــألمح عات ــ

  للصدر  الشهيد،

  )1(كفتاوى قاضيخان وغريه، ناهيك عن فتاوى املتأخرين

                                           
وأول آ(��'ب T��+B ���� �(��'واه@ �7+��' &-����' آ(��'ب ا�����ازل ����7�9 أ&��� ا�-q��7  ((: ��C'ل ا&��# )'&��%$# )1(

ا��C�+L%ي، �@ T+B ا�+['$� &5% آ(<' أA� ،�g+�ع ا���ازل وا��ا�5C'ت �-��'�9Y، وا��ا�5C'ت      
E��7+)� ���7~ 6��=-)*� 42'Lة، آ+��' ���� �(��'وى �-W��W%ر ا���[78%، ���@ ذآ��� ا�+(���giون ه��pk ا�+��

g �S'C'ن وا�*6N و~�7ه+'، آ+' �� آ('ب ا�-.�S�� R7 ا��%$# ا���Du� ،�L�g�L ذآ��          
45� '� @5Dادر �@ ا�9('وى و�ل أو� �@ ا���Nc42 ا'L�((.  
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واعتماد النوازل مصادر للمذهب عند احلنفية واملالكية ال نعثر عليـه يف مـذهيب              
ول القـضاء   رغم ما أسهما به من مؤلفات قواعد الفتوى وأص        ،  الشافعي وأمحد رمحهما اهللا   

واألحكام السلطانية وأدب   ،  كأدب املفيت البن الصالح   ،  املعتمدة يف املذاهب الفقهية قاطبة    
فال وجود فيما نعلـم لكتـب النـوازل         ،  وكإعالم املوقعني البن القيم   ،  القضاء للماوردي 

  .كمصادر للمذهب عند الشافعية وال احلنابلة
إذ سبق احلنفية واملالكيـة     ،  فسري هذا التميز  وميكننا تاريخ الفقه من تعليل هذه الظاهرة وت       
وقد عرب ابن حزم عن ، وانتشرت بني أهلها، غريمها من املذاهب يف قيادة اتمعات اليت سادت فيها

 أيب مـذهب : والسلطان بالرياسة أمرمها بدء يف انتشرا مذهبان((: هذا تعبريا نوقش فيه عندما قال     
   ،)1())ســـلدـــباألن عندنا مالك  ومذهب..حنيفة

                                           
  .ط )'�@ ا�J(j، د.��1/17ح ��G��6 ر�@ ا�+A� #+S #$%&'( #&� �)9+�)6 ر�'2-� 

6�97�P،   أ&��  ��kهj : وا��L-='ن  &'��$'��6  أ��ه+' &%ء �� اD([�ا �kه<'ن((: # EPم  ا& b+'م C�ل  )1(
�Du� '+� ا��3'ء و�� �أ& <��$ sD'ا��3'ة آ #� �->C  #��  ,W�Cإ��,  ا�+�[�ق  أ  ,W�C4  أ�+( 

 &'u�� ،_�%�Dcن   )��%k+�  {��'�  'Dه<��، و��kهj    وا�+�(�L<7#  أ�N.'&�  إّ� $����  � إ��J� ،67�$'ن 
 ���  �C'ضٍ  $-��  � ا���3'ة، وآ�'ن    ���  ا����ل  ��<��ل  ا��L-='ن  )��%  ���7J'ً  آ�'ن  $.�7,  &�#  $.7,
د أC='ر&  _�%�Dcإّ� ا  �bر�و�   &+�[ ،p�7'ر)gإّ� $�[�7  وا  �&'.�Ni&  #��ه<��،   )-�,  آ�'ن  وk�

 $�4  ��@  $.�7,  أن &��، )-�,    أ~�ا8�S@  &-��غ  $��B�ن  ��'  )-, ا�%Ci� ،'7D<-�ا  إ�, ��اع وا��'س
�(� �� %ًازا2 ذ�} إ��7، وآ'ن  أB'ب RّC، و�  3C'ءB  ً'7(ل إ�, )�%ه@، ودا�>C �$8@ رأ$%�(( ،
,8)Dا.     j�7=ا� m9D 2/10           R�=*ي ��� ا�E�$��+4 ا���D %�C2/333، و     ��bم، و)<'رE�P #�&6 ا��'�� 
ا�g(� &�7.7,   ) ا�+�3�b, : �� ا�+=<�)6..( وآC '+� {�k'م &'Dc%�_ ا�.J@ ا��&�3   ((: ه�'ك

،�L�%Dc�7 اt7, &# آ.$ #& ..      =    
��$'�6 وا�.��p�7~ �-�$ @� '� 6، و)'دت ا�9(7' إ��7، واD(�8, ا��L-='ن وا�5'��6 إ��,        ��'ل �# ا    =

&'&�، �-@ $�-% �� �'�2 أ)+'ل اC _�%Dc'ض إ� &��u'ر�b وا)(�'W�� ،��2'روا )-�, رأي �'��}       
          #+Pز$'د &�# )<�% ا��� _�%Dcا �-gأد {�'� jهk� آ'ن %Cوزا)�، وcا )-, رأي ا�D'5%�' آ&

وه�kا  ، ))<=�ن C<4 $.7, &# $.7, وه�� أول ��# أدk�� 4�gهj �'��} ا�Dc%�_           ا�kي $�'ل �� �   
ا��أي ��8+' $(�'رب �P '� T� T%ث b'ر$*'، وإن آ'ن �w�5& ��7 ا�(L�5> ��� ا�(5-4�7، وأ��'                
                 4��D وذ، إذk]6 ��� ا��53> وا���$'�� _�%�Dc'& {��'� jهk�� ر']�)D4 &�� ا�+�%��� ��# ا-( '�

        {�'� jهk� �9دb j>� #( 6-��� 6$'JP ل'C ،_�%Dc'& :))s-C :@-� @� �9$   ا��'�C ،_�%Dc'& :
@� #J$ _�%Dc'& 4Cه��8'  ����  أ  #�Jو�  �o'��b  6�7    ( ا��9$��'نJ�'+'ً ) أي ا�.�6�79 وا����ي  &�7#  $%�$ 

 ا�+�C ،{��'� : #��  6��$%'��ا  : ا�J��6، ��'ل �#: C ،697�P'��ا أ&� آ'ن أ$# �#: �8@ ��'ل،  ا�L-='ن
 ���  $�J�ن  أن أj�P  �: و�C'ل  6�97�P  أ&��  أ�N.'ب  &�guاج ��$i� ،'�79J  ا��A8ة دار )'�@: C'ل

�-+(  s5+ه<'ن، و�k� pk6 ه$'J.ة �# ا�%( #� �$']�  _�%�Dcا�(�'��7@ ص  ))ا #L�Pص:  أ :
م k�� �953�$وذT�7+B #�( p ا��وا$�'ت، ���k} ��@ $��5ج )-��7 ا�+nر�g�ن و��@              76�Jا ا�kوه ،

� رأي )��7'ض ا���kي )-�����9b 4د  $��t� @��8� T+L-���، وا�+�����6 ا�5-+6��7 اcدق )���% ا�+��nر7g# ه��  
وأ�' ((: �kهi& _�%Dc'& {�'� j��$#، أP%ه+' $5�د إ�, ا�5-+'ء وا��g $5�د إ�, ا�.J'م، C'ل    

أه4 اJ� ،_�%Dc'ن رأk�� @8$ �(.s )-, رأي اcوزا)��، إ��, أن ر4�P إ��, �'��} ز$�'د &�#         
+��، وأ&�'D�ا   )<% ا��P+# و�C)�س &�# ا�5<�'س وا���'زي &�# 7�C_، و��# &�5%ه@، ��A'ؤوا &5-           

�-�'س �3-�، واC(%اء اc�6 &� ��5ف ��P، ودرس �kه<�، إ�, أن أk�g أ���7 ا�Dc%�_ إذ ذاك                  
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وهو يقصد اعتماد اخللفاء من بين العباس باملشرق لرأي أهل العراق وبين أمية باألنـدلس               
  .لرأي املدنيني

فهذا التعـبري أدق وال يـرد عليـه    ، مذهبان انتشرا بالقضاء والنوازل  : وحنن نقول 
  .رمحه اهللاالعتراض الوارد على عبارة ابن حزم 
  ة الفقهية املالكيةموقع مؤلفات النوازل يف املكتب

، يهيمن الفقه اإلسالمي على حياة املكلفني وواقعهم كما هو معروف من تعريفه
وتندرج فيه مجيع اخلطط وجماالت النشاط االجتماعي املتوقف على املشروعية الدينية           

والتـصرفات  ،  كما يشمل الفقه بتعريفه ظواهر األفعال وبواطنها      ،  شكال وموضوعا 
العلم باألحكـام   ((هذا هو مصداق الفقه يف تعريفه بأنه        ،  ملضمرةاحلسية والقناعات ا  

  .))الشرعية املقتبس من أدلتها التفصيلية
واحنـسار الفوضـى    ،  ومنذ أن رحم اهللا األمة اإلسالمية باملذاهب الفقهية املشهورة        

اتسع العلماء يف خدمـة الفقـه   ، التشريعية اليت كانت دد مستقبل الناس يف عهد السلف   
لتـصور  ،  واستقلت بالتدريج علوم الفقه وفنونه وختصصت     ،  بت مواردهم وعنايام  وتشع

للدارس مقدار العمق الذي حصل يف التشريع اإلسالمي والتوسع الذي حصل يف العمـران        
وتصور مبوازاة ذلك التطور احلاصل يف أساليب النظر العقلي         ،  واحلياة االجتماعية للمسلمني  
  .املنهجية التشريعيةوقواعد االستنباط واكتمال 

منـهم  ،  وقد حاول عدد من املتأخرين التعرض لعلوم الفقه بالتصنيف والتعريـف          
كل عرفها وقـسمها حـسبما      ،  )1( وابن خلدون وحاجي خليفة    )2( والزركشي )1(النووي

  .ترجح له أنه مسة بارزة يف املؤلفات الفقهية

                                           
ه['م &# )<% ا��P+# &�# �5'و$�6 &�# ه�['م &�# )<�% ا�+-�} &�# ���وان ا���'س E)�'�& '�57+Bام                      

  .j7b�b 1/27 ا�+%ارك )) )-k��7هj �'�}، و�7N ا��3'ء وا�9(7'
:  ������8'ا�9�W����� ������9'ت إن��%�����6 ا�+A+�����ع ������ح ا�+k����8ب ������ ) 676ت( ����C'ل ا�������وي )1(

  .»..�<L�Y'ت و�*(�Wات و�(��='ت..«
 ـ &��'ء   3 ـ ا�T�+A وا���9ق،    2 ـ أJP'م ا�.�ادث  1: )-�م ا���9 آ+' )%ده' ا�Eرآ[� )[�ة ه� )2(

  42'L�+ت    4ا�'�Pز    7 ـ ا�++(.��'ت    6 ـ ا�+�'�=�'ت    5 ـ ا�+='ر'���cـ �6���5    9 ـ ا�.4�7    8 ـ ا 
  .71 ـ 70 ـ 69: ا�+�t�ر �� ا���ا)% �-Eرآ[� ص. R ـ �6��5 ا�3�ا&10. ا��cاد
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ريفا بكل قسم منها مل أقـف  وتع،  إال أن تقسيما شامال لعلوم الفقه مستوعبا ألشتاا       
ولعل السر وراء هذا اكتفاؤهم بتعريف الفقه واستغناؤهم به عن تتبع فروع            ،  عليه إىل اآلن  
  .وتداخل هذه الفنون وتصعب فصل بعضها عن بعض من جهة أخرى، علومه من جهة

فبـذلك  ،  وموقع علم النوازل ضمنها   ،  لكنا نرى الداعي ملحا إلعادة تصنيف علوم الفقه       
كما ميكن  ،  وتفسري العوارض اليت ومسته   ،  در على فهم الفقه والتأريخ الصحيح ملذاهبه ومدارسه       يقت

ومتحيص ما سلف من أحكام للدارسني عن املنهجية        ،  التعامل مع مصادره بطريقة صحيحة وسليمة     
  .الفقهية عموما

داللة عليه قـوة    إننا يف الفقه املالكي نتعامل مع فنون وعلوم فقهية كثرية ختتلف بينها يف ال             
  .وتتفاوت يف أمهيتها حسب اال الذي يتعلق ا، وضعفا

  : وهذه العلوم تتصنف ثالث جمموعات
  : وتضم:  ـ متون املذهب وما تركب عليها من شروح وجهود1

ـ  األمسعة واجلوابات اليت نقلت عن اإلمام مالك ومجعها تالميذه فمن بعدهم   . أ 
وهي اليت غـدت  ، املذهبملتوسطات اجلامعة ألحكام ب ـ املختصرات واملبسوطات وا 

  ". متون املذهب": تعرف باسم
ج ـ ما تركب على هذه املتون من الشروح واالختصارات واحلواشـي والطـرر    

وفيها كثرت مسائله بـالتخريج والتأويـل       ،  وهي اليت امتد فيها املذهب وتوسع     ،  والتعاليق
 ألـف   40هب مالك الذي كان يضم حوايل       وهلذا فال عجب أن مذ    ،  والقياس واالستقراء 

  . ألف مسألة منطوقة يف خمتصر الشيخ خليل100مسألة يف املدونة أصبح يشمل حوايل 
  
  
  
  : وهي تضم األقسام التالية،  ـ علوم احلجة واالستدالل والتأصيل2

  أ ـ أحكام القرآن

                                           
  g �B'P-697   )-�م ا���9 آ+' )%ده'      )1(�D      5'دةL9('ح ا��� jP'N pش آ<�ي زاد'Y #( 1:  ه�� 

    T2ا��[�ا @�JP @�-( وى    2ـ'�)ت     4 ـ )-�@ ا���3'ء    3 ـ )-�@ ا�9ALـ )-�@   5 ـ )-�@ ا��[�وط وا�� 
w2ن  ا��9ا��G1/17آ[> ا�.  
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  .وشروحها الفقهية، )1(ب ـ متون احلديث الفقهية
  .)2(ريقة الفقهاءج ـ أصول الفقه على ط

  .د ـ القواعد الفقهية والكليات واألشباه والنظائر والفروق
  .هـ الردود على املذاهب األخرى

  و ـ مسائل اخلالف
ز ـ االنتصار واحلجة والذب عن املذهب وفـضائل اإلمـام ومناقبـه وحماسـن      

  .)3(الشريعة
  : وتشمل العلوم التالية،  ـ علوم اإلفتاء والفقه العملي3

  النوازل أ ـ 
  ب ـ مسائل األحكام 

  ج ـ أصول الفتوى ومناهج األقضية

                                           
)1(            ،#�Lب ا���'.��Nوأ @-L���ب ا�<*��'ري و'��)Jآ T���ا�Aا� j��)ا�6��78�9 آ q$%��.ن ا����)+& %W���D

وا�+����Yت آ+�u��Y �'���}، وآ(��j ا��JPc'م آ��JPi'م )<��% ا�.��X ا����<7-�، و)+��%ة ا��JPc'م           
�-+�%����، ���� 4��t� 4g%��b � #7��P ا�+��7D'L% وا�+��B�*)L'ت ���� ه��kا ا�<��'ب، وآ(��j ا�+(���ن       

   >b @� 678، وإن�� j)67 ه� آt$%.ا� t� %Ab اk84 ا�[�وح، و�t� 67>هk+�2 ا�'W*ز �87' ا��
��و6�7J�'� 'P �5+�%ة ا�JPc'م �-.�'�| )<�% ا����� ا�+�%��� ا�A+�')7-� ا�.�<-��، آ�[�ح ا&�#                    

  .دX7C ا�75% وا&# ا�9'آ�D'8 وا&# ��زوق ا�A% و~�7ه@
��# ���وع   آ(j أN�ل ا��b ��9(+�� �5-��م ا�W�� q�7P #�� ���9%ره'، إذ إن ا���ا)�% ��L(��أة                      )2(

ا�+kاهj، و�k8ا �uن �W'در اNc�ل �k� 4Jهp�7~ #( <-)*b j �� ا�5+�م، )-, أن ه�'ك 
�# �<'q�P ��� ا�Nc�ل ��gi�ذة �<'���ة ��# ا���9وع، آL�� j�-~i'42 ا�B(�8'د وا�(�5'رض              
وا�(�m7B، و)%د �# �L'42 اJPc'م وآ5%د �# �L'42 ا��7'س ا�(� 5b% �[(�آ6 &7# اNc�ل          

 kف ا���ي $���5)ض �.+'L��� 6��$'42 ا�+��kاهw���D #��� j ا�*��W@، إ��S'�6 إ���, أن     و(-��@ ا�*��
W�g�ص  (ا�+'�67J )-, ا�*W�ص $%رB�ن ا���ا)% اNc��67 ��� ا���9وع �(5-4�7 ا�*�ف          

   T&'Lدس وا�'Lم ا����9، أ��' ��#                   )أه4 ا���ن ا���-( #�� ل��Ncا '�D�>)(�7'ت اt7.ا� pkه� #+� ،
 اNc�ل � ا�J5_، و�q7P      6��$�=& 'D%7C {�k ا�D<�'ء وا�(b '$�G�� ،_�i(�i_ ا��9وع )-,      

، أ�' �Y$�6 ا�+(J-+7#، �+'2-6 إ��, ا�(�A$�%، وه��     ))+�م ا�8�9'ء � Wg�ص ا�.�679    (ا�8�9'ء  
  .�' اD(�%p &[%ة ا&# ا�C �� �D'5+L�اTY اcد�6 إذ ا)(<� أن ا�+(J-+7# أjD'B )# ا���9 وأه-�

ا�.c 6�Aن &w�5 ا�+�79�n# أ�9�ه�' �W�Dة      إD+' أدر��B' �.'��# ا��[�$65 ��� آ(�j ا�(47�Ni و              )3(
  @8��� ،jهk+-�         وان��� �5%ي أ&�Lا�� #�& ��N'5ا�+-�} &�# ا� %�>(  �L��%Dcا)ل  ) 330 ـ  276'�C

وأ�> �� �WDة �kهb {�'� j�ا�7> آ�7tة، ��8' آ('ب ا�kر$65 إ�, )-@ ا�[�$65،         «: )7'ض
      ��(cب ا���%�42 وا'��)77#، وآD%��+ل ا����Nل  وآ(��'ب ا���%�42 وا�<���اه7# )-��, أ���Nم )-��, أ

j�7b�b   » وآ(�'ب ا���د )-�, ��# أ��JD )-�, �'��} ا�5+�4 &+�' رواp                  .. اJPc'م، آ('ب ا�)(+�'د   
  .6/145ا�+%ارك 
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  د ـ الوثائق والشروط
  .هـ السياسة الشرعية

  .و ـ احلسبة وأحكام السوق
كاملناسـك والبيـوع   : ز ـ األجزاء واملسائل الفقهية والنوازل يف قضايا مفـردة  

  .إخل..والتوقيت والفرائض
فترق يف عدة أمور أصولية يف طريقة االشتغال        وأنت إذا تأملت هذه اموعات وجدا ت      

وأما طريقة شـرحها  ، فاملتون وما عليها باا النقل وصحة التوثيق باألساس،  يف كل جمموعة منها   
وهو مدلول الطريقـة  ، والتخريج عليها وتدريسها فتعتمد قواعد األلفاظ وحتقيق بواطن األبواب  

  .)1( من وجود االصطالح العراقي معهاالقروية اليت هيمنت على مذهب مالك بعد فترة
إذ تعتمـد   ،  فطريقتها هي طريقة اتهدين   ،  وأما علوم النظر الفقهي واحلجة واالستدالل     

واالستقراء كمـا يف    ،  حجج الشريعة وقواعد األصول كما يف أحكام القرآن وشروح احلديث         
ملذاهب األخرى ومسائل   وتصحيح املسائل كما يف الردود على ا      ،  أصول الفقه والقواعد الفقهية   

  .والتوسع يف املعاين واألدلة كما يف كتب الذب عن املذهب ومسائل اخلالف، اخلالف
فباا هو حتقيق املناط وإجابة السائلني وحـل مـشاكل          ،  أما علوم الفتوى والعمل   

ولذلك فهي تعتمد متون    ،  وتدبري الناس  بالشريعة كما يقول اإلمام املازري       ،  الوقت بالفتوى 
كما يف السياسة   (وتعول على االختيار والتخريج بناء على املصاحل املرسلة         ،  ذهب أساسا امل

 )ما جرى به العمـل    (وعلى العرف وما سبق به عمل املفتني والقضاة         ،  )الشرعية واحلسبة 
كمـا يف   ،  وعلى رصد ما يرمي به الوقت من حادثات       ،  وذلك يف النوازل ومسائل األحكام    

وأجاب العلماء فيها يقظة وحترزا من أن       ،  ليف فيها يف املذهب املالكي    األجزاء اليت كثر التأ   
  .ختلو واقعة من حكم هللا تعاىل فيها

                                           
)1(  �Bا�Bل ا��'C :))   ا: )�8@  وآ'ن �-�%�'ء �Sن        ر'P=�N6 ا�Dر$_ ا�+%و%�b ���  :  ح=�Nا

   ���c'6 آ��D42 ا�+%و'L��� @8.-=W�� ���� ا�5-��B ه�4 ا����5اقi� ،وي���C ح=��Nوا ��Cس، )�ا'
و&��ا )-W� '87�ل ا�+�kهc'& jد��6 وا���7'س، و��@ �B�5$�ا )-�, ا�J(�'ب &(�m7.W ا��وا$�'ت                
و��'C[6 ا9�c'ظ، ودأ&8@ ا��W% إ�, إ��اد ا�+L'42 وb.�$� ا�%�42 )-, ر�@ ا��A%�77# وأه�4            

  #77��Ncا #� �Gا�� .                '�� X�7�.bب و'�)Jأ��9'ظ ا� #�( q�.>ا� �ح ا����وي، ��8=�Nوأ��' ا�
 ��%���6 ����'هK ا�(.���B�-� 47Wا���B، )).. &���اY# اc&���اب وm7.W��b ا��وا$��'تاP(���ت )-���7

  .3/22أزه'ر ا��$'ض و
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ومعىن االجتهاد فيها واالستبحار يف مسائلها      ،  وتتسم علوم العمل بأا علوم مذهبية     
 بل حىت الفقهاء الذي متيزوا باالستبحار يف الشريعة واشـتهروا         ،  هو يف نطاق مذهب معني    

، ببلوغهم درجة االجتهاد مل يكونوا جيتهدون يف علوم العمل والفتوى إال ضمن مذهب معني    
فهؤالء وإن ،  )1(كابن القاسم وأشهب وابن رشد الفقيه واملازري والقاضي عياض والشاطيب         
ومع ذلك ، )2(بلغوا شأوا عظيما يف العلم حىت قيل يف بعضهم إنه بلغ درجة االجتهاد املطلق     

  .هم اإلفتاء بغري املشهورمل يعرف عن
  تعريف املذهب املالكي بالغرب اإلسالمي 

من الفوائد اليت جنتنيها من تقسم الفقه املالكي إىل ثالث شعب من املعارف الفقهيـة         
هو متكننا  ،  متون املذهب وفنون احلجة واالستدالل وفنون الفتوى والعمل الفقهي        : املتميزة

 كل مصر من أمصار املذهب املالكي وكل مدرسة من          من حتديد مسات االشتغال الفقهي يف     
  .مدارسه

ومدارس املذهب املالكي هي مدرسة املدينة واملدرسة العراقية واملدرسـة املـصرية            
  .وهذه املدارس مل تكن على قدم واحدة من االشتغال. ومدرسة الغرب اإلسالمي

انب كان مشتركا بـني     فبالنسبة ملتون املذهب وما تركب عليها من جهود جند أن هذا اجل           
، وال توجد مدرسة مالكية هي أوىل باالنتساب إىل بناء املتون وخدمتها من األخـرى  ،  هذه املدارس 

وإىل تراثها تنتمي كتب الفقه اليت ألف ابن املاجـشون          ،  فاملدنيون مجعوا مساعات كثرية عن مالك     
والعراقيون ألف منهم   . ريواملغرية وابن كنانة ومطرف وحممد بن مسلمة وخمتصر أيب مصعب الزه          

، وألف األري شرح خمتصر ابن عبد احلكم      ،  إمساعيل القاضي املبسوط وأبو الفرج كتاب احلاوي      
وأما املصريون والقريون فاشتغاهلم علـى املتـون   . وكل هذه كتب معتمدة يف الروايات عن مالك       

مث ، بن ميسر وغريهـم كاملدونة وكتاب ابن املواز وابن سحنون وابن عبدوس وا       ،  مشهور حمسوس 

                                           
و�# هY��� '�8�ا ��, ا�.�'آ@ &-��غ در6�B ا�B(�8'د و#7�P ���% ��@          ((: C'ل ا�['Y<� �'دP' هpk ا�=�6�$   )1(

$.�J@ إ�  $J# &% �# ا�3D<'ط إ�, أ�� وا�P% آ+�' �4�5 و�ة Y��� #7�P 6�>Y�C�ا )-�, ا�.�'آ@ أن �             
                 ��7~ #�� 6�5C�)+ا�+9'��% ا� s�59bوار {�k�& م'JPcا s=>3D'� ن� jهk+& @� p%Bن �' و� jهk+&

  .4/142 ا�+�ا��'ت ))ذ�} ا�رb<'ط وهkا ��5, أوmS �# إ�Y'ب ��7
 )# ا�9W%ي     )2(�D �Y�7Lل ا�'C :))         ل�آ�'ن $�� �Dا�75% أ X7Cا�%$# &# د ��b �7]ت )# ا��>gأ :

   � jA(أ s$8'د؟       �' رأ)Bي ��ء �' اد), ا�c ،ا، $��5 ا�+'زريkه #((    %�-gا��د )-, ��# أ
وC %C'ل ا�+'زري وه� �� ا�5-@ ه�'�} ��' أ�(C :»      s�7'ل ا���L$�]D و،  195: إ�, اcرض ص  

آ'ن ا�+'زري وه� �� Y<��6 ا�B(�8'د � $*��ج )�# ا�9(��ى             .. RC &��7 ا�+[8�ر و� أ�(� &�     
��&'�+[8�ر و� $�P �S+4 ا��'س )-g ,« 542: )%ة ا�<�وق ص. 
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وأما األندلسيون فعنـدهم ألفـت العتبيـة        ،  منهم نبغ ابن احلاجب وابن شاس وخليل وابن عرفة        
  .والواضحة واملدنية وكتب حيىي بن مزين وغريها

وأما املغرب األقصى واألوسط فأكثر نبوغهم كان يف خدمـة املتـون وشـرحها              
فمنهم ظهر ابن بشري وابـن النحـوي        ،  وعمل املتأخرين كان بازرا فيهم    ،  والتحشية عليها 

املهم ، والقلشاين والتلمسانيون وابن غازي وابن زكري وزروق والتاودي واهلاليل وأضرام
  .أن متون مذهب مالك وشروحها كانت شركة بني مدارس املذهب

لكن احلقيقة اليت ال جيوز إغفاهلا هي أن املنهجية املعتمدة يف دراسة متون املـذهب               
فشروح خليل والتحفة وابن احلاجب تعتمد املذهب من خالل         ،  منهجية القرويني اآلن هي   

فطريقة العراقيني مهجورة هلذا    ،  ال من خالل تعاليل أحكامه وأقيسته     ،  ألفاظه وضبط عبارته  
ومن الطرائف أن القرايف ناقش ما ورد يف املدونة من أن قول الرجل المرأته أنـت                ،  الوقت

ألهلك أنه يلزمه الطالق الثالث يف املدخول ا وال تنفعه النية أنه            خلية وبرية أو أو وهبتك      
مث ،  وسلك القرايف مسلك العراقيني يف بيان علة قول مالك ذا الرأي          ،  أراد أقل من الثالث   

ومبا أن العرف تغري ومل يعد الناس يستعملون اخلليـة          ،  انتهى إىل أن ذلك راجع إىل العرف      
قال اللقاين بعد   ،  وأال يؤخذ مبنصوص املدونة   ،  توى ينبغي أن تتغري   فإن الف ،  والربية وأشباهها 

والذي به الفتوى معلوم    ،  وكل ما حبثه جيد بال خفاء     ((: أن أورد احتجاج القرايف يف املسألة     
وهذا يعين أن   ،   أي أا تلزمه الثالث على منصوص املدونة       )1())من منت سيدي الشيخ خليل    

أما التعليالت اليت تفضي إىل ترك منصوص ، ه واملعول عليهاالصطالح القروي هو املعمول ب   
  .املذهب فليست متبوعة

وال يضاهيهم يف   ،  أما علوم احلجة واالستدالل يف املذهب املالكي فهي عراقية بامتياز         
  .ذلك إال من أخذ عنهم أو سلك سبيلهم واقتفى طرقهم

 جند  يف أصول الفقهراقمالكية العومن أهم ما صنف ، فأصول الفقه صناعة العراقيني
وبيان السنة أليب بكـر بـن   ، )هـ282ت(كتاب األصول للقاضي إمساعيل    : مؤلفات منها 

وأصول الفقه لبكر   ،  )هـ338ت(واللمع يف أصول الفقه أليب الفرج       ،  )هـ329ت(اجلهم  
واألصـول لألـري    ،  ومآخذ األصول له  ،  والقياس له ،  )هـ344ت(بن العالء القشريي    

وإمجـاع أهـل   ، ومسألة اجلواب والدالئل والعلل له، مجاع أهل املدينة له  وإ،  )هـ375ت(
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وكتاب األصول أليب عيد اهللا بن جماهد       ،  )طبقة األري (املدينة أليب احلسن علي بن ميسرة       
، )طبقة األـري  (وإثبات القياس أليب العالء عبد العزيز البصري        ،  )هـ370ت(البصري  

وأصول الفقه ، وكتاب األصول له، )1()398ت(ن القصار ومقدمة يف األصول أليب احلسن ب
أصول الفقه أليب بكر بـن خويزمنـداد        اجلامع يف   و،  )طبقة ابن القصار  (أليب متام البصري    

والتلخيص له واملروزي   ،  )هـ422ت(واإلفادة  للقاضي عبد الوهاب      ،  )طبقة ابن القصار  (
  . أصول الفقه واجلدليف) هـ403ت(ناهيك عما ألف الباقالين ،  لهيف األصول

وهذه هي املؤلفات اليت اعتمدها الباجي يف كتبه األصولية والقرايف يف شرح تنقـيح         
  .وإياها اعتمد سائر األصوليني املالكية الالحقني، الفصول ونفائس األصول

وأما مسائل اخلالف والردود على املذاهب األخرى فاملعول فيها على مالكية العراق            
 ابن سحنون وحممد بن عبد احلكم فإن أغلب الذين ردوا علـى الـشافعية            فباستثناء،  أيضا

واحلنفية هم مالكية العراق أو من أخذ عنهم واقتفى طريقتهم من األندلـسيني واملـصريني            
، هذا علما أن هناك ردودا تفرد ا مالكية العراق دون مدارس املذهب األخرى            . والقرويني

                                           
)1( '8-8)L� �� ل'C  :»      '�8+897� فهpk ��%�6 �# اNc�ل �� ا���9 ذآ�8b' ��� أول ��L'42 ا�*�
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 والـرد علـى     )3( والرد على حممد بن احلسن     )2( املزين  والرد على  )1(كالرد على ابن علية   
  .)4(الصرييف

وكل مدارس املذهب عالة    ،  أما علوم الفقه العملي فأصلها األندلسيون بدرجة أكثر       
فمسائل القضاء وقواعده والوثائق والشروط على األندلسيني املعتمد يف مذهب ،  عليهم فيها 

وما جرى بـه عملـهم      ،  ه العلوم يف املذهب   وطريقتهم هي اليت سارت عليها هذ     ،  املالكية
هو نواة ما جرى به العمل الذي منا وتطور كثريا يف القرن            ،  القضائي بقرطبة على اخلصوص   
وميكن القول إن املالكية أندلسيني يف هذا العلوم كما أم          ،  العاشر وما بعده على اخلصوص    

  .عراقيون إذا اعتنوا بعلوم النظر واحلجة واالستدالل
كاملازوين والـربزيل   ،  ة أن النوازل تقدم فيها املتأخرون املغاربة أكثر من غريهم         حقيق
، لكنهم يف ذلك إذا أسسوا فتاواهم على نصوص املذهب فطريقتهم قرويـة           ،  والونشريسي

  .وإذا أسسوا على ما جرى به العمل فطريقتهم أندلسية
فلكل ،  يف املسائل والقضايا  وتبعية املالكية يف طرقهم لألندلسيني ال تعين تبعيتهم هلم          

  .بلد عرفه وعاداته والفتوى فيه تتبع تلك العوائد حسبما هو مقرر يف أصول الفتوى
   النوازل والفتاوىاملالكية يف  مؤلفات

                                           
ا���د  (( )365ت(�.+% &# )<% ا: أ&� ��95B اc&��8ي ا���7�W ا��[�'�& �78�b-� و&�'&# ا�*�W'ص        أ�>   )1(

    {�'� ,-( p�JDا&# )-67 �7+' أ ,-(((   ا�+�%ارك j7b�b7/72 ،   @$%ل ا&�# ا���'�C :»   j�)Jو��� ��# ا�.. '�)بآ 
 .283ا�s��89 ص » ا&# )-67 �<5�ن �6�iL و�@ $(+�ا��د )-, 

 ، وأ��> آ('ب ا���د )-�, ا�+��DE   ، )344ت( &�J &# �.+% &# ا�5ء أ&� ا�439 ا��[�7ي        أ�> )2(
ا���د  ) 365ت(�.+% &# )<% ا: أ&� �95B اc&�8ي ا��7�W ا�[�'& �78�b-� و&'&# ا�*�W'ص         

���DE+42 ا�'L��� ,��-( ،@$%ل ا&��# ا����'��C :»j��)Jو���� ���# ا�. .���DE+42 ا�'L��� ,��-( ب ا����د'��)آ« 
) ه�ـ 375ت(، وأ�> أ&� &�J �.+% &# )<�% ا: &�# m�'�N اc&��8ي ا�J<��7          283ا�s��89 ص   

   �DE+ل   آ('ب ا��د )-, ا�'C ،   6        ((: $@%ا&�# ا����iL�� #7��� ��� ��DE+ا���د )-�, ا�(( s���89ا� ، 
 ا��د )-�,  آ('ب )422ت()<% ا��ه'ب &# )-� &# �WD وأ�> ا��'�S أ&� �.+%     ،  341: ص

�DE+نا��7Cء آ-8@ )�ا�nوه ،.  
، و��@   وه� آ('ب آ<2'� �7(' EBء     «))ا��د )-, �.+% &# ا�.L#    ((أ�> ا��'�S إ�+')47 آ('ب      )3(

&�#  اا���د )-�, �.+�%    (( ) ه�ـ 329ت(، وأ��> أ&�� &��J &�# ا�j7b�b4/291            @�8A ا�+�%ارك     »$(@
#L.م((، ))ا�'+b 47'ا�+ آ('ب( #& X.ا�))ا� #&� s��89253: �%$@ ص ا� . 

 )ه��ـ365ت(&��# أ&��� )+��� ا��'���S  ا�.��7L# أ&���  ���# أ����8 ردوده��@ )-��, ا������7W آ(��'ب  )4(
»           ���7Wا�� ��J& ��&ب أ'�)J� w��D �ع أه�4 ا�+%$��6، وه�'+Bإ �JDد  ( ا��د )-, �# أ�W��+ا�

)م، و��7 رد )-, �'�} وإ&='ل �B+'ع أه4 ا�+6�$%         c���7 ا�%�42 واW('ب ا�J&(« ت'�>Y 
  .j7b�b5/257 ا�+%ارك ،  155:  صا�8�9'ء



 ـ233ـ ـ 

ذكرها عياض ضـمن  ، من أول ما كتب يف النوازل رسالة مالك يف الفتوى ـ  1
 بن مطرف يف الفتوى وهي      ومن ذلك رسالته إىل أيب غسان حممد      «: قال،  مصنفات مالك 

 .)1(»يرويها عنه خالد بن نزار وحممد بن مطرف وهو ثقة من كبار أهل املدينة، مشهورة

وهو من الكتب املشكوك ، )2()هـ256ت(حملمد بن سحنون ، أجوبة الفقهاء ـ  2
وعرفها بعضهم بأـا مـن الكتـب        ،  ومما ال يعتمد يف الفتوى    ،  يف نسبتها البن سحنون   

  :قال النابغة الشنقيطي، لليطانيةالشيطانية ا
  ومنــه األجوبــة لــسحنون  

 
ــون    ــن اجلن ــه م ــا ل   فعزوه

 .)3 ()هــ293ت(فتاوى أصبغ بن خليل أيب القاسم القرطيب  ـ 3 
له نوازل كثرية سئل ((، )هـ317ت( ـ نوازل ألمحد بن نصر اهلواري التونسي  4

 .)4())عنها
قال ، )هـ339ت(د بن سليمان  ـ مسائل عن شيوخه حلبيب بن الربيع موىل أمح5
 الـرمحن  وعبد،  احلداد وابن،  مواله عنه سأله مما،  مسائله من جزء على ووقفت((: عياض
 .)6(ومنها نقول يف املعيار، )5())بطريقة وابن، ةزنالو

 .)7()هـ371ت(حممد بن التبان  أليب النوازل ـ 6
يف حدود  تويف( املغريب القاضي عبد اهللا بن أمين األصيلي، فتاوى ابن الزويزي ـ  7

 .حيقق) هـ400

ـ 402ت(محد بن نصر الداودي أل يف الفقه )8(كتاب األسئلة واألجوبة ـ  8  )هـ
)9(. 
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ـ 403ت(التونسي  أيب احلسن علي بن حممد بن خلف، أجوبة القابسي ـ  9  )هـ
)1(.  

قال الشيخ أبو ((: جاء يف املعيار، )هـ422ت( ـ املسائل أليب عمران الفاسي  10
 .)2())ان يف مسائلهعمر

 .)3 ()هـ443ت( ـ فتاوى الشيخ أيب إسحاق التونسي 11

 .)4()هـ478ت(فتاوى الشيخ أيب احلسن علي بن حممد اللخمي  ـ 12

تلميذاه الفقيهـان  ا مجعه، )5()هـ520ت( الوليد بن رشد اجلد مسائل أيب ـ  13
 .)حيقق(. مسرة نوأبو مروان عبد امللك ب، أبو احلسن حممد بن الوزان: القرطبيان

 )6 ()ـه521ت(البطليوسي  املسائل واألجوبة لعبد اهللا بن حممد بن السيد ـ  14
 .)حيقق(

 عبد اهللا حممد بن أمحد بن خلف التجييب القرطيب املعروف بـابن  أليب )7(النوازل ـ  15
كمـا تـدل    ،  وهي مرتبة على األبواب   ،  وتسمى أيضا أجوبة ابن احلاج    ،  )8()هـ529ت(احلاج  
 .)9())ومثله يف مساع ابن القاسم يف اللعان من أجوبة ابن احلاج((: كقوله، ه نقول منها يف املعيارعلي

وقد وقفت ((: قال أبو الفضل راشد الوليدي،  ـ مسائل ابن أيب حاج اإلشبيلي 16
 .)10())وقد سأل عنها ابن دحون، رمحه اهللايف مسائل ابن أيب حاج اإلشبيلي 
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األجوبـة  «) هـ540ت( القاسم أمحد بن حممد التميمي  ابن ورد أيب ـ أجوبة 17
، وقد دونت عنـه   ،  )2())اجلوابات احلسان عن السؤاالت ذوات األفنان     (( أو،  )1(»احلسان

 ـ.)4(وهي خمتصرة يف جزء، )3())أجوبة مدونة عنه. .والبن ورد((: قال ابن األبار

ا لـه خليـل يف   ذكره، )526كان حيا سنة ( ـ النوازل أليب الطاهر بن بشري  18
 .)5(التوضيح واحلطاب يف شرح املختصر

 )هـ536ت ( عبد اهللا حممد بن علي بن عمر التميمي املازريأليبالفتاوي  ـ  19
)6(. 

ـ 566 بعد ت (هدوي حيىي زكريا بن احلداد املأليب  ـ فتاوى 20 فتـاوى  «) هـ
 .)7(»حمررة

لـه فتـاوى   (( )ـه606  بعدت( ـ فتاوى أيب عبد اهللا عبد السالم الربجيين  21
 .)8())مشهورة

 ـ مسائل ابن الربذعي حممد بن حيىي بن هشام أيب عبد اهللا األنصاري اخلزرجي  22
 .)9())مسائل يف أسفار(( )هـ649ت(

ـ 23  أجوبة عبد اهللا بن علي بن حممد بن إبراهيم األنصاري األوسي يعرف بابن  
له أجوبة يف ((: ال عن ابن اآلبار نقالتنبكيتقال " أجوبة يف مسائل"له ، )هـ647ت(ستارى 

وله كالم حسن يف غاية التحقيق نقله عنه ابن : قلت. .مسائل تدل على نباهته ومتانة علمه
 .)10())فرحون يف أوائل التبصرة
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قيدها عنه تالمذته وأبـرزت  ((، )1 ()هـ719ت( ـ أجوبة أيب احلسن الصغري  24
 .)2())تأليفا

يب سامل ابراهيم بن عبد الرمحن التسويل التازي        ـ مجع أجوبة أيب احلسن الصغري أل      
  .)3 ()هـ749ت(عرف بابن حيىي 

ـ الدر النثري على أجوبة أيب احلسن الصغري  أليب اسحاق ابـراهيم بـن هـالل                 
الدر النثري هـو    ،  )4())كان آية يف النظم والنثر ونوازل الفقه      (( )هـ903ت(السجلماسي  

وهو معتمد عند ، لتبويب املتعارف يف مؤلفات الفقهترتيب ألجوبة أيب احلسن الصغري على ا
 .املالكية

ـ 25  احلاوي يف الفتاوي البن عبد النور حممد بن حممد أيب عبـد اهللا التونـسي    
: له تأليف مجع فيه فتاوى على طريقة أحكام ابن سهل مساه          ((،  )هـ726ت بعد   (احلمريي  

 .)5())احلاوي يف الفتاوي

لـه  ) هـ743ت(اهيم بن حممد القيسي الصفاقسي  ـ نوازل يف الفروع إلبر 26
الروض األريـج يف مـسألة      "منها  ،  )6())تآليف بارعة منها نوازل يف الفروع سئل عنها       ((

 .)7("الصهريج

 .)8( ـ فتاوى أمحد بن عيسى البجائي27

 ـ األسئلة واألجوبة حملمد بن سعيد بن حممد الـرعيين األندلـسي الفاسـي     28
 .)9 ()هـ778ت(
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تاوى جمموعة أليب العباس أمحد بن قاسم بن عبد الرمحان شـهر بالقبـاب    ـ ف 29
 .)3(ونقل بعضها الربزيل يف ديوانه، )2(نقل بعضها يف املعيار، )1 ()هـ779ت(

 ـ األسئلة واألجوبة أليب عبد اهللا حممد بن سعيد الرعيين األندلسي الفاسـي   30
 .)4 ()هـ779ت(

ها للحسن بن عطية التجاين املكناسي املعروف  ـ فتاوى ذكر يف املعيار مجلة من 31
 .)5 ()هـ781ت(بالونشريسي 

 .)6()هـ782ت( ـ فتاوي مشهورة أليب سعيد فرج بن قاسم بن لب الغرناطي32

ـ 33 ـ 786ت(فتاوى أليب زيد عبد الرمحن بن أمحد الوغيسي البجائي    ، )7 ()هـ
 .)8())مشهورة((

فتاوى (له ، )9( )هـ790ت(لشاطيب  ـ فتاوى إبراهيم بن موسى أيب إسحاق ا 34
 .)10 ()كثرية

نقـل  (( )هـ790بعد ت( ـ فتاوى أليب علي احلسن بن عثمان بن عطيةالونشريسي  35
 .)11())الونشريسي يف معياره مجلة منها

 .)12( ـ أجوبة علي بن عثمان املنجاليت الزواوي البجائي36

 .)13() املشدايلمن شيوخ أيب القاسم( ـ فتاوى ألمحد بن عيسى البجائي 37
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 ـ فتاوى أيب اسحاق ابراهيم بن حممد بن ابراهيم بـن عبـد اهللا اليزناسـي     38
نقل الونشريسي يف معياره مجلـة      ((،  )1))ناظر فيها وحقق  ،  له فتاوى كثرية  ((،  )هـ794ت(

 .)2())منها
ـ 806ت( ـ فتاوى أليب عبد اهللا حممد بن علي عرف بابن عالق  39 نقـل  (( )هـ

 .)3())نقل عنه املواق(( ،))بعضها يف املعيار
نقل (( )هـ811ت( ـ فتاوى أليب عبد اهللا حممد بن علي الغرناطي شهر احلفار  40

 .)4())بعضها يف املعيار
أجوبة على مسائل ((وهي ، )هـ818ت(أجوبة خللف بن أيب بكر النحريري   ـ41

 .)5())النجم بن فهد
ـ 819ت(غي التونسي  ـ أجوبة حملمد بن أمحد بن عثمان بن عمر الوانو 42 ، )هـ

 .)6())أجوبة على مسائل عبد النجم بن فهد((وهي 
ـ 832ت( ـ فتاوي أيب القاسم حممد بن عبد العزيز التازغدري  43 نقـل يف  (( )هـ

 .)7())املعيار مجلة منها وأكثر ابن غازي من النقل عنه يف كتبه

جـامع مـسائل   "و أ، )8("احلاوي يف النوازل"وهو ، الديوان يف الفقه والنوازل ـ  44
أليب القاسم بن أمحد بن حممد املعتـل البلـوي          ،  )9(األحكام ملا نزل من القضايا باملفتني واحلكام      

صاحب الـديوان املـشهور يف   ، أحد األئمة يف املذهب((،  )10()841ت(القريواين شهر بالربزيل    
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وى املتداولة وهـي  صاحب الفتا((، )1())الفقه والنوازل من كتب املذهب األجلة أجاد فيه ما شاء    
 .)2())يف جملدين

 .)3 ()841ت( ـ فتاوي كثرية يف فنون من العلم أليب القاسم بن أمحد الربزيل 45
بن حممد بـن عبـد الـرمحن املغـراوي التلمـساين       نوازل ابن زاغو أمحد ـ  46

  .)4 ()هـ845ت(
ـ 848ت( ـ مجلة من الفتاوي أليب حفص عمر بن الشيخ حممد القلـشاين  47  )هـ

 .)5(ها عنه املازوين والونشريسينقل
أليب القاسم حممد بـن  .  ـ فتاوى كثرية نقل الونشريسي يف معياره مجلة منها 48

 .)6()هـ848ت(قاضي اجلماعة حممد بن سراج الغرناطي 
، )هـ849ت(العبدوسي الفاسي  ـ فتاوى أليب حممد عبد اهللا حممد بن موسى  49

 .)7())وى كثرية نقل عنها يف املعيارفتا((

 .)8 ()هـ851ت(أليب عبد اهللا حممد بن ابراهيم بن عقاب " أجوبة مفيدة" ـ 50
ـ 859ت( ـ فتاوى أليب عبد اهللا بن علي عرف بابن االزرق  51 منقـول  ((، )هـ

 .)9())بعضها يف املعيار
نقلت يف ((، )هـ866ت( ـ فتاوي أليب عبد اهللا حممد بن أيب القاسم املشدايل  52

 .)10())املعيار واملازونية
ـ 867ت( ـ فتاوى أيب إسحاق إبراهيم بن فتوح العقيلي  53 بعـضها يف  (( )هـ

 .)11())املعيار
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 ـ فتاوى كثرية أليب عبد اهللا حممد بن العباس العبادي شـهر بـابن عبـاس     54
 .)1())بعضها يف املازونية واملعيار((، )هـ871ت(

 .)2()هـ872ت (حممد بن قاسم اللخمي الفاسي، أجوبة القَوري ـ 55
 ـ فتاوى أليب عبد اهللا حممد بن حممـد بـن عيـسى العقـدي الزنـديوي       56

 .)3())منقولة يف املازونية(( )هـ874ت(
ـ 875ت( ـ فتاوي أليب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عيسى عرف باجلالب  57  )هـ

 .)4())نقل الونشريسي واملازوين بعضها((

نقل بعـضها  (( )هـ880ت(  ـ فتاوي أليب سامل ابراهيم بن أيب الفضل العقباين 58
 .)5())املازوين

 أليب زكرياء حيىي بن أيب عمران موسى بـن عيـسى املـازوين    )6( ـ نوازل مازونة 59
قـال  ، نوازل مازونة الدرر املكنونة يفوتسمى ، "النوازل املشهورة باملازونية"وهي ، )هـ883ت(

أهـل تـونس وجبايـة واجلزائـر        ،  نألف نوازله املشهورة املفيدة يف فتاوى املتأخري      ((: التنبوكيت
املشهور ا فتاوي املتأخرين من علماء تونس وجباية وتلمسان         ((،  )7())وتلمسان وغرهم يف سفرين   

 .)8())واجلزائر وغريهم ومنه استمد الونشريسي مع نوازل الربزيل وغريها

   ومن الذين هلم فتاوى يف نوازل مازونة
  .)9(ـ عبد احلق علي قاضي اجلزائر

  .)10 ()معاصر أليب محد سلطان تلمسان(كات الرباين أيب اخلري برـ 
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له علوم  ((،  )هـ797ت(إبراهيم بن عبد الرمحن بن اإلمام التلمساين نزيل فاس           ـ
  .)1())مجة وفتاوى نقل منها املازوين مث الونشريسي يف نوازهلما

  .)2()هـ833ت(حممد أبو عبد اهللا القاضي التلمساين يعرف حبمو الشريف  ـ
  .)3()ـه842ت(حممد بن أمحد بن حممد بن مرزوق احلفيد العجيسي التلمساين 

  .)4(علي بن عثمان املنجاليت الزواوي البجائي ـ
  .)5()هـ845ت(أمحد بن حممد بن عبد الرمحن الشهري بابن زاغو ـ 
  .)6 ()هـ848ت(عمر بن حممد بن عبد اهللا الباجي التونسي القلشاين  ـ
  .)7()850كان حيا يف (ثمان الزواوي املنجاليت البجائي منصور بن علي بن عـ 
  .)8 ()من طبقة قاسم العقباين(أمحد بن حممد اجلزائري  ـ
  .)9()هـ866ت(حممد بن أيب القاسم بن حممد بن عبد الصمد املشدايل ـ 

  .)10(علي بن حممد احلليب اجلزائري
بـاس التلمـساين   حممد بن العباس بن حممد بن عيسى العبـادي شـهر بـابن الع     ـ  

  .)11 ()هـ871ت(
  .)12()875(حممد بن أمحد بن عيسى املغيلي شهر باجلالب التلمساين التونسي ـ 
  .)13()هـ880ت(إبراهيم بن قاسم بن سعيد بن حممد العقباين التلمساين  ـ
  .)14()هـ882ت(حممد بن حممد بن عيسى العقوي الزلديوي التونسي  ـ
  .)15()هـ890ت(هللا القلشاين التونسي بن حممد بن عبد ااحممد بن عمر  ـ
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  .)1()890كان حيا يف (عيسى بن أمحد اهلنديسي  ـ
 .)2()هـ901ت (حممد بن حممد بن أمحد بن اخلطيب عرف بالكفيف ـ

منقول بعضها يف (()هـ890ت( ـ فتاوى أليب عبد اهللا حممد بن عمر القلشاين  60
 .)3())املعيار واملازونية

ـ 894ت( حممد بن قاسم الرصـاع األنـصاري    ـ فتاوى أليب عبد اهللا 61  )هـ
 .)4())بعضها يف املعيار واملازونية((

ـ 895ت( ـ فتاوي أليب عبد اهللا حممد بن يوسف احلـسين الـسنوسي    62  )هـ
 .)5())بعضها يف املعيار((

 .)6()هـ899ت( ـ نوازل يف الفقه حلسن بن علي الرجراجي الشوشاوي 63

عيار أليب العباس أمحد بـن حممـد بـن زكـري      ـ فتاوي كثرية منقولة يف امل 64
 .)7 ()هـ899ت(التلمساين 

الفـياليل   بن علـي  ـ نوازل وفتاوى مشهورة أليب اسحاق إبراهيم بن هالل  65
، )9())كان آية يف النظم والنثر ونوازل الفقه      ((و،  )8()هـ903ت(السجلماسي  الصنهاجي  

ومجعها علي بن أمحـد اجلـزويل        ،)هـ901ت(رتبها تلميذه أبو القاسم بن أمحد بن علي         
 .)10 ()هــ1049ت(

ـ 909ت( ـ فتاوى أليب عبد اهللا املغيلي حممد بن عبد الكرمي التلمساين  66 ، )هـ
 .)11())مذكورة يف املعيار((
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ـ 911ت( ـ فتاوى أيب عبد اهللا حممد بن أيب العيش اخلزرجي التلمساين  67  )هـ
 .)1())بعضها يف املعيار((

أيب ألمحد بن حيىي بن حممد بن عبـد الواحـد   وردت إليه  ـ أجوبة عن أسئلة  68
 .)2 ()هـ914ت(الونشريسي العباس التلمساين 

املعيار املعرب عن فتاوى علماء إفريقيا واألندلس واملغرب ألمحد بن حيىي بن  ـ  69
ألف املعيار يف اثين    ((،  )هـ914ت(الونشريسي  أيب العباس التلمساين    حممد بن عبد الواحد     

يف ستة أسفار ((، )3())لدا مجع فأوعى وأتى على كثري من فتاوى املتقدمني واملتأخرينعشر جم 
  .)4())وحصل فوعى، مجع فأوعى
أي حممد بن الغرديس التغليب القاضـي  (وخبزانة هذا الرجل ((: التنبوكيتقال  

وقد احتوت على تـصانيف فنـون       ،   انتفع الونشريسي  )بفاس وتلميذ الونشريسي  
فإنـه  ،  سيما فتاوى فاس واألنـدلس    ،  تعان يف تصنيف كتابه املعيار    وا اس ،  العلم

أما فتاوى إفريقية وتلمسان فاعتمد يف ذلك على : قلت. .تيسرت له من هذه اخلزانة
 . ))نوازل الربزيل واملازوين فيما يظهر ملن طالعها

   ومن الفقهاء الذين ذكر هلم فتاوى يف املعيار
  .)5()هـ745بعد  ت(بن أيب اخلري اليزناسين إبراهيم بن عبد اهللا بن زيد ـ 
عمران بن موسى البجائي املـشدايل أبـو موسـى          ،  )6(حممد بن حممد بن غالب     ـ

  .)7 ()هـ745ت(
  .)8()هـ750ت(مصباح بن عبد اهللا الياصلويت  ـ
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عبد النور بن حممد بـن أمحـد الـشريف          ،  )1(عبد احلق بن علي قاضي اجلزائر      ـ
  .)2 ()685ه مولد(العمراين الفاسي 

  .)3(بركات الربوين اجلزائري أبو اخلري ـ
  .)4()هـ772ت(عبد اهللا بن حممد بن أمحد الشريف التلمساين احلسين  ـ
  .)5 ()هـ776ت(عبد اهللا الوانغيلي الضرير أبو حممد  ـ
  .)6 ()من طبقة العبدوسي(حممد بن عبد املومن  ـ
  .)7()هـ779ت(أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن شهر بالقباب ـ 
  .)8()هـ781ت(احلسن بن عثمان بن عطية ـ 
  .)9()هـ794ت(إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا اليزناسين ـ 
  .)10()هـ797ت(إبراهيم بن الرمحن بن اإلمام التلمساين ـ 
حممد بن علي بن قاسم بن علي بـن عـالق األمـوي األندلـسي الغرنـاطي                 ـ  

  .)11()هـ806ت(
حممد بـن عبـد     ،  )هـ811ت(حممد األنصاري شهر باحلفار     حممد بن علي بن     ـ  

  .)12 ()هـ832ت(العزيز التازغدري 
  .)13 ()هـ833ت(أمحد بن حممد اهلنتاين أبو العباس ـ 
  .)14 ()هـ839ت(حممد بن أمحد احلفصي ـ 

                                           
  .47D281 ا�&(8'ج ص  )1(
  .47D286 ا�&(8'ج ص  )2(
  .47D147 ا�&(8'ج ص  )3(
  .47D 228 ا�&(8'ج ص )4(
  .47D223 ا�&(8'ج ص  )5(
  .47D456 ا�&(8'ج ص  )6(
  .�� ا���L$�]D �� ا�+75'ر، و�� �('وى �A+�)6، وه� أول �# 47D102( 4�D ا�&(8'ج ص  )7(
  . 47D159 ا�&(8'ج ص  )8(
  .47D53 ا�&(8'ج ص  )9(
  .47D54 ا�&(8'ج ص  )10(
  .47D477 ا�&(8'ج ص  )11(
  .47D494 ا�&(8'ج ص  )12(
  .47D111 ا�&(8'ج ص  )13(
  .47D525 ا�&(8'ج ص  )14(



 ـ245ـ ـ 

  .)1()هـ84ت(حممد بن أمحد بن حممد بن مرزوق احلفيد العجيسي التلمساين ـ 
  .)2()هـ844ت( اللخمي البسطي عرف بالقرباقي علي بن موسى بن عبد اهللاـ 
  .)3()هـ845ت(أمحد بن حممد بن عبد الرمحن الشهري بابن زاغو ـ 
  .)4()هـ848ت(حممد بن حممد بن سراج أبو القاسم األندلسي الغرناطي ـ 
  .)5()هـ848ت(عمر بن حممد بن عبد اهللا الباجي التونسي عرف بالقلشاين ـ 
  .)6()هـ849ت(ن موسى بن بن معطي العبدوسي عبد اهللا بن حممد بـ 
  .)7()ـه850د بع ت(منصور بن علي بن عثمان الزواوي املنجاليت البجائي ـ 
  .)8(حممد بن يوسف الصناع األندلسي الغرناطيـ 
  .)9()من طبقة قاسم العقباين(أمحد بن حممد ذاقال اجلزائري ـ 
  .)10()هـ857ت(بن عاصم القيسي الغرناطي ) مخسا(حممد بن حممد ـ 
  .)11()هـ860كان حيا يف (عبد اهللا بن أمحد البقين أبو الفرج الغرناطي ـ 

  .)12()ـه866ت(حممد بن أيب القاسم بن حممد بن عبد الصمد املشدايل 
  .)13()ـه867ت(إبراهيم بن حممد بن فتوح العقيلي األندلسي يعرف بابن فتوح ـ 
  .)14(علي بن حممد احلليب اجلزائري ـ
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 بن العباس بن حممد بن عيسى العبادي شـهر بـابن العبـاس التلمـساين         حممد ـ
  .)1()هـ871ت(

  .)2()هـ875ت(حممد بن أمحد بن عيسى املغيلي شهر باجلالب التلمساين ـ 
  .)3()ـه880ت(إبراهيم بن قاسم بن سعد بن حممد العقباين التلمساين ـ 
  .)4()هـ882ت(حممد بن حممد بن عيسى العقوي الزلديوي التونسي  ـ
كـان حيـا يف     (بن منظور األندلسي الغرناطي أبو عمرو       ) أربعا(حممد بن حممد     ـ

  .)5()هـ887
  .)6()880كان حيا يف (حممد اجلعدالة األندلسي املالقي  ـ
  .)هـ880كان حيا يف (حممد الفخار الغرناطي  ـ
  .)880كان حيا يف(حممد الذبح الغرناطي  ـ
  .)880كان حيا يف(حممد بن سيد بونة الغرناطي  ـ
  .)7 ()هـ890ت(حممد بن عمر بن حممد بن عبد اهللا القلشاين التونسي  ـ
  .)8 ()هـ896ت(عيسى بن أمحد بن مهدي املاواسي البوطي الفاسي ـ 
  .)9()هـ899ت(أمحد بن حممد بن زكري املانوي التلمساين  ـ
  .)10()هـ899ت(حممد بن عبد اجلليل التنسي التلمساين  ـ
  .)11 ()هـ911ت(أيب العيش اخلزرجي التلمساين أبو عبد اهللا حممد بن  ـ
 . )12 ()911كان يف(عمر بن عبد الرمحن بن يوسف الكزنائي الفاسي  ـ
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 .)حيقق() هـ932ت(احلسن بن عثمان التملي السوسي ، نوازل اجلزويل ـ 70

ـ 955ت(فتاوى لعبد الواحد بن أمحد بن حيىي بن علي الونشريسي  ـ  71  )1()هـ
  .)2())وفتاويه حمررة حمققة((: لتنبوكيتاقال 

ـ 960ت(فتاوى لعمر بن بن حممد الكماد األنصاري القسنطيين  ـ  72 قـال  ) هـ
سأله عن بعضها الفقيه الكبري احملقق الصاحل أبو زكريا حيىي          ،  أبدع فيها ما شاء   ((: التنبوكيت

 .)3())بن عمر الزواوي

 .)حيقق() هـ969ت(أمحد بن زكرياء البعقيلي السوسي  نوازل ـ 73

ـ 971ت(حممد بن إبراهيم الشيخ اللكوسي السوسي ، أجوبة التمناريت ـ  74 ) هـ
 .)حيقق(

احلسن بـن يوسـف الزجلـي الشفـشاوين      أجوبة ابن عرضون أمحد بن ـ  75
 .)حيقق() ـه992ت(

لسعيد بن علي بـن مـسعود   ، احلسانة ومسائل من األجوب، أسئلة وأجوبة ـ  76
 .)حيقق( )4()هـ1001ت(السوسي 

املعـروف  التنبكيت النكري بن حممود بن أيب بكر أليب عبد اهللا حممد فتاوى  ـ  77
 .)6())فتاوى كثرية((، )5 ()هـ1002ت(ببغبع 

سعيد بن عبـد اهللا بـن إبـراهيم الـسماليل الـسوسي      ، نوازل العباسي ـ  78
 .)حيقق( )7 ()هـ1007ت(

 ت(الفـضل قاسـم بـن زروق     ـ أجوبة على نوازل يف الفقه سئل عنها أليب  79
 .)8())حمررة مع إطناب، يف حنو ثالثني جملدا((، )هـ1009بعد
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 )حيقق(.)1 ()هـ1052ت (للعريب بن يوسف الفاسي، األجوبة ـ 80
عبد العزيز بـن   لاجلواهر املختارة فيما وقفت عليه من النوازل جببال غمارة ـ  81
املتأخرين ء ف عليه من فتاوى الفقهامجع فيه ما وق، )هـ1055ت(الغماري  لزيايتااحلسن 

 .)حيقق( )2(وأضاف إليه من نوازل الونشريسي ومن غريها، من أهل فاس وغريهم
الرمسـوكي الـسوسي    لعبـد العزيـز بـن أيب بكـر    ، النوازل الربجيـة  ـ  82

الفقهـاء  فقهية بني القاضي الربجـي و     وهي تضم إىل الفتاوى مناقشات      ). هــ1065ت(
 .)حيقق( ومراكش سوسب

لتاج الدين بن أمحد بن بن إبراهيم املكي املعـروف  ،  ـ تاج ااميع يف الفتاوى 83
يف جممـوع مسـاه تـاج       . .فتاوى نفيسة مجعها ولـده    . .له(( )هـ1066ت(بابن يعقول   

 .)3())ااميع

 .)4()هـ1071ت(حلمدون بن حممد بن موسى " حسنة" ـ فتاوى 84
أليب عبد اهللا حممد بن حممد بن أمحد ، لباديةاألجوبة الناصرية يف بعض مسائل ا ـ 85

، مجعها تلميذه حممد ابن أيب القاسـم الـصنهاجي        ،  )هـ1085ت(بن ناصر الدين الدرعي     
 )5(والتصوفالتوحيد  والفقه وهي حتتوي على مسائل يف، مسائلها تدور حول البادية وأكثر

 .)حيقق(

ـ 86  .)6()) الشيخ املهدي الوزاينفتاوى مشهورة يف الفقه منقول بعضها يف نوازل(( 
ـ 1091ت(الفاسي أيب حممد  بن أيب احملاسن ـ أجوبة لعبد القادر بن علي  87  )هـ

وإمنا تصدر منه أجوبة عن مسائل سئل عنـها         ،  ومع غزارة علمه مل يتصدر لتأليف خاص      ((
  .ىألجوبة الكربى والصغرواملذكور لعبد القادر الفاسي ا. )7())مجعها بعض أصحابه يف جملد

 لعبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقـاين أيب  ))أجوبة على أسئلة رفعت إليه(( ـ  88
 .)8 ()هـ1099ت(حممد 
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، )هـ1103ت(نوازل ااصي أيب عبد اهللا حممد بن احلسن املغراوي الفاسي  ـ  89
 .)حيقق( )1(قاضي اجلماعة بفاس ومكناس

قاضـي  ، )هــ1127ت(العلمي علي بن عيسى احلسين الشفشاوين  نوازل ـ  90
أجوبة بعض معاصريه ومن سبقهم من فقهاء مشال        و فيها أجوبته مجع  ،  شفشاون وابن قاضيها  

 .)2(املغرب

ـ األجوبة ألمحد بن حممد بن ناصر الدرعي أيب العباس 91  .)3()هـ1129ت( 

لقاسم بن امجعها تلميذه علي بن ، )هـ1133ت(املنبهي  نوازل حممد بن علي ـ  92
 .)حيقق( )4(يعيدأمحد البوس

له مجعها ، )هـ1133ت(الفاسي  أجوبة بردلّه حممد العريب بن أمحد األندلسي ـ  93
 )حيقق(. )5(يتلميذه أمحد بن حممد اخلياط بن إبراهيم الدكايل الفاس

كـثرية  (( )هـ1136ت( ـ أجوبة حملمد بن أمحد أيب عبد اهللا املسناوي الدالئي  94
 .)7(الدكايل مجعها أمحد بن حممد، )6())لو مجعت لكانت جملدا، فةوتقاييد مفيدة يف أنواع خمتل

 .)8()هـ1146ت( ـ فتاوى كثرية ألمحد بن حممد أيب العباس الشدادي 95

على بوا ). هـ1166ت(الورزازي  نوازل الورزازي حممد بن حممد الدليمي ـ  96
 )حيقق(. )9(أبواب الفقه

تلميـذ عبـد القـادر    (شريف العلمي  ـ النوازل لعلي بن علي أيب احلسن ال 97
 .)10()الفاسي
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بن عبد  البالد السائبة واجلبال حملمد بن عبد اهللا مواهب ذي اجلالل يف نوازل ـ  98
 .)حيقق(. )1()هـ1185ت(الرمحن السكتاين الكيكي 

 حملمد بن عبد اهللا، يل أجوبة فقيه درعةيعنوان الشرعة وبرهان الرفعة يف تذ ـ  99

 .)حيقق() هـ1185ت(لسكتاين الكيكي بن عبد الرمحن ا

  .)2()هـ1199ت( ـ فتاوى أليب حممد عبد اللطيف بن حممود الطوير 100
 ـ تقاييد وأجوبة ألمحد بن مبارك بن حممد أيب العباس السجلماسي البكـري   101

 .)3()هـ1155ت(

 .)4()هـ1174ت( ـ أجوبة أيب عبد اهللا حممد بن احلسني الورزازي 102

التـاودي بـن الطالـب املـري الفاسـي       حممـد ، ابن سـودة نوازل  ـ  103
  )حيقق( .)5(ولده القاضي أمحد بن سودةله مجعها ، شيخ اجلماعة بفاس، )هــ1209ت(

  .)6()هـ1234ت( ـ فتاوى حلسن بن عبد الكبري أيب حممد الشريف التونسي 104
فتاوى له (( )هـ1220بعدت ( ـ فتاوى عبد الرمحن احلائك أيب زيد التطاوين  105

حمررة غاية يف التحرير مجعها تلميذه املأمون املذكور بعضها منقول يف نوازل الشيخ املهدي              
 .)7())الوزاين

د نـشر البنـو   صـاحب ) هـ1230ت(نوازل عبد اهللا العلوي الشنقيطي  ـ  106
 .)حيقق(

ـ 1241ت(حملمد بن حممد الدكايل الفاسي ، ثالمثائة سؤال وجواب ـ  107  )8()ـه
 .)حيقق(
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قاضـي  ) ـه1258ت(مديدش و أجوبة التسويل علي بن عبد السالم املدع ـ  108
 .)1(اجلماعة بفاس

 ـ فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم وتلميذه مديدش أيب احلسن علي بن عبـد   109
 .)2())فجاء يف جملدات(( )هـ1258ت(السالم التسويل 

ن عبد القادر يف تسع جملدات إلبراهيم ب،  ـ رسائل وأجوبة عن مسائل علمية 110
 .)3()هـ126ت(الرياحي أيب إسحاق 

 .)4()هـ1283ت( ـ فتاوى حمررة حملمد البنا أيب عبد اهللا التونسي 111

  .)5()هـ1285ت( ـ فتاوى ألمحد بن حسني أيب العباس الغماري 112
ـ 1299ت(ـ فتاوى حملمد بن أمحد أيب عبد اهللا عليش املصري            113 يف (( )هـ

 .)7(اة فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب مالكوهي املسم، )6())جملدين
 حملمد الشاذيل بن عثمان بـن  ))حمررة منها رسالة يف احملاباة(( ـ فتاوى ورسائل  114

 .)8()هـ1308ت(صاحل أيب عبد اهللا 
 حملمد بن عثمان النجار أيب عبـد اهللا  ))حنو مثانية جملدات(( ـ جمموع الفتاوى  115

 .)9 ()هـ1331ت(

ـ 116  .)10()هـ1337ت( اختصار أجوبة الشيخ عظوم أليب عبد اهللا بن محودة جعيط  
أليب عيـسى حممـد   ، النوازل الصغرى أو املنح السامية يف النوازل الفقهية ـ  117

وأضاف ،  مجع فيها فتاويه  ،  )هـ1342ت( املهدي بن حممد الوزاين العمراين احلسين الفاسي      
 .)11( من تقدمهمبعضإليها فتاوى غريه من معاصريه وشيوخه و
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، النوازل اجلديدة الكربى يف أجوبة أهل فاس وغريهم من البدو والقرى ـ  118
أليب عيسى حممد ،  املغربعلماءرب عن فتاوى املتأخرين من عأو املعيار اجلديد اجلامع امل

وقد ألفه بعد مـضي     ،  )هـ1342ت( املهدي بن حممد الوزاين العمراين احلسين الفاسي      
مع لديه عدد أكثر من فتاويه ومن خمتارات فيها جتو،  النوازل الصغرىهأليفتعلى عقدين 

لكنه أضاف إىل ذلك فتاوى بعـض       و،  فتاوى غريه من أهل فاس وغريهم من املتأخرين       
وال يكرر فيها شيئاً    ،  املتقدمني األندلسيني والقريوانيني والبجائيني والتلمسانيني وغريهم     

 .)1(أو يدعو إليه التنظري،  حني تكتمل به فائدةمن النوازل الصغرى إال نادراً؛
الرهـوين  بن احلـسن  كالمها ألمحد بن حممد ، األحكام يف نوازل األحكام نتائج ـ  119
 .)حيقق(. )2(يةتطوان ووزير العدل قاضي، )هـ1373ت(التطواين 

طي  حممد اهلبوترتيبمجع ، فتاوى تتحدى اإلمهال يف شفشاون وما حوهلا من اجلبال ـ  120
مل جتمـع يف  ، بشفشاون وناحيتها حيث مجع ما ينيف على سبعمائة وستني فتوى مهجورة، )3(املواهيب
 .)حيقق( فجمعها، ومل يهتم ا أحد، كتاب

للفقيه رشيد  األجوبة الرشيدة يف حلِّ النوازل الفقهية واملعامالت املعاصرة ـ  121
 .)حيقق( )4())م1934(ولد سنة (ابن الفقيه حممد الشريف العلمي 

  خدمة كتب النوازل
  )هـ520ت(أوال ـ نوازل ابن رشد أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد اجلد 

ومساه يف املعيـار  ، )5()هـ733ت( ـ  اختصار أجوبة ابن رشد البن عبد الرفيع  1
  .)6())اختصار األسئلة((

يـد وأيب   ترتيب نوازل ابن رشد لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد القيسي أيب ز ـ  2
  .)7 ()هـ737ت(القاسم 
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غنية املريد يف شرح مسائل أيب الوليد البن أيب مرمي حممد بن أمحد أيب عبد اهللا   ـ  3
  .)1 ()هـ1014بعدت (امللييت املديوين التلمساين 

ثانيا ـ نوازل ابن احلاج حممد بن أمحد بن خلف التجييب املعرف بابن احلـــاج  
 )هـ529ت(

ـ 1 يب نوازل ابن احلاج لعبد اهللا بن أيب أمحد حممد بن سعيد الغافقي  املنهاج يف ترت 
ورتب نوازل ابن احلاج على أبواب الفقه مسـاه         ((: التنبوكيتقال  ،  )هـ731ت(أبو حممد   

  .)2())املنهاج يف ترتيب نوازل ابن احلاج
ـ 2  ترتيب نوازل بن احلاج لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد القيـسي أيب زيـد وأيب    

 .)3())ترتيب نوازل ابن احلاج الشهري((، )هـ737ت(سم القا
ت (ثالثا ـ احلاوي يف الفتاوي البن عبد النور حممد بن حممد أبو عبد اهللا التونسي  

  ).هـ726بعد
ـ 1  حملمد بن أمحد بن حممد ابـن مـرزوق احلفيـد    )4( خمتصر احلاوي يف الفتاوي 
   .)5()هـ842ت(العجيسي 
  . زل للبوسعيدي ـ خمتصر احلاوي يف النوا2

ـ نوازل الربزيل  أيب القاسم بن أمحد بن حممد البلوي القريواين    )هـ841ت(رابعا 
ـ 1  خمتصر نوازل الربزيل  ألمحد بن عبد الرمحان بن موسى بن عبد احلق اليـزلتين   

خمتـصر  "، )7("اختصار جيد لفتاوى شيخه الربزيل  ((،  )6()هـ898ت(عرف حبلولو القروي    
  .)8())يف سفرنوازل الربزيل 

 .)9()هـ914ت( خمتصر نوازل الربزيل أليب العباس الونشريسي  ـ2
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  .نيب بعدهاحلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال 
أنّ موضوع علم نـوازل األحكـام   ، من املعروف لدى املتخصصني يف علوم الشريعة   

ومضمونه اإلجابات الشرعية على أسئلة السائلني يف خمتلف قضايا احلياة احلادثة ومستجداا 
  .امللحة اليت تستدعي حكماً شرعياً

، وألفت فيه كتـب متنوعـة     واستتبع ذلك أن وِضعت يف هذا الباب مصنفات شتى          
ذات ،  نتجت عنها أنواع مـن التـآليف      ،  بأساليب ومناهج متباينة ملضامني متفقة وخمتلفة     

حسب املؤثّرات العامـة يف أحـوال       ،  خصوصيات أملتها أغراض مؤلفيها ومقاصدهم فيها     
  ...وما اقتضته أسئلتهم من أجوبة، السائلني

ف يف موضوع علم النوازل يظهر أنّ هذه املناهج عنـد           والتتبع للمؤلَّف أو لعينات من املؤلّ     
، الذين شاع يف أمصارهم هذا العلم أكثر من شيوعه يف غريها من البالد            ،  علماء املغرب اإلسالمي  

أدت إىل التأليف يف هذا الفن موعة معتربة ونفيسة من الكتب تعد مراجع للعلمـاء يف حبـثهم                  
  .ونرباساً هلم يف اجتهادام

أذكر ،  وتصنف حسب ضوابط  ،  تعترب مبواصفات ،  وهذه املؤلّفات على كثرا ووفرا    
  :  تعبر عن هذه املناهج يف التأليف يف النوازل)1(من ذلك يف هذه الورقة مناذج

، »واحلكام باملفتني القضايا من نزل ملا األحكام مسائل جامع«كتاب  : النموذج األول 
. )هـ841ت( القاسم بن أمحد البلوي القريواين الشهري بالربزيل         أليب» فتاوى الربزيل «وهي  

  .أحد الفقهاء املالكيني البارزين بتونس
، غزير املادة، ومصدر فريد،  جامع على احلقيقة؛ فهو موسوعة علمية     » اجلامع«وكتابه  
 مـدى   حشد فيه مؤلّفه الربزيل عدداً كبرياً من الفتاوى والنوازل جتري على          ،  متعدد املوارد 
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وهو ،  من منتصف القرن األول اهلجري إىل منتصف القرن التاسع اهلجري         ،  قرون من الزمن  
حـاٍو  ، رتب على تبويب كتب الفقه، املعتمدة للكثري من كتب الفقه والفتاوى من املصادر
وغريها من ، أبواب تتعلّق باألدعية والوعظ والطّب، وفيه من اإلضافات على ذلك ،  جلميعها
  .اخلارجة عن جمال الفقه وموضوعاته ائل املتفرقةاملس

على غرار غريه من الفقهاء ممن ألّـف        ،  وهو من تلك الدواوين اليت مجع فيها مؤلّفها       
أجوبة غريه من معاصريه ومن تقدمه من العلمـاء مـن           ،  باإلضافة إىل أجوبته  ،  على طريقته 
  .متسعة اتساع بالد اإلسالم، أقطار خمتلفة

كما يفيـد   ،  واتساع دائرة اجتهادام  ،   أيضاً يف معرفة ثراء أجوبة الفقهاء      وهو يفيد 
معلومات تارخيية واقتصادية واجتماعية وسياسية متعلّقة بالعصور اليت أفىت فيها أصـحاب            

  .اإلجابات املذكورة فيه
 وقد ذكر الربزيل يف مقدمة كتابه أنه قصد فيه إىل مجع أسئلة اختصرها من نوازل ابن«

 وغريهـم مـن فتـاوى   ، وأسئلة عز الدين، واحلاوي البن عبد النور، وابن احلاج، شدر
عـن   أو، وأخـذ عنـهم  ، ممن أدركهم، املتأخرين من أئمة املالكيني من املغاربة واإلفريقيني

  .)1(»مشاخيه وغري ذلك مما اختاره هو أو بعض، ممن نقلوا عنهم، غريهم
م 2002طبع سنة   ،  حممد احلبيب اهليلة  / د. بتحقيق أ  والكتاب مطبوع يف سبع جملّدات    

  .بدار الغرب اإلسالمي ببريوت
 إفريقيـة  أهـل  فتـاوى  عن املغرب واجلامع املعرب املعيار«كتاب  : النموذج الثّاين 

الفاسـي داراً ووفـاة   ، الونشريسي أصالً للعالّمة اإلمام أمحد بن حيىي» واملغرب واألندلس
  .)هـ914ت(

لنفيس جامع لكثري من فتاوى األندلـسيني واملغاربـة املتقـدمني منـهم             وهذا الكتاب ا  
، وجباية،  من فتاوى واجتهادات فقهاء القريوان    ،  قيمة وعدداً ،  وحاٍو موعة ال تقدر   ،  واملتأخرين
وغريها من مدن العلم وعواصم املعرفة      ،  ومراكش،  وفاس،  وسبتة،  وغرناطة،  وقرطبة،  وتلمسان

علـى  ، وهو حافظ جلملة مما ضاع من فتاوى املتقدمني من الفقهاء واألئمـة     ،  بالغرب اإلسالمي 
وفيه أيضاً نقـل لـبعض      . مرتب على أبواب الفقه   ،  كسابقه،  وهو،  مدى يقارب الثّمانية قرون   
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الرسائل اليت ألّفت إجابة عن أسئلة يف موضوعات خمتلفة خارجة عن جمال الفقه اإلسالمي املراد               
  .ية العمليةبه األحكام الفرع

من أوسع وأوعب كتـب النـوازل       ،  وهو باعتبار ما حواه من األجوبة والفتاوى      
موسوعة علمية شاملة يف جمـاالت    ،  وهو إىل جانب هذا احملتوى الفقهي الكبري      ،  الفقهية

فهو يضم معلومات عزيزة عن . مثل التاريخ وعلم االجتماع، كما تقدم، غري جمال الفقه
 الغرب اإلسالمي وعن تقاليد شعوبه؛ من بيان لعادام يف األفراح           أحوال اتمعات يف  

ويف الكـالم   ،  وألعرافهم يف أنواع امللبوسـات واملطعومـات      ،  ويف املواسم ،  واألتراح
وغري ذلك من ااالت مما يتصل حبياة الناس        ،  ويف العمران والصناعات  ،  واملصطلحات

  .االجتماعية العامة
ونـصوص  ،  إثبات أمساء املفـتني   ،   فيما قام به من عمل يف هذا الكتاب        ومن طريقة املؤلّف  

إالّ يف حاالت نـادرة     ،  وإن كانت ألفاظاً عامية   ،  األسئلة املوجهة إليهم دون أن يتصرف يف ألفاظها       
بـصري  ،  ناقد لألجوبـة  ،  فال يثبته ،  يعتذر فيها صاحب الكتاب عن عدم وقوفه على نص السؤال         

  .)1(مطول أو خمتصر فيها، ومضعف ألخرى، مرجح لبعضها ،مبواردها ومآخذها
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ووقوع . تكرر بعض الفتاوى بنص سؤاهلا وجواا     ،  ومما يالحظ يف هذا الكتاب    
  : ثنني مهااذلك فيه لسببني 

ـ أوالً  اشتمال الفتوى املكررة على مسائل تتعلّق بـأبواب فقهيـة متعـددة     
  .تستدعي إدراجها يف أبواب خمتلفة

ـ ثانياً  سهو املؤلّف وعدم انتباهه إىل أنه سبق أن أثبت هذه املسائل يف حمـآل   
  . خصوصاً عندما يقع التكرار يف نفس الباب، أخرى من كتابه

كما يالحظ أيضاً أنّ من صنيع املؤلّف يف كتابه تدارك فتاوى فآتـه إثباـا يف                
ذراً بالنسيان وحرصه بإثباا    معت،  فيدرجها يف غريها من األبواب حني يذكرها      ،  أبواا

  .)1(...على اإلفادة
، واختـصاراً ،  واعتمـاداً ،  استفادة،  اهتم الفقهاء بكتاب املعيار اهتماماً كبرياً     

واعتىن به أخرياً مجاعة من العلماء على رأسهم ابن العبـاس البـوعزاوي الفاسـي               
 سـنة   طبعة حجريـة بفـاس    ،  وألول مرة ،  وطبع إثر ذلك  ،  )م1918/هـ1337ت(
مثّ أعادت وزارة األوقاف املغربية نشره عام       ،  يف اثين عشر جزءاً   ) م1897/هـ1314(
  .)2( بعناية مجاعة من الفقهاء حتت إشراف الدكتور حممد حجي)م1981/هـ1401(

أو » احلكـام  سـري  مـن  وِقطْـرٍ  األحكام    بنوازل اإلعالم«كتاب : النموذج الثّالث
 لإلمام )ابن سهل) نوازل(أو ) أحكام((عروف أيضاً بـ امل، »الكبـرى األحكـام ديـوان«

وهو من أقدم ما يعرف     . )هـ486ت(العلَم أيب األصبغ عيسى بن سهل األسدي الغرناطي         
، من جماميع النوازل األندلسية يف املصنفات اليت مجعت فتاوى علماء ومشايخ منطقة واحدة            

القريوان  الّ ما أورد فيه من بعض فتاوى فقهاءإ، وقد خص مؤلِّفُه معظَمه بنوازل األندلسيني
  .القليلة النادرة
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، الذي عده علماء املالكية موسوعة قضائية جامعة ألحكام قضاء األندلس         ،  والكتاب
، وفيه مقدمة بين فيها املؤلّف سبب تـأليف الكتـاب         ،  مرتب على النسق الفقهي املعروف    

  .ومنهجه فيه
فمنهم من اعتمد عليه يف أحكامه      ،  لكتاب واملستفيدون منه   كثر املشتغلون ذا ا    وقد
  .)1(اختصرهومنهم من ، ومنهم من علّق عليه حواش، ونوازله

بـدار  ، حيىي مـراد /  بتحقيق د2007 ـ  1428والكتاب مطبوع يف جملد واحد سنة 
ز نورة حممد عبد العزي   : )ماجستري(القاهرة؛ وحققته قبل ذلك يف دراسة أكادميية        / احلديث

 األسـتاذ  أيضاً به اشتغلكلية اآلداب؛ كما    ،  هـ جبامعة امللك سعود   1401التوجيري سنة   
 النيفر الشاذيل حممد الشيخ بإشراف دكتوراه رسالة يف منه جزًءا حقّق الذي العالئي أنيس
  .بتونس الزيتونة بكلية، هـ1402 سنة

لـيحىي بـن    ،  )املازونية( »مازونة نوازل يف املكنونة الدرر«كتاب  : النموذج الرابع 
كما صرح بذلك مؤلّفـه يف   ـ  وهو كتاب مجع فيه). هـ883ت( موسى املازوين املغيلي

مرتبة على أبواب ، )2(نوازل معاصريه ومعاصري والده من علماء وطنه ـ  مقدمة الكتاب
  .)3(…الفقه يف جمموع حيصل به االنتفاع 

  .»املعيار املعرب« الونشريسي يف منهم، وقد استمد واستفاد منه كثري من العلماء
وأخرى طور التحقيق من قبل مجاعة من طلبة املاجـستري يف           ،  وأجزاء من الكتاب حقّقت   

  .قسم الشريعة والقانون من كلّية العلوم اإلسالمية جبامعة اجلزائر
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 حاضـرة  عن الصادرة الفتاوى يف النضرة املستقلّة احلديقة«كتاب  : النموذج اخلامس 
  .أيب الفضل أو أيب العباس، الغرناطي طركاظ بن حملمدوقيل هو ، ملؤلف جمهول، »اطةغرن

غرناطة من أهل القرن  مجع مؤلّفه بني دفتيه النوازل الصادرة عن كبار علماء حاضرة
مبا فيها من بيان حلالة بـالد األنـدلس العلميـة واالجتماعيـة             ،  الثّامن والتاسع اهلجريني  

  .سقوطهاوالسياسية إبان 
، مشلت مجيع قضايا األحكام من صـالة و، وال تبويب، ترتيب ومسائله معروضة فيه دون

، والبيـع والـشراء   ،  واجلنـائز ،  واألضـاحي ،  ومسائل األميان والنذر  ،  وحج،  وزكاة،  وصوم
  .وغريها من املسائل الفقهية، واملزارعة

 تسعة من األندلسيني  ،  ئهموبلغ عدد املفتني بالكتاب أحد عشر ممن صرح املؤلف بأمسا         
  .ثنني مل يصرح مااومفتيني ، ثنني من املغرباو

 ـ  هـ1424وطبع طبعة جتارية سنة ، اعتىن به وحقّقه جالل علي القذّايف اجلهاينوقد 
  .)1(بريوت ـ بدار ابن حزم، م2003

ـ » اجلبال من حوهلا وما شفشاون يف اإلمهال تتحدى فتاوى«كتاب  : النموذج السادس  ع مج
بـاملغرب  (حيث مجع الفتاوى اخلاصة مبنطقـة شفـشاون         ،  وتنظيم األستاذ حممد اهلبطي املواهيب    

  . وما حييط ا من اجلبال)األقصى
فجمعها ، وقد كانت هذه الفتاوى مهجورة متناثرة بشفشاون وما أحاط ا من املناطق   

وضـم كـل    ،  ملوضوعاتورتبها على األبواب وا   ،  األستاذ حممد اهلبطي املواهيب يف جملدين     
كما هو ، حيث مل تكن قبل ذلك جمموعة يف كتاب ومؤلّف خاص ا، املناسب فتوى إىل باا

  .الشأن يف كثري من مصنفات النوازل واألحكام
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سبعمائة وستني فتوى يف نوازل أهايل شفشاون  وبلغ عدد هذه الفتاوى ما ينيف على
  .)1(وناحيتها

م برعاية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1998 ـ  هـ1419والكتاب طبع سنة 
  .باململكة املغربية

أو » اموعـة  املـسائل «أو  » املـسائل «أو  » الفتـاوى «كتاب  : النموذج السابع 
لزعيم فقهاء عصره باملغرب اإلسالمي أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب             » النوازل«
  .)2()هـ520ت(

تلميـذُ  مجعها  ،  حوى مسائل مفيدة وأجوبة فقهية دقيقة     ،  »فتاوى ابن رشد  «وكتاب  
املعتمدة عنـد  ، وهو من كتب النوازل، )هـ543ت(أيب احلسن بن الوزان  اإلماِم حممد بن

  .األكثر تداوالً ومجعاً للفوائد الفقهية، املالكية
والكتاب تطبيق لتقرير األحكام الشرعية يف القضايا اليت عرضت على ابـن رشـد              «

وبالنظر يف مضامني الكتاب جند موضوع هذه الفتاوى مرتبطاً بوقائع النـاس    ،  استفيت فيها و
، وجاء أغلبها يف موضـوع العبـادات واملعـامالت        ،  يف حاضرة األندلس وبعدوة املغرب    
مل يلتزم فيها ابن رشد منهجاً موحداً كما هـو حـال            ،  وِصيغت على شكل أسئلة وأجوبة    

 الفقهية؛ فمنها مسائل توسع يف اإلجابة عنها وأخرى اختـصر فيهـا             أغلب كتب النوازل  
، ذاكراً يف ذلك كلّه أدلّة املسائل من القرآن والسنة        ،  )3(»حسب مقتضى السؤال أو النازلة    

، وأقوال كبار أتباعه وحمقّقي مذهبـه ، مستشهداً مبا يف كتب املذهب من أقوال اإلمام مالك   
وتقدمي األصـح منـها يف      ،  والترجيح بينها ،  آلراء ونقدها بال غياب لشخصيته يف عرض ا     

  .)4(بأسلوب سلس واضح مفهوم، اجتهاده
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وقد ،  وتعدداً يف أمساء هذه املصادر    ،  ومتتبع الفتاوى يف الكتاب جيد تنوعاً يف مصادرها       
  .وأحياناً غري مقترنة ا، يذكرها ابن رشد أحياناً مقترنة بأمساء أصحاا

» موطأ مالـك  «؛   عز و جل  بعد كتاب اهللا    » فتاويه«صادر ابن رشد يف     ومن مجلة م  
ـ 179ت(  )املستخرجة من األمسعـة   ( أو   )العتبية(و،  )هـ240ت(» مدونة سحنون «و،  ) ه

ـ 269ت( أليب عبد اهللا ابن املواز       )املوازية(و،  )هـ255ت(أليب عبد اهللا حممد العتيب       ، )هـ
  .)1(ن الكتب املعتمدة يف املذهب وخارجهوغري ذلك م، ) هـ279ت(» جامع الترمذي«و

  .)2(وبعضه مسائل حنوية، وجلّ مسائل الكتاب من الفتاوى الفقهية
ـ         » الفتاوى«وقد حظيت    داً اباهتمام علماء عصره والفقهاء من بعده دراسـة واعتم

  : وقد طبع الكتاب بتحقيقني. عليه
م بدار الغـرب  1987 ـ  ـ ه1407للدكتور املختار بن الطّاهر التليلي سنة : األول
  .ببريوت، اإلسالمي

مسائل أيب الوليد بن رشد     «حقّق الكتاب حتت عنوان     ،  حملمد احلبيب التيجاين  : والثّاين
م طبعة ثانية بدار اجليل ببريوت ودار اآلفاق اجلديدة 1993 ـ  هـ1414طبع سنة ، »اجلد

  .باملغرب
للقاضي عيـاض بـن   » ألحكاما نوازل يف احلكام    مذاهب«كتاب : النموذج الثّامن

 وهي عبارة عن نوازل قضاء فصل فيهـا القاضـي           )هـ544ت(موسى بن عياض السبيت     
 وكانت قبل ذلك عبارة عـن . )هـ575ت(مجعها بعد موته ابنه أبو عبد اهللا حممد ، عياض

  .وهي من أقدم مؤلفات املغاربة يف النوازل، بطائق أو جذاذات من الفتاوى املتفرقة
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منوذجاً للمؤلفات الفقهية اليت تم     » مذاهب احلكام يف نوازل األحكام    «ل كتاب   وميثّ
وهو مرجع فقهي حيتوي نوازل ، وأقضيتهم الطّارئة، بوقائع الناس اجلارية ومشكالم الناشئة

  .تكشف عن وقائع احلياة اليومية باملغرب واألندلس إبان عهد املرابطني
وميثّل مبا تضمنه من أجوبـة      ،  خائر فكر القضاء املالكي   وهو كتاب يضم بني دفّتيه ذ     

وهـو مـا   ،  ما استقرت عليه الفتوى يف الغرب اإلسالمي على عهد القاضي عياض          ،  فقهية
  .يعتمدون عليه يف أحكامهم، جعل كبار فقهاء النوازل الذين أتوا بعد عياض وابنه حممد
حرصه على بيان احلكم مـشفوعاً      وإجابات القاضي يف املسائل اليت تعرض عليه تبين         

، وآراء كبار شيوخه؛ كابن رشد وابن احلاج   ،  مهتدياً بأصول مصادر املذهب املالكي    ،  بدليله
أو التعليق على املسألة حبسب وقوعها متوخياً أثناء جوابه         ،  مث حيكم يف النازلة مبا يثبت عنده      

  .وسالسة األلفاظ، ووضوح التعبري، اإلجياز واالختصار
ملا طـال يف خطّـة      … فإن أيب   «: فإنه قال ،  ما عن عمل ابنه أبو عبد حممد بن عياض فيه         وأ

، نزلت إليه من األقضية نوازل حتار فيها األذهان واألفهـام         ،  وساعدته لياليه وأيامه  ،  القضاء دوامه 
ه رمحة  وأَلفيت بعد موت  … فيحكم فيها مبا يتجه عنده      ،  ويبعد مأخذها من طرق القضايا واألحكام     

رضي فنقلت تلك األسولة من خطّه      ،  اهللا عليه سؤاالته على تلك النوازل واألجوبة عليها يف بطائق         
وجعلت كتايب هـذا    ،  … إالّ ما نبهت عليه؛ وكذلك أجوبته وأجوبة الفقهاء عليه أيضاً            اهللا عنه 

؛ وربما ذيلت بعض »مذاهب احلكام يف نوازل األحكام«وترمجته بـ ، ديوان فقه يشتمل على مجيعها
  .)1(»تلك النوازل مبا تقدم فيها أو يف نوعها للقرويني واألندلسيني وغريهم

. بـبريوت ،  عن دار الغرب اإلسالمي   ،  طبع الكتاب مرتني بتحقيق الدكتور حممد بن شريفة       
  .)Delfina Serano)2وترمجته إىل اللّغة اإلسبانية دلفينا سريانو 
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حملمد بن عبد الكـرمي     » الفالح أصول يف األرواح مصباح«كتاب  : النموذج التاسع 
وهو جواب سؤال يطلب فيه منه توضيح ما جيـب علـى      ،  )هـ909ت(املغيلي التلمساين   

من جنوب » توات«ناحية  وخاصة يهود، وما يلزم أهل الذّمة، املسلمني من اجتناب الكفّار
وما ظهر من جهتهم مـن التعـايل        ،  ون احلكم مبا بلغوا من النفوذ والتدخل يف شؤ      ،  اجلزائر

وما أثاروا بغريها من التصرفات من احلوادث يف        ،  والطّغيان والتمرد على األحكام الشرعية    
  .)1(وما جنم عن ذلك من ردود فعل املسلمني، تلك املنطقة

 وألّف فيهـا  ،  ووقف الشيخ املغيلي من بني العلماء موقف حزم وقوة يف تلك القضية           
قسمها إىل ثالثة فصول؛ خص الفصل األول مبا جيب على املسلمني مـن             «و،  هذه الرسالة 

وال ،  حبيث ال يقرب مسلم كافراً من نفسه أو عياله أو يستعمله يف أعماله            ،  اجتناب الكفّار 
وتناول يف الفصل الثّاين ما يلزم أهل       . يفعل ذلك من املسلمني إالّ من ال دين وال مروءة له          

يهود هذا الزمان يف    «فقد حتدث فيه عن     ،  أما الفصل الثّالث  . من اجلزية والصغار  … مة  الذّ
والتدخل يف شـؤون    ،  »سائر األوطان من اجلرأة والطّغيان والتمرد على األحكام الشرعية        

  .)2(»الدولة اإلسالمية

 فقهية مع   وموقف الشيخ احلازم يف هذه الفضية أثار حوارات علمية كثرية ومناقشات          
مما ، وضعوا أجوبة للنازلة أو ممن، ممن وافقوا املغيلي على موقفه، بعض العلماء املعاصرين له

  .له كان له الصدى البعيد يف املواقف السياسية ويف بعض املؤلفات التارخيية املعاصرة

  .1968اجلزائر ، والكتاب مطبوع بتحقيق رابح بونار
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    ومل النـصارى  وطنه على غلب من أحكام بيان يف املتاجر أسىن«كتاب : النموذج العاشر
 أمحد بـن حيـىي الونشريـسي      ،  للونشريسي» والزواجر العقوبات من عليه يترتب وما يهاجر

  . )هـ914ت(» املعيار«التلمساين صاحب 
املعيار «: كما أنّ الونشريسي أورد هذه الفتوى يف باب نوازل اجلهاد من كتابه اجلامع            

  .)1(»باملعر
بعـد سـقوطها    ) املورسكيني(وفحوى املسألة طلب معرفة واجب مسلمي األندلس        

ويف حكم بقاء مجاعات منهم منقطعني      ،  واستيالء اإلفرنج النصارى على بالدهم وأمالكهم     
ويف إعالن إسالمهم ، وفيما جيب عليهم من اهلجرة أو عدمها، عن بالد يغلب عليها اإلسالم   

  .رى املتغلّبنيأو إخفائه بني النصا
 وحكم،  خباصٍة الكفار عليه غلب الذي البلد يف املسلم بقاء حكمفالرسالة تبحث يف    

  .بعامة الكفار بالد يف اإلقامة
إذ حكم بكفر كلّ » املورسكيني«شيئاً ما على » قاسياً«حكم الونشرسي فيها  وكان

فيها حكـم النـصارى   من مل يهاجر وختلّف عن االلتحاق ببالد اإلسالم وبقي بأرض يغلب  
 وإعذاراً ملـن    ،ورأى أنّ يف احلكم مبثل ذلك تربئة لذمته       ،  الكفّار وأصر على البقاء كذلك    

 إىل العودة إىل ويتطلّع،  اإلسالم دار يزدري من كلّ بتعزير حكَمو،  …وصله نص الفتوى    
نة واإلمجـاع   واستدلّ على ما يف فتواه بالكتـاب والـس        . منها اهللا أجناه أن بعد الكفر دار

  .والقياس
وفتوى الونشريسي هذه هي أقدم نص معروف من فتاوى املغاربة يف هذا املوضـوع              

  .)2(كما قال الدكتور سعد اهللا
صـحيفة معهـد الدراسـات      «وقد حقّق نص الفتوى وعلّق عليها يف دراسة ضمن          

ـ 1377: الـسنة ، 2 ـ  1العـدد  ، الد اخلامس، يف مدريد» اإلسالمية ، م1957 ـ  هـ
  . الدكتور أمحد بن عبد الكرمي جنيبوحقّقها أيضاً . حسني مؤنسالدكتور
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» اجلزائري القادر عبد األمري مسائل عن التسويل أجوبة«: كتاب: النموذج احلادي عشر  
  .)هـ1258ت(أليب احلسن علي بن عبد السالم بن علي التسويل 

 القادر اجلزائري للفقيه أيب احلسن وجهه األمري عبد والكتاب عبارة عن جواب سؤال
وجيلب ،  ويبايعهم)الفرنسي(العدو  يستفتيه به عن حكم املسلمني الذين يداخلون، التسويل
أحياؤهم بتـسليمهم   وإذا طولبت، وال يبخل من داللتهم على عورات املسلمني، هلم اخليل

أم ،   فهل هلم من عقـاب     فما حكم اهللا يف الفريقني يف أنفسهم وأمواهلم؟       ،  جحدوا وأنكروا 
يتركون على حاهلم؟ وما احلكم فيمن يتخلّف يف املدافعة عن احلرمي واألوالد إذا اسـتنفر               

وال يتأتى بغري قتـاهلم؟     ،   واجلالد؟ فهل يعاقبون؟ وكيف عقام      الناس للدفاع  اإلمام نائب
   .…وهل تؤخذ أمواهلم وأسالم؟ 

  .ومن مناذجها املرجوع إليها عند احلاجة، وهو يف نوازل اجلهاد الواقعية
عبد اللّطيـف   : بتحقيق،  بريوت،   بدار الغرب اإلسالمي   1996والكتاب مطبوع سنة    

  .أمحد الشخي حممد صاحل
  ةخامت

ويتبـين للنـاظر يف     ،  يظهر ملن يطالع النماذج املتقدمة من املصنفات يف فقه النوازل         
أنّ التصنيف يف النوازل الفقهية له أساليبه ومناهجه        ،  مضامينها أو يف التقريرات اخلاصة ا     

  : ال تعدو أن تكون، يف اجلملة، وأنّ هذه املصنفات، املتبعة
 هلـم  السابقني أو معاصريهم من غريهم وأجوبة، مؤلفيها وبةألج جامعة دواوين ـ  1

 كتـب  ترتيب على مرتبة وهي،  وغريها الشرعية العلوم جماالت شتى يف،  البالد خمتلف من
 يف اجتـهادام  دائرة واتساع،  فيها املذكورين الفقهاء أجوبة بثراء تتميز،  تبويبهم يف الفقه

  .والسياسية واالجتماعية واالقتصادية التارخيية ملعلوماتا وفرة من فيها ما مع، الشرعيات
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 مدينـة  إىل أو، واحدة منطقة إىل ينتسبون وعلماء فقهاء ألجوبة جامعة دواوين ـ  2
  .واحدة
 خالل وفتاويه أحكامه من له مجعت أو مجعها، واحد فقيه ألجوبة جامعة دواوين ـ  3
  .معينة جهة من إليه وجهت أسئلة جمموعة عن عنها أجاب أو، الفتوى وتولّيه قضائه مدة

 يف إما واحد؛ موضوع يف مفردة ونازلة، واحدة قضية عن لإلجابة مؤلّفة دواوين ـ  4
، اجلهـاد  أو،  الـشرعية  السياسة أو،  الشخصية األحوال أو،  املعامالت يف وإما،  العبادات
  .وموضوعاما والعقيدة الفقه جماالت من وغريها

  .والترتيب للكتب املطولة  هناك مصنفات اشتغل فيها أصحاا باالختصاركما أنّ
 الكتـب  مـن  اجلملـة  هذه عن البيانات من احلني هذا إىل مجعه من متكّنت ما هذا
 إفريقيـا  مشـال  (اإلسـالمي  الغرب أو املغرب علماء من املؤلّفة،  كثري وغريها،  النوازلية
  .ليلاجل الفن هذا موضوع ويف، )واألندلس
 يف وحـسن  التـأليف  يف الرباعة من كلّها يف ما مع،  أحسب فيما،  معبرة مناذج وهي
  .النوازل فقه يف الكتابة ومناهج أشكال اختالف عن،  يف االجتهادوجتديد الترتيب

، مبناهج خمتلفة ملؤثّرات موضـوعية    ،  وهي تدلّ أيضاً على االهتمام الكبري الذي أواله       
اعتناًء بتارخيهم العلمي العريق    ،  مي هلذا النوع من العلوم والتصنيف فيه      فقهاُء الغرب اإلسال  

، متعلّقة بأصول األحكام وطرق تطبيقهـا    ،  احلامل للفوائد الكثرية  ،  وبتراثهم الفقهي الزاخر  
وتارخييـة  ،  وسياسية،  واجتماعية،  وبإجيابات فقهية واقعية على حوادث حتكي ظروفًا دينية       

  .ملغربيةعايشتها اتمعات ا
تـدرك وتلمـس   ، ومن خالل هذه األحكام التطبيقية احملاطة بظروفها املـؤثّرة       

وقدرته علـى   ،  ومسايرته ألطوار احلياة يف تغير أمناطها ودوران أحواهلا       ،  واقعية الفقه 
مثل تلـك الـيت عرفتـها       ،  حلّ كلّ ما يعترض املسلمني من معضالت ومستجدات       

، س يف فترة زمنية غري بعيدة عنا يف مقيـاس الزمـان           جمتمعات مشال إفريقيا واألندل   
، وخمالطة الكفار، من أوطام وهجرة املسلمني، كقضايا غزو النصارى لبالد اإلسالم
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والـيت وجـدنا    ،  وغريها من املوضوعات اجلديدة واملستجدة    ،  واالرتداد عن الدين  
  .ن والربهانكتب النوازل تتناوهلا باملناقشات العلمية وتعاجلها بالبيا

  .أستغفرك وأتوب إليك، ال إله إالّ أنت، وسبحانك اللّهم وحبمدك، واهللا تعاىل أعلم
***  
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��W�(^ا ��>ازل �
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،  له شرحا وتبياناةوجعل السن، احلمد هللا الذي أنزل القرآن شريعة ومنهاجا
مثّ، واستبان احلالل واحلرام، ضحت معامل األحكامفاتت النعمة على هذه ة ومتّ اكتملت املن
فال ينضب معينها،  زمان ومكانودوام صالحيتها لكلّ، ة ببقاء هذه الشريعة اخلالدةاألم ،

فال جتد ، هر دبات كلّومبتطلّ،  عصرفهي تفي ـ أبدا ـ حباجات كلّ، وال ينفذ عطاؤها
والصالة ،  وألهل العلم والفقه فيها رأيوال ترتل نازلة إالّ،  وللشريعة فيها حكمحادثة إالّ

وعلى آله ، د أنبيائهاهللا سي د بن عبدحمم، والسالم على خرية خلق اهللا يف أرضه ومسائه
 ،وبعد .وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

حيا من عند اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ حتمل يف أصوهلا ما فقد نزلت شريعة اإلسالم و
ويرسي قواعد العدل واملصلحة والرمحة يف األحكام واستقامة ، يعاجل قضايا االعتقاد

، وخلود الشريعة وكماهلا ومتام النعمة ا يصدق بنصوصها وأصوهلا الثوابت. السلوك
، راام النصوص ومقرالفكر يف تفهمنضما إىل ذلك جماالت االجتهادات النابعة من أصالة 

رات رات ومتغي ا من تطووما يلم،  يف احلياة من وقائع ما جيدويف حسن تطبيقها يف كلّ
بسبب حوادث الفكر اإلنساين وتلوتمع وما تقتضيه سنن اهللا ث البيئات والتحوالت يف ا

  .)1(يف هذا
  : وتتوزع هذه املداخلة على احملاور اآلتية

  .مفاهيم الدراسة: الًوأ
  .أمهية دراسة فقه النوازل: ثانياً
  .بطاقة تعريفية للشيخ عبد الرمحن بن عمر بكلي: ثالثًا
  ضوابط اإلفتاء يف النوازل عند الشيخ: رابعا

                                           
، 2003، 1: �$'ض، طm�'N &# )<%ا: &# P+7%، ا�T�'A �� ��� ا���ازل، �J(<6 ا�J7>5'ن، ا�) 1(

 11: ص
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  مناذج من النوازل اليت أفىت فيها الشيخ: خامسا
  ندوة الشيخ عبد الرمحن ومواجهة فقه النوازل: سادسا
  اهيم الدراسة مف أوال ـ
ا يف التعبري عن املعاين تعد املفاهيم العلمية مبثابة الوسيلة الرمزية اليت يستعان 

 حتديدا خمتصرا موعة من احلقائق اليت تساعد على توجيه وتعد، واألفكار بغية توضيحها
  : مسار البحث
   الحاـصطاة وـ لغلفتوى ا ـ 
ـَاالفُتوى وى والفُتوالفَ: )1(ةلغ ـ أ : يقال، اإلبانة: ومعناها، ما أفىت به الفقيه: تي

 إذا أجابه،  وأفىت الرجل يف املسألة واستفتيته فيها فأفتاين إفتاء، أفتاه يف األمر إذا أبانه له
  .أبان احلكم فيهاو

: ؛ أي)2(﴾ و يستفتونك يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن ﴿: ومن ذلك يف القرآن الكرمي
يِر «: ويف احلديث .)3(حكم ما سألتم عنهن لكم بيدِفي الص ددرتفِْس وِفي الن اكا حم الِْإثْم

كوأَفْتو اسالن اكِإنْ أَفْت4( »و( ،ا: أيوإن جعلوا لك فيه رخصة وجواز)5(.  
  
  
  

  . الفتيارتفعوا إليه يفا: وتفاتوا إليه، ))اإلفتاء((امسان يوضعان موضع : والفتوى والفىت

                                           
��ـ
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أما القصر فهو وارد على ، فتاوي  وكونه منقوصا هو األصل، فتاوى: ومجع فتوى
  .)1(وجتمع أيضا على فتاٍو، سبيل التخفيف
ف ت (فبتتبع مادة ، على البيان واإليضاح واإلظهار: دار الفتوى يف اللغةموعليه ف

ضافرة على هذا املعىن جندها كلّها مت ـ )2(اليت وردت يف مواضع عدة ـ يف القرآن) ي
  .اللغوي للكلمة

   اصطالحا ـ ب
هي اجلواب : فها صاحب القاموس الفقهي قائالالح فقد عرطأما الفتوى يف االص

حكم الشرع الذي خيرب عنه املفيت : وهي أيضا، )3( الشرعيةلاملسائمن عما يشكل 
  .)4(بإفتائه

  .)5(م شرعي ال على وجه اإللزاماإلخبار حبك هي: قولهبمن املالكية  وعرفها احلطّاب
ا الفتوى  فهي ((: الـدث عن الفرق بينها وبني احلكم قائ عندما حتّايفالقرفها وعرفأم

   .)6())....وبيان ذلك أنّ املفيت مع اهللا كاملترجم مع القاضي، إخبار عن اهللا تعاىل
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هي بيان ((: وأمشل تعريف يف رأينا هو تعريف الدكتور يوسف القرضاوي إذ قال
فرد أو ، معين كان أو مبهم، احلكم الشرعي يف قضية من القضايا جوابا على سؤال سائل

  . )1())مجاعة
   فقه النوازل ـ 
والفقه ، )النوازل(وكلمة ، )الفقه(كلمة : مركّب إضايف من كلمتني: فقه النوازلـ 

 . التفصيليةالعلم باألحكام العملية من أدلّتها: واصطالحا، هو الفهم العميق

وتطلق على املصيبة الشديدة من ، وهي اسم فاعل، مجع نازلة: والنوازل يف اللغة
  : قال الشاعر، شدائد الدهر اليت ترتل بالناس

  ولرب نازلـٍة يـضيق ـا الفـىت      
 

        جـرا وعنـد اِهللا فيهـا املخعذر  
  : تعريفاتفقد اختلف املتأخرون يف تعريفها على عدة : وأما يف االصطالح 

  .إنها الوقائع اجلديدة اليت مل يسبق فيها نص أو اجتهاد: فقيل
  .بأنها احلادثة اجلديدة اليت حتتاج إىل حكم شرعي: وقيل
  .احلادثة اليت حتتاج إىل حكم شرعي: وقيل

النوازل أو الواقعات أو ((: ويعرفها أستاذنا الفاضل الدكتور الزحيلي بقوله
وتعقّد ، بسبب توسع األعمال،  أو املستجدات الطارئة على اتمعهي املسائل: العمليات
  . )2())أو  اجتهاد فقهي سابق ينطبق عليها، واليت ال يوجد نص تشريعي مباشر، املعامالت

  .لكن نكتفي ذه التعريفات، وهناك تعريفات أخرى
 اليت حتتاج إىل ي احلادثة اجلديدةه((: أنّ النازلة يف االصطالح: وأقرب هذه األقوال

  .))حكم شرعي

                                           
)1 ( ،�B'.ى�.+% )+� ا�<�K

�� ا<� :�E�،  2010، 1: ، دار ا�+J(<�، د�[X، ط&�
�E و&� �	

           18: ص
���ت وه<6 ا�7PE-�، .  د)2(Ac�
�>ازل وا
��Kوى وا
'�6 ا
�E�K (� ا
[6A ا+[��Kدة &* ا

  5: ، ص2001، 1: ، دار ا�+J(<�، د�[X، طا
�'�7dة



 ـ272ـ ـ 

 أي ما يِجد من الوقائع واملسائل اليت تستدعي إىل بيان ))احلادثة اجلديدة((: فقولنا
  .حكمها الشرعي باالجتهاد عند أهل العلم

 يخرج احلوادث اجلديدة اليت ال حتتاج إىل ))اليت حتتاج إىل حكم شرعي((: وقولنا
فهذه حوادث جديدة لكنها من أقدار . والفيضانات، لوالزالز، حكم شرعي؛ مثل الرباكني

ومثل هذه ال ينظر فيها املكلّف فيما يتعلّق حبدوثها هل حيتاج إىل حكم ، اهللا الكونية القدرية
  .شرعي أو ال حيتاج

 خيرج احلوادث اليت استقر فيها الرأي واتفق ))اليت حتتاج إىل حكم شرعي((: وقولنا
  . على حكمها
   ية دراسة فقه النوازلأمهّ ثانيا ـ ـ 
اهللا على بصرية  ى يعبدواإنارة السبيل أمام الناس بإيضاح حكم هذه النازلة حت  ـ 1

تهدون التصدي لتلك النوازل دون وهدى ونور؛ يف منهج إسالمي واضح فلو ترك ا
 بغري علم وهذا قد يفيت، هو غري مؤهٍلمن   استفتواإيضاح ألحكامها لصار الناس يف ختبط مثّ

  .فيِضلّ ويِضلّ
 عند وقوع الواقعة إلظهار حكمها العلماءالنوازل من  ي لدارسة فقهالتصد ـ 2

ا هي الشريعة ،  زمان ومكانكمال الشريعة وصالحها لكلّ ن للعامل أمجعالشرعي يبيوأ
عز فاهللا . ها الكفيلة بتقدمي احللول الناجعة لكل املشكالت واملعضالتوأن، ةـاخلالدة الباقي

 .)1( ﴾ اليوم أكملت لكم دينكم و أمتمت عليكم نعميت و رضيت لكم اإلسالم دينا ﴿:  يقولجل و
الذي  داملتجر" للنازلة" الدارس فإنّ، عز و جلكسب األجر واملثوبة من اهللا  ـ 3

 إن، يريد أن يصل إىل حكمها الشرعي إذا بذل جهده ووصل إىل حكم فيها فهو مأجور
  .وإن أخطأ فله أجر، أجرانأصاب فله 
اُهللا العلماَء؛ فقد أخذ اُهللا امليثاق على  احلرص على تأدية األمانة اليت محلها ـ 4

وقد حصر التكليف م؛ فكان لزاماً عليهم ، كتماا العلماء ببيان األحكام الشرعية وعدم

                                           
  .3/ ��رة ا�+'2%ة)1(
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وذلك إبراء ، استطاعوا إىل ذلك سبيالً ي للفتوى يف النوازل ماالتصدة بالقيام بتكاليف للذم
 .كتمانه إبالغ العلم وعدم

5أنّ ـ وال شك عصر أحكامها الشرعية املناسبة ة يف كلّ إعطاء النوازل املستجد 
يدخل دخوالً أوا حتت مهموإحياء ما اندرس من معامله، ة التجديد هلذا الدينلي.  
   بطاقة تعريفية للشيخ عبد الرمحن بن عمر بكلي ثالثا ـ
وِلد يف مدينة العطف بوالية غرداية يوم ، الشيخ عبد الرمحن بن عمر بكَلّيهو 
  .م1901 أكتوبر 3: املوافق لـ،  هـ1319 مجادى الثانية 20اخلميس 

  .نسبة إىل أيب بكر الصديق الذي ينهي إليه نسبه، عِرف بالبكري
ذ مبادئ وأخ، تعلّم القرآن ومبادئ التوحيد مبحضرة املسجد العتيق بالعطف

  .الفرنسية باملدرسية الرمسية بنفس املدينة
كما حفظ القرآن واستظهره وهو يف ، درس علوم اللغة والشريعة اإلسالمية بالعطف

  .مقتبل العمر
فالتحق بالبعثة العلمية امليزابية اليت كان يشرف عليها ،  إىل تونس1922انتقل سنة 

  .رمحه اهللالشيخ أبو اليقظان إبراهيم بن عيسى 
الشيخ حممد الطاهر بن عاشور : وقد درس يف الزيتونة على يد فطاحل العلماء أمثال

، وقد أخذ عنه البالغة، والشيخ الطيب سيالة قاضي تونس، الذي أخذ عنه التفسري واألدب
كما درس كتاب األمشوين على الشيخ ، أما الشيخ حممد الزغواين فقد أخذ عنه علم األصول

  .ودرس مجع اجلوامع على الشيخ حممد بن القاضي ،الصادق النيفر
بل التحق باملدرسة ، أنه مل يكتِف مبا يقدم له يف الزيتونة رمحه اهللاومما يالحظ على الشيخ 

واألستاذ ، اخللدونية لينهل من العلوم العصرية على يد كبار العلماء منهم املؤرخ عثمان الكعاك
  .بيديحسن حسين عبدالوهاب والشيخ الع

 دِعي الشيخ عبد الرمحن للمشاركة يف تأسيس مجعية العلماء املسلمني 1931يف سنة 
  .اجلزائريني وشارك يف جلنة صياغة قانوا األساسي



 ـ274ـ ـ 

ونظرا لثقافته اللغوية املزدوجة فقد كان يترجم أهم املقاالت اليت كانت تصدر يف 
  .الصحف الفرنسية باجلزائر وفرنسا

يوقّعها ،  تلك الفترة سلسلة من املقاالت يف صحف أيب اليقظانوقد نشر الشيخ يف
من مواضيع تنقد األوضاع الثقافية أو ،  وتنوعت املوضوعات اليت كتبها،باسم البكري

  .إىل املواضيع السياسية أو األحداث العاملية، االجتماعية أو االقتصادية
مثّ عين واعظًا ،  وإدارة املدرسةوتفرغ للتعليم،  دِعي إىل مدينة بريان1939يف سنة 

  . مثّ رئيسا هلا)1(مثّ مفتيا وعضوا يف حلقة العزابة، ومرشدا
وألقي عليه القبض يف ، شارك مشاركة فعالة يف العمل السياسي والتنظيمي يف الثورة

  . واعتقله االستعمار عدة شهور يف سجن األغواط1957سنة 
وعضوا يف جلنة اإلفتاء لنفس ، لس اإلسالمي األعلى عين عضوا با1966يف سنة 

  .الس
وذلك ملّا عجز ) وهو اهليئة العليا ملساجد اإلباضية يف اجلزائر(، تولّى رئاسة جملس عمي سعيد

  .)2( عن حضور جلسات السرمحه اهللالشيخ بيوض إبراهيم 
افتتح يف مكتبته ندوة  1979 املوافق نوفمرب 1400 حمرم 22يف صبيحة يوم األربعاء 

  .وجممعا للفتوى اجلماعية، وهي ندوة تكوينية لألئمة، فقهية مسيت ندوة األربعاء
املوافق يوم ، هـ1406 مجادى األوىل 03 يف بريان مساء يوم االثنني رمحه اهللاتوفّي 

  .م1986 جانفي 13
  : وتتمثّل أعماله املطبوعة فيما يأيت

 .ياء الدين عبد العزيز الثميين يف ثالثة أجزاءللشيخ ض" النيل" كتاب ـ حقّق
 .للشيخ إمساعيل اجليطايل النفوسي يف جزأين" قواعد اإلسالم"حقّق كتاب ـ 
حتت ، وقد أعيد طبعها أخريا يف أربعة أقسام، وأصدرها يف جزأين" فتاواه"مجع ـ 

 .من حتقيق وإخراج الدكتور داود بورقيبة" فتاوى البكري"عنوان 
                                           

)1 (67S'&ا� %B'L� �� 67�$%ا�6�78 ا� 
داود &�رJ� ،6>7C(<6 ا�<�Jي، ~�دا$6،  : ، )<% ا��X7�.b ،�-ّJ& �+( #& #+P (��وى ا
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وهي جمموعة حبوث وحماضرات كتبها يف " ات البكري يف العلم والعلماءحماضر"ـ 
 .مناسبات خمتلفة من مجع وتقدمي الدكتور مصطفى باجو

 .الدكتور داود بورقيبةيف جزأين من حتقيق وإخراج " خطب اجلمعة للبكري"ـ 
 .من تقدمي ابنه األستاذ عبد الوهاب بكلي"مجهرة رسائل البكري"ـ 

  .ى من املؤلّفات املطبوعة أو املخطوطةـ وجمموعة أخر
، نظّمت وزارة الشؤون الدينية والس اإلسالمي األعلى أياما دراسية حول فكره

  .والية غرداية،  يف مدينة بريان2002 مارس 23 ـ 21: أيام
  ضوابط اإلفتاء يف النوازل عند الشيخ رابعا ـ

    النازلة أو توقّع حصوهلاد من وقوعالتأكّ ـ 1
وال ينظر يف املسائل ، د من وقوع النازلةعلى اتهد أو املفيت يف النوازل أن يتأكّ

تقع إن مل حصوله عقالً ومما يتوقّع وإذا كانت املسألة ، الغريبة والنادرة أو املستبعدة احلصول
ألجل البيان والتوضيح ومعرفة حكمها إذا ، والبحث فيها،  اإلجابة عنهافتستحبحقيقة 
   .نزلت

 يفيت يف املسائل اليت يتعرض هلا املستفتون وقد وقعوا فيها رمحه اهللاوقد كان الشيخ 
إنقاذًا ، إنّ فتواي موجهة ملن وقع يف حمذور وأراد أن يتحلّل منه((: نفهم ذلك من قوله، فعالً

  . )1())له من ورطته
   فهم النازلة فهما دقيقًا ـ 
 ويعدالناظر فيها حيث إنّ، مسالك الفقه وأعوصها فقه النوازل املعاصرة من أدق 

، ةبل هي قضايا مستجد، يطرق موضوعات مل تطرق من قبل ومل يرد فيها عن السلف قول
يغلب على معظمها طابع العصر احلديث املتميعة قدمية ز بابتكار حلوٍل علمية ملشكالت متنو

   .ما من الدهرواستحداث وسائل جديدة مل تكن ختطر ببال البشر يو، وحديثة

                                           
داود &�رJ� ،6>7C(<6 ا�<�Jي، ~�دا$6،  : ، )<% ا��X7�.b ،�-ّJ& �+( #& #+P (��وى ا
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رها  للفقيه اتهد من فهم النازلة فهما دقيقًا وتصومن هذا املنطلق كان ال بدو
ا قبل البدء يف حبث حكمهاتصوا صحيحر ،وكم أُِتي ، رهواحلكم على الشيء فرع عن تصو

ن  فالناس يف واقعهم يعيشو!ث فيهالباحث أو العامل من جهة جهله حبقيقة األمر الذي يتحد
  .)1(ر أمرا آخر وحيكم عليهوالباحث يتصو، أمرا

ف على مجيع أبعادها والتعر، م املسألة من مجيع جوانبها حينئذ من تفهبد فال
ا وغري ذلك مما له تأثري يف احلكم فيهاوظروفها وأصوهلا وفروعها ومصطلحا.  

 قول الشيخ يف ومن أمثلة ذلك، يستنفذ اجلهد يف البحث رمحه اهللاوقد كان الشيخ 
صلى اهللا عليه إنّ األمة يف عهده ((: العمل باحلساب الفلكي يف إثبات أوائل الشهور القمرية

ِإنا أُمةٌ أُميةٌ لَا نكْتب ولَا نحسب الشهر «: صلى اهللا عليه و سلم أمة أمية كما قال و سلم
وكان من الطبيعي أن ال يكلّفها .  أو ثالثني يومايعين تسعة وعشرين يوما، )2(»هكَذَا وهكَذَ

بل علّق إثبات الشهر بالرؤية اليت تتيسر لكلّ ، مبا ليس يف استطاعتها كاحلساب الفلكي مثالً
ومل يقصد أن تكون الرؤية تعبدية ال ميكن احليد عنها إىل وسيلة أخرى حيصل ا العلم ، أحد

بل ألنها الوسيلة الوحيدة اليت ، رت لديها وسائل العلمبثبوت الشهر مىت رفعت أميتها وتوفّ
 هو أن خيرج أمته من الظلمات صلى اهللا عليه و سلمكيف والغرض من بعثته ، متلكها وقتئذ
 هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره ﴿: وأنّ اهللا تعاىل يقول يف كتابه الكرمي، إىل النور

 و جعلنا اليل و النهار ءايتني فمحونآ ءاية اليل و جعلنآ ءاية ﴿: ، و قال )2(﴾احلساب منازل لتعلموا عدد السنني و 
فالقرآن الكرمي حيثّنا على علم ، )3(﴾النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم و لتعلموا عدد السنني و احلساب 

 إذا ما توفّرت أترى حيثّنا على تعلّم شيء حتى، اهليئة الذي يفيد العلم اليقيين بدخول الشهر
  . لدينا أسبابه حجره علينا؟ هذا لعمرك يف القياس بديع
وأصبح من الدقّة والضبط حبيث ال ، ولقد تقدم هذا العلم يف عصرنا تقدما عجيبا

، وال يف ثانية أو ثالثة، ال يف ساعة أو دقيقة، ختتلف مراصده العاملية وقت والدة اهلالل
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، امليني مها مرصد بوزريعة بالعاصمة ومرصد تامنراستوأصبحت اجلزائر متلك مرصدين ع
كما أثبتت أوقات سائر ، وأول شوال، يتأتى هلا ما أن تتبنى مسالة إثبات أول رمضان

على أنّ حديث الرسول الذي رواه اإلمام الربيع بن حبيب يف مسنده الصحيح . العبادات
لَا «:  قالصلى اهللا عليه و سلمي أنه عن أيب عبيدة عن جابر بن زيد عن أيب سعيد اخلدر

وا لَهرفَاقْد كُملَيع فَِإنْ غُم هورى تتوا حفِْطرلَا تا الِْهلَالَ وورى تتوا حومصيشري إىل ، )1(»ت
منهم مطرف بن ، وبذلك فسره فريق من العلماء، »فَاقْدروا لَه«: احلساب الفلكي بقوله

   .)2())لتابعنيالشجري من ا
   التثبت والتحري واستشارة أهل االختصاص ـ 

: ومن مناذج رجوع الشيخ عبد الرمحن بكلّي ألهل االختصاص ما قام به حني سئل
 بطنها فهل جيوز إخراجه بشق: وأثبت األطباء حياة جنينها، إذا كانت امرأة يف حالة احتضار

ال يسوغ حبال أن يشق بطن األم ويستعجل ((: فقال، ولو أدى ذلك إىل استعجال موا؟
فاإلقدام على ذلك إقدام ، وقَرب موت األم، وإن أثبت األطباء حياته، موا إلنقاذ جنينها

فكم من ، على أنّ حقيقة األجل ال يعلمها إالّ اهللا وحده. على قتل النفس اليت حرم اهللا
، أنسأ اهللا يف أجله، رجاء يف بقائهوأن ال ، واحد شهد األطباء بدخوله حال االحتضار

فعاد إليه صحوه وعاش بعد ذلك ما شاء اهللا أن ، واجنلت عنه غمرته، فاستفاق من سكرته
اإلجهاز  ـ من باب أوىل وأحرى ـ فلن يسوغ إزهاق روح حمقّقة كما ال يسوغ، يعيش

  .على األصل استبقاًء للفرع
لكن إذا حتقّق موا وأثبت ، ية حياةهذا كلّه فيما إذا كانت ال تزال يف األم بق

فريق يوجب شق بطن األم :  فالعلماء يف هذه احلالة على فريقني)3(األطباء حياة جنينها
ال  ـ ومنهم علماؤنا ـ وإخراج جنينها احلي رعاية للمصلحة الراجحة؛ وفريق آخر
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واهللا . »اناِئيح أَِةمحركَا نواِتم أَةُمحر«: وإن حتقّق موت األم حلديث، جييزون العملية
  .)1())أعلم

   النظر عند الفتوى يف النازلة إىل جوانبها املختلفة ـ 
أو يستفىت ينظر إىل املسألة املعروضة ،  عندما تعرض عليه النوازلرمحه اهللافقد كان 

 وهذا، إضافة إىل اجلانب الشرعي، الصحية واالجتماعية واألخالقية: من جوانبها املختلفة
، ألنّ مسائل التشريع مرتبطة بكلّ اجلوانب ذات الصلة باإلنسان واتمع، من الفقه بالدين

ومن ذلك ما جاء يف ، وهذا النظر هو الذي مييز الفقيه عن املتفيقه، وليست مبعزٍل عنها
هل يسوغ استعمال حبوب منع احليض : فقد سئل، الفتوى املتعلّقة حببوب منع احلمل

  .ات معقولة؟واحلمل العتبار
كلّ ما عطّل سري احلياة الطبيعية يف اإلنسان أو غير جمراه البد ((: رمحه اهللافأجاب 

وأن يكون له رد فعل طال الزمن أو قصر إذ لو مل يكن لتعاطيه تأثري ما كان هناك تعطيل أو 
  ومن ذلك ما يذكره بعض األطباء املخلصني عن حبوب وأقراص تأخري احليض ومنع.تغيري

ذلك هو ما ، احلمل من أنّ هلا تأثريا خبيثًا وخطريا على الالئي يستعملنها وإن بعد حني
يعقب من قلق واهتياج األعصاب مما يكدر صفو حياا وهو ما يستروح من قوله 

فقد أخرب العليم اخلبري أنّ دم ، )2( ﴾ يسئلونك عن احمليض قل هو أذى و﴿:اىلــتع
سوف ال ، جسم املرأة واتخاذ الوسائل ملنع خروجه استبقاء للداءفاحتقانه يف ، احليض داء

تلبث عواقبه السيئة أن تنبعث من جديد إن مل تظهر سريعا مىت كان اجلسم يتمتع باحلصانة 
   .الصحية فإنّ ظهوره فيه مىت ضعفت تلك احلصانة أو فقدت يكون نتيجة طبيعية

إما أن خيرج وإما أن حيدث ،  األرضودم احليض يف جسم املرأة كالبخار يف جوف
ولوال ما يعلمه اهللا من ضرر يف حبس حيض املرأة ما أهدر ألجله حرمة الصالة ، زلزاالً

وأنت خبري أنّ كلّ ما يضر . فأوجب عليها اإلفطار وترك الصالة أيام احليض، والصيام
 الَ ورر ضالَ«:  عليه و سلمصلى اهللا  الرسولشرعا لقولبالصحة ويفقدها توازا حيرم تعاطيه 

أما ما يشاع ويذاع أنه ال ضرر يف تعاطيها فمن الدعاية املزدوجة لتروجيها . )3(»رارِض
وجدها من ابتكارات دعاة ، وأنّ من أمعن النظر يف شأن هذه احلبوب واألقراص، وانتشارها
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، تنقّل يف مراتع الشهواتحتديد النسل اإلباحيني الذين يسهلون للشبان والشواب طرق ال
   .)1())وهم يف مأمن أن تناهلم آثار اماكهم السيئة، إشباعا لغريزم اجلنسية

   اغتنام الفرصة لنصح املستفيت وتذكريه ببعض التعاليم الشرعية ـ 
 يستغلّ املسائل املعروضة عليه ليبثّ للسائل التوجيهات رمحه اهللالقد كان الشيخ 

وهذا متوافق مع ، وتذكريه يف ثنايا إجابته، يألو جهدا يف وعظه وإرشادهوهو ال ، املناسبة
وينبغي للناظر يف النازلة أن يعترب نفسه عند اإلجابة مفتيا ((: رأي بعض العلماء إذ يقول

  .)2())ومعلّما ومصلحا وطبيبا ومرشدا
اب اليت بدت لك أما األسب...((: ومن ذلك ما جاء يف رده عن السؤال املذكور سابقًا

فأين اإلميان باهللا اخلالق الرازق اهلادي من يشاء من ، فأكثرها خيال ووهم، مبيحة ملنع اإلجناب
، وحتتسب أجرك لديه، عباده إىل ما فيه خريه وسعادته؟ فما عليك إالّ أن حتسن ظنك باهللا

صاحلة ما وحتسر عن ذراعيك للقيام مبا يفرضه عليك واجب األبوة من تنشئتهم تنشئة 
  اهللاقال. فلست مبسؤول عما عدا ذلك من صالح وطهر، مثّ ال عليك بعد ذلك، استطعت

 إنك ال دي من أحببت و لكن اهللا ﴿:وقال ، )3﴾ ليس عليك هدهم و لكن اهللا يهدي من يشاء ﴿:تعاىل
  .)4﴾ )56(يهدي من يشاء و هو أعلم باملهتدين

وملّا ، ت وظيفة اإلنسانية وانقطعت اخلليقةولو استرسل الناس وراء ختيالتك لتعطّل
   .كنت أنت يف حيز الوجود

إنها رد قرض قدم إليك يوم كنت ، الدنيا يا هذا كفاح وتضحية واعتراف باجلميل
، ال تعلم ميينك من مشالك وال يدري من رباك أينسأ يف أجلك حتى تقابل إحسانه بإحسان

 عضوا صاحلًا يف اتمع زينة ملن رباك أم تكون ال يدري أتصبح. أم تذهب جهوده هدرا
ومن جهة أخرى هبك ربيت ولدا فأحسنت ، هذا من جهة. بالعكس من ذلك ال قدر اهللا

وينشر دينه وينري طريق السعادة يف وجه ، تنشئته خملصا حتى صار عاملًا يعبد اهللا ويتقيه
ن أجر سواء يف حياتك أو بعد مماتك أفال يسرك أن تكون شريكًا له فيما كسب م، اخللق

جزاء إخالصك يف تنشئته؟ أو ربيت بنتا فأجنبت زعيما يقدم قومه أيام الشدة ويتحمل 
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أتدري بربك كم يكون رحبك عند اهللا ، أعباءهم الثقيلة فيوردهم مورد العزة والكرامة
  عظيما؟

ة وظروف قاهرة عرضت باألم أما إذا اعترتك حاالت استثنائي، كلّ ذلك عند االختيار
فاهللا أرحم أن حيملنا ما ال طاقة  ـ من ذلك وليس مرض الثديني ـ مثالً إىل اخلطر حقيقة ال ومهًا

وعليه . السيما إذا كان باتفاق الزوجني ـ ال حتديده ـ بل يسوغ لنا حينئذ تنظيم النسل، لنا به
فال أرى لك مربرا لالسترسال وراء ، ا الطبيعيفتوكّل  على اهللا واترك فطرة اهللا تسري يف جمراه

فاخلراج ، وامض ملا أهلك اهللا له ما دمت قادرا وال تتهرب من مسؤولية احلياة، املخاوف واألوهام
، فال سهل إالّ ما جعله اهللا سهالً، واستعن باهللا يف كلّ أمورك. والدنيا أخذ وعطاء. بالضمان يا فىت

   .)1())واهللا أعلم. وإن شاء جعل احلزن سهالً
   التوسط واملرونة يف الفتوىـ 

يفتح للسائل أبواب اإلنابة، فقد كانت ردوده وأجوبته مرنة بعيدة عن الغلو ،
إنسان تاب : من ذلك ما جاء ردا على السؤال اآليت، ويلتمس له املخارج وأسباب النجاة

ائلة أنفقها يف قوت عياله وبناء مسكنه وربح منه أمواالً ط، وقد كان مولَعا بالقمار، إىل اهللا
فهو يسأل كيف يتحلّل من ، ووسع بالباقي جتارته، وشراء بعض متطلّبات احلياة العصرية

، ما أحسن الرجوع إىل اهللا واستعتاب املخطئ مما فرط منه أيام احنرافه((:  يقول الشيختبعاته؟
ورغم ذلك ال ميكن ، ن مال غريه بالباطلبعد أن توغّل وبالغ يف االنتفاع مما استوىل عليه م

وعليه فالبد لتتم توبته وتقبل إن شاء اهللا أن يتحلّل من .أن يوصد يف وجهه باب التوبة
حقوق العباد بأن يستسمح أصحاا ويستربئهم مما استوىل عليه من أمواهلم على سبيل 

فإن كان ،  رحبه منهم يف القماروإالّ أرجع إليهم ما، أيام فجرام فإن أبرءوه فذاك، القمار
معلوما وأصحابه معروفني أرجعه إليهم أو ترضاهم ببعضه واستصفحهم يف ) مبلغه(عدده 
فتوبته أن يكثر من الصدقات على ، جمهوالً أصحابه، أما إذا كان جمهوالً عدده. الباقي

ية العامة عمالً بقوله ويكثر البذل يف املشاريع اخلري، الفقراء بنية التنصل من أموال الناس
فليستغفر اهللا مما أكل من ، )2(» السيئَةَ الْحسنةَ تمحهاوأَتِبِع«: صلى اهللا عليه و سلم
، ويسرهم بذلك للعسرى، فقد جىن عليهم إذ غذّاهم باحلرام، السحت وأطعم به عياله
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فعسى اهللا إن ، )1(»ِهى ِبلَو أَارالن فٍَتح سن ِمتب نٍمح لَلُّكُ«: صلى اهللا عليه و سلملقوله 
  . غفورواهللا عفو، أن يتجاوز عنه، فعل

سواء كان أصحابه ، هذا وإنّ هناك من العلماء من يرى أن يتصدق بذلك على الفقراء رأسا
د وهو وجيه ملا فيه من قمع الفسا، كما أفىت بذلك بعض احملقّقني يف مهر البغي، معلومني أو جمهولني
    .)2())واهللا أعلم.ونفع صاحلي العباد
  : مناذج من النوازل اليت أفىت فيها الشيخ خامسا ـ

  املوضوع  القسم  الصفحة
  التربع بالدم على املرضى  1  181
  التلفزيون واقتناؤه  1  186
  ترقيع اجلسم بقطعة حلم من اإلنسان نفسه أو من غريه  1  189
  و مشركنقل عضو حلي من ميت مسلم أ  1  189
  التنظيف اآليل للثياب  2  18
  "افياندوكس"حكم   2  35
حكم الغاء املستعمل يف تبطني الطرابيش املتخذ من أظالف وقرون   2  62

  احليوان
  حكم الشمع  2  62

  اعتماد احلساب الفلكي يف إثبات الصوم واإلفطار  2  141
  ضمان البنوك  3  6

  حوادث السيارات ومسؤوليتها  3  20
  عامل بالكمبيالةالت  3  76
  صندوق التوفري   3  75
  واألطباء أثبتوا حياة جنينها، امرأة يف حالة احتضار  4  8

  استعمال حبوب منع احلمل  4  28
  استعمال حبوب منع احلمل  لتأخري الدورة قصد الصيام  4  63

                                           
 
 



 ـ282ـ ـ 

   نــدوة البكري سادسا ـ
دار الفتوى فيما وإص، ندوة فقهية تعىن بالتكوين الشرعي، ندوة الشيخ البكري

مع الشيخ بكري أرشوم ، وكان الشيخ عبد الرمحن بكلّي مؤسس الندوة. حيتاجه املسلم
  .  والشيخ أمحد أوبكة

، الشيخ عدون شريفي والشيخ محو فخار: وتواصلت الندوة ليحضرها املشايخ
مد والشيخ حم، والشيخ ناصر املرموري والشيخ بكري الشيخ باحلاج، والشيخ صاحل بزمالل

  .الشيخ باحلاج
إىل يومنا ، وبعد وفاة الشيخ البكري خلفه يف القيادة العلمية الشيخ ناصر املرموري

مبعدل عضوين ، كما حيضرها من ينقل الفتوى إىل قرى ميزاب،  وحيضرها طلبة العلم.هذا
  .لكلّ مدينة من مدن ميزاب

ما مسيت ندوة الشيخ ك، ومسيت الندوة ندوة األربعاء ألنها يف أربعاء كلّ أسبوع
  .عبد الرمحن بكلي

، مع كتاب جامع يف الفقه، قسم للقراءة النصية ومدارسة العلم الشرعي، والندوة قسمان
حيث ، مثل خمتصر اخلصال للحضرمي أو اجلامع البن بركة أو مدونة أيب غامن؛ وقسم للفتوى

  .يتصدى املشايخ لقضايا اتمع إفتاء وإرشادا
سواء ، ة الشيخ عبد الرمحن املرجع للفصل يف كثري من القضايا النازلةوقد كانت ندو

ناهيك عن مسائل ، تعلّقت بفقه األسرة واألحوال الشخصية أو باملعامالت املالية املعاصرة
وكتاب فتاوى البكري أكرب ... وأحوال الصوم، العبادات من صالة وزكاة ومسائل احلج

  .شاهد على ذلك
   مع املسائل املعروضةأسلوب التعامل  ـ 

وارتباطاته ، يتم التداول يف القضايا املطروحة بتشخيص الوضع وضبط متغيراته
إضافة إىل االستعانة بالعلوم العصرية يف فهم الكثري من ، بروح الشرع ومقاصد الشريعة

ا وغالبا م، مث تتم دراسة أبعاد الفتوى ومدى مراعاا ملبدأ اليسر ورفع احلرج، املسائل
  .يمِضي الشيخ فتواه بعد تداول أعضاء الندوة املسألة بأبعادها
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إذ احلكم على ، والندوة ال تقضي يف مسألة دون أن تتعرف على واقعها وحيثياا
ويف هذا الصدد تستضيف خمتصني يف اال املطروح لتستفهم عن ، الشيء فرع عن تصوره

  : ومن ذلك، الوضع بدقّة ولتطّلع على أبعاده
خمتص يف التوليد واجلهاز التناسلي لتداول مسألة موت اجلنني وإسقاطه ونفخ  ـ 

  ...الروح والدورة الشهرية للنساء
خمتص يف القانون لتداول مسائل القضاء واستيعاب قانون األسرة والتعديالت األخرية  ـ 

  .وكيفيات تطبيق تلك القوانني، وأبعاد تلك التعديالت، عليه
لتداول مسائل املعامالت املالية واالرتباط بالبنوك ، االقتصاد اإلسالميخمتص يف  ـ 

  .وأبرز  تعامالت البنوك من الناحية الشرعية، والقروض املقدمة للشباب
خمتص يف الدراسات القرآنية لتداول مسائل فهم القرآن واالرتباط بالسنة  ـ 

  ...وأسس التفسري
هج الفقهي والوسائل احلديثة وكيف تعاملت كما حتاول الندوة أن تربط بني املن

  : الفتوى وفقا لتغري الوسائل مثل
  .الربط بني القيافة واستعمال الوسائل احلديثة للكشف عن النسب واإلحلاق ـ 
  .دراسة حاالت القتل واملوت يف حوادث املرور وربط ذلك بالفحص اجلنائي ـ 
يد الوارث احلقيقي يف مواضع االستفادة من وسائل كشف الطب احلديث يف حتد ـ 

الشبهة والشك.  
توظيف الوسائل احلديثة يف تنظيم النسل ومنع احلمل بني األضرار  ـ 
  .والضروريات
التحقّق من مدى مسؤولية األمني على أموال الناس وربط ذلك باستعمال  ـ 

  .الوسائل الدقيقة حلفظ الودائع
ويتلقّى األسئلة ، رها الدورية والسنويةوللندوة مقرر يعتين بسري الندوة ويعد تقاري

كما أنّ للندوة جلنة للضبط ، مث ميد السائلني باجلواب املناسب، ويعرضها على مشايخ الندوة
  .والتنظيم إعالميا وربطا بني مدن ميزاب

وأمثرت جبهود البكري ، رمحه اهللافهذه ندوة األربعاء كانت رجاء الشيخ بيوض 
  .نسأل اهللا التوفيق واملزيد، عطاءوال تزال يف ، رمحه اهللا
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فقه النوازل تـاريخ  اجتمـاعي       ((: مفادها،  تروم املرافعة عنها  ،  تنطلق الدراسة من فرضية   
ميكن أن يقـال    )  بني مصطلحي الفتاوى والنوازل    مع مالحظة التمايز  (ومبعىن آخر   ،  ))وثقايف بامتياز 

ألنه الوجـود لـنص يف      ،  ))االجتماعي والثقايف  و الفتاوى مصدر مهم يف التاريخ االقتصادي     (( بأنّ
بل األكثر من هذا أننـا مـن   ، النوازل ال يعكس واقعا اجتماعيا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا معينا 

ذلك ، السلبيني و،الغائبني أو املستقيلني ـ  ور الذهينبشيء من احلض ـ  خالل النص قد نكتشف
 تـثريه صـيغ األسـئلة واألجوبـة       ،  أنّ الدارس الغريب وغري املنتمي للبالد العربية واإلسـالمية        

ولعلّ التعود على النصوص  هو السبب يف غياب االنتباه          ،  وسياق كل واحد منهما   ،  مضمونيهماو
  .ألنّ التعود يطمس التركيز ويعمي البصر والفكر، يف النوازلأو لفت النظر إىل اجلوانب اخلفية 

   مصطلح النوازل يف األدبيات اإلسالمية
ويقابلـه يف أدبيـات املـشارقة       " النوازل"شاع يف بالد املغرب استعمال مصطلح     

، وقبل التفصيل يف املسألة   ،  ولعلّ للمصطلح ما يربره من جهة االستعمال      ،  "الفتوى"مصطلح
إن كانت   و ، ليست مقصودة يف هذا السياق     )1(د على أنّ النازلة مبعىن الشدائد     حيسن التأكي 

، "مشروعية القنـوت يف النـوازل     ": يشهد هلذا قوهلم  ،  "الشدائد"النازلة عند القدماء تعين   
إن كانت احلوادث الواقعية الشديدة جـزءا مـن          و ،ويقصدون األهوال اليت حلقت الناس    

  .ن هذا النمطولكنها ليست كلّها م، النوازل
أو الفقـه النظـري      "الفقه االفتراضي "املتميز عن    "الفقه الواقعي "يقصد بالنوازل   

ففي بالد املغرب كانـت  ، )من الشدائد أوليست منه(بصرف النظر عن طبيعتها،  التجريدي
تقع جلمهور املتدينني  حاالت جديدة وحمددة مل ينقل القول فيها يف النصوص املنقولة مـن                

فأصبح املغرب مركزا منتجا للمعرفة الفقهية املتعلّقة باملستجدات احلادثـة          ،  )لشرقا(املركز
فـسميت الوقـائع    ،  فقد كانت الوقائع اجلديدة فرصة لظهور فقه مغريب       ،  لألمة يف املغرب  

  ."فقه النوازل" و أجوبتها"النوازل" اجلديدة
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، ئل ذهنية نظرية  هلذا نؤكّد أنّ هذه املباحث هي مسائل تطبيقية عملية وليست مسا          
ولـيس  ، وفضال عن ذلك هي مسائل حادثة مستجدة وهلذا كان اجلواب عنها حمدثا جديدا         

فقد عرف اصـطالحا    ،  يؤكّدها تعريف فقه النوازل   ،  من قبيل أجوبة مكررة ألسئلة مكررة     
 يشري إىل املعىن الذي ذكرنـاه لفـظ       ،  ))معرفة احلوادث اليت حتتاج إىل حكم شرعي      ((: بـ
ويستفاد مـن األلفـاظ     ،   ويقصد املسائل احلادثة يف األمة على غري مثال سابق         "احلوادث"

ذلك ،  الداللة على أنّ فقه النوازل جزء من مباحث الفقه اإلسالمي          "حكم شرعي "املفتاحية
وميزة النوازل أنهـا    ،  مستجدة)جزئية(أنه استنباط للحكم الشرعي التفصيلي لقضية فرعية      

 أو من أعمال القلب) الفقه(ملية سواء كانت من أعمال اجلوارحتستغرق جممل احلادثات الع
، وهلذا ألّف بعض املشارقة فتاوى النوازل ضـمن كتـب الفتـاوى      ،  )االعتقاد واألخالق (

  ."فتاوى النوازل"كتابه املوسوم بـ )هـ373ت( احلنفي  السمرقندي أبو الليثفصنف

أنّ النوازل تؤرخ لواقع    يؤكّد  ،  والقول بأنها تستغرق جممل مكونات الفعل اإلنساين      
، كما يستفاد منه مستوى التحصيل يف املعرفة الدينيـة        ،  اجتماعي وفكري وثقايف وسياسي   

كيف السبيل إىل استشفاف التاريخ مبختلف مكوناته من نص النـوازل           ،  والسؤال املركزي 
  وأجوبتها؟

   مصنفات فقه النوازلتاريخ االهتمام بالدالالت التارخيية والثقافية املستفادة من 
، يستشف من نصوص مقدمات مصنفات فقه النوازل أنها تـؤرخ لواقـع معـين             

وبعـد  ((: يف مستهل كتابه)هـ914 ـ  هـ834(يستشف هذا املعىن من قول الونشريسي
 عن فتاوى علماء أفريقيـة واألنـدلس      ،  واجلامع املغرب ،  فهذا كتاب مسيته باملعيار املعرب    

متقدميهم ما يعسر الوقوف على أكثره       و من أجوبة متأخريهم العصريني   مجعت فيه   ،  املغربو
ومـضاعفة  ،  رغبة يف  عموم النفع به     ،  لتبدده وتفريقه ،  واستخراجه من مكامنه  ،  يف أماكنه 
مجلة املتفاعلني مـع   و،الزمان وذلك أنّ فيها مجلة من اإلشارات إىل املكان      ،  )1())األجر سببه 

  .رين ذا الوضع ايب والسائلورأس املتأث، هذه املعطيات
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وتـصرح بعـض    ،  ومن خالل األسئلة واألجوبة يستخرج التاريخ مبجمل مكوناته       
أسىن املتاجر  (( لونشريسيا من أمثال كتاب  ،  املصنفات باستصحاب معطيات الزمان واملكان    

يف بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ومل يهاجر وما يترتب عليه مـن العقوبـات                 
فتـاوى  "كما ميكن أن يستشف املعىن نفسه من خالل عناوين املصنفات منها             ،))زواجروال

ويستشف  ،).هــ841ت( أبو القاسم ابن أمحد البلوي القريواين الشهري بالربزيل          "الربزيل
جامع مسائل األحكام ملا نزل مـن القـضايا بـاملفتني          "من عنواا األبعاد املكانية والزمنية      

  .)1("واحلكام
، وللمعيار جانب آخر قلّما يلتفت إليه     ((: ؤكّد هذه املعاين  قول خمرج نص املعيار املعرب        يو

فقد حوى الكثري من اإلشارات إىل أحوال اتمع اإلسالمي يف          ،  وهو اجلانب االجتماعي والتارخيي   
ـ    و أنواع امللبوسات  و من عادات يف األفراح واألتراح    ،  هذه املنطقة  ة يف  املطعومات وحاالت معين

االجتمـاعي   و األمر الذي جيعل منه مصدرا وثيقا للمؤرخ      ،  السلم والعمران وما إىل ذلك     و احلرب
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة والـسياسية    وهلذا تلتمس األمهية التارخيية  ،  )2())مثلما هو للفقيه  

فضال عن  ،  حظة السابقة وفق ما أحملنا إليه يف املال     ،  ملصنفات فقه النوازل من مقدمات هذه املؤلفات      
  .التماسها يف املضامني

   االستدمار والعناية بالنوازل
سواء ،  يشغل االستدمار بكل ما ييسر له البقاء يف عقول وقلوب أهل األرض احملتلة            

هلذا يسعى االستدمار جاهدا إىل احملافظة على ارتباط احملتلني         ،  أثناء فترة االحتالل أو بعدها    
ورأس مداخل التحكّم يف احملتل التعرف على ثقافتـه  ، ل ويف مجيع احلاالتبه يف كلّ األحوا 

أو من خالل التأسـيس     ،  وطريقة تفكريه من خالل النماذج التارخيية لألمة اليت ينتمي إليها         
ألنها سـتكون   ،  النظري لصلة معرفية أو عرقية أو جغرافية أو سياسية أو مصاحل مشتركة           

هذا أصل مبعث عناية الغربيني بالثقافة الـشرقية        ،   باحملتل أضمن مدخل التأسيس لالرتباط   
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وهذا ال ينفي وجود دراسة غربيـة موضـوعية         ،  عموما والثقافة اإلسالمية على اخلصوص    
ولسنا يف مقـام    ،  ألننا بصدد الكتابة عن أصل مبعث عناية الغربيني بالثقافة الشرقية         ،  نفيسة
  .التقومي

ذلـك أنّ   ،  نوازل يف إطار الغايات املشار إليهـا      نشأت الدراسات التحليلية لفقه ال    
سواء كانت كتابة يف احلاضـر  ، بوصفه شرقيا) املُستعمر(الغريب مهتم بكلّ ما يكتبه الشرقي    
يف إطار هذه املقاصد كانت أوائل عناية الغربيني بدراسـة          ،  أو املاضي السحيق أو القريب    

  .وحتليل مصنفات النوازل
االجتماعي  والهتمام بفقه النوازل مصدرا للتاريخ االقتصاديظهرت البوادر األوىل ل   

 وخاصة يف القـرن     )1(والثقايف والفكري من خالل مصنفي النوازل وجامعيها عرب التاريخ        
وخاصة من خالل الدراسات االستـشراقية      ،  وبالضبط يف منتصف القرن العشرين    ،  املاضي

الفرنسي اهلوى واهلم   ) فرندة بتيارت (ملولدولعلّ من رؤوس العناية ا  اجلزائري ا       ،  الفرنسية
مث عمـد  ، )1955 ـ  Jacques berques ) 1910واجلنسية املسيحي الدين جاك بـريك  

الشرقيون من املغاربة واملشارقة إىل العناية باجلوانب التارخيية واالقتـصادية واالجتماعيـة            
،  املوريتـاين  تار ولد السعد  حممد املخ و،  فكان منها دراسات حممد احلجي املغريب     ،  والثقافية

يشهد ملا أحملنـا إليـه      ،  صنف دراسة تتيح فرصة النظر إىل التاريخ من خالل فقه النوازل          ف
دراسة ملظاهر احلياة االقتصادية يف موريتانيا من خالل         وهي   "الفتاوى والتاريخ   كتابه عنوان

  .وفق ما صرح به املصنف، فقه النوازل
  

   تاريخ االجتماعي والثقايفالنوازل وداللتها على ال

هلذا متكّننا النوازل من معرفة مجلة      ،  تتضمن النوازل وفق ما أشرنا إليه تارخيا مكتمال       
  : وألجل اخللوص إىل املراد سنتوقّف عند مجلة من املكونات، من املعطيات املرتبطة باملشهد
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   واقع النازلة

اليت ظهر فيها نـص فقـه        النوازل تكشف بعض اجلوانب الغامضة من واقع احلياة       
منها على سبيل املثال    ،  املعطيات و ميكن من النص الوقوف على مجلة من املعارف        و ،النوازل
  : ال احلصر
عقليـة   و نكتشف عقلية السائلاومنه،  معرفة األسئلة املتداولة والقضايا املثارة ـ 1
 كـلّ   ةوصل،  نخبةال و  مؤسسات التعليم واتمع يف صناعة اهتمامات الناس       رودو،  ايب

  .الفكري مث الديين واالجتماعي وذلك باملشهد السياسي
وهو مدخل  ،  األجوبة للمشاكل اليومية للناس    و  معرفة درجة استحضار األسئلة    ـ 2

، رئيس ملعرفة حضور أو استحضار الدين أو املعرفة الدينية يف حلّ اليومي مـن املـشاكل               
هل تلخص دور ، ماء الشريعة بالسلطة السياسيةويستشف منه الصلة بني املعرفة الدينية وعل     

العلماء يف االسترزاق بالعلم أم أنهم جعلوا العلم ضابط توازن حلركية اتمـع ولـيس يف                
  .خدمة الغالب

 معرفة درجة استيعاب الفقهـاء حلاجـات اتمـع املعرفيـة واالجتماعيـة              ـ 3
،  من الناحية املنهجيـة واحلـضارية      فضال حتديد استحقاقات اللحظة التارخيية    ،  واالقتصادية

واالستجابة تعين معرفة األزمات املؤثرة يف حياة اتمع واألسرة والفرد بصفة مباشـرة أو              
  .االجتماعي واالقتصادي وويف كلّ ذلك أظهر عناية بالتاريخ الثقايف، بطريق غري مباشر

وهذا يتيح معرفة ، املعيش ـ اكتشاف درجة مواكبة املعرفة الدينية املنتجة لسؤال الواقع  4
وهـذا ييـسر  اكتـشاف       ،  وصلتها باملسالك السابقة يف إنتاج املعرفة الدينية      ،  منهج توليد املعرفة  

املنحىن البياين للتطور املنهجي ومدخال مهما ملعرفة هندسة منظومـة التعلـيم والعلـم وصـلتها                
  .بتداعيات اللحظة املعيشة

  
   دراسة تطبيقية يف  املعيار املعرب

، تستوعب جممل عمد درس العلوم اإلسـالمية ،  كتاب املعيار املعرب موسوعة فقهية كاملة     
ضـمت   و،فجمع الكتاب بني دفتيه مسائل الفقه حبسب الترتيب املشهور يف كتب الفقه اإلسالمي        
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فالكتـاب   ،أما بالنسبة للمكان، وقد متيز الدان بتنوع املضامني ،  إليه الدين األخريين يف النوازل    
فتجد ذكـرا صـرحيا لألنـدلس       ،  حبسب عنوانه ومضمونه استحضر كثريا مدن العلم ومراكزه       

كما تالحظ تنوع األعالم املذكورين يف املـصنف        ...،جباية،  ومازونة،  تلمسان و اجلزائر   و واملغرب
، ماعـة الغالب أنهم على مذهب أهل الـسنة واجل      و ،املشار إليه من حيث تنوع املستويات املعرفية      

ـ ،  تـونس ()1(وهي السمة العامة ملصنفات املغاربة    ،  وهم على مشرب املالكية    ، املغـرب ،  راجلزائ
  )موريتانيا

 نتوقف يف هذه العجالة عند مجلة من العينات اليت يستشف منها التاريخ االجتماعي            
 بقدر ما نريد لفت النظر إىل منـاذج مـن         ،  وال نقصد يف هذا السياق االستقصاء     ،  الثقايفو

  .وغليكم بعض النماذج، التاريخ االجتماعي والثقايف من خالل املعيار املعرب
   ـ قراءة يف السؤال1

نكتشف بالتدقيق يف أسئلة وقضايا فقه النوازل الواقع الذي يتصوره السائل وصلته            
 تأريخ للـسائل  ،  هلذا يعد السؤال تأرخيا من زاويتني     ،  بالواقع كما هو عليه يف حقيقة األمر      

تاريخ اجتمـاعي   ،  هلذا فالسؤال تأريخ بامتياز   ،  ريخ للواقع كما هو الكما يريده السائل      تأو
 .تربوي وفكري ووثقايف

  ـ مقدمات األسئلة

بالرغم مـن أنهـا ذات مـضمون        ،  والغالب أننا ال نعريها باال    ،  تستهل األسئلة مبقدمات  
وللتـدليل علـى    ،  والديين العام كما تؤكّد على السياق السياسي      ،  اجتماعي وتارخيي وثقايف ظاهر   

منـها علـى    ،  ذلك نذكر مناذج من املقدمات اليت نستشف منها بعض الرسائل التارخيية والثقافية           
  .السبيل املثال ال احلصر

واستعمال اللفظ دليل على ، منها سئل فالن من العلماء،  )2(ـ استعمال لفظ سيدي   
وخاصة إذا الحظـت أنّ     ،  كثري من علماء  وقد استعمل اللفظ مع     ،  مرتلة العلماء يف اتمع   

إذ قد يقال بأنّ اللفظ ما شـاع إال         ،  وليس شخصا عاديا  ،  مستعمله واحد من كبار العلماء    
                                           

)1(  4t�"6Dازل �'زو�D �� 6D��J+ا�+�7-� ، �"ا�%رر ا� �D, ا�+'زو��7.7, &# �)هــ883ت .(
�7� T+B �2اEA6، وا�$'A&و ،_D�b ازل )-+'ء�Dن'L+-bو ،.  

)2( @8�� �7tآ T� 4+5)ا��'�@ ا�('ز~%ري، : ا� �ا��'�@ ا�+[%ا��، و�.+% &# ��زوق، وأ& �أ&
ل، وأP+% ا��<'ب، و( #& ,L7(و  
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والواقع أننا ميكن أنْ نسوغ القول لو كان اللفظ مستعمال  مـن قبـل               ،  يف زمن االحنطاط  
 إنْ كان مستعمال من  قبل       أما،  الوظيف و من لف لفّهم من املرتزقة طُالّب الرغيف       و العامة

  .العلماء الذين هلم الكفاءة العلمية اليت ال تسمح هلم بإطالق الكالم على عواهنه
 لفظ معناه   ولكلّ،  ـ واستعمل يف السياق نفسه ألفاظا هلا معناها يف السياق التارخيي          

ا عـدة    استعمل صاحب املعيار ألفاظ    دوق،  الدقيق الذي له صلة برتبة علمية ومرتلة تربوية       
وسـيدنا  ،  )3(والشيخ الفقيه الصاحل  ،  )2(والشيخ الفقيه ،  الفقيه احلافظ  و ،)1(األستاذ: منها

 ...،)4(شيخ الشيوخ

  داللة السؤال على املتداول على املستوى املعريف

 ،كما ميكن أن يكون مؤشر املتداول معرفيـا       ،  يستشف من السؤال مستوى املعرفة الدينية     
 .ذات الصلة باملعرفة يف العلوم الشرعيةاملتداول من املصنفات و

  ـ أسئلة مستوى التدين

ولعلّ أهم  ،  تنطوي األسئلة على كثري من املؤشرات اليت يستفاد منها مستوى التدين          
الـصالة  (فورد سؤال على بعض املستفتني عن إمامة      ،  مؤشراته التصرفات يف شعاب احلياة    

، ة إىل وجود الظاهرة على مستوى اتمع      وفيه إشار ،  من ال حيجب امرأته عن الناس     ) خلف
، ونؤكّد يف هذا السياق أننا بصدد التأكيد على أمهية السؤال يف التأريخ االجتماعي والثقايف             

بل قصدنا بالدرجة األوىل ينصب على قراءة ، هلذا ليس غرضنا الوقوف عند تفاصيل اإلجابة
 .السؤال وأمهيته التارخيية واالجتماعية والثقافية

    أسئلة املساكنةـ
منها سؤال  ،   يستفاد من بعض األسئلة مساكنة املسلمني لغريهم من املخالفني يف امللّة          

  .والذي يهمنا يف السياق هو السؤال بالدرجة األوىل، عن القول يف غسل الكافر
   ـ أسئلة املستوى الصناعي

                                           
)1( j� #&أ&� �75% ا T� 4+5)ا�.  
  .ا�(T� 4+5  أ&� )<% ا: )�'ب )2(
  .أ&� ا��'�@ اا�<�ز�� )3(
  .(-+�D'Lأ&� )<% ا: �.+% &# أP+% ا�[�$> ا� )4(
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ت التجارية بـني    يستشف من بعض ما ورد يف سياق األسئلة املستوى الصناعي والعالقا          
منـها الـسؤال عـن اسـتعمال        ،  كمـا يـشري إىل درجـة االنفتـاح التجـاري          ،  الدول
 أعلم مـن    ((: يشهد هلذا قوله يف املعيار    ،  وقد ورد أنه مما كثر استعماله     ،  الرومي)الكاغط(الكاغد

 إىل مدينة تلمسان من بالد السواحل وبالد الصحراء ورقا غـري           )الليبية (مدينة طرابلس الغرب  
ال أدري ما حال باقي بالد املغرب غري مدينة فاس وغري جزيـرة األنـدلس فـإنهم                  و ،الرومي

  .)1())يستعملون الورق

    ـ قراءة يف األجوبة1
   :منها، ينظر إىل اجلواب من زوايا خمتلفة

 ـ هندسة اجلواب

ميكن بالتدقيق يف هندسة السؤال أن نستدل به على  منهجيـة عـرض املعـارف                
 .كما يستشف منه نوع الصلة بني املفيت واملستفيت، ملعريف واملنهجي للمجيبواملستوى ا

  إمهال احليثيات وـ داللة التركيز على نص السؤال

رد مباشر دون لفـت نظـر أو        ،  ميكن أن يعرض يف اجلواب رد جاف عن السؤال        
ـ                ئلة توقّف عند جممل املعطيات اليت كانت سببا يف صناعة الرأي الذي تولّدت عنـه األس

 .وفيه إشارة واضحة إىل درجة حضور ايب يف املشهد أو غيابه عنه، املعروضة

  خمتلف دالالا وألة االستداللـ مس

إذ التعدد املدرسي يفرض    ،  وحدة مصادر االستدالل دليل على الوحدة االجتماعية      
رض األجوبـة   إذ يفرض اتمع املتعدد ع    ،  اإلبطال يف السياق نفسه    و شيوع ثقافيت التأصيل  

على األسئلة استحضار الرد على املخالف املذهيب يف سياق التأصيل أو عرض الرأي وفـق               
فإنه سيقلّ فيه االهتمام بعرض     ،  أما إن كان اتمع متميزا بوحدته املذهبية      ،  أصول املذهب 

اولة يف الغالب على املعيار املعرب عرض اآلراء املتد و،املذاهب املخالفة فضال عن الرد عليها
وهو شاهد استحضار النسب املعريف واملذهيب املؤسس للوحدة املذهبية يف          ،  مذهب املالكية 

  .اتمع

                                           
  1/85ا�+75'ر  )1(
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  ـ داللة األجوبة على الوضع االجتماعي

، ورد يف املعيار املعرب جوابا عن سؤال متعلّق بإمامة من ال حيجب  امرأته عن الناس          
عدم قدرة إمام على حجب امرأتـه عـن         وهل يتصور   ،  فذكر ايب إنْ قدر على حجبها     

  الناس؟
ذلك أنه إذا كان هذا مستـساغا       ،  عرض السؤال أو القضية تاريخ اجتماعي بامتياز      

ذلك أنّ جواب سيدي العقباين دال علـى       ،  مع إمام فكيف احلال مع سائر مكونات اتمع       
ال  و ،أمومه فيه فال إعادة على م   ،  أما من صلى خلف هذا الشخص     ((: رمحه اهللا قال  ،  وقوعه

  .))فإن فعل وإالّ صلوا خلف من حيجب أهله، يؤمر بأن يأمر أهله باحلجاب
شاهد إثبات عـن موقـف اجتمـاعي         ))أما من صلى خلف هذا الشخص     (( :وقوله

  .كما يستفاد منه املوقف من اآلخر واملخالف يف الرأي، يستبطن مفاتيح فهم شخصية ايب
كما يـستفاد منـه أنّ جمـرد        ،  ألة االختالط ونستشف من اجلواب املوقف من مس     

  .إالّ أنْ ينضم إىل ذلك شيء آخر، االجتماع يف البيت ال حمذور فيه
  ـ داللة األجوبة على املستوى االجتماعي والثقايف

يستشف ،  يظهر من األجوبة أننا  أمام نصوص تارخيية مبضمون اجتماعي وثقايف جلي           
ألجوبة املتعلّقة بالعبادات أو املعامالت واملنازعـات       فال فرق بني ا   ،  هذا من جممل النصوص   

كما يستفاد منه املوقف من املخالف يف الرأي مـن أهـل            ،  الفردية واالجتماعية واجلماعية  
  .أو املوقف من أهل امللل األخرى، املذهب أو املخالف يف املذهب املوافق يف الدين

فـيمكن  ،   مصنفات النوازل  يستفاد ما سبقت اإلشارة إىل جممل ما كتب يف        : إشارة
 )1(سواء رتب املصنف حبسب التقسيم االجتماعي     ،  تطبيق املسلك نفسه على كلّ ما كتب      

  )3(التركيب و أو اإلفراد)2(أو الفقهي
   اخلامتة

                                           
  .�jL.& '8>7b�b 4t ا�+(J7� ،'8& X-ّ5�ن g @LC'ص &��ازل ا��B'ل و�g �g'ص &'��L'ء )1(
)2( T+)A+�'& 6N'g ازل�D)#$%-� 67('+)B697 ا�o��'& 6�76 و�-N �� 672'9Jت ا�'>Bا�ا� ���.(  
)3( j7آ�)إ�, ا���اد وا� �G��'& ازل�D.  
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بين مما سلف بيانه أنّ كتب فقه النوازل من املصنفات اليت تعد مـصادر أساسـية                
ال تتأتى القراءة إالّ ملن امتلك األهليـة         و ،ايب و ئلللتاريخ االجتماعي الثقايف لواقع السا    

فضال عن األهلية املعرفية اليت تيسر له الدخول إىل رحاب          ،  الذهنية لقراءة نصوص النوازل   
كما أنّ استنتاج التاريخ االجتماعي والثقايف مـن نـص          ،  نص املعرفة يف العلوم اإلسالمية    

التركيب املتعلّق بـالعلوم     و من مناهج التحليل  النوازل يستدعي رصيدا مقبوال على األقل       
يسحن أن خنتم الورقة مبجموعة من      ،  وألجل جناح هذا املسعى   ،  االجتماعية واملشهد الثقايف  

  : التوصيات
ثقـايف وسياسـي    و ـ نظرا ملا حتتويه مصنفات فقه النوازل من تاريخ اجتماعي 1
حية املعرفية فضال عمـا سـلفت       فإنّ قيمة هذه املصنفات كبرية جدا من النا       ...وفكري و 
، وهذا يفرض نشر العناية بتحقيق نصوص فقه النوازل ونـشرها وتـداوهلا           ،  اإلشارة إليه 

وتشجيع الباحثني من خمتلف التخصصات االجتماعية والثقافية والفكرية على حتليل النص            
 .بعد حتقيقه من قبل مؤهلني

اء العلـوم االجتماعيـة    ـ تشجيع املؤسسات البحثية الرمسية وخاصة يف فـض  2
خمابر  و فرق البحثةوخاص،  واإلنسانية والعلوم اإلسالمية على نشر وتداول هذه املصنفات       

 إىل تشجيع الطلبة على حتقيق املصنفات ألجـل         ةزياد،  البحث التابعة لوزارة التعليم العايل    
 .نيل الدرجات العلمية العالية

تحقيق التراث والتعرف على اخلـربة   ـ احلث على التكامل بني خمتلف املهتمني ب 3
 يفرض تشجيع عقد الندوات الـيت       اوهذ،   رأسها نص فقه النوازل    ىوعل،  العلمية التارخيية 

  .دراسته وحتليله وتطور البحث يف حتقيق التراث
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وصـحبه  ،  سالم على من ال نيب بعده سيدنا حممد وآله        ال و الصالة و احلمد هللا وحده  
  .بعد ووسلم تسليما كثريا

  : تتضمن هذه املداخلة ثالثة حماور هي كاآليت
 .نبذة سريعة عن الشريعة وخصائصهاــ 
 .نبذة عن الفتوى واملفيتـ 

  .مناذج من فتاوى التفسري من كتاب املعيارــ 
  متهيـد

مكـان وأن    و ن الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان     أ: القضية اليت أتكلم خبصوصها هي    
من شئون حياته وهو شأن من املستلزمات األوىل لعقيدة         . الفتوى تتابع اإلنسان املسلم يف كل شأن      

ال ،  فرأى أن الشريعة اإلسـالمية    ،  إذا اعتقد خالفه  ،  حبيث خيرج املرء عن خط اإلسالم     ،  اإلسالم
  : يف العقيدة اإلسالمية أربعة أمور، ألساسية املسلم افمن املقررات ا، مكان وتصلح لكل زمان

 ما كان حممد أبا أحد من ﴿خامت النبيني صلى اهللا عليه و سلم أن حممدا  وال ألوهية للبشر ـ  1

  .)1(﴾رجالكم و لكن رسول اهللا و خامت النبني 
ـ 2 ح البـشر  إصال: هي، السنة النبوية الثابتة و،أن مهمة اإلسالم حبسب نصوص القرآن و 

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا و  ﴿، واجتماعية، من فردية: يف مجيع الشؤون، إصالحا عاما شامال، مجيعا
  .)2(﴾ للرسول إذا دعاكم مبا حيييكم

ـ 3 فاتضحت مقاصدهـا ، ختطيطها و،أسسها و، أن الشريعة قد أكملت قواعدها 
مبا جاءت به نصوصها العامة من حيث ، اهلاديةمناراا  و ،معاملها و ،طريقها يف احلياة   و ،العامة

  .وأسلوب التطبيق، من حيث الداللة، ما بينته نصوصها اخلاصة و،الشمول

                                           
 .40/��رة اEPcاب) 1(
 .24/��رة ا9Dc'ل) 2(
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ـ 4 موقوفة بوقـت  ، فليست شريعة اإلسالم، خالدتان، دعوته و أن شريعة اإلسالم 
 مث يترك بعده البـشر    ،  إلصالح احلياة البشرية  ،  يقف عنده وجوب تطبيقها   ،  مستقبل حمدود 

  .تطبيقها ودون أن يكونوا مكلفني باتباع شريعة اإلسالم، ليدبروا تنظيم حيام بأنفسهم
القضاة  و ،ذلك باجتهاد الفقهاء الشراح    و ،النصوص األصلية يف الشريعة اإلسالمية    

يف تـاريخ   ،  عرف إىل اليوم  ،  أوسع فقه قانوين   و كان هذا الفقه اإلسالمي أعظم     و ،احلاكمني
  .)1(الشرائع

أشهرها املذاهب األربعة احليـة إىل      : كثرية،  قانونية،  أت فيه مذاهب فقهية   وقد نش 
  .واحلنبلي، الشافعي و،املالكي و،املذهب احلنفي: هي و،اليوم

فاالختالف بني هذه املذاهب ليس اختالفا دينيا عقائديا بل هو اخـتالف قـانوين              
وكان دليال ناطقا علـى     ،  قضائي نشأ منه ثروة تشريعية عظمى يف نظريات الفقه اإلسالمي         

 وسـائل  و أشـكال  و قابليتها للتطبيق والفهم بـصور     و مرونة نصوص الشريعة اإلسالمية   
  .)2(مقاصد الشريعة و،أساليب خمتلفة يف إطار اهلدف الشرعي املقصودو

ننتقل إىل عرض اخلطوط العريضة للنظام القـانوين يف الـشريعة           ،  بعد هذه املقدمة  
يف جمال  ،  قيمتها التطبيقية اخلالدة   و ،رساها يف مجيع فروع القانون    القواعد اليت أ   و اإلسالمية

تـستلزم اسـتلزاما    ،  يف عقيدة اإلسالم  ،  االجتماعي فهذه الركائز األربع    و العدل احلقوقي 
  : مها وال تنفكان عنها، نتيجتني حتميتني، بالدرجة األوىل، مباشرا

ـ  . اإلحاطـة  و،الستيعاب التامأن النظام القانوين من شريعة اإلسالم يتسم با أوال 
  .املمكنة الوقوع و،فأحكامه تغطي مجيع احلوادث الواقعة

                                           
)1 ( ،@$���Jر ز$��%ان، )<��% ا��ا���%آ( ،��&?aa]^ا �'�7!aa
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يف كـل  ، ألن تستجيب إىل مجيع االحتياجـات التـشريعية  ،  أن أحكامه قابلة  : ثانيا
  .)1(مكان وزمــان

يف حاضر  ،  أنه ال ميكن أن تقع واقعة     ،  يف شىت املناسبات  ،  يقرر فقهاء الشريعة  ،  ولذا
أو إىل  ،  مستند إىل نـص   ،  دون أن يكون هلا حكم يف الشرع اإلسالمي       ،  قبلهمست و ،الزمن
اإلجيـاب أو   : حبيث يدخل حتت األحكام اخلمـسة     ،  أو دليل اجتهادي آخر صحيح    ،  قياس
  .)2(أو التحرمي، أو الكراهية، أو اإلباحة، الندب

ا عـن   تعبري،  بل أن تكون هذه العقيدة    ،  ليس هو جمرد االعتقاد   ،  لكن املهم يف األمر   
  .أو مل يصدقها، شواهده و،سواء صدقها الواقع، ال جمرد قناعة، حقيقة واقعية

فال يكاد الفرد املسلم يقطع أمرا      ،   إن مفهوم الشيخ يف حياة املسلمني له وقع عظيم        
وإىل غاية  ،  وتلك هي حياة املسملني منذ فجر التاريخ      ،  دومنا حضور الشيخ  ،  من أمور دنياه  
  .يوم الناس هذا
وتلك سنة نبوية جارية منذ     ،  ويدعو له ،  ما يولد املولود يدعى الشيخ لكي حينكه      فعند

  .القدم
  .تربكا وتيمنا، وإذا خنت الطفل كان ذلك حبضور الشيخ

  .وبلغ سن التمييز دفع للشيخ لكي يلقنه مباديء القراءة والكتابة،  وإذا كرب الطفل
  .العقد الشرعيليباشر ، كان الشيخ حاضرا، وإذا شب وبلغ سن الزواج

كان الشيخ حاضرا لفك الرتاع ورد األمور       ،  وإذا ما وقع خالف يف احلياة الزوجية      
  .إىل نصاا

... أو يقـوم برقيتـه    ،  ويدعو له بالشفاء  ،  وإذا مرض الشخص جاء الشيخ ليعوده     
  .وهو ما ينبغي أن يكون دائما، وهكذا كانت أمور املسلمني مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشرع
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وإحـسان  ، ذا ما دامهه املوت كان الشيخ حاضرا ـ أيضا ـ لتلقينه الشهادة  حىت إ
واالنتقال إىل الدار الباقيـة يف      ،   يف اللحظات األخرية من هذه احلياة الفانية       تعاىلالظن باهللا   
  .خامتة حسنة

متـده  ،  وكذلك كانت الشريعة حتوط حياة املسلم يف كل سنونه صغريها وكبريهـا           
  .ه احلسن حنو اهللاوتضمن سري، باحللول

فهو رجل لـه  ، أو قاض، أو معلم القرآن، والشيخ ـ هنا ـ قد يكون إمام املسجد  
وحيظى بـالقبول   ،  ويعلم من مسائل الفقه ما حيل به مشاكل الناس        ،  اضطالع على الشرع  
  .لدى كثري من طبقام

  .والعمل مبقتضاه، وتوقريهم لشرع اهللا، تلك بعض معامل حياة الناس يف القدمي
  .والشريعة اإلسالمية كانت شاملة لكل جزئيات احلياة الفردية واحلياة اجلماعية

  مـنــزلــــة املفتــــــي: احملور الثاين
به يتصدى صاحبه لتوضيح ما يغمض على العامة من أمـور           ،  اإلفتاء منصب عظيم  

وهلذا مسـوا  ، اليت يف سلوكهم هلا فالحهم وجناحهم، ويرشدهم إىل املناهج املستقيمة ،  دينهم
صلى اهللا عليـه و     ورسوله  ،  وأمر الناس بطاعتهم بل قرنت طاعتهم بطاعة اهللا       ،  أويل األمر 

  .)1(﴾ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرسول و أويل األمر منكم ﴿:  حيث يقول اهللا تعاىلسلم 

 و يـستفتونك  ﴿: تعاىلبل هو املنصب الذي تواله اهللا ـ سبحانه ـ بنفسه حيث يقول   

  .)2(﴾يف النساء قل اهللا يفتيكم فيهن و ما يتلى عليكم يف الكتب

كفـى ـذا   ، )3(﴾ و يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكللـة        ﴿: ويقول أيضا   
وكفى مبن يتواله شرفا ومرتلـة      ،  املنصب عظما وجاللة أن يتواله رب السموات واألرض       

  .)1(عالية أن يكون نائبا عن اهللا يف هذا املنصب
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فيدل له  ،   يف وراثته لعلم الشريعة    صلى اهللا عليه و سلم    واملفيت أيضا قائم مقام النيب      
ِإنَّ الْعلَماَء ورثَةُ   «: والترمذي بسنديهما ،   فيما رواه عنه أبو داود     صلى اهللا عليه و سلم    قوله  

لَا ِدرا وارثُوا ِدينروي اَء لَمِبياِء ِإنَّ الْأَنِبيالْأَنثُوا الِْعلْمرا وما ِإنمه«.  
بينا أَنا ناِئم أُِتيت ِبقَدِح لَبٍن فَـشِربت        «: ومسلم بسنديهما ،  وما رواه عنه البخاري   

               ا أَوطَّاِب قَالُوا فَمالْخ نب رمِلي عفَض تطَيأَع ِفي أَظْفَاِري ثُم جرخي يى الري لَأَرى ِإنتح هلْت
ولَ اللَِّه قَالَ الِْعلْمسا ري«.  
  .)2(﴾دين ل يف افقهوا فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة لي﴿: وقال اهللا تعاىل

فيدل له ، وتعليمها للجاهل،  يف إبالغها للناسصلى اهللا عليه و سلموأما قيامه مقامه   
  .»ا ِليبلِّغ الشاِهد ِمنكُم الْغاِئبأَلَ«:  فيما رواه البخاري يف سندهصلى اهللا عليه و سلمقوله 

بلِّغـوا  «:  قال  صلى اهللا عليه و سلم     وما رواه اإلمام أمحد والبخاري والترمذي أنه      
  .»عني ولَو آيةً

صلى اهللا عليه و    أن النيب   ،  واحلاكم عن ابن عباس   ،  وأبو داود ،  وما رواه اإلمام أمحد   
  .»ع ِمنكُم ويسمع ِممن يسمع ِمنكُمتسمعونَ ويسم«:  قالسلم

 إمنا  ﴿: فيدل له قول اهللا  تعاىل     ،  يف اإلنذار ا  صلى اهللا عليه و سلم      وأما قيامه مقامه    

  .)3(﴾أنت نذير 
  .)4(﴾و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم  ﴿:  مع قوله تعاىل

حيث كان يتبـوأ    ،  مرتلة عظمى وذا يتضح لنا ما للمفيت يف الشريعة اإلسالمية من          
وخيرب عن اهللا ـ سبحانه ـ ويوقـع    ،  فيما قدمناه من أمورصلى اهللا عليه و سلممقام النيب 

  .)5(شريعته على أفعال املكلفني
   أمور ينبغي للمفيت أن يتفطن هلا
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إذ ، وأن يأخذ نفسه ا، هناك أمور كثرية ينبغي ملن ابتلي منصب اإلفتاء أن يتفطن هلا
إىل غري ذلك ، والورع، والعلم،  تقل أمهية عن أمور أخرى تشترط يف املفيت كاإلسالم   هي ال 

  .من الشروط
ومن العسري جدا أن نلم ا يف حبث كهذا ـ يف قصره ـ ولكن حسبنا من ذلـك    

  : ومن هنا ميكن أن نلخصها فيما يأيت، معظمها مما نرى أنه حيتل املكانة الكربى بالنسبة لغريه
إذ هو عالمة ، فذلك أمر مطلوب من املفيت: ءة بالنفس يف كل خري يفيت بهالبدا ـ 1
 .)1(وتيسري قبوله يف نفوس مستمعيه، وهو السبيل لوضع الربكة يف قوله، صدقه

، ويف الكذب خمالفته لـه    ،   ولذا جند القرآن يعترب يف الصدق مطابقة القول والفعل        
 .)2(﴾هللا عليه  رجال صدقوا ما عهدوا  ا﴿: تعاىلوذلك كقوله 

منهم عهد اهللا لئن أتنا من فضله ال نصدقن و لنكونن من الـصاحلني   و   ﴿: ويقول تعاىل 
فأعقبهم نفاقا يف قلوم إىل ) 76(ـم من فضله خبلوا به و تولوا و هم معرضون  فلما أ ) 75(

  .)3(﴾)  77(يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا و ما وعدوه و مبا كانوا يكذبون 
فجاءت أقوالـه مطابقـة     ،   هذا املسلك  صلى اهللا عليه و سلم      الرسول  وقد سلك   

  .وسريته ممتلئة بالشواهد لذلك، ألفعاله
 صلى اهللا عليه و سـلم      من أن عمر بن أيب سلمة سأل النيب          ومنها ما أخرجه مسلم   

صلى اهللا عليـه و     اللَِّه  سلْ هِذِه ِلأُم سلَمةَ فَأَخبرته أَنَّ رسولَ        «: فقال له . عن تقبيل الصائم  
 يصنع ذَِلك فَقَالَ يا رسولَ اللَِّه قَد غَفَر اللَّه لَك ما تقَدم ِمن ذَنِبك وما تأَخر فَقَالَ لَـه                  سلم

  .)4( » أَما واللَِّه ِإني لَأَتقَاكُم ِللَِّه وأَخشاكُم لَهصلى اهللا عليه و سلمرسولُ اللَِّه 
،  ملا ى عن الربا يف خطبة حجة الوداع        صلى اهللا عليه و سلم    وروى مسلم أيضا أنه     

  .»وأَولُ ِربا أَضعه ِربانا ِربا عباِس بِن عبِد الْمطَِّلِب فَِإنه موضوع كُلُّه«: قال
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ـ  صلى اهللا عليه و سلم أنه )1(وروى اخلمسة سرقة  قال ـ حني شفع عنده يف حد ال
  .»وايم اللَِّه لَو أَنَّ فَاِطمةَ ِبنت محمٍد سرقَت لَقَطَعت يدها«: ـ

 ظاهر يف احملافظة على مطابقة القول للفعل بالنسبة         صلى اهللا عليه و سلم     فهذا منه   
  .وهكذا ينبغي ملن يتصدى ألحكام اهللا من الناس، إليه وإىل قرابته

أتأمرون الناس بـالرب و   ﴿: فقال تعاىل، عل خبالف ما يقولكما جاء الشرع ذاما للفا   

  .)2(﴾تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتب

ـ   كرب مقتا عند اهللا ) 2(يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون  ﴿: وقال ـ أيضا 

  .)2(﴾) 3(أن تقولوا ما ال تفعلون 

وقبوله ملا  ،  أكمل يف انتفاع املستفيت   ومما ينبغي التنبيه إليه أن هذا األمر يعترب وجوده          
، يقوله املفيت وليس معناه أنه البد من وجوده من أجل صحة الفتوى من الناحية الـشرعية               

الخـتالل  ، فإنه حينئذ ال تقبل فتـواه ، اللهم إال إذا سقطت درجة املفيت إىل مرحلة الفسق       
  .شرط العدالة فيه

، مبا سقناه من عدم خمالفة املفيت ملا يفيت به        واملراد  ((:  يف ذلك    )3(وهلذا يقول الشاطيب  
مـا مل   ،  وال يعين هذا عدم صحة الفتوى من الناحية الـشرعية         ،  أن هذا أكمل يف االنتفاع    

  .))ينحط املفيت إىل رتبة الفسق باملخالفة
 ـ التريث يف الفتوى حني يشتمل اللفظ على بعض املالبسات اليت جتعل املفـيت   2

  السؤال ال تعرب عن حقيقة الواقع متامايغلب على ظنه أن صيغة 
فنجده يطلق اللفظ الصريح    ،  وذلك كأن يكون السائل عاميا ال يدري مدلول اللفظ        

فينبغي للمفيت إذا غلب على ظنـه  ، ويأيت باللفظ اخلاص على مدلول عام    ،  على غري مدلوله  
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وحـىت  ، املـستفيت أن يتأىن يف شأن الفتيا حىت يتفقد قرائن أحوال          ،  أن مثل ذلك ال يقع له     
  .ال يف حدود ما أطلقه من لفظ، فيفتيه يف ضوء ما تبني به، ينكشف له واقع احلال

  . )1(فال حيل له أن يفتيه، وإن مل يصل املفيت إىل كشف الواقع

ومن املالبسات اليت جتعل املفيت يغلب على ظنه أن صيغة السؤال ال تعرب عن حقيقة               
فالغالب على الظن حينئذ أنه يقصد      ،   مثله ال يسأل عنه    كأن يكون املسؤول عنه ما    ،  الواقع

  .المتنعت الفتيا به، بالسؤال أمر لو صرح به

ويستكشف حال املستفيت ويبحث عن حقيقة      ،  وهلذا ينبغي للمفيت أن يتأىن يف الفتيا      
  .سؤاله

 سـئلت   دولق((: فيقول،  متثل ذلك أمت متثيل   ،   قصة حصلت له   )2(ويروي لنا القرايف  
ما أفتيك حىت تبني يل ما      : وقلت له ،  هل جيوز أم ال؟ فارتبت    : قد النكاح بالقاهرة  مرة عن ع  

فلم أزل به حـىت     ،  املقصود ذا الكالم؟ فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز           
، )فعقـدناه (فجئنا للقـاهرة  ، ألنه استحالل، إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا   : قال

  .))وال بغريها،  جيوز بالقاهرةهذا ال: فقلت له
ورضـا  ،  إىل غري ذلك من األمور اليت ينبغي أن يتوفر عليها املفيت كحسن الطريقة            

وجـودة  ،  ورصـانة الفكـر   ،  واحلرص على األكل من احلالل    ،  والعفة،  والورع،  السرية
  .وشهادة الناس له بأنه أهل هلذا املنصب، وطلب املشورة، املالحظة

وهذه هي الصفات اليت ينبغي أن يتحلى ا من         ،  يت يف اإلسالم  وتلك هي مكانة املف   
  ندب نفسه لإلفتاء فما مدى انطباق هذه الصفات على املفتني على العامل اإلسالمي املعاصر؟ 

فكـثري ممـن تـصدى      ،  الواقع الذي تعيشه األمة اإلسالمية يف هذا اجلانب مر أليم         
  .كان له األثر السيء يف اتمع اإلسالميللفتوى ال يتوافر على أدىن شروط املفيت مما 
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ممـا  ،  فأحكام الدين كثريا ما تؤخذ عن أناس ال عالقة هلم بالتأصيل الشرعي الرزين            
ومـذهب  ،  ة يف أوساط العامة وتشويش على موروثهم الفقهي       ليؤدي إىل اضطراب والبلب   

  .مشاخيهم الذين اعتادوا على سؤاهلم يف شؤون حيام
أو احلـد   ،  للقضاء عليها ،  ر إىل الذهن اقتراحه إزاء هذه املشكلة      والشيء الذي يتباد  

  : من خطرها
بل ينبغي لوالة األمور ومن يعنيهم ، أن ال يترك الباب مفتوحا ملن أراد أن يلج منهـ 

، ويعلمون مدى صالحيته لذلك   ،  هذا الشأن أن يضعوا قواعد أساسية ا يقومون الشخص        
 .فريشحوه هلذا األمر

 ، حني حيتاجون لذلك،  عامة الناس حنوه يف أخذ األحكام ويوجهواـ

ويعاقبوه مبـا   ،  وينذروه إن مل ينته عنه    ،   وأن مينعوا عن اإلفتاء من ال يصلح لذلك        ـ
فإن إصابته مرة سـيتبعها خطـؤه       ،  ولو أصاب يف ذلك   ،  يتناسب مع حاله حني يتصدى له     
 .وليس فيما نقول حتجري لواسع، مرات كثرية يف حاالت أخرى

وخيلصها مما قد   ،  حىت يفتيها يف أمور دينها    ،  أن خيتار يف كل بلد من يصلح لذلك       ـ  
 .ينبهم عليها يف صلتها مع را

فقد قال اخلطيـب  ، كما أنه ليس فيما نقول ابتكار لقول مل نسبق إليه وإىل العمل به         
 يـصلح   أن يتصفح أحوال املفتني فمـن كـان       ،  قلت ينبغي إلمام املسلمني   ((: )1(البغدادي

أوعده ،  وتقدم إليه بأن ال يتعرض هلا     ،  ومن مل يكن من أهلها منعه منها      ،  للفتوى أقره عليها  
  .))إن مل ينته عنها، بالعقوبة

ويستأنس يف عرض رأيه هذا مبا حصل من خلفاء بين أمية يف تعيينهم من يتـصدى                
أمية ينصبون للفتوى   وقد كان اخللفاء من بين      ((: فيقول،  ومنعهم لغريهم منها  ،  للفتيات مبكة 

  .))ويأمرون بأن ال يستفىت غريهم، ـ مبكة ـ يف أيام املوسم قوما يعينوم
ال : كان يصيح الصائح يف احلاج    ((: ويروى بسنده إىل أيب يزيد الصنعاين عن أبيه قال        

  .))يفيت الناس إال عطاء بن أيب رباح فإن مل يكن فعبد اهللا بن أيب جنيح

                                           
)1 (  ،s���&'� #���& %���+Pأ ،j���7=*ا�<����%ادي، ا�`aaa�K��
�aaa` وا�K
ه���ـ، T&'���=� ،1389 ا�����7L@، �����6  ا

 .)153ص/2ج(
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يلزم ويل األمر ((: اخلطيب البغدادي فيقول ) هـ596(توىف سنة   ويتابع ابن اجلوزي امل   
  .)1())كما فعل بنو أمية، منعهم

، كما أن من يتصدر للفتيا ـ ممن كانوا أهال هلا ـ ينبغي هلم توعية العامة ذا الشأن  
واملنع مـن نفـوذهم   ، واحلد من نشاطهم، والعمل على صرف الناس عمن ال يصلح للفتيا  

  .ليت ختدم هذه املقاصدبكل الوسائل ا

وينبغي ((: )2(فيقول،  هو يف نفسه أحد هذه الوسائل     ،  وهلذا نرى القرايف يعرض رأيا    
فإن كتابته معه   ،  أن ال يكتب معه   ،  وفيها خط من ال يصلح للفتيات     ،  للمفيت مىت جاءته فتيا   

فـسه  وإن كان اجلواب يف ن    ،  وترويج لقوله الذي ال ينبغي أن يساعد عليه       ،  تقرير لصنيعه 
  .صحيحا

أن يفيت يف دين اهللا مـن ال يـصلح          ،  فإن اجلاهل قد يصيب ولكن املصيبة العظيمة      
  .))أو هلما معا، أو لقلة دينه، إما لقلة علمه، للفتيا

وأن يوفق القائمني على شـؤون  ، ويعلي كلمته ،   أن ينصر دينه   عز و جل  نسأل اهللا   
  .وصالح من حتت رعايتهم، املسلمني ملا فيه خري دينهم
  "املعيار"فتاوى التفسري من كتاب مناذج من : احملور الثالث

 .وإبراهيم بن اإلمام، حممد املقري: حماورة بني اإلمامني التلمسانيني

وتكلم معه يف بعضها الشيخ أبو      ،  تكلم عليها القاضي أبو عبد اهللا املقري التلمساين       
  .ن بن الشيخ اإلمام التلمساينالفضل إبراهيم ابن الشيخ العامل اتهد أيب زيد عبد الرمح

 و ما منعنا أن نرسل باآليت إال     ﴿: نظرت يف قوله تعاىل   :  تعاىل رمحه اهللا قال القاضي املقري      

ـ  )3(﴾أن كذب ا األولون  ما ِمن الْأَنِبياِء نِبي ِإلَّا «: مع ما يف الصحيح من قوله ـ عليه السالم 
 الْبشر وِإنما كَانَ الَِّذي أُوِتيت وحيا أَوحاه اللَّه ِإلَي فَأَرجو أَنْ أَكُونَ أُعِطي ما ِمثْله آمن علَيهِ    
  .»أَكْثَرهم تاِبعا يوم الِْقيامِة

                                           
 ).24ص (�Kd ا
�K>ى وا
���K وا
�����K، أP #& %+P+%ان ا�.�ا�� ا�.�<-�،  )1(
�\ ا
��Kوا���ا��،  )2(� ).24ص( �W%ر �'&X، .ى �* ا���Bم (� أ&�آ* &���7Kا^��Bم (� ;�
 .59/��رة ا���اء )3(
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، واملسخ وغري ذلك مما نال األمم املتقدمـة       ،  ففيهما من ذلك سر رفع العذاب العام      
وآيـة  ،  انت العقوبة على تكذيبها عقوبة عنـاد      فك،  وذلك أن تلك اآليات آيات اضطرار     

  .فالعقوبة على ردها عقوبة اعتراض وإحلاد، الوحي آية اعتبار

 أخباره بأن بعـث األنبيـاء قبلـه         صلى اهللا عليه و سلم     مهد لنبيه    عز و جل  وكأن اهللا   
  .دمث مل ينقطع مع ذلك شرك وال غلب توحي، وأهلك املكذبني ا مبنكرات العقوبات، باآليات

فمن أيقظ  ،   بوحي يعرفه املستبصر ويفهمه املذكر     صلى اهللا عليه و سلم    فبعث حممدا   
مث نصره بالسيف   ،   ومن حجب قلبه صرفه عن طريقه      تعاىلإليه بصريته علم أنه من عند اهللا        

  .فبلغ حىت مات وقد أسلمت العرب وساملت
حىت فتحـوا   ،   الكفار وقاتلوا عليه مجيع  ،  مث قام بعده اخللفاء به فأشاعوه يف األقطار       

  ، وأظهروا دين اإلسالم على سائر األديان، البلدان
فلم يدعو  ،  وعلت كلمة اهللا الرؤوس واملناكب    ،  فعم بلوغ دعوته املشارق واملغارب    

 غري جاحد له وال مشرك به مـن كتـايب أو            عز و جل  يف األرض إال مسلما أو عابدا هللا        
  .ومركوب ال راكب، جموسي مطلوب ال طالب

  .ومنار كلمتهم، وإمخاد نار شوكتهم، ن ننتظر استئصال شأفتهموحن
 مقر له خائف من بطشه راغـب يف         عز و جل  فكل من على األرض اليوم فهو مذعن هللا         

  .وال يقر ملعبود سواه بربكة آيو الوحي، ال يدعي الشبه لغريه، فضله
  . خامت النبيني وأكثرهم تابعا صلى اهللا عليه و سلموهذا سر كونه 

لظهور آثارها  ،  والوحي مع عمومها  ،  ويدلك على ذلك أن اآليات كانت مع خصوص الدعوى        
  .من أكرب معجزات سيد اآلنام، يف األمور املخرب ا قبل اإلسالم

  . »اضي أَاعبت اِالالَّ ِإهعِسا وى موسي مِنكَرد أَولَ«: وهذا هو سر
واهللا تعاىل  ،  ف حىت يكون األمر على جه      وهو سر حترمي امللك يف أمته وشرع اخلال       

  .أعلم
 سألين بعض الفقراء عن السبب يف سـوء حبـث املـسلمني يف          أيضا رمحه اهللا  وقال  

بل من يغتـر يف     ،  ملوكهم إذا مل يل أمرهم من يسلك م اجلادة وال حيملهم على الواضحة            
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وال يرعى هلـم  ، ال ذمةفال يرقب يف مؤمن إال و، غافال عن عقوبته يف أخراه ،  مصلحة دنياه 
  .عهدا وال حرمة

  .وذلك أنه كان فيمن قبلنا شرعا، فأجبته بأن ذلك ألن امللك ليس يف شريعتنا
ومل يقل  )1( "و جعلكم ملوكا :"إسرائيل قال تعاىل ممتنا على بين  :عز و جلقال اهللا 

  .بل جعل هلم خالفة، ذلك يف هذه األمة
  .)2(" منكم وعد اهللا الذين امنوا :"قال تعاىل 
: وقال سليمان  .)3(" وقال هلم نبيهم إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا           :"قال تعاىل   

  .)4(" رب اغفر يل وهب يل ملكا 
 شرعا فينا جيعل ومل ملوكا فيهم جعل أن إىل تعاىل اهللا) كذا (فجعلهم،  ذلك غري إىل

، نـصا  يستخلفه مل إن و لمصلى اهللا عليه و س     اهللا رسول خليفة بكر أبو فكان،  اخللفاء إال
 عمـر  بكـر  أبو استخلف مث،  االسم ذا تسميته على وأمجعوا فهما ذلك الناس فهم لكن

 النظـر  هو الذي اخلالفة سبيل إىل الوالد عن املولود يرثه الذي امللك سبيل على ا فخرج
 علـى  الـشورى  أهـل  من الناس اتفق مث،  له عهده يف ذلك على ونص،  للناس واالختيار

  .ثمانع
 فيهم الناس ونظر،  ملكا ليست أا على دليل الشورى أهل إىل بنيه عن ا عمر فخروج

 مـن  فبايعه مثله يبق مل إذ ذلك بعد تعني مث،  لذلك مؤكدة وغلبة تعصيب دون منهم واختيارهم
 معاوية  رمحـه اهللا  كان مث، كذلك احلسن مث، الدنيا على اآلخرة واصطفى،  اهلوى على احلق آثر
إن ربك من بعدها لغفـور رحـيم        ": تعاىل قال،  لينا واخلشونة ملكا اخلالفة حول من لأو
  .فيها ملك يستقم مل وضعها عن ا خرج فلما، مرياثا فجعلها، )5()"153(

                                           
 .20/��رة ا�+'2%ة) 1(
 .55/��رة ا���ر) 2(
 .247/��رة ا�<��ة) 3(
 .35/��رة ص) 4(
 .153/��رة اc)�اف) 5(



 ـ306ـ ـ 

 سليمان رمحـه اهللا    ألن،  ملكا ال خليفة كان رضي اهللا عنه   العزيز عبد بن عمر أن ترى أال
 النـاس  اجتماع يعلم وكان ،وميتا حيا يتقلدهم وليال،  املسلمني حلق إيثارا إليه أبيه بين عن رغب
  .خليفة إال قط بالناس االستقامة طريق يسلك فلم، عليه

  .أعلم تعاىل واهللا، مرضية غري أحواله وغالب، قل من إال ذكرت ما فعلى امللوك أما
ل على وجـوب    يد ،)1( "إن هذا القرآن لليت هي أقوم       : "أيضا رمحه اهللا قال تعاىل       وقال
مث مل يرض ) كذا(ألنه دليل على قوهلم بعض الطريق سؤال ، وقد حكى اإلمجاع عليه، العمل بالراجح

  .للعامل غري اتباع سبيله وانتهاج طريقته
  .)2("وأن الذين ال يؤمنون باألخرة ": وقوله أيضا بعدها

  .دليل على جواز التبشري مبصاب العدو الفرح به وإن كان أخرويا
  .ختلف يف جواز الدعاء عليه باملوت على الكفروقد ا

ألن : قـال ، و أفىت شرف الدين الكركري بكفر من قال لرجل أماته اهللا على الكفر    
إين أريد أن تبوا بإمثى و إمثك       : ووردته بقول صاحل بن آدم يف قوله تعاىل       ،  حمبة الكفر كفر  

  .انتهى )3("
بن االمام عقب كالم املقري هذا ما       فكتب الفقيه العالمة اإلمام سيدي أبو الفضل ا       

وذلك أنه  ،  مما مينع ،  قوله يف اآلية األوىل تدل على وجوب العمل بالراجح        . احلمد هللا : نصه
  .)4(" يهدي :"قال تعاىل 

و أما مثود فهديناهم فاسـتحبوا  :"قال تعاىل ، حيتمل أن يكون مفسرا يدعو على ج    
  .)5(" العمى على اهلدى 

 بـأوامر  أقـوم  هي اليت إىل منه االدعاء ألن جتب دعوته إجابة إن القول هذا وعلى
 ال وجـوه  من وإرشاده،  يرشده "يهدي  " معىن يكون وتارة،  منهما كل مع يقف ونواهي
  .احلالة ا يراد أن وحيتمل، الطريقة ا يراد أن حيتمل أيضا ژ�ژ أن كما، تنحصر ال وحتصى

                                           
 .9/��رة ا���اء) 1(
 .10/��رة ا���اء) 2(
 .29/��رة ا�+'2%ة) 3(
 .264/��رة ا�<��ة) 4(
)5 (��s-W� 17/رة. 
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وذلك إذا  ،  وحيتم أن ال  ،  تضيا للتفضيل  أيضا حيتمل أن يكون على ظاهره مق       "أقوم  "
 للـيت   إن هذا القرآن يهدي   ": فلو قيل مثال  ،  إذ الشرائع مل ختتلف فيه    ،  لوحظ منه التوحيد  

وذلك إذا نظر فيه مؤمن من      ،  على معىن أنه يرشد الناظر فيه إىل احلالة القومية        ،  )1(   "أقوم  
فإن قال املراد جمموع ، ن وجه أنبائهموما يقول فيه إذا نظر فيه كتايب مسلم م، وجه التوحيد

كل آياته ال كلياته فيعترب النظر يف اإلشارة ذا مـن قولـه    و ،القرآن من حيث هو جمموع    
  .فتأمله، )2("أن هذا القرءان": سبحانه

ليل على جـواز التبـشري      د )3(و أن الذين      :"قال تعاىل   وقوله يف اآلية الثانية وهي      

�     وهذا من حيث    ،  مبصاب العدو �a'; ل�a�﴿   *��a
 أن و،األوىل على عطف، )4(﴾ و أن ا

، املؤمنني بشري فالقرآن،  املؤمن بشارة مجلة يف داخلة فهي ژٹژ بـ نصب موضع يف األوىل
  .أليم عذاب هلم الكافرين إن حبيث

 إمنـا  و ،وشهرة حمبة إرادة هابل إرادة إن يقال ال ألنه يصح ال الدين شرف على به رد وما
 أن اختيـاري  بـذلك  وسبق قتلتين إن فاملعىن،  خيار الشر يف العرب تقول كما شرين يف ختيري هو

  .اآلخرة يف يل اهللا سينتصر مظلوما أكون

  .القتل أفعل ال معىن على )5(﴾ مآ أنا بباسط يدي إليك ﴿: قوله إىل ترى أال

أن تبوأ   إين أريد    ﴿: قوله هذا وراء ويأيت ،منهم أقوى كان هابل إن((: اجلمهور قال وقد

 حريـصا  كنت لو يلحقين الذي فاإلمث ،قتلك على حبريص لست معىن لى ع )6﴾بإمثي و إمثك    
ِإذَا «: بقوله إليه السالم عليه أشار ما على،  قتلي يف إمثك مع أنت حتمله أن أريد قتلك على

                                           
 .9/��رة ا���اء) 1(
 9/��رة ا���اء) 2(
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 يا رسولَ اللَِّه هذَا الْقَاِتلُ فَما       :قُلْت فَ .الْتقَى الْمسِلماِن ِبسيفَيِهما فَالْقَاِتلُ والْمقْتولُ ِفي النارِ      
  .)1( » ِإنه كَانَ حِريصا علَى قَتِل صاِحِبِه: قَالَ؟بالُ الْمقْتوِل
 إذا ألنه ،والزجر االستعطاف فيه مجع أنه واحلكمة اللطائف من هابل كالم يف ويأيت

 تعطف يف الدعاوى أقوى من فلذلك البسط فيه جيب الذي الوقت يف يده إليه يبسط أن نفى
  .والرغبة املمنوع يف الطلب توجب ممانعة املقاومة ألن، قابل

ــب يف كلفــا وزادين ــه أين احل   منعت
 

  منعـا  مـا  لإلنـسان  شيء وأحب 
 املـشوشات  من نزعة له تكون أن نفى حيث الباطين بالتسليم االستعطاف أردف مث  

 فتكون من أصحب    ﴿:وهو بل ،هلا بالوعيد أردف مث ،ةالنسبي األخوة خالله من ختيل رمبا للباب

  .ذلك وراء زاجر ال إذ" .)2( ﴾النار 

  .)3(﴾) 29( و ذلك جزآؤا الظلمني ﴿:قوله أما
  . سبحانه ـ اهللا كالم من يكون أن وحيتمل، كالمه من يكون أن فيحتمل 

عث عليكم عذابا قل هو القادر على أن يب ﴿: تعاىل قوله نزل ملا(( رمحه اهللا أيضا وقال

  .)4(﴾ من فوقكم

 أو من حتـت أرجلكـم   ﴿،  »كِهجوِب وذُعأَ«: صلى اهللا عليه و سلم     اهللا رسول قال
: قال  .)3(﴾ أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض          ﴿. »كِهجوِب وذُعأَ«: قال .)5(﴾
»أَ ِهِذهخف«.  

سأَلْت «: قوله من لصحيحا يف ثبت ما على تينك دون هذه منع أعلم وربك مث فمن
 ، ربي ثَلَاثًا فَأَعطَاِني ِثنتيِن ومنعِني واِحدةً سأَلْت ربي أَنْ لَا يهِلك أُمِتي ِبالـسنِة فَأَعطَاِنيهـا           

  .أعلم واهللا وهذه
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��K، ا�<*'ري، �.+% &# ا�+')47، ) 1(HZ
 )85 ـ 1/84(دار ا��J9، آ('ب ا�$+'ن، ا
 .29/��رة ا�+'2%ة) 2(
 .29/��رة ا�+'2%ة) 3(
 .65/��رة ا5Dc'م) 4(

  .65/ا5Dc'م ��رة )5(
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 واهللا وهـي ،  »اِنيهاوسأَلْته أَنْ لَا يهِلك أُمِتي ِبالْغرِق فَأَعطَ      «،  فوق من العذاب هي 
 اإللبـاس  هي وهذه. »وسأَلْته أَنْ لَا يجعلَ بأْسهم بينهم فَمنعِنيها      «،  حتت من العذاب .أعلم

  .واإلذاقة
 شيئا حتقر وال ،بالئه مجيع من باهللا واستعذ! لآلية كالكفاء احلديث جتد ذلك فتأمل 

  .انتهى .به نعوذ ،عذابه من
 ،احلسن غاية يف الكالم هذا: نصه ما الكالم هذا عقب اإلمام بن ضلالف أبو فكتب

 مث حفظه يكون فقد" األنف الروض "يف فطالعه ،للسهيلي مثله أحفظ أين صفوه كدر لكن
  .للسهيلي وكونه هنالك كونه يف اخلاص الوجه على هينس أعين، نسيه

 فاملصنف ،يبعد وال له املدرك هو يكون أن وحيتمل،  آثاره أنه له ظهر احلفظ فلكثرة 
 السهيلي أن وأختيل ،هنالك أنه يف أشك ال أين كما النقل اآلن أحق وال غزير وعلمه،  كبري
 الـذي  وهو قرره السهيلي أن والغالب،  اآلية تقدم يف النظر ووقف األشياخ بعض به ذاكر
   اعلم وربك ـ مث ومن قال البحث نقصه مبا ظنه على ذلك يغلب مل وملا املقري كالم يف نفى

 كالمه رمحـه اهللا     ويف،  بقي فيما للمطالعة أرشدناك وقد ،الوقت يف الكتاب أجد ومل
 على التنبيه لكان فيها أشك ال اليت والديانة العلم يف مكانته ولوال ،األدب سوء من عجلة
 وأهلمنـا  ،أنفـسنا  مبقادير اهللا عرفنا ،قلم ومجوح،  فيها أشك ال سقطة فيه،  الوجه هذا غري
  .شدنار

فرهان مقبوضة فـإن أمـن      ﴿،  )1(﴾قوله احلق و له امللك      ﴿أيضا رمحه اهللا     وقال
 مستأنفا كونه الظاهر ألن ،األمانة لقبض خمالف الرهن قبض أن يقتضي )2(﴾بعضكم بعضا   

  .خاص على معطوفا عاما ال
 يـد  لكـن  أمانة بيد عليه املرن يد ليست منه بدال الرهن جعل كالكتب فالرهن

 فهـو  كـالقرض  خاصـة  القابض ملنفعة مقبوض منهما واحد كل ألن،  ظ العاريةك ضمان
  .التوفيق وباهللا، »يِهِف امِب نهالر«: اهللا صلى اهللا عليه و سلم  رسول قال باألصالة مضمون

                                           
 .73/��رة ا5Dc'م )1(
 283/��رة ا�<��ة )2(
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 هـو  مبـا  الكتب إىل اهللا ندب: قال قاله رمحه اهللا     ما منه هو مبا الكالم ذا ونلحق
 إذا والوثيقـة  ،شـيئه  إخراج إىل سارع حقه من توثق إذا اإلنسان ألن،  الناس على توسعة
 والرفق ،املال على احلوطة من ذلك يف ما مع عليها املعاملة على أحد يرجع مل مؤونتها خفت
  .واملآل احلال يف

  .مؤونة ال ومعونة ،عزمية ال إرشاد فهذا
فقال  يعسر ال مما منه لبأثق التوثق إىل أرشد قد يتعذر قد بالكتب التوثق كان ملا مث 

  .)1﴾و إن كنتم على سفر و مل جتدوا كاتبا فرهان مقبوضة ﴿:
 التعامل من متنعوا فال الكتب تعذر إن: يقول كأنه القبض بلفظ أشار التوثق متام وإىل

 أوال يذكر فلم، املقبوض الرهن وهو منه أوثق هو ما لوجود أحوالكم صالح أصل هو الذي
 قـد " املعيار "كتاب من الثاين واجلزء ،عشر احلادي اجلزء فإن،  هذا وذكر،  األخف املتيسر
 العلم أهل بعض فيها تناول عميقة ومناقشة،  واحلديث التفسري يف كثرية لطائف على احتويا
  .وغريمها، عطية وابن، يالزخمشر أقوال من الكثري

  .مليا عندها ويقف إليها يعود أن ئبالقار جيدر
 تنتـهي  ال الـذي  اإلالهـي  الفيض هذا من االستفادة على العلماء عكف وهكذا

 تتعلـق  اليت العلوم نواحي من ناحية كل يف،  واملوسوعات الكتب ذلك يف ودونوا،  عجائبه
 ،ـا  إال احلياة تصلح ال اليت األخرية وكلمته ،عباده إىل تعاىل اهللا منهج هو الكرمي بالقرآن
إنا نزلنا الذكر و إنـا لـه حـافظون          ﴿:اىل  تع قوله يف حبفظهاهللا عز و جل      تكفل هنا ومن
)9(﴾)2(.  

 ،علومـه  و الكـرمي  بـالقرآن  يتعلق مما شيئا أمجع أن املتواضع جبهدي حاولت وقد
" املعيار "كتاب ويف .حينذاك العلم طلبة بعض استشكله مما اآليات ببعض املتعلقة والفتاوى

 كثرية مواضع يف العلميني عمقوال باجلودة تتسم علمية وحتقيقات فتاوى عدة نقرأ أن ميكن
  : )3(التالية املواضع فأوعى مجع الذي الكتاب هذا يف

                                           
 .283/��رة ا�<��ة) 1(
)2 (�A.رة ا��9/�. 
)3 (     ،,7.$ #& %+Pأ ،�L$�]D�7ب  ا�a'�
��ر ا'�
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 واجعلـه  ،أمراضـنا  وشفاء،  أبصارنا ونور ،قلوبنا ربيع الكرمي القرآن اجعل فاللهم
  .جميب مسيع موالنا يا إنك، القيامة يوم لنا شفيعا

  .وسلم وصحبه آله وعلى ،حممد سيدنا على اهللا وصلى 
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ةا
'�ر ��'
  )'>ارض ا�ه	�� (� ا
��(7b�
�>ازل ا
  &* X?ل ا

ار/د ����� _]<�  
  آ	�� ا
'	>م ا^[?&�� �1&'� ا
C\ا]7

�&�&  
، ـ عوارض متنعه من موافقة ما يدعو إليه الشرع قد تعرض للمكلّف ـ بعد متام أهليته 

  . غري ذلك واإلكراه والتأويل و، اخلـطـأ املنايف للعمـد و،كاجلـهـل
ع قد اعترب هذه العوارض فال ينبغي مع وجودها احلكم على من قال قوال أو               والشر

ألنه بذلك ، فعل فعال مبا يقتضيه ظاهر ذلك القول أو الفعل من الضالل أو الكفر أو العقوبة  
  .يكون قد أسقط ما اعتربه الشرع

 قد يوقع يف احلكم علـى     ،  واجلهل ذه العوارض وآثارها الشرعية اليت منها العذر       
أحواهلم وأفـعاهلـم املخالفة للشرع من غري اعـتـبــار         و الناس مبا تقتضيه اعتقادام   

لعلماء املغرب اإلسالمي فتاوى يف باب العوارض تدل يف مجلتها على أم كانوا  و ،للعوارض
من املفيد أن تعرف أهم هذه الفتاوى ليكون لنـا يف            و ،يعتربون هذه العوارض تبعا للشرع    

  .احتاطوا ونتحرى وحنتاط كما حترواسلفنا أسوة ف
  مدخل

يتوقف إدراك أحكام العذر املذكورة الحقا يف البحث على حتديد عدة مفـاهيم وقـضايا               
تارة بالتـصريح وتـارة    ـ  قد تعرض علماء املغرب اإلسالمي يف فتاويهم ووقواعد واحلسم فيها؛

  : إىل بعض هذه املفاهيم والقضايا والقواعد ـ بالتلميح
  عيد املفاهيمعلى ص

ومفهومه ،  اعتبار ترك املؤاخذة على املخالفة داخال يف مفهوم العذر        : ما جاء يف معىن العذر    
 ـ يف العدل )1( جاء يف فتاوى املازري.رفع الشارع كل ما يترتب على املخالفة أو بعضه لسبب: هو

                                           
)1(  ،q$%.�'& @�'58% ا�)A+)<% ا: �.+% &# )-� &# )+� &# �.+% ا�(+7+� ا�+'زري، ا� �أ&

 6�� ���b)536.(�GDء : ا، 375 ـ 374، ا�%$<'ج ص ) و�'    &5%ه'20/104(��7 أ)م ا��<
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ـ  هم وشك يف إقامته على من ظهرت عدالته من(( :قوله: املقيم بدار احلرب إن مل يظهر سبب إقامته 
 .)1())ترك املؤاخذة((إسقاط مؤاخذته؛ ففُهم منه أنّ مفهوم العذر يتضمن:  أي))أي وجه فاألصل عذره

أو ، العذر بالتأويل إما أن يراد به العذر بتأويل كالم الشارع: ما جاء يف معىن التأويل 
رائن أثارت ظنا غالبا    عمال بق ،  يأيت مبعىن صرف ظاهر قول أو فعل املكلف إىل وجه صحيح          

إىل  و )2(وامتناعا من معاملته مبقتضى قوله أو فعله  أو لغري ذلك          ،  أو إلحسان الظن باملكلف   
وإذا رأى كالما لبعض أهل عصره أو غريهم أو ((: )3(هذا املعىن يرمي قول ابن عباد الرندي      

فحـسن وإال   فإن وافقه   … تعرف فعال من أفعاهلم فليعرضه على مقتضى الكتاب والسنة          
فمعىن التأويل يف هذه العبارة صرف ظـاهر قـول أو فعـل             . )4())طلب له تأويال صحيحا   

  . املكلف إىل معىن حمتمل موافق للشريعة
  على صعيد القضايا

من أسباب نشوء  الفنت بني املسلمني أن ينسب املرء          : ما جاء يف قضية الزم املذهب     
بــل قـال بــعض أهـل        . قتضيه هذا الالزم  فيحكم عليه مبا ي   ،  إىل الزم قوله أو فعله    

التكفري باإللزام عليه مدار أكثر التكفري عند املعتزلة والشيعة وطوائف من           ((إن  : العـلـم
فكم سريتفع عن هذه األمة من      ،  مع أن الزم املذهب على الصحيح ليس مبذهب       . )5())األمة

ية بالعذر أن القائل قد يكون وجهة ارتباط هذه القض.الفنت لو عمل بالصواب يف هذه املسألة
 . فيعذر بالغفلة عن استحضار الالزم، غافال عن الزم قوله

                                           
)1 (�GDوى ا�+'زري ص : ا')�366. 
 .88ا���'42 ا���Wى ص ) 2(
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يف فتاويه أن    )1(فقد ذكر ابن رشد   ،  و نسب القول باإللزام إىل مذهب اإلمام مالك       
ما آية أشد علـى     ((: تكفري أهل الزيغ مبآل القول عليه يدل مذهب مالك الواقع يف العتبية           

ومعىن كالم ابن   . )3()))2("يوم تبيض وجوه و تسود وجوه       : "الىية  ه  أهل األهواء من هذ   
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد      : " تعاىل  رشد أن اآلية واردة يف الكفار؛ ألن اهللا         
 جعل اآلية تشمل    و مالك رمحة اهللا     ،  )4()106( إميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون       

 هي مسألة خمتلـف     ؟ والزم املذهب هل هو مذهب أم ال       ((: الق )5(لكن الشاطيب ،  أهل الزيغ 
والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون واملغربيون ويرون أنه رأي احملققني           ،  األصولفيها بني أهل    

كشيوخ الشاطيب  ـ  ورمبا جاء عدم اعتداد بعض املالكية. )6())أيضا أن الزم املذهب ليس مبذهب
بل ،  مل يصرح به مالك))الزم املذهب ليس مبذهب((كورة بسبب  كون بأقوال مالك املذ ـ وغريهم

فال ميكن أن ، ونسبة هذا القول إىل مالك إمنا تصح إذا صح كون الزم القول قوال، استفيد من أقواله
  . حىت ال نقع يف الدور، ال بالالزم، نعرف رأي مالك يف هذا املوضوع إال بصريح قوله

ـ   ((و  )7( ذهـب إليه من املالكية القاضي عيـاض       ،))ذهبالزم املـذهب لـيس مب
  .وحكاه الشاطيب عن شيوخه البجائيني واملغربيني كما سبق

  العذر بالعوارض يف مسائل العقيدة
، املخالفة يف العقيدة تنشأ عن آفات العلـم  و،وقوع املخالفة والعذر فرع عن وجود   

  . )8(راهوتنشأ املخالفة أيضا عن أضداد اإلرادة واالختيار كاإلك
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   العذر بآفات العلم
 العـذر باالجـتـهــاد    و العذر بآفات العلم اخلاصة معنـاه العـذر باجلهـل ؛          

  .بالتقليد و،التأويــلو
   العذر باجلهل ـ 1

املكلف إن ادعى اجلهل فيما يعلمه مثله فالظاهر أنه يتستر على التكذيب بادعـاء              
من عذر باجلهل ال يقر على حالة يعـذر          و .)1(إذ ال ميكن أنه ال يدري ومثله يدري       ،  اجلهل
فينبغي على اإلنسان   ،  ألن زوال عذره مطلوب بالسعي يف إزالة سببه  الذي هو اجلهل           ،  فيها

املقصر ال   و املعرض و ،إال كان معرضا أو مقصرا     و أن يسعى جهده يف رفع اجلهل عن نفسه       
خبالف الغافـل الـذي مل      ،  هلاالنبعاث داعية البحث يف نفسيهما وعدم االستجابة        ،  يعذران

  .فإنه غري مكلّف مبا غفل عنه على األصح، تنبعث من نفسه داعية النظر
الـسؤاالت بـني    ووأخذت مسألة العذر باجلهل يف باب الصفات حيزا من النقاشـات     

 على سؤال عبـد احلـق       )2(ومن ذلك جواب إمام احلرمني اجلويين     ،  العلماء منذ قرون خلت     
الذي يـعـين عدم العلـم     ،   تضمن الكالم على اجلهل بصفة من صفات اهللا         الذي )3(الصقلي

وعدم علم هـذا    ،  )4())ال معتقد له يف صفات الرب نفيا وإثباتا       ((هذا اجلاهل     : قال اجلويين ،  ا
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مل جيهلها  : أي. )1())فلم جيهلها ،  فإنه وإن مل يعلم صفاته    ،  ال ينفي علمه بالصانع   ((بصفات الصانع   
  .؛ ألنّ انتفاء اجلهل املركب ال يستلزم انتفاء اجلهل البسيط)2(باجلهل املرك
   التأويل والعذر باالجتهاد ـ 2

كان ما بذله يف اجتهاده منتـهى        و االجتهاد من اتقى اهللا ما استطاع      و يعذر بالتأويل 
هذا العذر واقع يف     و ،سواء كانت املسألة اجتهادية أم قطعية أو ادعي فيها القطع         ،  مقدوره
تالفات احلاصلة بني املسلمني الذين صح انتسام إىل اإلسالم باعتقاد احلق يف مهمات             االخ

غري  و فال يقع الرتاع يف مهمات األصول إال بني مسلم        ،  كاإلميان برسالة الرسول  ،  األصول
فاملختلفون فيهـا   ،  كرؤية اهللا يوم القيامة   ،  لكن قد يقع اخلالف فيما دون املهمات      ،  مسلم

  .إىل اإلسالم باعتقاد احلق يف املهماتصح انتسام 
اليوم اآلخر إذا اختلف فيه املسلمون       و رسوله و اإلميان باهللا : فكلّ ما دون املهمات اليت هي     

مل يعد يف مقدوره أن يفعل أكثر مما فعل وقال ابن            و فاملصيب مأجور واملخطئ معذور إذا بذل وسعه      
ما نعلم منهم   ،  الصحابة رضي اهللا عنهم     سألة من   وهو قول كل من عرفنا له قوال يف هذه امل         ((: حزم

  . )3())يف ذلك خالفا أصال
الرأي الذي ذهب إليه  ـ  على ما جاء يف املعيار املعرب ـ  لكن خالف بعض املالكية

قد يكون يف غري أهل األهواء من هو ((: )4(وظهر ذلك يف تفسري عبارة ابن القاسم، ابن حزم
فهم ،  معناها أن أهل األهواء اجتهدوا فأخطئوا     : )5(ابن مزين فقال  ،  ))أشد من أهل األهواء   

ويف هـذا   ((: مث قال بعد أن بين معىن عبارة ابن القاسـم         . أعذر ممن ركب شيئا بعد معرفته     
ومفارقتهم للسنة واجلماعـة     اهللا عز و جل ،    التأويل عذر ألهل البدع يف حتريفهم لكتاب        

  . )) خمالفة سبيل املؤمننيوال خالف أم غري معذورين يف، بتأويلهم
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بل معناهـا   : وقال،   فقد استبعد أن يكون معناها ما ذكره ابن مزين         )1(أما القابسي 
فهم يعرفون به من يسقطونه     ،  الذين يتدينون بالسنة وتكون منهم جهاالت من وراء نسك        ((

ادة املعـىن   مث قال مربئا ابن القاسم من إر      ،  ))وأهل األهواء الناس هلم منافرون    ،  يف جهاالم 
كيف يقال ملن خيطئ وجه الصواب يف االعتقادات إنه أعذر ممـن            ((: الذي فهمه ابن مزين   

هـذا  ، وأتى ذلك تقحمـا ، وزلّ باجلهالة فيما دون االعتقادات   ،  سلم له اعتقاده من اخلطأ    
  . )2())بعيد

هذا ما محل    و ،وينبغي التنبيه إىل أنّ بعض العلماء رأى القطع بأن املتأول غري معذور صعباً            
إىل أن يراسل اإلمام اجلويين يسأله عمن  ـ  على ماجاء يف املعلم للمازري ـ  عبد احلق الصقلي

وأنه إذا نِظـر إىل  ، فأجابه بأن املسألة عويصة،  ـ  ولعله أراد املعتزلة ـ  يؤول نصوص الصفات
املسألة اليت كتب فيهـا     و هي   ((: قال املازري . هو إرادم بالتأويل الترتيه فال يكفرون      و قصدهم

وقفت على ثناء موالي اإلمام     : عبد احلق الصقلي أليب املعايل وأطراه يف سؤاله فأجابه أبو املعايل          
علي حىت لعمري امت نفسي ولكن مازال األكابر يزينون لألصاغر ما هم عليه مـن مبـادئ          

 من املعوصـات ال أحـب   واملسألة، العلوم ليحملهم ذلك على اخلوض يف حبارها ومعاناة تيارها 
وقد كنت أمليت فيها ديوانا يف جملدات أتيت        ،  القطع فيها لئال أدخل يف امللة من ليس من أهلها         

مث أشار إىل أن سر اخلالف يف نفاة الصفات أن من نظـر إىل مـآل قـوهلم    ،  فيه مبا مل أسبق إليه    
  .)3())كفرهم ومن نظر إىل أم غلطوا مع قصد الترتيه مل يكفرهم

 ، حيترز احترازا كبريا عن تكفري املخالفني ألهل الـسنة )4(ان حممد بن يوسف السنوسي  وك
هذه مصيبة عظمى جيب أن حيتـرز منـها         ((: يشري إىل توقف اجلويين وغريه عن تكفريهم  ؛ قال         و

وهلذا توقف كثري  من أئمة السنة عن تكفري أهل األهواء املبتدعة يف العقائـد ورأى                ،  املؤمن جهده 
  .)5())حوط أن ال جيزم بتكفري أحد ممن يتلفظ بكلمة التوحيد إال بدليل قطعي على كفرهأن األ

  العذر بالتقليد ـ 3
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لو مل يكن معه سـوى       و ،اخلرب و يعذر املسلم بالتقليد إذا قلّد غريه يف املوافقة للحق        
 ن موقنا فتركه االستدالل يف حمل العفو إذا كا      ،  جمرد االعتقاد العاري عن النظر واالستدالل     

  .ألن تكليف عامة الناس باالستدالل فيها مشقّة واملشقّة يف ديننا مرفوعة، جازما باملعتقدو
مل يصحح العقائد املأخوذة بالتقليد لكنه ال يريد         و وِمن العلماء من  أوجب على الناس النظر       

ط القدرة على التعبري ال يشتر واالستدالل معرفة األدلة على التفصيل املوجود يف علم الكالم وبالنظر
فال يرد عليه ما جاء يف .أسهله ولو مع العجز عن التعبري عنه وبل املطلوب هو أيسر النظر، عن ذلك

 سؤال  )1(فقد رفع إىل ابن رشد اجلد     ،  جواب أجاب به ابن رشد اجلد على سؤال يف هذا املوضوع          
فرائض األعيـان ألن العقائـد      عن قوم أوجبوا تعلم الكالم وزعموا بأن معرفته مقدمة على معرفة            

فالتبس األمر على الناس وأجاب ابن رشد بأن        ،  ومسائل التوحيد إمنا يعرفها من يدرس علم الكالم       
تعلم الكالم إمنا يقصده من يريد التصدر للرد على املبتدعة وأما إلزام العامة به واالدعاء بأنه مقـدم      

  .)2(على معرفة فرائض األعيان فباطل
ما ذكرته فيه عن الطائفة املائلة إىل أهل الكالم بعلم األصـول         ((: ء يف فتواه  وِمما جا 

وال يتأولـه   ،  على مذهب األشعرية من أنه ال يكمل اإلميان إال به ال يقوله أحد من أئمتهم              
  .)3())عليهم إال جاهل غيب

 علـى   ))الذي يقصده من يريد التصدر للرد على املبتدعة       ((ولعل اخللط بني تعلم الكالم      
املذكورة يشيع عند من قلّ نصيبه من       بني التكليف باالستدالل على الصفة       و حد عبارة ابن رشد   

وقد كان ورد فيهم ظهري ((: قال أبو عبد اهللا حممد بن عبد املؤمن التازي عن قوم كفّروا املقلد، العلم
وحبثوا ، يتاينفاجتمع الناس عليهم يف مسجد الس،  أن يبحث عن أمرهمالسلطان رمحه اهللا من 

 . )4())واتفق الناس حينئذ أم قوم جهلة، فلم يوجد عندهم شيء من العلم
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فقد حكا اليوسي أنه    ،    مثل هؤالء الذين أدركهم التازي      )1(و أدرك احلسن اليوسي   
مر بسجلماسة ووجد بعض طلبة العلم يفتون بكفر العامة بسبب كوم مقلدين وال يأكلون  

فاشتد ذلك على الناس فسألوا احلسن اليوسـي       ،  تهم وإمامتهم باطلة  ذبائحهم ويرون أنكح  
فلما دخلت البلد جاءين الناس أفواجـاً       ((: قال اليوسي . فأجام مبا أزال عنهم تلك الغمة     

يشتكون من هذا وأن ليس كل أحد يبلغ إىل فهم تقارير العلماء فأقول هلم إن اهللا تعبدكم                 
 أفال تعلمون   .هدون أن اهللا تعاىل حق موجود فيقولون بلى       باعتقاد احلق يف أنفسكم أفال تش     

أنه واحد يف ملكه ال شريك له وال إله معه وكل معبود سواه باطل فيقولون بلى هذا كلّـه                  
يقني عندنا ال نشك فيه وال نرتاب فأقول هلم هذا هو معىن كلمة اإلخالص املطلوب منكم                

 .)2())اعتقاده

على أن إجياب النظر املـؤدي إىل املعرفـة         ((: لقائلولكن احلسن اليوسي نفسه هو ا     
 أي  )3())بشروطه الطافحة بنصوصه كتب علم الكالم هو بعينه إجياب املهم من هذا العلـم             

و لعله أراد هنا ذكر إجياب النظر على ما هو موجـود يف كتـب الكـالم       .من علم املنطق  
الشرح قد   و  على سبيل التقرير   الكالم الذي يقوله العامل    و ،مبجرده من غري تعقيب أو تعليق     

  .ال يقوله يف مقام الفتوى
 هو املقلد الذي جترد اعتقاده اجلازم املطابق للحق        و ،وحترر مما سبق بيانه حمل اخلالف     

  . لو إمجايل وهو إىل ذلك ليس معه دليل وفال يشك يف اعتقاده، اخلرب من أي دليلو

وأمحـد بـن     )4(محد بن إدريس البجائي   أ: وممن نسب إليه القول بعدم صحة هذا التقليد       
ففي أوائل القرن الثامن اهلجري أفىت هؤالء ثالثة        ،  )2(عبد الرمحان الوغليسي   و )1(عيسى البجائي 
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وأجروا عليه أحكام اوس    . بكفر من ينطق بالشهادتني وال يعرف اهللا ورسوله وال يفرق بينهما          
املسلمني إىل غري ذلك من األحكام اليت تنشأ عن         والكفار فقضوا بأنَّ نكاحه باطل وأنه ال يرث         

 . التكفري

سئل سيدي أمحد بن عيسى فقيه      : وجوام عليه ،  وهذا نص االستفتاء املرفوع إليهم    
جباية عمن نشأ بني ظهراين املسلمني وهو يقول ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ويصلى ويصوم 

إذا اعتقاد الشيء ، يا فيما يعتقده لعدم معرفته اإال أنه ال يعرف ما انطوت عليه الكلمة العل
أوال ،  ال أدري ما اهللا ورسوله وال أدري من هو األخري منهما          : فرع املعرفة به كالذي يقول    

أفرق بينهما أو غري ذلك من كالم ال ميكن معه معرفة الوحدانية وال الرسالة وإمنـا يقـول        
دري املعىن الذي انطوت عليـه وال أتـصور         مسعت الناس يقولون هذه الكلمة فقلتها وال أ       

ألن ،  صحته وال فساده وال أدري ما أعتقد يف ذلك بوجه وال أعرب عنه بلساين وال غـريه                
 فهل يكتفـي يف إميانـه مبجـرد النطـق           .التعبري عن الشيء فرع املعرفة به وأنا ال أعرفه        

 أوال  ؟هل معىن الكلمة  بالشهادتني والصالة والصيام وغري ذلك من أركان اإلسالم ويعذر جب         
بد من معرفة املعىن الذي انطوت عليه الكلمة العليا من الوحدانية والرسـالة وإال مل يكـن              

 .مؤمنا

فأجاب احلمد للّه من نشأ بني أظهر املسلمني وهو ينطق بكلمة التوحيد مع شـهادة               
لكلمة كما  الرسول عليه السالم ويصوم ويصلي إال أنه ال يعرف املعىن الذي انطوت عليه ا             

ذكرمت  ال يضرب له يف التوحيد بسهم وال يفوز منه بنصيب وال ينسب إىل إميان وال إسالم                  
وحكمه حكم اوس يف مجيـع أحكامـه إال يف          ،  بل هو من مجلة اهلالكني وزمرة الكافرين      

وكذلك الطالق إن ظن باملطلق أنـه قـصد         ،  فإنه ال يقتل إال إذا امتنع من التعليم       ،  القتل
كالرجل يبني زوجته مث يدعى اجلهل مبعىن       ،  ه اجلهل مبعىن الكلمة الكرمية إباحة البائن      بدعوا
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الكلمة الكرمية أو غري ذلك مما يقتضي الكفر فيظن به أنه قصد بذلك إباحة احملظور فإنه ال                 
إال أن يعرف ذلك منه قبل الطالق وهي حينئـذ    ،  )1(يصدق يف دعواه ذلك ويلزمه الطالق     

وكذلك املرأة إذا ظـن ـا أـا        .  ما يعتقد ببينة عادلة أو ما يقوم مقامها        يف عصمته على  
قصدت بذلك إباحة املمتنع فإا ال تصدق يف دعواها وال حتل لزوجها إال أن يعلم ذلـك                 

وكذلك إذا ظـن ـا أـا    . منها قبل البينونة أو ما يقوم مقامها كالرجل فيما ذكر سواء          
  . واحد واهللا أعلماحلكم. قصدت بذلك فسخ النكاح

وذهبت غالة املرجئة وهي طائفة من املبتدعة إىل أن النطق ارد عن املعرفـة مبـا                
انطوت عليه الكلمة الكرمية مع صالة أو صيام أو مع عدم ذلك يكفي يف اإلميان ويكـون                 

وأعاذنا مـن حـرية     ،  للمتصف به دخول اجلنان عصمنا اهللا من اآلراء املغوية والفنت احملرية          
 .ورزقنا التمسك بالسنة ولزوم الطريقة املستقيمة، جلهل وتعاطي الباطلا

أسعدكم ،  احلمد للّه تعاىل  ((: وكتب باملسألة أيضا إىل سيدي عبد الرمحن الواغليسي فأجاب        
فقد وصل إلينا ما كتبتموه ممـا       ،  اهللا وسددكم وإيانا ملرضاته بعد السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته         

فيمن يقول ال إله إال     ،  الشيخني أيب العباس بن إدريس وأيب العباس أمحد بن عيسى         فهمتم من فتوى    
من قال ال إلـه إال اهللا فهـو         : اهللا ومل يدر ما انطوت عليه أن فتوى سيدي أمحد بن إدريس نصها            

فمقتضى هذا الفهم من جواب الشيخ أن من نطق بالشهادة جيزئه نطقـه وإن جهـل                ،  مؤمن حقا 
 باطـل ال  الـشيخ رمحـه اهللا     عليه الكلمة من مدلوهلا فاعلم أن هذا الفهم عن           معناه وما انطوت  

وصـورة مـن    ،  فإنه ال يلزم منه أن من قال ذلك وهو معتقد يف اإلله تعاىل شبه املخلوقات              ،  يصح
 وقـد نـص     . ومن اعتقد ذلك فهو كافر بإمجاع املسلمني       .صور املوجودات أن يكون مؤمنا حقا     

 فال يصح ذلك عن الشيخ أصال وال يـصح أن           .غريه مما فهو كفر بإمجاع    أئمتنا على ذلك وعلى     
 وقد حتدثت أنا مع سيدي أمحد بـن  . ويف هذا أجاب سيدي أمحد بن عيسى     .خيتلف يف هذا وشبهه   

  . )2())إدريس وذكرت له ما يقول صاحبنا فوافق عليه وقال هذا حق ال يقال غريه
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توى املذكورة أن هؤالء العلماء ال      وقد فهم  حممد ين يوسف السنوسي من نص الف         
وبعض املقلـدين ينطـق بكلمـيت       ((: قال السنوسي ،  يصححون العقائد املبنية على التقليد    
ويف مثله وقعت أجوبـة     ،  أوال مييز الرسول من املرسل    ،  الشهادة من غري أن يعرف معنامها     
  . )1())أن هذا ال يضرب له يف اإلسالم بنصيب، علماء جباية وغريهم من احملققني

لكن يف بعض ، و السنوسي هو أشهر من نسب إليه القول بعدم صحة عقائد املقلدين    
 كان يرى كفر املقلد مث رجع عـن         أنه رمحه اهللا    والصواب  . مصنفاته ما خيالف هذا القول    

هذا التخـالف  : فانظر((:  حيكي اختالف أقواله ويعتذر له  )2(قال مصطفى الرماصي  . تكفريه
مـن أقـوال     و .)3())د يظهر لإلنسان يف موضع ما ال يظهر له يف آخـر           لكن ق ،  يف تآليفه 

والثالث ـ أي األصل الثالث من أصول   ((: السنوسي الدالة على رجوعه عن التكفري قوله
فإنه لـيس مـن   ، واحترز به عن التقليد الصحيح، أي الفاسد، ))الكفر ـ التقليد الرديئ 

 كان يشترط املعرفة فإنه يرى العامـة         اهللا   السنوسي رمحه ولو سلمنا أن    . )4(أصول الكفر 
ومن خط شيخنا ((: )5(قال ميارة الفاسي، فال يستلزم قولُه تكفري العامة   ،  عارفني غري مقلدين  

وقـد سـئل    :  نزيل فاس ما نصه    )6(اإلمام احلافظ احلجة أيب العباس أمحد املقري التلمساين       
ال إله  " يف اإلميان أن يعرف املكلف معىن        هل يشترط : نفعنا اهللا به  الشيخ سيدي حممد السنوسي     

على التفصيل الذي ذكر يف العقيدة الصغرى أم ال؟ فأجاب بأن ذلـك ال              " إال اهللا حممد رسول اهللا    
وإمنا اشترط يف الصحة معرفة املعىن على اإلمجال على وجه يتـضمن            ،  يشترط إال يف كمال اإلميان    

إذ كل أحد يعرف أن     ،  متهم وخاصتهم معرفة ذلك   وال شك أن الغالب على املؤمنني عا      ،  التفصيل
وذلك هو معىن غناه جل وعز عن كل ما         ،  اإلله هو اخلالق وليس مبخلوق والرازق وليس مبرزوق       

ويعرفون أن اإلله ال يصلَّى إال له وال يصام إال له وال حيج وال يعبد               ،  سواه وافتقار كل ما سواه إليه     
. إن اإلله هو املستحق للعبادة وال يستحقها سـواه :  معىن قوهلموافتقار كل ما سواه إليه هو    ،  سواه
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ال " ال إله إال اهللا   "وهو الذي ال يدري معىن      ،  وذلك الذي وقعت به الفتوى بعدم اإلميان نادر  جدا         
وهذا النوع يقع   ،  بل يتوهم أنه مثل ونظري هللا تعاىل      ،  وال يفرق بينه وبني الرسول    ،  مجلة وال تفصيال  

  . )1())واهللا تعاىل أعلم، البعيدة عن العمران جدا اليت ال ختالط علما وال خربايف البادية 
 إىل فتوى كان أفىت ـا بعـدم         ))وذلك الذي وقعت به الفتوى    ((: ولعله أشار بقوله  

ونقل املختار الكنيت فتوى السنوسي يف . جواز أنكحة بعض أهل البوادي لبقائهم على الكفر
لقد وقفت على كتاب لويل اهللا حممد بن يوسف السنوسي فيـه    (( :قال املختار الكنيت  . ذلك

نصه أن األكثرين من نساء األعراب من الرببر وغريهم من أهل البوادي وأهل القـرى ال                
ولو تفوهن بالشهادتني ألن ال مييزن غالبـا بـني          ،  حيل نكاحهن لبقائهن على أصل الكفر     

فحكـم  ،  م التوحيد وال قواعـد اإلسـالم      وال يقفن على دعائ   ،  معرفة اهللا ومعرفة رسوله   
وهذا املقول املنقول ال يعارض     . )2())نكاحهن يف احلرمة حكم النساء اوسيات والوثنيات      

بل هو عن اجلاهـل الـذي ال        ،  ألن الكالم فيه ليس على املقلد التقليد  الصحيح        ،  ما سبق 
 .ي السنوسي إىل أن إميانه صحيحأما املقلد فانتهى رأ. يفرق بني اهللا ورسوله وال مييز بينهما

قـول   ي )3(واستمر القول بكفر املقلد بعد وفاة السنوسي فهذا أبو القاسم بن خجو           
من مل يعرف  معىن الكلمة املشرفة ومل يفرق         ((: قال،  بكفر من مل يعرف معىن كلمة الشهادة      

ه وال نكاحه حىت    بني اخلالق واملخلوق ومل يتيقن بالبعث فهو من الكفار اوس ال حتل ذبيحت            
 .)4())يتوب ويتعلم ويدخل باالعتقاد الصحيح يف اإلسالم

 أنه لقي أبا عبد اهللا البوزيدي يف قسنطينة وأخرب عنه           )5(و ذكر عبد الكرمي الفكون    
وكان يقال عليه أنه يصرح يف جملسه بأن املقلد         ((:  قال الفكون  .أنه كان يقول بتكفري املقلد    

  .)6()) أنه جياهر بأن العامة خمتلف يف إميام فكان له بينهم انسفالورمبا ينقل عنه، غري مؤمن
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و ينبغي التنبيه إىل أنّ العلماء الذين منعوا التقليد أطبقت عبارام على كون املقلـد         
نظـر   وألنّ املعرفة هي ما نشأ عـن دليـل  ،  ليس اليقني ارد عندهم معرفة     و ،عري عارف 
 . صحيح

  : منهم و، بأن التقليد كاف يف العقائد فكثروأما العلماء الذي قالوا
فقد سئل راشد عن اخلواطر الفاسدة الـيت يلقيهـا   ، )1(راشد بن أيب راشد الوليدي   

الشيطان يف النفس هل يدفع ذلك بالنظر واالستدالل وتعلم األدلة على طريقة أهل الكالم              
ادات والفرائض وبني أن    فأجاب بأن املطلوب االستقرار على العقيدة الصحيحة مث أداء العب         

  .)2(التقليد يف العقائد كاف إن مل يكن املكلَّف قادرا على النظر
  فقد أفىت بتحرمي حتريك عقائد العوام  بامتحام        )3(ومنهم كذلك ابن مرزوق احلفيد    

سئل الشيخ أبو   ((: هذا نص االستفتاء والفتوى    و ،سؤاهلم عما ال يستطيعون أن جييبوا عليه      و
مرزوق عن فتوى أفىت ا رجل ممن يتصدر لإلفتاء وهي أنه جيب على من لـه                عبد اهللا بن    

زوجة أن يسأهلا عن عقيدا فإن وجدها معتقدة ما يستحيل يف حق اهللا تعاىل كاجلهة مـثال                 
 فهل يا سيدي جيب هذا ويكون احلكم ما أفىت به أم .فإنه جيب عليه أن يفارقها ألا مشركة      

 وجد جاهال مل يعتقد غري قول ال إله إال اهللا حممد رسـول اهللا               ال جيب؟ وكيف احلكم فيمن    
كما تعلمونه من أكثر الناس؟ بينوا لنا ذلك مأجورين مشكورين والسالم عليكم  ورمحة اهللا             

 .وبركاته

هذه إحدى الطوام فإذا فتح هذا الباب على العوام اختل النظام فال حترك علـى               : فأجاب
، وذا جاءت األحاديث الـصحاح    ،  ادتني كما قال اإلمام أبو حامد     العوام العقائد وليكتف بالشه   

ولو وجب سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب قبله فال يقوم على نكاح امرأة تـشهد أن ال            
أن ما إذا طرأ قطع فهـو       : ألن من أصوهلم  ،  إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا إال بعد اختبار عقيدا          

ن بدا من بعض الزوجات معتقد سوء دون أن يطلب ذلك منها نظر فيه مبـا                 نعم إ  .إذا قارب منع  
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واهللا املوفق بفضله وهو سبحانه وتعاىل أعلم وكتبـه         . ألنه كثري جدا ال ينضبط    ،  يقتضي فيه احلكم  
  .)1())حممد بن أمحد ابن حممد بن مرزوق

عن حكم  قد سئل    ف )2(ومنهم كذلك حممد بن أمحد بن أيب مجعة الوهراين مث الفاسي          
التقليد يف العقائد وهل يصح تكفري العامة بسبب كوم مقلدين وهـل تـصح إمامتـهم                

 فأجاب بأن العامة عارفون وتصح إمامتهم بشروطها املذكورة يف كتب الفروع            .وأنكحتهم
كتب يف اجلواب علـى   و،ويقال مثل ذلك يف أنكحتهم وجتري عليهم سائر أحكام اإلسالم       

  ".اجليش الكمني يف الكر على من يكفر عوامّ  املسلمني" ههذا السؤال كتابا مسا
  العذر بآفات اإلرادة

والعـذر بآفات اإلرادة املراد به العـذر باآلفات اخلـاصـة باإلرادة أي مــع            
  . وجـود وحضور العلم باملكلّف به

 فوريفاإلكراه محل   ،  مها محل على املخالفة للدين     و ،االستضعاف و اإلكراه: وآفات اإلرادة 
هذا التفريق  و،االستضعاف محل متراخ ممتد رمبا يكون أقل عنفا و،عنيف بالتهديد أو بالـفـعـلو

أما يف الواقع فقد يتداخل النوعان فيمارس على الفاعل         ،  بني نوعي احلمل هو على مستوى التنظري      
  . رى عليهانوعا احلمل مثل ما كان واقعا باملسلمني املوريسك يف األندلس عند استيالء النصا

  : و املكره مأذون له أن جييب احلامل إىل ما أراد بشروط هي
هـذا   و ،عدم إيثاره  و ،عدم الرضا باملكره عليه    و ،اإلميان و اطمئنان القلب باحلق  ـ  

ربه أما بالنسبة ألحكام الدنيا فيتم باشتراط عدم ظهور ما يدل            و الشرط هو فيما بني العبد    
  .على االختيار
 وقد وقع أن أرسل أمحد بن أيب ، يض فإنّ فيها مندوحة عن الكذباستعمال املعارـ 

 إىل أهل األندلس املسلمني عند استيالء النصارى على بالدهم فتوى ذكر            )3(مجعة الوهراين 
فذكر مع كـل  . وحثهم على استعماهلا إذا أكرهوا على أقوال،  هلم فيها كثريا من املعاريض    
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هم أن يراسلوه مبا سواها من األقوال اليت يكرهـون  وطلب من،  قول ما يناسبه من املعاريض    
و إذا ضيق احلامل علـى الفاعـل نطـاق          .)1(عليها ليبعث إليهم ما يناسبها من املعاريض      

فقد ذهب فريق من العلماء إىل التوسيع       ،  حىت أتاه مبا ال يقدر فيه على التعريض       ،  املعاريض
: وهراين فإنه كتب إىل أهل األندلس يقول      ومنهم أمحد بن أيب مجعة ال     ،  للمكره يف هذه احلالة   

وإال فكونـوا   ،  فإن أمكنكم التورية واإللغاز فـافعلوا     ،  وإن أكرهوكم على كلمة الكفر    ((
واملكره يف هذه احلالـة ال يكـون        . )2())مطمئين القلب باإلميان إن نطقتم ا ناكرين لذلك       

  .ال شيء على احلاكي و،بل هو حاك، منشئًا للقول
  يف اإلجابة مفسدة دينية عامة كأن يكون يف اإلجابة إضـعاف للمـسلمني             أالّ يكون ـ  

خاصة إذا كان احلمل على املخالفة يف قضية عقائدية هي مـن مهمـات              ،  إعانة للعدو عليهم  و
لكـن  ،  يف بلد اإلسالم فيه ظـاهر     ،  وتغيري الدين بالكلية  ،  املؤدي إىل تعطيل الشرائع   ،  األصول

ففي هذه احلالة يرى بعض العلماء تعين عدم اإلجابة على النـاس            ،  للحامل فيه السلطان والقوة   
 ويشتد النكري علـى مـن       .ويفيت من ال يستطيع ذلك أن يغادر البلد إىل غريه         ،  والعلماء كافّة 

ومثل هذا وقع ملا استوىل بنـو       . وأن ما أراده باإلكراه شيء عظيم     ،  أجاب مع العلم حبال احلامل    
هو الظاهر ووالـم علـى   ((كونه فيهما فاإلسالم رغم ، قريوان ومصرلى ال ع عبيد الباطنيون 

  .)3())ذلك ال جياهرون بالرباءة من اإلسالم

ووقع االسـتفتاء فـيمن     ،  )4(تؤول إىل إبـطال الدين   ،  لكنهم كانوا يبطنون دعوة   
فكان جواب بعض العلماء كأيب حممد بن الكواين حتـرمي          ،  أكرهوه على الدخول يف دعوم    

إما أن يقيم على إعالن املباينة هلم ولـو قتـل أو            ،  )5())ال يعذر أحد ذا   ((: وقال،  بةاإلجا
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علـى  (( إمنا كـان  ـوإقامة العلماء واملتعلمني هنالك ـ مع علمهم حبال بين عبيد   . يهاجر
 .)1())فيفتنوهم عن دينهم، لئال خيلو باملسلمني عدوهم، املباينة هلم

الديار  و ا مقيما بني غري املسلمني خارج األوطان      واملستضعف يكون يف الغالب مسلم    
إظهار أداء الشعائر الدينية كالصالة      و اإلسالمية حيث ال ميكنه إظهار االنتساب إىل اإلسالم       

فهذا قد أذن له الشارع أن يكتم دينه لكن ال يباح له البقاء بينهم بعذر االستـضعاف إال                  
  : بوجود شروط هي

  . أالّ يكون سكوته على اإلنكار رضا مبا هم فيه و،قلبهأالّ يوافقهم على دينهم بـ 
فإن أكره على ، يعينهم على املسلمني بلسان أو بيد و ،يركن إليهم  و أن ال يواليهم  ـ  

 .له حكم املكره، ذلك فقد قال بعض العلماء
مع عدم الفتور عـن  ، أن يكون عاجزا عن اهلجرة إىل الديار واألوطان اإلسالمية ـ  

 .لة يتمكن ا من اهلجرةالبحث على وسي
وأهم األسباب اليت تؤدي إىل استضعاف املسلم استيالء الكفار على بعض الـبالد             

استيالء النصارى اإلسبان   : مثل،  وفرض دينهم وأفكارهم على األهايل املسلمني     ،  اإلسالمية
، دينهمومل يقبلوا منهم إظهار شعائر      ،  فقد وقع منهم أن استضعفوا املسلمني     ،  على األندلس 

فكان جواب أمحد بن أيب مجعة      ،  العلماء االستفتاء جبواز إخفاء الشعائر    فرفع املسلمون إىل بعض     
 بعد التحقق من دخول الشر علـيهم مـن   ـوبين هلم ما يفعلون يف اإلخفاء  ، الوهراين باجلواز

والزكاة ،  فالصالة ولو باإلمياء  ...((: ـ ومـمـا جاء يف اجلواب     عدوهم إن أظهروا له طويتهم    
والغسل مـن   ،  ولو كأا هدية لفقريكم أو رياء؛ ألن اهللا ال ينظر إىل صوركم ولكن إىل قلوبكم              

وتـسقط يف احلكـم     ،  وإن منعتم فالصالة قضاء بالليل حلق النهار      ،  اجلنابة ولو عوما يف البحور    
، ةفإن مل يكن فاملـشهور سـقوط الـصال        ،  وعليكم بالتيمم ولو مسحا باحليطان    ،  طهارة املاء 

إال أن ميكنكم اإلشارة  باأليدي والوجه إىل تراب طاهر أو حجر            ،  وقضاؤها لعدم املاء والصعيد   
  .)2())أو شجر مما يتيمم به فاقصدوا باإلمياء
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  املراجع وقائمة املصادر
  املخطوطات أوال ـ

بة الوطنية  اجلزائريـة  املكت، ملختار بن أمحد بن أيب بكر الكنيت، األجوبة املهمة ملن له يف أمر دينه مهة  ـ  
  ). ـ د37(ح 
  ).253(خزانة املخطوطات بوزارة الشؤون الدينية ، اصيملصطفى الرم، شرح العقيدة الوسطىـ 
املكتبة الوطنية اجلزائريـة    ،  أليب علي احلسن بن مسعود اليوسي     ،  نفائس الدرر يف حواشي املختصر    ـ  
)1382.(  
  ).2122(املكتبة الوطنية اجلزائرية ، ي الشفشاوينأليب احلسن بن عيسى العلم، نوازل العلميـ 

  املراجع املطبوعة واملصادر ثانيا ـ
اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلـويين،      ـ  

 .م1938باريس، : لوسياين، املطبعة الدولية.ج.د: اعتىن بطبعه

بريوت، الطبعة  : عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب     :  الشاطيب، حتقيق   االعـتصام، أبو إسحاق   ـ
 .م1996هـ1417: األوىل

الدر الثمني واملورد املعني شرح املرشد املعني، حملمد بن أمحد ميارة، معه شـرح خطـط الـسداد                  ـ  
 .والرشد على نظم مقدمة ابن رشد للتتائي، مكتبة املنار تونس

مأمون بن حميي الدين اجلنان،     : عرفة أعيان املذهب، ابن فرحون املالكي، حتقيق       الديباج املذهب يف م    ـ
 . م1996هـ ـ 1417: بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل: دار الكتب العلمية

 . هـ1351الرحلة املراكشية، حملمد بن حممد بن عبد اهللا املؤقت، مطبعة مصطفى البايب احلليب ـ 

: األب بولس نويا اليــسوعي، دار املـشرق       : لرندي، حتقيق ونشر  الرسائل الصغرى، ابن عباد ا    ـ  
 .بريوت ـ لبنان، توزيع املكتبة املشرقية

عبـده علـي    :  الشفا بتعريف حقوق املصطفى، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب، حتقيـق            ـ  
  . م2000هـ 1420: بريوت، الطبعة األوىل: دمشق، دار الفيحاء: كـوشك، مكتبة الغزايل

: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسـالة    : لعواصم والقواصم، حممد بن إبراهيم الوزير اليماين،  حتقيق        اـ  
  .م1992هـ 141: بيوت ـ لبنان، الطبعة األوىل

: الفتح املبني يف طبقات األصوليني، عبد اهللا بن مصطفى املراغي، مطبعة عبد احلميد أمحـد حنفـي                ـ  
 . مصر

بريوت ـ لبنـان، الطبعـة    : ن طاهر البغدادي، دار اآلفاق اجلديدةالفرق بني الفرق، عبد القاهر بـ 
 .م1980هـ 1400: الرابعة
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: الفصل يف امللل وا ألهواء والنحل، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األنـدلسي،  حتقيـق  ـ  
  .م1985هـ 1405بريوت، : عبد الرمحن عمرية، دار اجليل.حممد إبراهيم نصر، د.د
بـريوت  : امللل واألهواء والنحل، أبو حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي، دار املعرفة            الِفصل يف   ـ  

 .م1983هـ  1403ـ لبنان، 

: القـول اجلزل فيما ال يعذر فيه باجلهل، أبو الفضل عبد اهللا بن الصديق الغمـاري، دار الكـتيب                 ـ  
  .م1990هـ 1411: القاهرة، الطبعة األوىل

حلسن بن مسعود اليوسي، تصحيح أمحد بن العباس وحممد بن الطالب احلاج             احملاضرات، أليب علي ا    ـ
  .بن عبد السالم اللجاين، طبعة حجرية

جلنة إحياء التراث العـريب، دار  :  احمللّى، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي،  حتقيق   ـ
   .1996هـ 1416: بريوت، الطبعة األوىل: بريوت، دار اآلفاق اجلديدة: اجليل

حممد الشاذيل النيفر، الدار    : املعلم بفوائد مسلم، أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عمر املازري، حتقيق            ـ   
 . م1988اجلزائر، : تونس، املؤسسة الوطنية للكتاب: التونسية للنشر

حيـي  املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلـــس واملغرب، أمحد بن             ـ  
بـريوت،  : حممد حجي، دار الغرب اإلسـالمي     . د: الونشريسي، خرجه مجاعة من الفقهاء بإشراف     

 .م1981هـ 1401

املواهب الربانية شرح املقدمات السنوسية، أليب إسحاق إبراهيم السرقسطي البناين، تصحيح حممد            ـ   
  .هـ1324الزهري العمراوي، املطبعة امليمنية مصر، 

رب املسالك على الشرح ألمحـد الـدردير، أحــمد الـصاوي، ضبـطــه          بلغة السالك ألق   ـ
: بـريوت ـ لبنـان، الطبعـة األوىل    : حممد عبد السالم شاهني، دار الكتب العلميـة : وصححـه

 .م1995هـ 1415

 ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، أبو الفضل القاضي عياض بن مـوسى               ـ
بريوت، دار مكتبـة    : دار مكتبة احلياة  : أمحد بكري حممود، نشر   .سبيت، حتقيق د  بن عياض اليحصيب ال   

 .طرابلس ـ ليبيا: الفكر

 تعريف اخللف برجال السلف، أليب القاسم حممد احلفناوي، تقدمي حممد رؤوف القامسي احلـسين،               ـ
 .م1991موفم للنشر اجلزائر، 

رمحن البناين، ومعها شرح مجع اجلوامع للمحلي       حاشية على شرح منت مجع اجلوامع، أليب زيد عبد ال         ـ  
  .م1937هـ ـ 1356وتقريرات الشربيين على احلاشية والشرح، مطبعة البايب احلليب، مصر 

حاشية على عمدة أهل التوفيق والتسديد، إمساعيل بن موسى بن عثمان احلامدي، ومعهـا شـرح                ـ  
  .م1936 هـ ـ1354الكربى للسنوسي، مطبعة مصطفى البايب احلليب، 
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حممد األمحدي  : درة احلجال يف أمساء الرجال، أبو العباس أمحد بن حممد بن القاضي املكناسي، حتقيق             ـ  
 .م1970هـ  1390: القاهرة، الطبعة األوىل: أبو النور، دار التراث

املهـدي  :  دليل احلريان وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران، حممد بن يوسف الزيـاين، تعليـق          ـ
 .م1978هـ  1398اجلزائر، : بديل، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعالبوع

 دوحة الناشر حملاسن من كان باملغرب من مشايخ القرن العاشر، حممـد بن عـسكر الشفـشاوين،           ـ
 .م1977هـ ـ 1397الرباط،  : حممد حجي، دار املغرب: حتقيق

لحاء بفاس، حملمد بن جعفر بن إدريـس         سلوة األنفاس وحمادثة األكياس  مبن أقرب من العلماء والص          ـ
 .الكتاين، طبعة حجرية

 سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق مجاعة من احملققني، مؤسـسة                  ـ
  .م1985هـ 1405بريوت، : الرسالة

بـريوت ـ   : شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، مـحمد بن حممد خملوف، دار الكتاب العريبـ 
  .هـ1349: لبنان، عن الطبعة األوىل

 .هـ1299شرح الورقات، أبو عبد اهللا حممد احلطاب، طبع سنة ـ 

  .هـ1324: مصر: شرح صغرى الصغرى، حممد بن يوسف السنوسي، املطبعة امليمنيةـ 
ـ               ـ   ن شرف الطالب يف أسين املطالب، ألمحد بن قنفذ ومعه وفيات أمحد الونشريسي ولقط الفرائد الب

 . م1976هـ ت 1396القاضي، حتقيق حممد حجي، دار املغرب الرباط، 

صفوة ما نتشر من أخبار صلحاء القرن احلادي عشر، حملمد الصغري األفـراين املراكـشي، طبعـة                 ـ  
 . حجرية

احلافظ عبد العظيم خان، عامل     .د: طبقات الشافعية، أبو بكر أمحد بن حممد ابن قاضي شهبة، حتقيق          ـ   
  .م1987هـ  1407: وت، الطبعة األوىلبري: الكتب

طبقات الشافعية، أبو بكر أمحد بن حممد بن عمر بن حممد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمـشقي،                 ـ  
هــ  1408احلافظ عبد العليم خان، مؤسسة دار الندوة اجلديدة،         .د: اعتىن بتصحيحه وعلّق عليه   

 .م1987

حيىي بوعزيز، دار الغـرب اإلسـالمي،       . د: ، حتقيق طلـوع سعد السعود، اآلغا بن عودة املزاري      ـ  
  .م1990: الطبعة األوىل

املختار بن طاهر التليلي، دار     .د: فتاوى ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، حتقيق           ـ  
  .    م1987 هـ 1407: الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل

 املعموري، الدار التونسية للنشر، مركز الدراسـات        الطاهر.د: فتاوى املازري، تقدمي ومجع وحتقيق    ـ  
 . م1994اإلسالمية بالقريوان، فيفري 
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فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، عبـد احلي بن عبد الكـبري             ـ  
: بـريوت ـ لبنــان، الطبعـة الثانيـة     : إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي. الكتاين، حتقيق د

  . م1982هـ 1402
: دانيال جيماريه، دار املـشرق    : جمرد مقاالت األشعري، أبو بكر حممد بن احلسن بن فورك، حتقيق          ـ  

 .م1987بريوت، 

: بـريوت، الطبعـة األوىل    : معجم أعالم اجلزائر، عادل نويهض، املكتب التجاري للطباعة والنشر        ـ  
 .م1971

لعبد الكرمي الفكون، حتقيق الـدكتور أيب       منشور اهلداية يف كشف حال من ادعى العلم والوالية،          ـ   
  .م1987هـ ـ 1408القاسم سعد اهللا، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 

نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين، أليب عبد اهللا حممد بن الطيب بن عبد السالم الشريف                 ـ  
 .القادري، طبعة حجرية

: ين، حممد عبد اهللا عنان، مطبعة جلنة التآليف والترمجة والنشر         اية األندلس وتاريخ العرب املتنصر    ـ  
   .م1966هـ ـ1386: القاهرة، الطبعة الثالثة

طـرابلس،  :  نيل االبتهاج بتطريز الديباج، أمحد بابا التنبكيت، منشورات كلية الدعوة اإلسـالمية            ـ
 .م1989هـ  1398: الطبعة األوىل

مل املدينة، حممد البشري ظافر األزهري، مطبعة املالجئ التابعـة          اليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب عا     ـ  
  .هـ1325جلمعية العروة الوثقى، 
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 املرسلني وعلى آله وصحبه احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف

  ، وبعدوالتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، 
فإن مما تفخر به األمة اإلسالمية احتضاا للعلم املتحكم يف تصرفات العباد انطالقـا        
من اخلطابات اإلهلية واألقوال النبوية ذالك هو علم الفقه الذي مدح اهللا عز وجل حامليـه          

ن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين و لينذروا قومهم إذا رجعـوا  فلوال نفر م : "فقال  
ِبـِه    به اهللاُ  ِدِر ي نم﴿ يف قوله    النيب صلى اهللا عليه و سلم       ، وما ثبت على لسان      )1("إليهم  

خير قِّفَا يهفِ ه  تمعات املختلفـة       ا ثبتت  إذ ة الفقه تظهر قيم و ﴾يِني الدقدرته على مسايرة ا 
منذ زمن ع الفعال اإلنسانية يف ظل ضوابطه وأحكامه وهذا ما تكفل به املفتون والقضاة  ومجي

 فلم يزل الفقهاء يتطرقون النشغاالت املسلمني الفكرية        و التابعني رضي اهللا عنهم      الصحابة  
يبينوا هلـم حكـم اهللا       و والعملية والسلوكية بعرضها على ضوابط الفتوى وأصول القضاء       

 لألجيال الالحقة مل يألوا جهدا يف تدوين مـا كـانوا            ه اخلاصية للفقه  توا هذ حىت يثب فيها، و 
 ما عرف بكتـب      ذا ظهريف كتب اختلفت أشكاهلا وتعددت مناهجها، لي      جييبون به الناس    

النوازل  أو كتب الفتاوى ورمبا مساها البعض بكتب األجوبة، مث إن املطالع فيها جيد متازجا                
اة تتجلى به مشولية الدين اإلسالمي وخصائص الـشريعة ومـدى           رائعا بني الشريعة واحلي   

  .جلميع االنشغاالتصالحية األحكام لكل زمان ومكان و
أمام هذه امليزة ملصنفات النوازل جند العلماء قد اهتموا بتدوين ما يصدر  عنهم من           و

ب يف  إجابات وما وقفوا عليه من أحكام القضاة، وقد عرفت املشاركة املالكية أوفر نـصي             
هذا املضمار فألف املغاربة فيه كنوازل الوزاين  وجند يف ليبيا أجوبة ابـن عبـد الـصادق                  

   .الطرابلسي ونقف يف تونس على نوازل الربزيل وغريهم كثري
أما املشاركة اجلزائرية فقد تصدرت الطليعة من خالل املعيار املعرب عـن فتـاوى              

التلمساين الذي أطبق املالكية على االعتناء      علماء إفريقية واألندلس واملغرب للونشريسي        
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به، وهذا الكتاب ميثل بعض عطاء احلاضرة التلمسانية وهي يف هذا األمر كباقي احلواضـر               
اجلزائرية، ففي حاضرة جباية أجوبة أمحد بن عيسى البجائي ومن منطقة احلضنة نوازل ابـن               

مر الكنيت وغريهم كثري، ومل     عزوز القامسي وبأقصى الصحراء نوازل الشيخ حممد باي بن ع         
تكن احلاضرة التواتية لتقف أمام هذا النوع من العطاء العلمي شاخصة البصر بل راحـت               

ـ  تديل بدلوها خاصة وأن كثريا من علمائها تقلدوا منصب القضاء وبعضهم مجع بني             يت خط
 ، فكان نتيجة ذالك ثروة من كتب النوازل كنوازل اجلنتـوري ونـوازل             والقضاء الفتوى

ما وقع يف تـوات     يالزجالوي وأجوبة عمر ابن عبد القادر التنالين  وغنية املقتصد السائل ف           
  .من القضايا واملسائل الذي مجع فتاوى عدد من علماء املنطقة

فموضوع النوازل إذن من املواضيع املهمة يف حياة املسلمني وذالك الرتباطه الشديد            
ي املليء باخلالف وتشعب املسائل إىل رحابة الفقه        بالواقع ألنه خروج من دائرة الفقه النظر      

 حال الناس وروح التشريع، وهو دليل واضح علـى مواكبـة            ةالتطبيقي املبين على مراعا   
الشريعة لكل زمان ومتطلبات كل مكان، وفيه التنبيه على ثقافة الفقيه األصلية يف تلوـا               

ـ    باحلياة وانسجامها مع الوقع، لذالك عاجلت كتب النواز         علـى   ةل مجيع القضايا املطروح
أرض الواقع يف خمتلف ااالت الفكرية والعملية والسلوكية كما يدل على ذالك مصطلح             

النوازل مجع نازلة من الرتول وهو احللول يقال نزل م يرتل نزوال            النوازل يف مفهومه إذ       
تطلق على ((االصطالح إذا حل  والنازلة املصيبة الشديدة من شدائد الدهر ترتل بالناس ويف           

املسائل والقضايا الدينية والدنيوية اليت حتدث للمسلم ويريد أن يعرف حكم اهللا فيها فيلجأ              
  .)1())إىل أهل العلم الشرعي يسأهلم عن أحكام هذه النوازل

وهي ذا املعىن تشمل مجيع احلوادث اليت حتتاج لفتوى تبينها سواء أكانت متكررة             
ء كانت قدمية أم مستجدة، وسواء كانت القضية فكريـة كمـسائل     أم نادرة احلدث وسوا   

العقيدة أم عملية كسائر مسائل الفقه أم سلوكية كمسائل التصوف، وتظهر النـوازل  يف               
شكل أسئلة توجه إىل العلماء جييبون عنها مبينني حكم اهللا فيها، ومن هنا تعددت تسمياا               

وتارة بالنوازل وتارة أخرى باألحكام أو مـسائل        فتسمى أحيانا باألجوبة وتارة بالفتاوى      ((
، وتسمى املدونات اليت جتمع تلك االنشغاالت وحلوهلا بكتب النوازل          ))األحكام أو األسئلة  
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كنوازل الربزيل  وكتب الفتاوى كفتاوى ابن رشد وكتب األحكام كأحكام ابـن سـهل               
ن فكتـب النـوازل     وكتب املسائل كمسائل ابن قداح وكتب األجوبة كأجوبة ابن سحنو         

  .مدونات تضم احللول الشرعية لقضايا طرحت يف واقع املسلمني يف أي جمال من ااالت
وذا نعلم أن لفظ النوازل يطلق ويراد به نفس القضايا واالنشغاالت كما يقال هذه   
نازلة صعبة وتلك نازلة وقعت لفالن وحنوه ويطلق ويراد به كتب هذا الفن كما يقال نوازل 

عيار ونوازل ابن رشد ونوازل املسناوي وحنوه، ومهما يكن إطالق لفظ النوازل فـاملهم               امل
أا تعرض النشغاالت املسلمني املختلفة يف كل ااالت وقد تناول البـاحثون موضـوع              
النوازل من عدة جوانب الفقهية والفكرية  والتارخيية واالجتماعية واالقتصادية إال أننـا ال              

باجلانب الصويف فيها على الرغم من العالقة الوطيدة بـني املوضـوعني ألن             نلمس اهتماما   
العلم إمنا املقصود منه العمل والعمل إمنا املقصود منه حتقيق العبودية هللا لذالك جاءت هذه               
املداخلة إللقاء الضوء على هذا اجلانب من موضوع النوازل آخذا النوازل التواتية كنموذج     

ا اإلقليم من رسوخ القدم وعلو الكعب يف التصوف معاجلا إيـاه يف             ملا عرف عن علماء هذ    
مبحثني الـأول فقه النوازل عند علماء توات وفيه مطلبان األول التعريف بتوات والثاين يف         
اسهامام يف جمال النوازل واملبحث الثاين يف الفكر الصويف عند علماء توات وفيه مطلبان              

  .والثاين يف  جمال النوازلاألول يف فلسفة التصوف عندهم 
  فأقول واهللا املستعان وعليه التكالن

  فقه النوازل عند علماء توات : املبحث األول
  التعريف بتوات : املطلب األول

يزداد األمر غموضا إذا تعلقت املصطلحات املدروسة بتاريخ وجغرافية األمة اإلسـالمية         
اية تقليد الغـرب املتطلـع إىل املـستقبل،         يف ظل غياب ثقافة التعرف على املاضي وانتشار هو        

والبحث يف كل ما له صلة بالتاريخ يوقفنا أمام كلمات ألماكن رمبا منر أو نقيم جبوارها لكننـا                  
جنهلها، ولفظ توات الذي غاب بعد أن امتألت به كتب املتقدمني أمثال أمحد بابا التمبكيت وعبد                

هر اليوم اسم آخر على مسماه فصرنا نعـرف         الرمحان السعدي وحممد بللو الفويت وغريهم  ظ       
أدرار ومتيمون وأولف وعني صاحل بدل توات وقورارة وتيديكلت، ولعل التعريـف باإلطـار              

      .اجلغرايف والوسط السكاين يرفع بعض اجلهالة عنه
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  اإلطار الجغرافي : أوال

�����
  ا

اهـا فبعـضهم    اختلف املؤرخون والباحثون يف أصل تسمية املنطقة بتوات ويف معن         
و يف بعـض    ((أرجعها إىل أصول غري عربية فقيل أصلها بربري وتعين األماكن املنخفـضة               

التعاريف األخرى فإن تواتا اسم بربري األصل معناه الواحات، وقد جازف بعض الدارسني             
الفرنسيني عندما حاولوا أن يربطوه باألصل اإلغريقي فزعموا أن الفرنسيني يطلقون علـى             

" وا"اسم وازيس ووازيس هذا مصطلح إغريقي األصل مركب من مقطعني األول            الواحات  
الذي " وا"هذا يتطابق مع املصطلح الرببري " وا"وقد توصل علماء االشتقاق اللغوي إىل أن 

، ويلحق ذه األقوال من اعتربها كلمة سودانية تطلق )1())هو تعبري عن اجلمع مفرده  توات
ه أهل مايل عند ما مروا ذه املنطقة يف طريقهم إىل احلج مـع              على نوع من األمراض أطلق    

، )2(السلطان وكان هذا املرض سببا يف ختلف مجاعة من الركب يف توات فأطلق االسم عليها
ومتسك البعض اآلخر بعربية الكلمة ورأى أن أصلها اإلتوات فحـذف املـضاف وأقـيم               

  :املضاف إليه بدله كما قال ابن مالك
ـ     ي املُـضاف يـاِتي خلَفَـا      وما يِل

  
  عنه يف اإلعـراِب إذَا مـا حـِذفَا         

  : كما قال ابن مالك" الـ"و مع حذف أداة التعريف  
       ـِضفاِد أَو تنالْ ِذي إنْ ت ذْفحو  

  
ــبأَ    .........................وِج

 وقـبض   ووجه اعتبار أصلها اإلتوات  أن سلطان املوحدين أمر بتخريص األشجار           
اإلتوات كيال ووزنا على حسب التخريص فعرف أهل هذا اإلقليم بأهل اإلتوات وأطلـق              

، وقيل هي لفظة عربية أطلقها عقبة بن نافع ملا رأى من قساوا وجفـاف               )3(على قطرهم   
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، )1(طبعها هل توايت لنفي ارمني فأجابه من كان حاضرا أا توايت فانطلق اللسان بـذالك              
فسه يرى الشيخ حممد بن عبد الكرمي بكراوي أصلها غري أن السائل ليس عقبة              ومن املعىن ن  

بن نافع بل قبائل زناتة ملا انقرضت دولتهم ونزلوا أرض الصحراء فوجدوها أرضا تـوايت                
، وحنا الشيخ موالي أمحـد الطـاهري        )2(للسكن فقالوا أرض توايت فانطلق اللسان بذالك      

توايت للعبادة ولذالك كانت مفزعا للصاحلني ينقطعون فيها        املنحى نفسه لكنه اعتربها أرضا      
  .)3(للعبادة والزهادة

  ا
�>�% ا
7bCا(� 

غربـا وبـني   ْ  3ْ  شـرقا و 1يقع إقليم توات جنوب غرب اجلزائر بني خطي طول     
ْ  مشاال وسط الصحراء الكربى اإلفريقية  حيده مشاال العرق الغريب            30ْ  إىل    20دائريت عرض   
 مقيدن وحيده جنوبا صحراء ترتروفت وواد قاريت وجبال مويدار أما شـرقا             الكبري وواد 

فيحده العرق الشرقي الكبري احملاذي لواد املاية وحيده غربا واد الساورة وراوفـده، فهـي               
تشكل أرخبيال من واحات الصحراء تبدأ من قصر تبلكوزة مشاال إىل عني صـاحل جنوبـا                

 هي  قورارة من تبلكوزة مشاال إىل عريان الراس بتـسابيت            القصور إىل مناطق ثالثة   وتنقسم هذه   
جنوبا ، ومنطقة توات الوسطى من عريان الراس مشاال إىل رقان جنوبا، مث منطقة  تـديكلت مـن                   

  .)4(رقان بالشمال الغريب إىل عني صاحل بالشمال الشرقي
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اجلزائري و إقليم توات حاليا يقع ضمـن امتداد مشال والية أدرار باجلنوب الغريب             
 يف ترتيب واليات اجلزائر ، كما يشمل إقليم توات منطقـة عـني              01وهـي الوالية رقم    

     . يف ترتيب الواليات اجلزائرية11صاحل وهي حاليا دائرة تابعة لوالية متنراست الوالية رقم 
��  ا
��Nر�� ا
7bCا(

افل التجارة  تلعب التضاريس اجلغرافية دورا هاما يف توزيع السكان وحركة مسري قو          
حنو السودان الغريب مما يساعد على حتليل عدة معطيات اجتماعية واقتـصادية، وعليـه إذا     
نظرنا إىل املميزات اجليولوجية نالحظ أن البنية الصخرية ملنطقة توات تتكون من صـخور              
قدمية وصخور الزمن الثاين وصخور الزمن الرابع أما الصخور القدمية فإا متثـل القاعـدة               

سفلى للطبقات الرسوبية  وهي ترجع إىل الزمن األول وتظهر هذه القاعدة أحيانا علـى               ال
نكسارية، أما  صخور الزمن الثاين فإا تظهر بـشكل          الالسطح خصوصا مبنطقة اخلطوط ا    

واسع على اجلانب الشمايل والشمال الغريب، وأما صخور الزمن الرابع فإا تظهر بالسبخة             
شرق شروين ويف بعض النقاط احملددة جدا، هذه الصخور الـيت           الواقعة شرق تسفاوت و   

تكّون البنية السطحية ملنطقة توات أعطت تضاريس ذات ميزات صحراوية أمهها العـرق             
الذي ميتد بالقسم الشمايل لإلقليم باإلضافة إىل تضاريس احلمادة ذات الشكل املتحجر اليت             

جبلية ذات ارتفـاع بـسيط كالكتـل    تظهر باملنطقة من وقت آلخر ، كما توجد سالسل  
املتناثرة يف القسم الشرقي من توات، أما املناخ فهو صحراوي يتميز بارتفاع درجة احلرارة              
صيفا والربودة شتاء وتكون األمطار نادرة للغاية وأما الرياح فهي كـثرية اهلبـوب تبلـغ              

  .)1(كلم يف الساعة وتكثر أيضا ا الزوابع الرملية/100سرعتها أحيانا 
 �;�A�
  ا
�cbء ا

لقد كان للموقع اجلغرايف والتركيبة اجليولوجية وما نتج عنها أثـر بليـغ يف نـوع          
النباتات اليت تنمو باملنطقة ويف األماكن اليت تنموا ا، فأما أفضل األماكن فذات املـستوى               

ا طينيـة   املنخفض نسبيا عما حوهلا ملظنة اجتماع مياه األمطار فيها وغالبا ما تكون تربتـه             
ورملية ناعمة، وأما النباتات اليت تنموا هناك فتتمثل يف زراعة النخيـل باعتبارهـا نباتـا                

                                           
 و�' &5%ه'، ���ي ا�(8'�� ~7('وي ا�+�TB 12  أ�GD أP+% ا�5+'ري ا�+�TB ا�X&'L ص )1(

  .  و�' &5%ه'43 و�' &5%ه'، �.+% ا�P m�'W�67b ا�+�TB ا�X&'L ص 29ا�X&'L ص 
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صحراويا وتتميز التمور يف إقليم توات برطوبتها لفترة زمنية حمدودة مث تتعـرض لليـبس               
واجلفاف ما جيعل السكان يدخروا يف أشكال متعددة، وتتمثل النباتات أيـضا يف زراعـة             

وتتميز حبوب املنطقة بكون    ) البشنة(والدخن  ) التافسوت(من قمح وشعري والذرة     احلبوب  
دورا الزراعية قصرية جدا حبيث تبذر يف شهر أكتوبر وحتصد يف اية شهر أفريل، كمـا                
تتمتع املنطقة بأنواع أخرى من احملاصيل الزراعية كاخلضراوات من طماطم وثوم وبـصل             

نواع من البقوليات كالعدس واحلمص واللوبيا ومنها بعـض         وجزر وبطاطا، ومن احملاصيل أ    
األعشاب كالنعناع والفصة، غري أن هذه احملاصيل والنباتات ال تتعدى كوا حملية معاشية ال 

  .)1(تتعدى إشباع حاجات الناس ومتطلبام
أما الثروة احليوانية فقد كان لطبيعة التمدن اليت طغت على البالد متمثلة يف نظام 

قصور فإن أهل املنطقة اعتنوا أساسا بتربية املواشي ـ الغنم واملاعز ـ يتم تدجينها يف ال
البيوت  وتتميز بوبرها وشعرها مما جيعلها ساللة حملية خاصة، كما يهتم أهايل القصور              
بتربية الدجاج لالستفادة من بيضها واستهالكها السريع عند احلاجة، أما البدو الرحل            

  .)2(م من رعي اإلبلفال ختلو أنشطته
  الوسط البشري : ثانيا

�7!A
  �ا
�7آ��A ا

تتكون التركيبة البشرية يف إقليم توات  من مزيج من األجناس البشرية اليت تعود إىل      
أصول خمتلفة تتعايش يف شكل مجاعات تلعب املصاحل واملعتقدات املتوارثـة دورا هامـا يف               

يشكل يف بعده األنتربولوجي القبيلـة الواحـدة   العالقة بينها، أما عن األصل الواحد الذي   
كون القبيلة تعترب  جمموعة بشرية مكونة من قسمات وجمموعات اجتماعية جيمع بينها رابط              
القرابة الدموية وحتتل جماال ترابيا  ال يهم فيه ااورة باجلنب ويكفي فيه اعتقاد االنتماء إىل                

ده والنظر إىل اخلارج عن هـذا النسب نظرة خمتلفـة  األصل النسِبي لتمتني العالقة بني أفرا  
تتحكـم املرجعية الدينية واالجتماعية اللتان تعتربان  رمزية ذات أمهية قصوى  يف تنظـيم               

  : العالقة بينها ، و إذا رجعنا إىل بنية سكان اتمع التوايت جندها تتركب من أصناف منها
                                           

)1('Lا� TB�+67 ا�b�P m�'Wا� %+.� �GDص   أ X&46 #� 6C�]� 9.'تN ي%C %7A+ا� %>( ،
  .61ص  s.b ا�=<b T'ر$� أو�>

   .65  أ�GD )<% ا�+C %7A%ي ا�+�TB ا�X&'L ص )2(
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ر الرببري باإلقليم ألن أغلب تـسميات       مل خيتلف املؤرخون يف وجود العنص     : الرببر
و ((: القصور التواتية أعجمي بربري لكن اختلفوا يف كوم من مصر البالد قال ابن خلدون          

من بطون بين وماتوا هؤالء بنو يامدس وقد يزعم زاعمون أم من مغراوة ومواطنهم متصلة   
املذكور قبل واختطوا يف املواطن     قبلة املغرب األقصى واألوسط وراء العرق احمليط بعمراا         

القصور واألطم واختذوا ا اجلنات والنخيل واألعناب وسائر الفواكه فمنها علـى ثالثـة              
، وقد وقع  هذا  االختطاط قبل اإلسـالم          )1())مراحل قبلة سجلماسة ويسمى وطن توات     

نت تـرتل   أن بعض البدو من الرببر كا     ((على ما ذكر الشيخ حممد بن عبد الكرمي بكراوي          
هذا القطر خبيام من الشعر قبل اإلسالم وجتول يف أطرافه بقصد رعي مواشيهم ورمبا سكن               
البعض وبىن بناء خفيفا يسكنه وقت املقام ويتركه وقت الظعن ويف هذا الوقت كان بعض                

  .)2())قصور توات مثل متنطيط وما ضهاها
ومن قبائل مطغرة أيـضا    ((: تعددت قبائل الربابر  باإلقليم كما قال ابن خلدون        وقد  

بصحراء املغرب كثيـرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة النخل على طريقـة العـرب             
فمنهم بتوات قبلة سجلماسة إىل متنطيط آخر عملها قوم كثيـرون موطنون مع غريهم من              

، فالرببر من قبائل زناتة هم أول من نزلوا باملنطقة واختطوط أمـصارها             )3())أصناف الرببر 
برطانتهم تسمت القصور وبقي ذالك شاهدا على عمـارم ومـساكنهم هلـذا العهـد               و

بتكورارين فما تزال سكناهم بقصورها ولغتهم غالبة، كما يوجد بتيديكلت بعض من قبائل             
  .الطوارق املنتمني إىل صنهاجة الرببر

 وافدت العرب على إقليم توات منذ أن وطأت أقدامهم املغرب العـريب يف        ت: العرب
فترات متفاوتة ومن أنساب متعددة فمنهم الشرفاء املنتمون إىل الدوحة النبوية فقد وردوا             
على البالد فرادى ومجاعات منهم من يرجع إىل األصل اإلدريسي ومنهم مـن يرجـع إىل                
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، ومن العرب من يرجع نسبه إىل أصول بعض الـصحابة كـالبوبكريني             )1(األصل العلوي 
يب بكر الصديق وهم من ذرية الشيخ عبد القادر ابن حممد دفني            يرجع نسبهم إىل الصحايب أ    

 ومنهم فروع بتكورارين، وممـن      )2(األبيض سيد الشيخ مواطنهم بعني صاحل من تيديكلت       
يرجع نسبه إىل الصحابة العثمانيون يرجع نسبهم إىل الصحايب عثمان بن عفان متواجـدون         

ن يرجع نسبهم إىل الصحابة املرابطون أبنـاء      ومنهم ببودة، ومم   )3(بتنيالن وفروعهم باملهدية  
علي بن أيب طالب من غري فاطمة الزهراء كأبناء حممد بن احلنفية بتيديكلت وغريهم ومنهم               
اجلعافرة الذين يرجع نسبهم إىل الصحايب جعفر بن أيب طالب وفد على توات مـن نـسله                 

ر بودة ومن هذين الـرجلني      األول منهما عمر يف قصر بوحامد والثاين عمر يف قص         ((أخوان  
  .)4())توزعت العائلة اجلعفرية بني قصور توات

وممن يرجع نسبه إىل الصحابة األنصار بقصر زاجلو وفروعهم بأنزمجري مـن ذريـة              
، وبتوات ذرية الصحايب عقبة بن نافع ممثلني يف قبيلة كنتة           )5(الصحايب أيب أيوب األنصاري   

  .)6(وات ومنه نسلهم يف كامل الصحراءاليت وفد جدهم عثمان بن دومان إىل ت
 ومن العرب قبائل الفالّن املتواجدة بتيديكلت وقد اختلف يف نسبهم فقيل من             ،هذا

ذرية أيب بكر الصديق وقيل من ذرية عمر بن اخلطاب وقيل من ذرية عقبة بن عامر وقيـل                  
إلقليم من غري من    ، مث إن أغلب القبائل العربية املتواجدة با       )7(عرب محرييون من أهل اليمن    

فأما ذوي ((ذكرنا هم من عرب املعقل  قال ابن خلدون يف معرض احلديث عن عرب املعقل  
ااورون لبين عامر بن زغبة من سلطان بين عبد الواد من زناتة فمواطنهم من            عبيد اهللا فهم  
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بني تلمسان إىل وجدة إىل مصب وادي ملوية يف البحر ومنبعث وادي صا مــن القبلـة                 
تنتهي رحلتهم يف القفار إىل قصـور توات ومتنطـيط ورمبا عاجـوا إىل ذات الشمال إىل         و

، وقـد ذكـر الشيخ حممد بن عبد الكـرمي بكــراوي أمسـاء    )1())تسابيت وتكورارين 
  .)2(القبائل العـربية الوافـدة على تـوات وتواريخ دخوهلم يف كتابه درة األقالم

هـ 656واجدون بتيديكلت الذين جاؤا إىل اإلقليم سنة        وميثلهم الربامكة املت  : الفرس
  .)3(بعد نكبة هارون الرشيد معهم

وهم العنصر اإلفريقي الزجني الذي قد يكون هو األقدم باملنطقة، ومن هذا العنصر             : الزنوج
كبـالد برنـوا وعفنـوا وكنـوا      ((العبيد الذين كانوا جيلبـون مـن بلدان السـودان الغريب         

، فقدومهم إىل توات كان يف فترات متعاقبة مل يشكلوا بنية قَبِلية لعدم             )4()) وحنوها وكوغوا وكشن 
    .رجوعهم إىل أصل نسيب واحد

هذه العناصر البشرية اليت تتكون منها تركيبة سكان إقليم تـوات كبـاقي املـدن               
رومانية أو  واحلواضر املغاربية من أصول بربرية وعربية تتخللها بعض العناصر الفارسية أو ال           

التركية أو الزجنية أو غري ذالك مما كانت تربطه بإقليم من األقاليم املغاربية عالقة ينتج عنها                
استقرار أفراد من ذالك العنصر باإلقليم، ولئن كانت هذه العناصر من أصول خمتلفة إال أن               

سالم  وتتبـع    اإلسالم ساهم يف االنصهار والتعايش بني هذه األعراق اليت تدين كلها باإل           ((
  . )5())ولكون العربية هي لغة القرآن أصبحت لغة اجلميع.... املذهب املالكي

  إسهامات علماء توات يف جمال النوازل: املطلب الثاين
لقد أدرك علماء املنطقة العالقة الوطيدة بني علم الفقه وعلم الفتاوى وعلمـوا أن              

التأصيل والتقعيد واالسـتنباط وأن     األول جيسد نشاط الفقيه وحيويته نظريا وعلى صعيد         
العلم الثاين جيسد تفاعل علم الفقيه مع الواقع لينتج حلوال وفق ضوابط الشريعة للمشاكل              

ستمراية واملرونة والشمولية والصالحية لكـل      اليومية يف اتمع ويتقرر بذالك أوصاف اال      

                                           
)1( X&'Lر ا�%W+ون ا�%-g #&ن ا'+P6/80( )<% ا��(.   
)2( X&'Lر ا�%W+اوي ا��J& @$�Jا� %>( #& %+.� �GDأ ) 6Cر�04ا�/�Bو(. 
)3( X&'Lر ا�%W+ا� �GDأ  ) 6Cر�04ا�/�Bو(. 
)4(� 4$k& دان�Lورة ر�'�6 ا�(9'ء إ�, )-+'ء ا�%C @775% &# إ&�اه�   '&'& %+Pc د�5W�5اج ا�

ا�(+<X7�.b �)J وY'� 6+B�b+6 ا�.�اف وB�ن ه'D�$} ��[�رات �85% ا�%را�'ت ا���67�$ 
 .43 ص 2000�=<65 ا�+5'رف ا�A%$%ة ا��&'ط ا�=<65 اcو�, ��6 

   .33 )<% ا�+C %7A%ي ا�+�TB ا�X&'L ص )5(
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ألشخاص مبراعـاة   زمان ومكان للشريعة اإلسالمية فهي تتماشى حسب القضايا وظروف ا         
مل يتوقف فقهاء توات عند حد اإلدراك بل تعداه لتسجيل الـقـضايا           والقرائن واألحوال،   

 ذالك ثروة من كتـب   واملسائل مع احللول املقترحة من طرف من تأهلوا إلجيادها فنتج عن          
  : النوازل نذكر بعضا منها كنماذج

) هـ1152ت( التنيالين للشيخ سيدي عمر بن عبد القادر أبو حفص :  ـ ا�1>)�1
وهو كتاب مجع فيه كاتبه أجوبة للشيخ عمر بن عبد القادر التنيالين وفتاوى بعض تالميذه               
كالشيخ عبد الرمحان بن عمر التنيالين ومل يرتبه ترتيبا معينا بل جاءت فتاويـه مـسرودة،                

 بقصر باعبـد  توجد منه نسخة خمطوطة خبزانة بن عبد الكبري باملطارفة ونسخة خبزانة بلوليد         
    .اهللا بتمي ونسخة خبزانة الشيخ حممد باي بلعامل بأولف

�* ا
�a�jس    2�Na; �
n�& �	� م?�
�� ا
���7س )�	H; للشيخ العالمـة  :  ـ
سيدي حممد بن أب بن أمحد ويقال امحيد بالتصغري بن عثمـان بـن أيب بكـر الزمـوري                   

ردت إليه من الشيخ عمر وهي رسالة صغرية أجاب فيها مؤلفها عن رسالة و   ) هـ1160ت(
بن مصطفى الرقادي الكنيت حول استغالل مخاميس بالد توات حملاصيل التمر حىت يـنقص              
قدره بعد اجلين عن القدر الذي حدده اخلارص العارف هل يعترب من التفـريط املوجـب                
للضمان أم ال؟ وقد شحن اجلواب باألدلة النقلية والعقلية مـستعمال القواعـد الفقهيـة               

ولية ومقاصد الشريعة بشكل ملفت لالنتباه، وتوجد من هذه الرسالة نسخة خمطوطة            واألص
خبزانة بن عبد الكبري باملطارفة ونسخة خبزانة بالوليد بقصر باعبد اهللا بتمي ونسخة خبزانـة               

   .احلاج أمحد الشيخ األنصاري بأنزمجري ونسخة حديثة خبزانة البلباليني بكوسام

� ا
��abرم     3�a]خ سيدي عبد الرمحان بن إبراهيم أبو زيـد اجلنتـوري         للشي: ـ ر

و هي رسالة صغرية احلجم أجاب فيها مؤلفها أحد قضاة قورارة عن حكم ما     )هـ1160ت(
أخذه الناس أثناء حكم سلطان ظامل وبأمره تنكيال باهلاربني من حكمه مث ملا أنعم اهللا علـى                 

وا باسترجاع أمواهلم فاختلف الفقهاء     أهل البالد باالنفكاك عن سلطانه رجع اهلاربون وطالب       
وحتري القضاة فأجاب اجلنتوري يف هذه الرسالة اليت قدم بني يدي املقصود فيها مقدمـة يف                
شروط املفيت والقاضي وأحكام الفتوى والقضاء مث املقصود يف فـصلني األول يف أصـول               

ارم رأسا، وقد شحذ املصنف     امللكية يف الشريعة وأسباب انتقاهلا والفصل الثاين يف إبطال املغ         
رسالته بنصوص األصوليني والقواعد الفقهية واملقاصدية واعتمد على ابن عرفة وخمتـصر            
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الشيخ خليل والنوازل املازونية ونوازل الربزيل وأحيانا ينقل عن الزرقاين والتتائي، وتوجـد        
    .من هذا املخطوط نسخة خبزانة البلباليني بكوسام

��a>ري     4C
 للشيخ العالمة سيدي عبد الرمحن بن إبراهيم اجلنتـوري  : ـ aL>ازل ا
مجعها تلميذه الشيخ القاضي سيدي حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن حممـد              ) هـ1160ت(

بن علي املسعدي اجلوراري حيث قصد هذا األخري إىل مجع ما وقف عليه من أجوبة شيخه                
نه ترتيبها فقام بذالك مقـدما      وكان أوال مجعها من غري ترتيب مث إن بعض من رآها طلب م            

باب الشهادات والقضاء مث أبواب البيوع وما شاكلها مث أبواب األنكحة مث مسائل األحباس 
ومل أقف على نسخة كاملة وتامة للكتاب ليتنب كل أبواا، والكتاب يتضمن أجوبة الفقيـه             

ى قضاة وقته خمالفا    املذكور ومراسالته العلمية وآراؤه الفقهية فقد كان كثري االعتراض عل         
ملا مل يقوى دليله يف املذهب له اختيارات تدل على سعة علمه ورسوخ قدمـه مـشحوذة                 
أجوبته باألدلة الفرعية واألصلية، وتوجد من هذا املخطوط نسخة قريبة من التمام خبزانـة              

  .بدريان بتميمون
الوي للشيخ العالمة سيدي حممد بن احممد العـامل الـزج  :  ـ aL>ازل ا
a\1?وي   5

ونوازله هذه مجع فيها أجوبة والده العالمة سيدي احممد بن امحيد الزجالوي            ) هـ1212ت(
وضم إليها أجوبة الشيخ عمر بن عبد القادر التنيالين وكان معاصرا لوالده ومل يغفل أجوبة               
شيخه سيدي عبد الرمحن بن عمر التنيالين، والكتاب ضخم بوبه على نسق كتـب الفقـه             

لتوحيد مث الطهارة فالصالة مث الزكاة فالذكاة واألضاحي والعقيقة مث أبواب           مقدما مسائل ا  
النكاح والطالق وبعدها أبواب البيوع والربا والسلم والصلح والضمان والوديعة والشركة           
والغصب واجلعل واملساقاة وإحياء املوات مث أبواب األحباس واهلبات والصدقات مث مسائل            

من هذا املخطوط نسخ متعددة خبزائن املنطقة مـن أجودهـا           الشهادات والقضاء وتوجد    
  .نسختني خبزانة بن عبد الكبري باملطارفة تامتني واضحتني

6     �AaH�
�� )�aj اaAH�
للشيخ العالمة سـيدي  :  ـ إ(�Eم ا
���aA,( �A>ت ا
وهي رسـالة   ) هـ1233ت(حممد بن الشيخ العالمة سيدي عبد الرمحن بن عمر التنيالين           

ها مؤلفها عمن حبس على أوالده حبسا قيده خبطه وأشهد على ذالك رجال صغرية أجاب في  
واحد مث ملا مات قام بعض الورثة ببيع جزء من احلبس وكان شاهد احلبس أحد شهود البيع                 
فاختلف علماء توات يف ثبوت التحبيس مبجرد خط احملبس فجاءت هذه الرسالة إلثبـات              
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 املقر يف الصحة سواء كان لـوارث أو غـريه           ذالك يف أربعة فصول األول يف صحة إقرار       
والفصل الثاين يف أن اخلط إقرار وشهادة على صاحبه والفصل الثالث يف أن إشهاد احملبس               
وحنوه على نفسه بالتحبيس يف الصحة ال يعد توليجا والفصل الرابع يف بيان إن اإلشـهاد                

د شـحذ املـصنف رسـالته       للغري ال حيتاج إليه احملبس الذي أشهد نفسه على حتبيسه، وق          
بنصوص علماء املذهب من قول مالك وأصحابه إىل املتأخرين كالزرقاين والبناين والتتـائي             
بشكل منقطع النظري تتجلى فيه ملكة الفقيه يف استنطاق النصوص والتخريج منها ومل يغفل              

د عليه إال   املصنف احلجج العقلية والقواعد األصولية والفقهية فلم يترك متكأ ميكن االعتما          
وجاء به، والرسالة خمطوطة توجد منها نسخة خبزانة شيخ شيوخنا سيدي احلاج أمحد الشيخ              

   .األنصاري بأنزمجري ونسخة أخرى خبزانة موالي سليمان بن علي بأدغاغ
7  �j( ��AH�
�� ا
�	AD �) �A>ت اA	; *� ب���
 ـ ر(% ا
�CHب وآ!_ ا
 �AaH�
وهي رسالة ) هـ1233ت( بن عمر التنيالين    للشيخ سيدي حممد بن عبد الرمحن      :ا

 ملا ألف رسالته إفهام املقتبس الـسابقة        ~خمتصرة عن الرسالة اليت قبلها وذالك أن الشيخ         
الذكر استحسنها البعض واستطاهلا البعض لكون املصنف أوعب فيها النصوص وأكثر مـن    

يان أن إقرار املقـر يف      االستدالل  فحذا به ذالك إىل اختصارها يف فصلني فقط األول يف ب            
صحته ولو لوارث معمول به وأن اخلط الثابت إقرار من صاحبه وأخذه به صـحيح غـري                 
معلول والفصل الثاين يف ذكر الشبه اليت اعتمد عليها من أفىت بعدم ثبوت التحبيس خبـط                
احملبس، وتوجد منها نسخة خبزانة  احلاج أمحد الشيخ األنصاري بأنزمجري ونـسخة خبزانـة               

  والي سليمان بن علي بأدغاغ م
��a>ل &�a(�E ا
ZaK>ل    ـ  8
  تأليف الشيخ حممد بن عبد الرمحان:أ���H& �(<1 ا
 أجوبة حمققـة    يه من ما وقف عل  وهو كتاب مجع فيه مؤلفه      ) هـ1233ت( التنيالين   بن عمر 

 وكانت متفرقة يف األماكن املختلفة  خوف         توات النقول مهذبة الفصول لبعض فقهاء بالد     
، ومل )1( كما قالاع عليها وعدم االنتفاع ا ملا فيها من العلوم العزيزة واألحباث الغريبةالضي

يلتزم املؤلف منهجا معينا يف ترتيبها وتقسيمها على الرغم من اشتماله على مـسائل مـن                

                                           
)1(k8� ل�6 �.��6 ا���&�Bأ �D&6 ا�W9�ل �*=�ط Egا6D &��  �.+% &# )<% ا��P+'ن ا�(�7

 ��'b) 6Cر�01ا�/�Bو(.  
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أبــواب الفقه املختلفة، توجد قطعة خمطوطة منه خبزانة بين تامر  وقطعة خمطوطة خبزانـة               
  .مد باي بلعاملالشيخ حم
للشيخ العالمة األصويل احملقق سيدي عبـد اهللا  بـن أيب            : ـ مسائل التمنطيطي     9

وهو كتاب صغري احلجم  مجع فيه أجوبة شيخه سـيدي           )  هـ1231ت(مدين التمنطيطي   
حممد بن عبد الرمحن التنيالين وأدرج فيها بعض أجوبة شيخيه سيدي حممـد بـن العـامل                 

لبلبايل ومن تقدمهم بقليل واختار من أجوبتهم النوازل اليت مل يقع           الزجالوي وسيد احلاج ا   
النص فيها أو وقع ومل يطلع عليه إال املتمرس من الفقهاء وبقي جمموعه يف أوراق متفرقـة                 
ومسائله مشتتة حىت قيــض اهللا هلا الشيخ حممد بن أمحد بن سيد احملضي بن عبد الكرمي                

سائل  فجاء كتابا مستقال، ابتـدأ مبـسائل الطهـارة    ابن البكري فجمع األوراق ورتب امل    
 والصالة والزكاة والنكاح مث مسائل البيوع وما شاكلها من بيع فاسد وسـلم مث مـسائل               

، وتوجـد   القسمة والشفعة والضرر   و الضمان واحلجر والوديعة والصلح واإلقرار واملساقاة     
من هذا املخطوط نسخة خبزانة احلاج أمحد الشيخ األنصاري بأنزمجري ونسخة خبزانة البكريني 

  .بتمنطيط
، وهـذا  :  ـ غنية املقتصد السائل فيما وقع يف توات من القـضايا واملـسائل   10

الكتاب ابتدأ مجعه الشيخ حممد بن عبد الرمحان البلبايل الـشهري بـسيد احلـاج البلبـايل                 
وهو الذي  ) هـ1261ت  (وأمت مجعه ابنه القاضي الشيخ عبد العزيز البلبايل         ) هـ1244ت(

أطلق عليه هذا االسم، أما بداية مجعه فإنه ملا ويل الشيخ سيد احلاج البلبايل القـضاء بعـد                  
أحذ سجالت مشاوراته وما فيها مـن إجابـات         ) هـ1210ت(الشيخ عبد احلق البكري     

إليها كل ما وقف عليه من أجوبة لعلماء املنطقة، وملا مـات            العلماء وفتاويهم مث صار يضم      
واصل ابنه الشيخ عبد العزيز البلبايل مجع ما يقف عليه من فتاوى علماء املنطقة وأجوبتهم               

  مث إن تلميذين من تلميذيهما قاما بترتيب اموع 
يـسهل  الشيخ أمحد احلبيب البلبايل وترتيبه على أسلوب املختصر اخلليلي ل         : األول

لقط دررها من أماكنها على قصري الباع من ليس له اعتناء بالنظر واإلطالع  وقد أضـاف                 
إليه مقدمة ترجم فيها للشيخ سيد احلاج البلبايل وولده الشيخ عبد العزيز البلبـايل وجـاء         

جامع القول يف االعتقادات ونبذ من طريف احلكايات، مـسائل          ((: ترتيبه على النحو التايل   
والصالة وسائر العبادات، الزكاة والصيام، األميان باهللا وبالطالق وغريه والنذور،          الطهارة  
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النكاح وتوابعه، الطالق  اخللعي، الطالق وما يتعلق به، اإليالء، املفقود، العدة، النفقـات،      
احلضانة، البيوع وما شاكلها من إلقالة وحوالة وتصيري وفساد وعيـب، بيـع الفـضول،               

السلم، الرهن، الصلح، الضمان وااللتزام، املديان، احلجـر، املـوارات،   التوليج، القرض،   
مسائل الشركة، الضرر، الوديعة، العارية واإلرفاق والبضائع، الوكالة، اإلقرار واإلبـراء،           
الغصب وسائر العدا، االستحقاق، الشفعة، القسمة، القراض، املساقاة واملزارعة، اإلجـارة           

الة، موات األرض وما جهل أربابه، احلبس وسائر العطايا، القضاء واألكرية وما ضارا، اجلع
والشهادات، الدعاوي واألميان، احليازات، احلرابة  والدماء وما يشملها والردة والـسرقة            

  .))والزنا، العتق، الوصايا واألوصياء، املواريث والفرائض
ونسخة خبزانة بن   وهذا الكتاب توجد منه نسخة خمطوطة خبزانة البلباليني بكوسام            

   .عبد الكبري باملطارفة ونسخة خبزانة البكريني بتمنطيط
الثاين الشيخ حممد بن أمحد البداوي البكري  وترتيبه على خالف ترتيب الشيخ أمحد              
احلبيب البلبايل فإنه بدأ مبسائل النكاح وتوابعه من الطالق واخللع والرضاع ومـا ضـاهى            

د واحلضانة مث نوازل البيوع وما شاكلها من سلم ومساقاة          ذالك من النفقات والعدة واملفقو    
وأكرية وإجارة وجعل وتوليج وتصيري وبيع فاسد وحوالة ومغارسة مث نوازل املديان واحلجر          
واألوصياء والوصيا والضمان والرهن مث نوازل القسمة والشركة والضرر ووجوهه والشفعة 

 واملواريث واإلبراء واالسـتلزام مث نـوازل        واملدارات مث نوازل الوكالة واإلقرار والصلح     
الوديعة والعارية واإلرفاقات وحنو ذالك من إحياء املوات وقرض وقراض وبيـع صـاحب              
املواريث لألرض العامرة وما جهل أربابه مث نوازل احلبس وسائر العطايا مث نوازل القـضاء               

 ومعها نوازل الدعاوي    والشهادة مث نوازل االستحقاق والغصب وسائر العدا وبيع الفضويل        
واألميان وفيه من وهب هبة وادعى الواهب أنه قصد إعانة املوهوب له يف خصام واحليازة مث       
نوازل احلرابة والدماء وما يشملها والردة والسرقة والزنا والفرائض واملفقـود مث نـوازل              

 والصيام والزكـاة    األميان باهللا وبالطالق وغريه والنذور  مث نوازل العتق مث نوازل الصالة             
والذكاة والضحايا وسائر العبادات ومعه جامع يف القول واالعتقادات ونبذ مـن طريـف              
احلكايات وتوجد نسخة خمطوطة خبزانة األنصار بأنزمجري ونسخة خبزانة الشيخ حممد بـاي             

  .بلعامل ونسخة خبزانة البكريني بتمنطيط
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 تأليف الشيخ حممد عبد الكرمي بـن  : ـ غاية األماين يف أجوبة أيب زيد التنيالين 11 
مجع فيه مؤلفه أجوبة الشيخني سـيدي عبـد         ) هـ1288ت(حممد بن عبد املالك البلبايل      

الرمحان بن عمر التنيالين وابنه العالمة سيدي حممد وقد أكثر من املراسالت الـيت جـرت                
اللت وضـم  بينهما أو بني احدمها وبني أحد علماء املناطق األخرى كفاس وسجلماسة وتفي     

توجد منه قطع متناثرة    الكتاب خمطوط   غليها أجوبة غريهم من أعيان علماء البالد التواتية و        
يف اخلزائن اخلاصة فال تكاد جتد نسخة كاملة خبزانة واحدة مما أحال حتديد تـراجم أبوبـه                 
والقطع اليت وقفت عليها توضح أنه رتب أبوابه على نسق ترتيب أبواب خمتصر خليل فمنها   

وازل العبادات ونوازل البيوع وما شاكلها ونوازل القرض والسلم والقراض والوكالة مث            ن
نوازل الرهن واملديان واحلجر والضمان والصلح والوكالة مث نوازل الـشركة والوديعـة             
والغصب واالستحقاق والقسمة مث نوازل األكرية واإلجارة وختمه بنوازل كتاب جـامع،            

خزانة بين تامر وقطعة خمطوطة خبزانة القصيبة       : خزائن خمتلفة منها  والقطع املتوفرة توجد يف     
  . أنزمجري وقطعة خمطوطة خبزانة أدغا

تأليف الشيخ حممد عبد    : ـ اجلواهر اللئايل من فتاوى الشيخ عبد الكرمي البلبايل        12
مجع فيه مؤلفه ) هـ1429ت(العزيز بن علي املهداوي الشهري بالشيخ عبد العزيز سيد عمر           

وبة شيخه العالمة عبد الكرمي البلبايل ورمبا زاد إليه أجوبة  غريه كالشيخ عبد اهللا البلبايل                أج
اجلواهر اللئايل من فتـاوى الـشيخ       والشيخ حممد بن أمحد احلبيب البلبايل وغريهم ومساه         

مسائل فمسائل الصالة،   ففسائل الطهارة وما يتعلق ا،      بدأ مب سيدي عبد الكرمي البلبايل، و    
مـسائل  فمسائل النكاح والطالق واللعـان،      فمسائل الصيام،   فمسائل الزكاة،   فنائز،  اجل

مسائل اإلجـارة واألكريـة،     فمسائل البيوع والربويات والشركة والقراض،      فاألحباس،  
سائل متنوعة من فتاوى كاتبه الشيخ عبد العزيز سيد عمـر،           مث ذيله مب  مسائل املواريث،   ف

  .والكتاب مطبوع متداول
  .هذه بعض النماذج عن إسهامات علماء توات يف جمال النوازل الفقهيةكانت 

  الفكر الصويف عند علماء توات : املبحث الثاين
  فلسفة التصوف عند علماء توات : املطلب األول
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لقد أدرك علماؤنا أن اهللا سبحانه وتعاىل أنزل شرائعه لتقومي أفعال اإلنـسان باعتبارهـا               
امللموس يف حياته والنفوس جمبولة على تصديق احملسوس دون شك          الوصف الظاهر منه والشيء     

فيه أو ريب، كما أدركوا أن هذه اجلسد الذي يقوم باألفعال املتعلقة ا شرائع اهللا خلفه قـوة                  
  : دافعة حتركه يف االجتاه الذي تريده وحنو املسلك الذي ختتاره تلك هي روحه كما قال الشاعر

ــارا  ــوس كب ــت النف   وإذا كان
  

ــساد   ــا األج ــت يف مراده   تعب
  : و قول البوصريي 

  وإذا حلـــت اهلدايـــة قلبـــا
  

ــضاء   ــا األع ــشطت يف مراده   ن
" رـا   غري أن تلك الروح ملا غادرت موطنها األصلي ومنبت أصلها حضرة قدس              

، فَقَدت صفات كماهلا وصدق رؤيتها وابتليت حبجب الـنفس     )1("ونفخت فيه من روحي     
ق فغدت تفسر احلقائق على غري ما هي عليه فاحتيج إىل تقـومي أداة              واهلوى عن موارد احل   

الفكر لتسري يف الطريق السليم إلعطاء احلقائق معانيها واألداة هي العقل، وهنا تظهر لنـا               
مكانة التصوف يف فلسفة العلوم اإلسالمية عند علمائنا أنه أحد العلوم املقاصد الثالثة علم              

فكر وعلم الفقه املتكفل بتهذيب السلوك واألفعال وعلم التصوف         التوحيد املتكفل بتقومي ال   
وم ل إىل هذه الع   النيب صلى اهللا عليه و سلم       املتكفل بتزكية النفس وتربية الروح وقد أشار        

الثالثة وأا املقاصد يف حديث جربيل وسؤاله عن اإلميان واإلسالم واإلحسان ألجل ذالك             
رمحان التنيالين نظم قصيدة يف ضمنها مبـادئ هـذه          جند الشيخ سيدي البكري بن عبد ال      

  : العلوم الثالثة فقال
  وبـعد فالقصـد ــذا الـنظم     

  
  أولـيات مـن فـنـون  العلـم      

  أرجوزة قد مشلت مــن العلـوم       
  

  ثالثـة مـن  خري أنواع الفهـوم       
  أوهلـا التوحيـد ثــم  الفقـه       

  
  ثـم التصـوف  الشريف الوجـه      

  وف يف منظومة العلوم اإلسالمية، أما عن حمتواه فإنه ملا كانت هذا عن مكانة التص 

                                           
  .29/ا�.��A�رة ) 1(
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 غاية الروح ومناها رجوعها إىل موطنها األصلي حضرة قدس را بعد أن فارقته إىل              
علبة اجلسد الفاين كان لزاما عليها أن تعقد العزم على السفر إىل تلك احلضرة بـإخالص                

 على التوبة مث ختتار الطريق اليت تـساعدها         النية وصدق الطوية وذالك هو أن أول كالمهم       
على حتقيق مسعاها وذالك قوهلم مدارج السالكني ومسالك الـسائرين، كمـا عليهـا أن         
تنتخب املركب املساعد وذالك حديثهم عن التقوى بامتثال املأمورات واجتناب املنـهيات            

ـ              ـر وفيه أبواب األوامر والنواهي وعليهـا البحـث عـن الـسائــــق اخلـبـي
بالطــــــريق وذالك هــــو الـشيـــــخ الـسالك  يقــــول          

  : الشيـــــخ سيــدي البكري ابن عبد الرمحان التنيالين
  ال بــد من صحبة شيخ سـالك      

 
  قد عرف الطـــرق واملـسالك      

  وعــرف األوعـار واألوهـادا    
 

  وقطع األغــوار واالجنـــادا     
  وعرف املناهـــل املــورودة     

 
  سـب املقـصـودة  وعرف السبا  

ـــا وأي أرض    وعـقبـــاـ
 

  ربض فيها فاتـك ذو ربـــض      
وملا كان طريق السفر طويال قد حيدث للمسافر امللل لبعد الشقة وكثرة املشقة كان               

لزاما عليه أن جيد السري وحيزم األمر وذالك كالمهم عن ااهدة وعليه أن يراعي املمهالت               
وتلك هي اخلواطر والبد أن يعرف مواطن االستراحات ليجدد         لتقليل سرعة السري عندها     

 ا�+�'��'ت و)-��7 أن $���G ��� ا���'رات &%6�C       السائر نشاطه ويعلي مهته وتلك هـي      
       T7��Sا�ه��� أه��@ � pk��8� اردات�ا���'ت وا����Jه��� ا� {��-bو ���)�$ � ,��)P رk��Pو

�>$��b 4J� �� pا�ف و�.(�W)ا�.  

 : (�ات �8ـ� أ�' )# أ��8 ا�=�ق ا�W��67 ا�+(�اB%ة &

7��� ا
��در�� ـ 1c
  ا

$�8L7�ib TB' إ��, ا��[�7 أ&�� �.+�% �.�� ا��%$# )<�% ا���'در &�# )<�% ا:                     
 �D7A�'& j�-+د�7# &�%ادا�.  

                     6��وا�+[8�ر أن دg�ل هpk ا�=�$��6 إ��, �b�ات آ�'ن )-�, $�% ا��[�7 ا�5
,  )-� م q7P أ�_ زاو$(��     15/هـP9�ا�� ق �7%ي  �.+% &# )<% ا��J$@ ا�+�7-�        

 و�+�' )��ف &�� ��# ��%ة وE�Pم ����       م1480/ه�ـ  w�5& jL�P  6���885 ا�+�W'در    
ه�@ ��# �b�ات ��@ �gو��B إ��,                     Bد وأ�4 �.�'رب ا��87Y'>وإ&='ل ا� X.ق ا�'�Pإ
ا�L�دان ا���&� &��@ ا�%)�ة إ�, ا: و5b �]D'�7@ ا��م وه�'ك أkg ا�5-�@ )���          
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   ���A8��و pر'��Jا أ�����E)ا� #$kاق ا���k��.ا� k��7�و�Y$�(��� وآ��'ن �+��#  T��+B ���# ا�(
          ���( k�gي أkا�� ��)�J6 �7%ي )+� ا��[�7 ا��N.<� إ�, ا�.K وb�ات ا�[�7 ا�5
�� ا�5-�م ا�G'ه�ة وا�<'6��Y وورث )��� ا���cار ا�.�67L وا�+�5�$�6 و&=�$�(��                
ا�(Eم �7�خ �ل ا��J(� )-, ر�C 65%ره@ و)-�� �D'�J(8@ ا�5-+6�7 وا��7'د$�6 و)��8@                 

    .�# ~kgi$@8�� �7ه' �# b(-+k )-, أ8$%$@ 

�� ـ 2L�C��
7��� اc
   ا

 P+% &# �.+% &# �*('ر ا�(�D'A7 ا�.��7L  أوjL�bُ إ�, ا�[�7 أ&� ا�5<'س      
  .د�7# �'س

s����( 6���$�=ا� pkه��  ���)ر$��6 ا�'A)ا���4 ا��ا�� w��5& 43��9& '5ر وا���']��)Dا 
ا�(�D'A7  و��C s�D'J� ،@8)�$��Y �]�� 6-7�ا�-8@ ا�(�� �Ab�ب              أb<'ع ا�[�7   اk*bه'  
ي �# ا�[+'ل إ�, ا��A�ب، و�# ا�[�ق إ��, ا����ب ���ورا &(��ات إ��,           ا�W.'ر

           q�>b �L�9D s�C�و��� ا� ،T2'3�>4 ا��+.b '�&'$ل ذه'&�' وإ'��Lو��8' إ�, ا�� ،�)J>+b
           6�7D'J�48ِ )-�87@ إL�bُر ا�+�$�%$#، و�أ�� @G��bو ،XY'��+ا� {�-b ن'J�� #7& ة�ا�%)

+'دj=�)L�b 6�$   ا�وPـ67 و�ا�[ـ�وط ا� &(��5b  �7'�7+8'  وأداءا�%g�ل �� ا�=�6�$    
دg������8' إ�����, ����b�ات )����# X����$�Y �����7%ي )-����� ا�7����5#  و����C% آ����'ن �A+����'ه�7، ا

�.�'N)  m�'N #7( ,إ� �>LD(         ��)ا� s-�7%آb ,ا�=�$��6 و��'ر &�8' إ�� k�gي أkا�� ،
ه� �.�bi]D 4، وأi]D ا�Eاوm�'�N #7�5& 6$ ا�(�� L�b+, ا�Eاو$�6 ا�(6�7D'A7، و�+�'                 

��b�     6�$و&��, ه��'ك زاو ،�Dا�gإ w5& �9-g       وة�bة وW�-� �8' ا����9اء& T�+)A$ 
  .ا����ن، ودB p%$ ,-( 4g+-6 �# ا�(�ارق �� ا��م

         ،��Dو�+# آ'ن ���nا �� D[�ه' ا�5�6 ��7%ي إدر$�_ &�# ا��5&�� ا�(�7
&��# "وزاد اD(��['ره' &(7+7+���ن )-��, $��% أ����ة   ، وه��� ��(��[�ة &��ـ(�ات إ���, ا�ن  

و��' زال أ��اده�' $�[���ن )-�,      ،��8D k'$6 ا��L(�7'ت و&%ا$�6 ا��L<�75'ت     " 5B�ان
s(�9b زاو$�6 �'��7# وزاو$�6 أو��Cوت ا��'2+(�'ن إ��, �P%           )�D  '8[� ا�(67D'A7، و  

  .ا�ن )-, 5b #7�-b'�7@ ا�=�$�6 ا�(67D'A7 وJb�$# ا�+�$%$# وا�+�%�#7 �87'

7��� ا
�>[�و��  ـ 3c
  ا

         ،6�97-g #& ,��� #& %+P8' ا�[�7 �7%ي أ>P'W� jL�b    #�� د��7# آ��زاز
  .ض ا�L'ورة &'��A�ب ا���&� ا�EAا�2يأر

�+' J+b# ا�[�7 ��7%ي أP+�% &�# ����, ��# ا�5-��م ا��G'ه�ة وار�b�ى ��#              
د آ��زاز ��# وادي ا��L'ورة ا��ا6�5C ا��7�م دا��2ة &��6�$              �& #J�� 6��Y'>م ا��ا�5-

67P و����8' اs���-=D د)����b &��['ر ��Nورةا�'��A+ء ا�'��.Dcا ���� �]��)�b و&��%أت  ،
     �)7N ن �' ذاع'(ا�+�$�%ون            و�� ��B�)� ،��b'و&�آ �PW�& وا�(�8 &7# ا���'س

 cن  D.� ا��(�'ء �# $�'&T7 )-+� ا�79'ض، و$�W%ون زاو$(� 6�N'g أه��b 4�ات             
آ�زاز آ'�C X$�Y �� T�b sD�ا�-D @8.�� ا�+���ب ���اء �=-�j ا�5-�@ أو �-(�A'رة           
               �7L�-� 'ه���E)�'� ��)�$�Yو ��A8�+& وا��i�)�  �sD'J �8@ ��ردا و�L(�اP' و���8
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إ�, �3�Pة ا���%س ا��6�78 وآ�'ن ��# ا��7C'>L# ا��[�7 ا�5��6 ��7%ي &�# )����                       
&-J<�7 وازداد اD(['ره' )-, $% ا�[�7 ا�5�D%7� 6' �.+% ) هـ1074ت(ا�<�داوي  

  ر�S ا: )�� 

�Aـ�� ـ 4c
  ا
cـ7��� ا

����ي ا�(�8'��، ����ي      : [�$> وزان، و�# أ&�'pk �    ��2 ا�=�jL�b 6�$  وه
8'���+�، �����ي ا��5&���، �����ي ا�+���J، �����ي )<��% ا:،       ا�=j��7، �����ي ا� 

�����ي أP+��%، وأآ<��� أ&�'���2 ه��� �����ي ا�(��8'�� زاو$(��8' ا��67L��72 &��'�+��ب          
,WCcا.  

  %Cات )-, $% ا�[�7 �.+% &# )+�� ا�+�8%اوي ا�(+�=7=��،      و�b ,إ� s-gد
وأk��g ا�(+�=7=��� ا�=�$���6 )��# ،  إ���, &���دة واD(��[�ت &(���ات آ-��8'���'رتو����8' 

%ي ���ي ا�(8'�� ا��زا�D، و�# أ�7g ����ي ا�=j�7، وأ&��'ء ��7%ي ����ي            �7
  .)<% ا:

 وه���'ك ���Yق أ���gى ذات اD(��['ر �.��%ود آ'�=�$���6 ا���[7*67 وا�=�6���$     
ا��67D'C آ+' b�w5& %B ا�=�ق ا�(�� ا�(�Eم &�8' أ��*'ص و� $��5ف ��8' اD(�['ر             

  .آ'�8<�$6 وا�5و$6 وا�W��67 و~�7ه'

+'ء b�ات �� �A'ل ا�(W�ف ��% أT&'Y kg ا���G@ وا��[�5            أ�' )# �['رآ6 )-   
 و���� ا�+%$���6  ا��<��� ��N-, ا: )-���7 و ���-@    6��N'g ا����W'2% ا�(��� s��-7C ���� ���%ح     

           6�7D'Pرو �D'�5���7ة وt67 آ���N زا�2% ر��'Wا��� {�-b s+�S %C8' وbرة وز$'ر�ا�+�
 )��# )%$�%ة، ���J# اc���� � $*-�� ���# و��B�د &w�5 ا�+��9�W'ت آJ(��'ب �b<��7 ا����'�-#7    

��J ا�+-<7L# &%)�ى ��'�'ت ا�5'ر�7# �-�[�7 ��7%ي �.+�% &�# )<�% ا���J$@ ا�+�7-��         
وآ('ب ��8'ج ا�7J�'L# �-[�7 �7% ا�.�'ج &-�'��@ اcو���97L وآ(�'ب ا�+��7A'ت �-�[�7               

�bا�ا�.+% &# أ&� �.+% ا�( #& @$�J6 �7%ي )<% ا��  .ا�5

J@ ا�5='672 �&#   وأ�' �A'ل ا�(%ر$_ �uن P-�'ت )-+'�2' اه(+s &[�ح ا�.        
)='ء ا: ا��JL%ري وj�=C '�8)-5B ر�P, ����رات ا�(�W�ف �-%ار��7# آ+�' أن              
ا)(+��'ده@ )-��, ���(# ا&��# )'���� ا�+��L+, &'�+����% ا�+7��5# �-���3وري ���# )-���م 
     @7�)L���$ ���5%$8' و�b �����>�$ � ف ه���� �<���'دئ�W���)�'& ص'���g @L���C ����7ا����%$# و�

ة ���� ���'�2 ا�+(���ن   Ab'وزه��'، و$��J-L�ن ���� ا���[�ح �Y$���6 اcو��C'ف ا�+5(+��%      
          %��'P ��&م أا�5-+67، آ+' �8@ اه)+'م g'ص &7Pu'ء (-�م ا�%$# �-[6�AP �7 ا���
ا��Eا���� و&'��%���67 �-��[�7 ���7%ي )<��% ا��P+��'ن ا�3��gcي وC�ا)��% ا�(��W�ف       
�-��[�7 زروق ا�<��L���D و���# ا��s���J ا�<%$6���5 أ��8D@ أ�����'ء ��b%ر$_ ا������9 وا��.����     

Wن إ�, ذآ� ا��'رات ا��B�5$ �7L9)67وا�Pا��و �D'5+67 وا���.   

�L�,
�>ازل ا
�>ا;�� : ا
�c	� ا
  ا
7�K ا
�C& �) �)<Zل ا
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     ,��-( 4+)]��b ���)9'ت ا��W��+و$���اد &��� ا� X��-=$ ازل�آ��'ن ���9| ا���� '��+�     
ا�9('وى آ+' $�'ل D�ازل ا�<�ز�� و�D�ازل ا&�# ر��% و�D�ازل ا��A(��ري وD.�ه�'                  

    >5��N 6ز���'D pk��9_ ا�9(��'وى ����7'ل ه��D ���& و$���اد X��-=$ز���6 ���� &��'ب   و'D {��-b6 و
ا�+5'�ت وD.� ذا�} اC(3, هkا أن � K�'�5D��S�ع ا���J9 ا��W��� ��� ��A'ل             

  : ا���ازل ا�(�ا67b �� ا�=��#7

�>ازل ا
�>ا;�� : ا�ول
  ا
7�K ا
Z>(� (� آ�� ا
��% رأ$�' D+'ذج �# �9�n'ت ا����ازل )��% )-+�'ء �b�ات وا�+�P| أن ���8'                

+�'رم �-[�7 )<�% ا��P+�'ن ا��A(��ري ور��'�6         ا�+*(� &+6�iL واP%ة آ��'�6 ا�    
إ�8'م ا�+�(<_ �� �<��ت ا�(.<�R�*& _7 ا�+.�<_ �-�[�7 �.+�% &�# )<�% ا��P+�'ن                      

ا�+�(�W% ا��L'42 �7+�'    ا�(�7�D و��8' ا�+[(+4 )-, أ&��اب ا����9 ا����� آ��6�7           
و��b ���� T��C�ات ���# ا����3'$' وا�+��L'42 �-��[�7 ���7%ي )<��% ا�E��$E5 ا�<-<��'�� و��D�ازل       

BE7'ع            ا��S T�� 6�$�2اEAاء ا��.W4 ~�7'ب �5-+�6 �(��اث ا��o وي و~�7ه'، و��
ا����7tJ ���# ا�+*=���Y'ت 4��t+b ا�+��['ه%ة ���AP ا���c'س ��<��'ت و��B�د أي آ(��'ب         
وb�ا�b اgc<'ر د�L�D ,�-( 47<6 ا�+*=��ط �+��9�n وأ��'م ه�pk ا�+��5L�$ � �7$'�5 إ�                     

          bا�ا2# ا�(E�*7<� ��� ا���bو �t.& لg <Cأ @� �Dل أ�ازل      ا���6�7 )-�, آ(�'ب ��� ا���
    '��8Dا��(  ����زوال "���+3���N 673��C �D��67 إ� ر���'�6 ���[7*�' �����ي ا�.��'ج )

واcوه'م &�u<�'ت أ4�N ��[�و)67 ا�.��3ة وز$�'رة اcو��7'ء             ا�-<_ ود�T ا�[J�ك    
م(cره@ وا�>C و�<'س."  

   #��� 6��('+B #��� ���7-( ال وردn��� ,�-( ا�����'�6 &���'ء pkأ���> ا���[�7 ه�� %�Cو
�'��ن ا�7L% ا�.'ج و&-<'�� ا�7L% ا�.'ج �.+�% وا�%ا�P%ي ا��7L%       (( ا�c*'ص وه@ 

            4�7-A7% ا�.�'ج )<�% ا�Lا�� �J-رون       ))ا�.'ج )<% ا��'در و���آk�+دة ا�'Lم ا��%��b %��� 
��# ا��ا$�6   )+�' �-���9اء وأb<�'ع اcو��7'ء     ((&'�(9('ء ا��[�7 )�# أر&6�5 أ��7'ء وه��       

   ��Y'& �4 ���� ا���[�ع أم ه����Nص  ا�+�5و���6 &��'�5ََ-@ أه��4 ���� أ'W��)g4 و)��%م؟ و)-��, ا
ا�.�3ة &4W9 ا�[('ء دون ~p��7 ��# ا�W�9�ل؟ و)-�, إC'��6 ����@ ز$�'رة اcو��7'ء               
وا�P(9'ل &8@ &7�م �*W�ص �� ا�5'م أهk�� 4ا�} أ4�N �����ل؟ و)�# &��'ء ا��<�'ب                    

  .)))-, C<�ره@ وb.-7(8' وآL�8b' أه4 �� �� ا�[�ع ا)(<'ر ��5�ل؟

      ]Dإ �� j>Lا� sD'أر&65 أ��-6 آ pk8�         ���� ���c3, ا�)Cء ا���'�6 وا�(� ا'
                 @�-َ5َ-� 4�Ncول ��� إ�<�'ت اcا W�� الn�� 4�J� ل أ��د�W� 65&7+8' إ�, أرL�b
وا�4W9 ا��D't �� أ4N ا�kآ� )�% ا�W��67 وا�4W�9 ا�q��'t ��� ز$�'رة اcو��7'ء        
وا�P(��9'ل &��8@ وا�4W��9 ا��ا&��T ���� ���[�و)67 ا�-<��'س ��<���ره@ ���@ ��g(@ ا�����'�6  

6C%W وا��kور إ�87@، أ��' )�# ����A8 ��� ا���Du� 6�&'B $<�%أ &(b'*&                   <�77J+6 �� ا�  
           j��D'A$��6 ���@ ا��6��8 ا�-�Aال ���# ا�nLاردة ���� ا������9'ظ ا����cا m7��S�)& 673ا����
          m7.W�77> ا��J)4 ا��Bc 6�5$%& 6��$�=ا� pkء ا��[�$65 وه�'�+-( %�( �P=Nا�

� ���� �5�6�iL��+-���S وا����673 ا�+��9)L(, �u��� ،'��87ذا اm3��b ����5, ا���nLال و)-��@    
ا�[�$65 اD(�4 إ�, ا�(*�$K ا��8�9 �-�'ز�6 وذا�} إ�' &4Ni& '8C'.�u ����ل أو ���5�ل              
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       'L���n� m7.Wل �'����7'س ا����ل ا: وأ���' ا�+���5�ب ا: و����6 ر���'��)J� ل�أ���' ا�+����
آ���� )-��, أ4���N ا����5ف وا���5'دة و$(�-���j ���� ا����W�ص ا�+�������6 &��7# ا�$+���'ء        

ق وا�+89�م �@ E5$ز ا�+����ل &'���7'س ا��m7.W          وا��'رة وا�G'ه� وا�+nول وا�+�=�   
                @�J.��8 ا�oل أ�Nc4 �# اNا��673 )# أ K$�*b @bذا أu� ��=�+وا� ��� ���Ncا

p8'د)B�8 �� �# اo يkا� j�'�+ا�.  

 ����9 ه��pk ا�����'�6  أ��B'ب ���3��C #��( �)9)L'$' ���# ا�(��W�ف، ه��kا )+��'       
(+-s )-�, ��'�2     اg(� �# ا���ازل �� 3C'$' ا�(W�ف، أ�' �� ا�j)J ا�(�� ا��            

أ&���اب ا���AD ����9% ���87' آ('&��' B'���5' )-��, )��'دة ا�+��'�77J#  ����% وT��S ا���[�7 )<��%   
                k�>Dدات و'��)(ل وا��ا��� ��� T�'B 42 &'ب'Lا� %W)�+ا�<-<'�� �� ~�67 ا� E$E5ا�
          @$��J(@ ا�[�7 )<% ا�gو �>b�� jLP ,-( �5S�� <-)gت وا'$'J.ف ا��Y #�

&��� ز$��% ا�(�7J& ���D(��'ب ا�T�'��A وا���(m)9     ا�<-<��'�� ~'$��6 ا�D'���c ���# أB�&��6 أ    
                   ��+( %7�� E�$E5(@ ا��[�7 )<�% ا��g7% و�' إ��87' وP�)42 ا�'L+& از���D ويBEا�
                 6�(��)� 42'L�+& ��'�>->ا� @$��Jاه� ا�-�'�� �# �('وى ا�[�7 )<�% ا��Aا�+8%اوي ا�
و�� هpk ا�+�اb #�� T�S-�} ا��AD j�)J% أ���-3�C #�� 6'$' ا�(�W�ف ��D ��9�ازل                        

وBE8@ )-,    ((ي  ا�bN �� ��9اء-� TCا�ا� j$�=)ا� #( �)�iا: و� ,-N �>ا��
 و�' ��7 �# ا�E$'دات ا�*'ر6B )# ا�5'دة ��'ل ��� � iL�bل )�# ذا��}     )-�7 و �-@  

))ا��<� N-, ا: )-�7 و �-@ �W$ @8Du-�ن &'�[�ق )-, 
)1(.  

     42'Lا�� %W�)�+��8 وأ��' ا      (( و�ـــــ� ~ـــ�ـ67 ا�G$ '�+( '3�$ب أ'�B���9اء  وأ�
           pو��J� �8ـــــ�ـ� �-W�+8@ � $�[�4 ا�b��N ن آ�'نu� %AL+آ� �� ا�k-� ن�5+)A$

))وهkا �� ا�+kهj وإن آ'ن $[�ش ا�+W-� �8� �+��ع        
، و�� ا�A�اه� ا�-�-�    )2(

 �-[�7 )<% ا�E$E5 ا�+8%اوي أB'ب )# �L'42 وردت )-C #� �7<4 ا�+[�6$ ��8'            
5'م ��%ى ز$�'رة ا��W'�.7# وه�� أ���           A$ @5D�ز ا�P(9'ل وا�B(+'ع وإ5Y'م ا�=     ((

�6 ��# �.��م أو ���Jوp ���9 ا��%رد$� ��'                   Lل &�� و$�<-�� ا��[�ع &�[�ط ا���5+�
�WD وأ�' kDر �B_ �' � $8%ى آ'�t�ب وا��%راه@ وا�=�5'م ��uن W�C%ت ا����9اء                  
ا�+ز�7# ا�+.4 وا�*%�6 و�t5& jB وإن أراد ���Aد ا��t�اب �-�<�� أو ا����� أو         

)) �� أي �.4 �'ء� Wb �� 67D%ق &�
)3(.  

                                           
وي ا���ازل  �*=�ط &*Eا6D &# )<% ا�J<�7 ا�+='ر�6 )1(BE6 (   �.+% &# ا�5'�@ ا�Cر�ا�

01/�8o(  
)<% ا�E$E5 ا�<-<'�� ~�67 ا�+�(W% ا�L'42 �7+' وb �� TC�ات �# ا��3'$' وا�+L'42 �*=�ط ) 2(

( #& 6DاE*& 6�7 ا�+='ر�>Jا� %>) 6Cر�06ا�/�Bو(  
 )<% ا�E$E5 ا�+8%اوي ا�A�اه� ا�-�'�� �# �('وى ا�[�7 �7%ي )<% ا��J$@ ا�<-<'�� �=<65 دار )3(

    .272 ص 2003ه��� ا�EAا�2 ا�=<65 اcو�, ��6 
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��A� pk8د D+'ذج b%ل )-, b�ا3�C %B'$' ��# ا�(�W�ف ��� آ(�j ا����ازل             
             ���g #�� '���J+$ '�� ,�-( '�9C�7�� ى�gت أ'Y�=*� ,-( ر�t567 و�45 ا�bا�)ا�

  . D �� @8A8�� #77>b�ازل ا�(W�ف

�L�,
�� : ا
7cف اE�K
�>ازل ا
  ا
7�K ا
X *& �)<Z?ل ا

 7��Wر   ����% آ��'ن �-=<6��57 ا���'��>)('& �bا���)رة ���� ���*� ا����7�9 ا�k��A)+6 ا�
��# ���9b و��@ $(�W�ف ���% XL�9b و��# W�b�ف و��@               ((ا�(Eام أآ�t )-+'�2' ��')�%ة      

       X�.b %�� '+8�7& T+B #�ق و%DEb %�� ��9)$((    4& @8$و')8@ و�)&�Bأ �� mSأ�� وا 
�� أ~-j آ�A�� @8% إ�'رات N��67 وإ$.'ءات روS 67P+# أB�&(8@ ا�6�78�9            

 q��7P  6 وه��� إ����'ء��=�D أول k���� ف�W��)ى )��# ا��ن ا�9(���-W��9$ � @��8Dأ |��PD
           6��ا�+n� �)9)Lا�� (-, ا��7�9 ��7<8�ا (-, ���'م ا�*��ف و��kا�} �C'ل ا��[�7 ا�5

    �WD '� �� اب�B �� ري�)�Aن ا�'+Pى  ((: �7%ي )<% ا���ا�<-� s+( '+-� %5& '�أ
د b�ات وC�رارة &<Nc '+8b'3C T7�ل ا�8'ر&#7 �        & ��     w�5& ا�+�'رم وآ�'ن �

          %C4 وg%+ا ا�kف ا: )# ه�g �(ا��3'ة �+# $�د    � ��� 7-C '�7� @87آ'د $�آ# إ�
أن ا: ���ّ# )-W��5�'& ���7+6 و����JJ ���� ذا���} 3��C n�'��+b'ة ا�C-7+��7# )-��, ذا���} �<����  
�7Pا�D' ���# أ4�B أ���D ��@ $��� وL��$ '7(��� '��8B')%ه@ ��� ذا���} وn�'�+bه@ $��nذن أن ����       

))p ه� �(�Jر �nا�� �%يو8B' و�5-� �@ $�
)1(.  

���uذا أ��P_ ا�+��L(9(� أ���D وT��S رB-���7 )���% أول X��$�Y ا: &��'�(.-� &+���'م 
ا�*�ف $<%أ &uزا�6 ا�.j�A ا��8��W�& 67L�9' )�# �('&6�5 ��8�ا8b' إ��, ا�*�3�ع                   
�+�اد ر&8' وg'��8' و�� هkا b.-� &+�'م ا�+A'ه%ة  &'g(7'ر ا�5'�@ ا�+9(�� ا��kي �       

*��[, ���� ا: �����6 ���2@ و���� ه��kا ��B'ء ���� ��B�اب �-��[�7      $����ل إ� ا�.��X و� $ 
    �WD '� �-7�+ا�))            {b'��W�b #�� ��+JP @�-5b � '�� 4آ� )�# آ�kل أه�4 ا��iL�b أن

و��# ��@ $.�5b "":    @�J'�,  آ-J.)� '8@ &+' أEDل ا: �� آ�C '�8�� {�-+P '� 4'ل ا:              
: �iو���}  و�# �@ $.J@ &+�' أE�Dل ا  "،).1)(44(&+' أEDل ا: �iو��} ه@ ا�J'��ون     

و���# ���@ $.��J@ &+��' أE��Dل ا: �iو����} ه��@ ا���G'�+�ن   " ، )2)" (47(ه��@ ا�9'�����ن 
)45) "(3( ,�'5b ل'C @� ،": ن�5-+b � @)آ� إن آ�kا أه4 ا��-�L�) "4.(  

وا�kآ� ه� ا����ن وأه-� �# اT�+)B ���7 و9�N'ن ا�5-�@ وا�(���ى cن &�'�5-@               
   %���'& ��i$ ى��7% ��� د$��} إ�       $�5ف ا���% �# ا��� و&'�(��b و$��8, ا���� ��

�# �<s أc ��b @�'( �Dن ��# ��@ $s�>t أ��D )'�ــــ�ـ@ $*�'ف أن $�43 و$�3ــــــ4            
pا�ف ��� أن $43 &8'*$ ��b �Dأ jt$ @� #و�ـــــ p'+5&((

)2(.  

                                           
  .)و�B/1ا��ر6C (  )<% ا��P+'ن ا��A(�ري ر�'�6 ا�+�'رم �*=�ط &*Eا6D ا�<-<'�J& #77��'م  )1(
�.+% &# )<% ا��J$@ ا�+�7-� �.+% &# )<% ا��J$@ ا�+�7-� أ��-6 ا7��c' وأB�&6 ا�+�7-� ) 2(

)-k& '87$4 ا�.3'رة ا��5&67 وا�(�7�i اcورو&� �� إ���B '7�$�ب ا�W.�اء �5<% ا��'در 
  .164ز&'د$6 ص 
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و���� اn$ ���7gcآ��% ا�+9(��� )-��, ����'م ا�+A'ه��%ة &���B�ب ا�(��Eام أ��JP'م ا:   
  :)%م �*'�9(8'و

  %رB'ت ا�5'�6��7$��' )'����' ���� ا���  
 

  ا)-�����@ &�����iن ا�������9W'ت ~'�6�����7    
 �Dا�وا�(���� E����A5����8' ذو ا��'D '�����  

 
  إ� &��������J% ا����������9_ وا�ذ)��������'ن 

  �'����%د إزار ا�.���Eم وا�+A'ه���%ة  
 

  )���L'ك ���C�b, ��<���� ا�+���['ه%ة    
 

وإ�, هkا أ�'ر ا�[�7 ا�5�6 ��7%ي �.+�% &�# )<�% ا���J$@ ا�+�7-�� &�����                    
: 5b'�, واC {L9�� �GD<�4 ا��9�ت �Xb'�        ��Du ا ((: &5% أن أ��b @b$� ا�A�اب ا��8�9     

و $�ز��C ���#  ) 2(و���# $(�X ا: $�5b":     '�B�*� ��� 4�5A'�,  �&�% ��# ا�+��ت �C'ل     
                4�J� :45 اB %C p��إن ا: &-� أ �>LP �8� :آ4 )-, ا�و�# $( jL).$ � q7P

�('ع : " C���  إ�,   "آ9D 4_ ذا6�2 ا�+�ت     :"5b'�,  ، وCـــــ'ل   )1() 3(�7,ء C%را   
)) N%ق ا�7G5@ وD<�7،)2("���ور ا

)3(.   

أ�' ا�+�Du� �)9 $[�7 إ�, b.-�7 &+�'م ا�(�آ4 )-, ا: �# ذا��} �C�ل ا��[�7            
  6�P+-��� ذا��}   ((�7%ي ُ�.+�z+.�َ #�& %z% &�# أP+�% ا�.<j�7 ا�<-<�'��  و~p��7           ا�5

       @��JP ر%��*� ,��-( وي'L��+آ��[> ا�����'ب وا� �)��77%ا ���+7�b '��87-( ��7%تC أن ,��-(
))ا: 5b'�, أ�iل ا�(��X7 وا�ر�'د إ�, �-�ك ا���% وا�L%ادا�<%اوي و

)4(.  

 و$nآ% ا�+9(� ا��C�ف )�% أوا�� ا: و�.'ر&ـ6 )ـ%و ا: وا��9_ �# ذا�}       
      '�� ��D�' B'ء �� Bـــ�اب �-[�7 �7ــ%ي �.+% ا&# )<% ا��P+'ن &# )+�� ا�(�7

  �WD))  7&ى، أ�gcاب �� ا�t-� '>-Yو X.اب ��#   ر~<6 �� إ$3'ح ا��W87' ا��� #
ا���ل )�%ي وأN%ع &� ر~+�' �Dc> ا��[7='ن و��# آ�'ن ��# أه�EP 4&�� وأذآ��                       
��W��C '��� '��87ت )���� اcو���, ���# ا�+���'ل و���' ���(m &��� &��5%ه' ���# ا��8�c'م ا����ب     

))ا�+(5'ل
)5(.  

                                           
  .3 ـ 2/��رة ا�=ق) 1(
)2(   ���C 5'�, أيb :�b '+Dت و إ�9_ ذا6�2 ا�+D 4ح )# آEPم ا��7'�6 �+# ز�رآ@ $�Bن أ��

��رة �ل [) "185(ا��'ر و أد4g ا�6�A ��% �'ز و �' ا�.7'ة ا�%7D' إ� �('ع ا���ور 
  ]185/)+�ان

   .191�.+% &# )<% ا��J$@ ا�+�7-�  ا�+�TB ا�X&'L ص ) 3(
6D   �.+% &# ا�.+% ا�<-<'�� آ[> ا���'ب وا�+L'وي )# JP@ �*%ر ا�<%اوي �*=�ط &*Eا)4(

 �7+BEDi& ر'WDcا�[�7 ا %+P6 (ا�.'ج أCر�01/�8ا�o(.   
�.+% &# )<% ا��P+'ن ا�(�7�D ر�T ا�.A'ب وآ[> ا���'ب )# b-<7_ ا�+-<_ �� �<�ت ) 5(

 #+S �7+BEDi& ري'WDcا�[�7 ا %+P6 ا�.'ج أDاE*& ط�ا�+.<_ �*= R*& _7>.)ا�
  .)�8o/ 04ا��رA�) 6C+�ع 
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                   jL�P ,�-( 67��Wا���'رات ا�� w�5& _+-��� ��+�Sاب و��Aأ�' أ���'ء ا�
, ����%�'ت ��N��67 �(6���78 ا����9_ �(-���� ا�+��6�iL ا�+=�و6��P ����% $.(��'ج ا�+9(��� إ���

ا�A�اب �� B� ر&'�D �8+' آ'ن ��7 )-, ا��9_ و�# ذا�} �C�ل ا��[�7 ا�+�7-��       
          �7>J7' ا�.'ج �.+% ا���cن ا'=-L-� �� اب�B 6B'>$ا: وإ$�'ك     ((�� د '�D'(أ @-('�

 أن ا�+-��} آ-��� : و���' ا�����W إ� ���# ا: : ���J# : )<��%ا &=')(��� $��J# ���} ر&��'     
          #�� ��7tآ ,�-( ك��ر��5} �� %�C�7' و�� {�-+b � ك�-+� sDأ '+Dإ �)D'(وإ �G9.&
        T��7+B ���� s��Dه@ وأ��ن ���7%ه@ و������J)� � @��7'هD��8@ د$���8@ ود� m-W��)� pد'��>(
         ��Du� ت�4 ا��9>C {L9�� �GD'� �)7(ر #( ولnL� راع � �'�} وآ4 راع {)J-+�

))�&% �} �# ا�+�ت
)1(.  

          '9�N w�5& ,�7 ا�+9(�� إ��]$ %C اب          و��B ��� ء'�B '�� {ت ا���9_ ��# ذا��
و���# أوm��S اcد���6 )-��, إ���A'ء ا����3ورة إ���,       ((�-��[�7 ���7%ي �.+��% &��# أب    

     m7�>C #� �7-( �8@ &+' ه+-( T� @8� ا��'س �tه+' �5'�-6 أآ%Pا�*+'�7_ أ��ان أ
    6��D'7*ا� ���& s+����b #��+� %��5>ر وا��ا����9 ,��-( س�ا����9 s��->B %��Cاء و%��)&�7ة اLا���

Nا�(�8 &8' و #+( 3�p�7اAرت ه'((
)2(.  

و~���7 ذا���} ���# ا����'رات ا����7tJة ا�(��� b.(��'ج إ���, T��>)b وا���(��اء ��b'م       
#77��Wدة ا�'Lم ا�   .و)�8S' )-, آ

 ��;�j
  ا

و�� ا�7gc أ�(m+L ا�L'دة ا�5-+'ء وا�=-<6 ا�39ء Cc�ل s&'� %C ا�7�م           
��' آ�'ن    ا�(W�ف �<� )%$%ة ��8' �' آ'ن ا�w5& �7� j>L ا�+�(L<7# إ���7 و���8'               

              4�J78ا� ��� ��)D'J� #�( 4��'�)أو ا� �P�Nا� pودور ��b%2'4�8 &.��7(�� و�B #(
ا�5'م �©�م وأq-� 4t+$ �D اD[�'�ت ا�[�$65 )-�, و��B ا�+�'�N% وا��'$�'ت �          
)-, و�B ا���'42 وا�c<'ب �k�8ا �+�# ا��اj�B )-�, ��# أو��b )-+�' و�6�D'J أن          

     X2 ا�(� �'&(�، و�A7(�8% ا�L$    ��� T�7+A'ه@ �� آ[> ا�.jA و$5L, �زا�6 ا�5
4��759b دورp ���� و���R ا�+��L-+7# آ��� jL��P ,��-( 4����5C و&'�*��W�ص ا�+9(��#7    
ا��k$# $5(<��ون �-i�A ا���'س إذا E�Pه@ ا�J)� ����c�ن �9D_ ا�+��C �)9)L% ا���(5%ت          

  .)-, اC 6>L�& 4Cc-7-6 �<%أ ا�X$�Y �� �7L ا:

م �C%وة ��B '�+� ��Du'ء             L)-�7 ا� <��$ 'D%7� �� '9(7'ن ��ـ    و��)L�+ا� p "  ل'�C
أP%ه+' إ�D أرا�D أ)g �W+�ا و C'ل ���g إ��D أرا��D أP+�4 ���ق رأ��� E�>gا                  

                                           
  .162ا�+�TB ا�X&'L ص ) 1(
)2 ( 6DاE*& ط�3+7# ا�*+'س �*=b 6�iL� ,-( مJ�'& س'Y67 ا���-.b ي��E+أب ا� #& %+.�

 �7+BEDi& ري'WDcا�[�7 ا %+P6 (ا�.'ج أCر�01/�8ا�o(.  
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، �@ $<%أ �<'��ة &'�A�اب &4 ا�(�4 ا�(6�78 ا��67L9 ا�(� آ'D'           )b")1'آ4 ا�=�7 ���    
C'ل � $5Y '+J7bi'م �bز�D'C إ� Jbi>D+' &(iو$-� C<4 أن $J7bi+' �+' )-+�� "�87' �ـ  

 �Dة ه@ آ'��ون ر&� إ�gc'& @ن &': و ه���n$ � م�C 6-� sآ�b)37 ( s5>bو ا
�-6 ا&�ءي إ&�اه7@ و إ�.'ق و $�5�ب ��' آ�'ن ���' أن �D[�ك &�': ��# ���ء ذ��}              

$' P'N<� ) 38(�# �43 ا: )-�7' و )-, ا��'س و �J# أآ�t ا��'س � $[�Jون     
 ��' 5b<�%ون ��# دو��D إ�     )39(ا�AL# أر&'ب �(C�9�ن �7g أم ا: ا��ا�P% ا���8'ر       

ا�+'ء �+7(+�ه' أD(@ و أ&'ؤآ@ �' أE�Dل ا: &�8' ��# ��-='ن إن ا�.�J@ إ� ا: ا���              
  .)2(  )"40(ال 5b<%وا إ� إ$'p ذ�} ا�%$# ا��7@ و �J# أآ�t ا��'س � $5-+�ن 

                   4�7>C #�� د ه���W��+4 ا��[�وع ��� ا��>C 6�%�� pk8� اب�Aع �� ا��� @�
�=�$X �� ا���7L إ��, ا: 6�N'g ��� ه�kا ا�E��'ن ا��kي                 وTS ا�LD'ن )�% أول ا    

   .آ�tت ��7 ا�+'د$'ت وا�D+_ ا��'س �87' &75%$# )# ا��و7D'P'ت

 وا�k��'& �$%�Aآ� ا�(��$�� )-�, ا��J@ ا�8'4�2 ��# آ(�j ا����ازل �5-+'��2'                     ،هkا
ا�(�ا77b# وأ�b �Dاث �'زال �� �Y ا��7L'ن و��-6 ا�ه+�'ل �.(�'ج ��J[> ا��<�'ر       

 �7�.)& ��(             ��7B�)& @�� ،6$�W�5ا�=<�5'ت ا� T� ,�'+)b 6>7]C 6-P �� �Bا�g6 وإ
ا��5'$6 إ��87' &'�%را��6 وا���(9'دة ���8' وا��(*�اج ا���ا)�% ا�6�78�9 وا�g(�7'رات                 
وا�(�7B.��'ت وا���ا)��% ا�+�'��N%$6 وا����C�ف )���% ����8A8@ ���� ا�9(���ى وا����3'ء  

EAا��2ي و��# 6�8B      و�A� ��� '8-759b'ل ا�%را��'ت ا�+�'رD'���'& 6�D�ن ا���5�S ا�             
أ���gى إ����'ء ا���3�ء )-��, ا�-+��6L ا��و6��7P وا�+�5�$��6 ���87' و�.'و���6 ا���(�<'ط        
    TY'���)ط ا�'���D %��$%.)& 6��78�9ى ا��ا�9(�� T��� 4���'5)67 ���� ا�����N _7$'������5'$�7 و�

  .وg=�ط ا�(�ازي &8�7+'

ء و���'دة   ��Bخ أ�ر ���7�ا�.��3 T��7+B #��� ح'+L��)اري وا��k��)(د ا%��Bو أ
     6>-Yء وAD<'ء و�D #75+)L<8'ء (-, ا��)%م &7# أ$�%$8@ إذ أ(           ��D-+'ء وأ3� 6+2

�b'6 ا: و&�آ+Pور @J7-( مLا�} وا: أ)-@ &+' ه�'�} وا�k�  .�sL أه

  ��]�� ا
�7ا%1 
أP+% أ&' ا���95B ��'Wي ��# �b'ر$� �b�ات أ&.�'ث ��� ا�(��اث �J(<�6 ا��63�8 ا�+��W$6             ـ  

  2009ا��'ه�ة ا�=<65 اcو�, ��6 
� ���95Bي ر��B'ل ���� ا���kاآ�ة ا���[�7 ���7%ي �.+��% &��# ا�+<���وك ا�<��%اوي  أP+��% أ&��' ��N'�ـ�� 

    2009ا��95Aي �b'7P و�p�5 ��[�رات ا�.3'رة ا�EAا�2 ا�=<65 اcو�, ��6 
أP+��% ا�5+��'ري ��bـ�ات ���� ���[�وع ا�(����T ا��L��D�9 &��'�+��ب ����[�رات آ-6��7 ا�داب   ـ�� 

   1988'ء  ا�+��ب ��6 وا�5-�م ا�67D'LD &9'س �=<65 ا��A'ح ا�A%$%ة ا�%ار ا�<37
&�ل �'ر�b آ�(6 ا�[�7C�ن j$�5b وX7-5b �.+% �.+�د و�% وّدادي �=<65 ز$% &# �'&�s            ـ  

  د�[X &%ون b'ر$� 

                                           
  .36/��رة $��>) 1(
  ..40 ـ 37/��رة $��>) 2(
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�75% &# إ&�اهC @7%ورة ر�'�6 ا��(9'ء إ��, )-+�'ء ا��L�دان &�k$4 ���5اج ا��5W�د Pc+�%                 ـ  
��85% ا�%را��'ت    &'&' ا�(+<X7�.b �)J وY'� 6+B�b+6 ا�.�اف و�B�ن ه'D�$�} ���[�رات             

    2000ا���$�67 �=<65 ا�+5'رف ا�A%$%ة ا��&'ط ا�=<65 اcو�, ��6 
 ا���A8ي  14 إ��, ا����ن   9)<% ا�.+�J& %7ي ا��<kة �� b'ر$� b�ات وأ)��8' ��# ا����ن             ـ  

  2005�=<65 دار ا�8%ى )7# �-7-6 ا�EAا�2 ا�=<65 اcو�, ��6
 ��� �b'ر$� ا���5ب وا��A5@ وا�<�&�� و��#        )<% ا��P+'ن &# g-�%ون د$��ان ا�+<(�%أ وا�*<��          ـ  

             6�7D't��7وت ا�=<6�5 ا�& ��J94�7 ��.'ذة دار ا�-g R>S �>آcن ا'=-Lه@ �# ذوي ا��N'(
 6��2001    

  )<% ا��P+'ن ا��A(�ري ر�'�6 ا�+�'رم �*=�ط &*Eا6D ا�<-<'�J& #77��'م ـ 
   1981)<% ا��P+'ن ا�5L%ي  b'ر$� ا�L�دان  Y<65 ه�داس &'ر$_ ��6  ـ 
)<��% ا�E��$E5 ا�<-<��'�� ~�6��7 ا�+�(��W% ا���L'42 �7+��' و��b ���� T��C�ات ���# ا����3'$' وا�+��L'42    ـ��

  �*=�ط &*Eا6D &# )<% ا�J<�7 ا�+='ر�6 
)<% ا�E$E5 ا�+8%اوي ا�A�اه� ا�-�'�� �# �('وى ا�[�7 �7%ي )<% ا��J$@ ا�<-<�'�� �=<6�5   ـ  

    2003دار ه��� ا�EAا�2 ا�=<65 اcو�, ��6 
   .ي 9N.'ت �[�b #� 6C'ر$� أو�> s.b ا�=<T)<% ا�+C %7A%ـ 
ل ا���7D# ا�t'�# )[� وا�('��T )�[� ا�+7د$�7# د$��ان          ـ  g ات�b @7-Cد ��ج إ�ج �.+��

 6�� 67D'tا�2 ا�=<65 ا�EA675 ا��'A)'ت ا��2007ا�+=<   
6-7 �ن &7# ا�+'�S وا�.'�S و�' �8' ��# ا�5-��م وا�+6���5 وا�+����     ـ  >C @�'5-& ي'& %+.�

   .2004=<65 دار ه��6 ا�EAا�2  ا�=<65 اcو�, ��6 �
م )-�, ��3�b 6�iL+7# ا�*+�'س �*=��ط               ـ  J�'�& س'�Y6�7 ا���-.b ي���E+أب ا� #�& %+.�

   E*&�7+BEDiا6D ا�.'ج أP+% ا�[�7 اWDc'ري &
وي ا���ازل  �*=�ط &*Eا6D &# )<% ا�J<�7 ا�+='ر�6ـBEا�5'�@ ا� #& %+.�   
ا�(�7��D أB�&�6 �.���6 ا�����ل �k8&�6 ا�W�9�ل �*=��ط Egا6�D                �.+% &# )<�% ا��P+�'ن       ـ  

��'b ��&  
�.+�% &�# )<��% ا��P+�'ن ا�(�7��D ر���T ا�.�A'ب وآ�[> ا����'ب )��# b-<�7_ ا�+-�<_ ����          ـ�  

                �7+BEDi�& ري'W�Dcا��[�7 ا %�+P6 ا�.�'ج أ�DاE*& ط�ا�+.<_ �*=� R*& _7>.)ت ا��>�
  .A� #+S+�ع

م ���� أg<��'ر ا�+����ب &��5% ا����م �*=���ط    �.+��% &��# )<��% ا����J& @$���Jاوي درة ا��Cc  ـ��
   .&*Eا6D ا�[�7 �.+% &'ي &-5'�@ أو�>

م ���� أg<��'ر ا�+����ب &��5% ا����م �*=���ط     ـ�� ��Ccاوي درة ا���J& @$���Jا� %��>( #��& %��+.�
   .&*Eا6D &# )<% ا�J<�7 ا�+='ر�6

 ا�+�7-��  �.+% &# )<% ا��J$@ ا�+�7-� �.+% &# )<% ا��J$@ ا�+�7-� أ��-6 ا7��c' وأB�&�6        ـ  
)-k& '87$4 ا�.3'رة ا��5&67 وا�(�7�i اcورو&� �� إ����B '7�$�ب ا��W.�اء �5<�% ا���'در          

  .ز&'د6$
�.+% &# )��� ا�<%اوي 4�D ا��واة )+# أ&%ع W�C�ر �b�ات �*=��ط &*Eا6�D أ&�' ��7%ي             ـ  

  .�95Bي &�دة
 �.+��% &��# ا�.+��% ا�<-<��'�� آ��[> ا�����'ب وا�+��L'وي )��# ��JP@ �*��%ر ا�<��%اوي �*=���ط     ـ��

  �7+BEDi& ر'WDcا�[�7 ا %+P6 ا�.'ج أDاE*&  
   2007�.+% ا�P m�'W�67b إb @7-C�ات واcزواد دار ا�J('ب ا��5&� ا�=<65 اcو�, ��6 ـ 
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�.+% )<% ا�E$E5 ��7% )+�� آ(�'ب C=�> ا�Eه��ات ��# أg<�'ر )-+�'ء �b�ات �=<6�5 دار              ـ  
 6�� 67D'tا�2 ا�=<65 ا�EA6 ا���2002ه     

�ي 7LD@ ا��9.'ت �# أg<�'ر �b�ات و��# &�8' ��# ا��W'�.7# وا�5-+�'ء                  ���ي أP+% ا�='ه  ـ  
 T>=ا� s.b ي )<% ا: ا�='ه�ي��� X7-5bو X7�.b ت'�tا�  

���ي أP+% ا�='ه�ي 7LD@ ا��9.'ت �� ذآ� B�اjD �# أg<'ر b�ات و�# د��# ��87' ��#     ـ  
 �<-<'�� آ��'م  اcو�7'ء وا�W'�.7# وا�5'�-7# ا��t'ت  �*=�ط &*Eا6D ا�[�7 )<% ا: ا

�s9 اGDc'ر إ�, �' وT�C ��# ا��j�8 وا�(*�$�j وا��%�'ر &��$�6         ،   ���ي ا�(8'�� ~7('وي   ـ
ل ا����(5+'ر  )��Pرات ، أدرار إ&��'ن ا�]����ANEP ،   6��-7+Aن ا��6 �-���9��t$%.ا�+=<6��5 ا�

  .2006ا�=<65 اcو�, ��6 
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�>ازل آ�� (� ;>ات �E>د
  ا
C\ا]7�� ا

�!�/ د ����( :�	H
 اA� �H&  
�� �1&'� ا
C\ا]7، آ	�� ا
'	>م ا^[?&

 التدافع يف مهمة قضية اجلزائرية توات منطقة يف لليهود العارض دوالوج ةألمس تعترب
 ذلـك  يف مـا  بكل املوحدين بعد ما فترة يف اتمع حيياه كان الذي االجتماعي و الفكري
  .اجلزائري الثقايف التاريخ لصريورة رامسة سياسية وفقهية دالالت من التدافع

 الـذي  التواجد ذلك زحزحة يف املبادرة تلك صاحب غيليامل الكرمي عبد بن حممد يعد كما
 غيليامل سعى حيث،  بعيدة أماد من سالمإلا على أهله صفقأ جمتمع يف القوى ميزان خلخلة إىل حنا

، بـالواقع  عاملرجل   من واقع تغيري إىل تمرا  واليت زمانه يف هو هتلغرب املماثلة  الغريبة املبادرة بتلك
ـ الوار الواحـات  حيث مسامل مسلم جنوب يف حاكم ملك من ليس و ،عامل فرد من  النخيـل  و ةف

  .وآوى إليها املذهب املالكي الرشيد،  اخلامتةالديانة ظللتها اليت الباسقة
 ،الـصحراوية  الرمـال  يف الواقع دراسة خالل من ةضيالق أنستقر املقتصدة الورقة هذه يف

 الـسياسية  و لعلميةا واملواقف للفتاوى الصدى سمعت و الرجع تتبع و ،املغيلية املبادرة اماستله كذاو
 الـشرعية  بالنصوص ذلك عالئق و ،توات يهود كنائس هدم موضوع يف تراكمت و تراكبت اليت

  .الذمة أهل بأحكام املتعلق الفقهي الدرس يف ذلك آثارو، املالكية الفقهية والتطبيقات األصيلة
  للقضية الزمكاين إلطارأوال ـ ا
 هذا،  الكبرية للجزائر الغريب اجلنوب يف صحراوي مثلث من جزء هي توات منطقة

  وترقأو ،متيمون دائرة( قورارةمناطق   من كال يضم،  فكريا و بيئيا و ثقافيا املتجانس املثلث
  .)1()قبليأ ،ولفأ، صاحل عني (تيديكلتوأخريا منطقة ، )رقان ودرارأ (توات و،)قصورمهاو

 الغريب العرق خلف الواسعة السهول واهلضاب واملتواصلة الواحاتمن  جمموعة وهي
 بعـد  والزنوج   العرب من م حلق من و الرببر بأجناس بعيدة آماد منذ مأهولة وهي،  الكبري
  .امليالدي السابع القرن يف اإلسالمي الفتح

 من بشيء ومتتعت  بةاملتعاق اإلسالمية السلطة ظل يف أحواهلا تقلبت و املنطقة عاشت
 بعـدها  حبكـم  وذلـك    )املوحدين،  املرابطني( السلط تلك مراكز عن ة اإلدارية االستقاللي

                                           
  6، ص1997إb @7-C�ات، ا�EAا�2، د$�ان ا�+=<�)'ت ا�A'�675، : ��ج �.+�د ��ج) 1(
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 ال واألوىل الفتوح كتب يف جند ال حيث بدعا األمر وليس، إليها الوصول صعوبة و،اجلغرايف
 اعيـة طو أهلـها  سلمأ إمنا و ،)1(املنطقة تئوط اإلسالمي الفتح جيوش نأب يفيد ما التاريخ
 كبرية كانت احلضارية العالئق و الروحي طاالرتبا لكن و ،الشمال يف جوارهم يف من بإسالم
  .الشمال حواضر مع جدا

 مـن  كال فيها السلطة يتقاسم حيث ،مستقال إداريا وضعا التواتية الواحات عاشت
ـ  توجيـه  يف الصدارة احتلوا الذين القضاة الفقهاء و القصور ومقدمي القبائل شيوخ  اةاحلي
  .  واحدة مركزية سلطة غياب من بتأثري للواحات املعيشية والفكرية

ـ  اهلجـري  التاسع القرن من األخري املنتصف فهو للموضوع ماينالز اإلطار أما  ـ
  هـي  و املوحـدين  ورثـت  اليت الثالث السلط ايار بداية حيث ـ ميالدي عشر اخلامس

ـ امل والبدايات .املغرب يف ينيونرامل و ،اجلزائر يف الزيانيونو،  تونس يف احلفصيون  يف ليةصف
  .)2()م1492( سنة غرناطة سقوط عقب املغرب بدول الربتغالية وسبانيةإلا التحرشات
 لألوضاع مشني تدهور اخلارجي واالنقضاض السياسي ضعضعالت هذا صاحب لقد
ـ  للمورسيكني الكبرية اهلجرة تزايد مع خاصة للسكان االجتماعية  يهـود ال وسلمنيمن امل
 الـيت  التنـصري  مراسيم و التفتيش مبحاكم املرتبطة سبانيةاإل اإلجراءات عسف من الفارين
 االسـترداد  حـروب  انتهاء عقب اسبانيإ لسكان الدينية الوحدة حتقيق بغية عليهم سلطت
 قرطبـة  بـسقوط  توسـطت  و )م1086/هـ478 (طليطلة سقوط مع بدأت اليت الطويلة

ـ 897 (غرناطـة  بسقوط انتهتو ،)م1236/هـ633(  وهـران  احـتالل  مث)م1492/ـه
  .)3(متوالية قرون ثالثة فاقت ملدة) م1509(سنة

 الغـرب  بلـدان  علـى  واقتـصادية  سياسية تغريات إىل دفعت األحداث هذه كل
 املنـاحي  كل يف متأخر آخر طور إىل األفق عايل حضاري طور من  خرجت اليت اإلسالمي

                                           
)1 ( �>(  ���7Aا� #+Pا��2 ا��5'م، ط   : % ا���EAر$� ا�'�b7    ،6��75�'A)�'ت ا��ان ا�+=<�ا��2، د$�EAا� ،
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 متناقـضاته  حـوى  طور وهو .)1(املوحدين بعد ام بعصر نيب بن مالك احلضارة فقيه مساه
 الذي التارخيي نكماشاال و احلضارية للتبعية جديدا اباب وفتح،  ساكنيهمت و هسلط بني الكاملة

احلديث باالستعمار جتو. 

  النازلة إبان لتوات العامة األوضاع ثانيا ـ

 ـا  اليهـود  مـن  قليلة جمموعات بتواجد املتعلقة النازلة إبان توات منطقة تكن مل
 كذا و ،ا مركزية سلطة غياب حيث من إال عموما اإلسالمي املغرب أوضاع عن منفصلة
  .)2(تلمسان يف الزيانية الدولة أي، الشمال بسلطة اإلدارية العالئق انتفاء

 تتبـع  ومن،  النازلة فتاوى حتليل من سيبدو كما قوية كانت الثقافية الروابط أن إال
 ومرشـدين  معلمـني  اجلزائريـة  الديار يف يسيحون كانوا الذين ماءللعل العلمية الرحالت
  .العام للمجموع

من  القوافل بتجارة انتظمت اليت االقتصادية احلركة يف العالئق تلك تتجلى وكذلك
و غـا  يف اإلفريقيـة   وتواصلت باألعماق  وفاس وتلمسان ووهران كاجلزائر الشمال مدن

  .)3(اومتبكتو يف مايل وسلطنة كانو بنجريي

 مـا  وهـو  .)4(والتمور لوداجلو امللح و والعبيد الذهب جتارة يف التبادلنشط   حيث
 االقتـصادية  الدعة و املايل اءخالر من شيئا السيارة القوافل طريق يف الواقعة للواحات جلب
 الـيت  التواتية الواحات حبر يف املومسية والزراعات النخيل من الزراعية الوفرة عضدا اليت
 .واحة  ومخسنيةثالمثائ ىعل تزيد

 اهلجـرة  مـن  بضغط نهإ حيث،  بتوات لليهود الظريف التواجد كان الفترة هذه يف
 ،الواحـات  تلـك  إىل اليهـود  من جمموعات تتسلل الغرب مدن على اسبانيا من املكثفة

                                           
)1 (�>D #& {�'� :ط ،��  .47ص.1992، &�7وت، دار ا�J]�1�J9-6 اJ�c'ر �� ا�5'�@ ا��
)2 ( �Bا�%را �D'$ز�)�'ت         : &�ان ا�+=<�ا��2، د$�EA67، ا�D'$Eاد ا��دو�6 &�� )<% ا� �� @J.م ا�'GD

 ،675�'A213ص1993ا�.  
رو&��� ���� إ��$���7' ا���&6��7، ا�EAا���2،    ا�.��3'رة ا��5&6��7 وا�(���7�i اcو  : )<��% ا����'در ز&'د6��$  ) 3(
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 املالية الراحة من و ،أوىل جهة من السلطة لهل من مستفيدة فيها قدم موطأ إجياد حاولتو
  .أخرى جهة من القوافل ةلتجار

 للواحات املالية املقدرات على السيطرة إىل قدما م دفع مرحيا ماليا وضعا هلم أهي ما هو و
 هويـة  إبراز إىل عالتطلّ و ،الذمة عقد مغارم نم لالتحلّ و ،احمللية التناقضات على اللعب طريق عن
 اليهـود  تواجد من حلدالرامي إىل ا   هوعمبشر السري إىل دفعته و ،املغيلياإلمام   أزعجت خمالفة دينية
  .ايته إىل

 بعـض  علـى  الوقوف دون اليهود نازلة يف املغيلي مشروع أهداف متفه ميكننا ال
 اسـبانيا  من لليهود املكثفة اهلجرة خلفتها اليت االجتماعية و االقتصادية و السياسية التغريات

  .اإلسالمي املغرب دول إىل
، اهلجرة لتلك السليب التأثري عن شيئا الفقهاء و رحالةال و املؤرخني كتب لنا رصدت

 املـؤثرة  الدوائر مع عالقام نسج إىل دوما سعوا وعرقية دينية أقلية كوم وحبكم فاليهود
 يف جنمهـم  سعد وقد،  مصاحلهم و تواجدهم على للحفاظ التجار كبار و األعيان و كاحلكام
ـ ،  )1(التنفيذيـة  اصباملن إىل منهم البعض وصل حيث البالطات من كثري يف يـذكر  افمم 

 مقاليـد  علـى  لليهود السافرة اإلدارية السيطرة هو نييناملري دولة لسقوط املهمة األسباب
 ،هـارون  يسمى يهوديا سعيد أيب بن احلق عبد للسلطان األول الوزير كان حيث،  احلكم

 كوسامل عمج دوائر يف آخرون متنفذون نشط كما و ،هارون هو آخر يهودي فاس حاكمو
 بقيـادة  جديدة سلطة حمله أحلتو،  القائم بالنظام ذهبت ثورة إىل قاد ما هو و ،الضرائبو

ـ 869 سـنة  نيالوطاسي أسرة أسس الذي اإلدريسي عمران بن حممد الشرفاء مقدم  ـ  هـ
  .)2(م1465

 الـدوائر  يف اليهـود  بعض عمل حيث الزياين البالط يف كان األمر هذا من قريب
 هلـم  احلكام لسماح املفيدة املغربية والنوازل اآلثار بعض من ذلك تجالءاس ميكن و ،املالية
 يف الـسقيم  الوضع بذلك ضامعر الشعراء حدأ قال حىت،  الضرائب حتصيل و األموال جبباية

  : بقوله عنها اهلجرة مفضال تلمسان

                                           
)1 (�bا�د آ�5L� :ط ،��  .198، ص2009، ا�EAا�2، دار ه��6، 2ا�87�د �� ا�+��ب ا��
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  ـانحبال تليق ال رضأ تـلمسان
  

ـ  يف نسأل اهللا لطف ولكن   االقـض

  يـسوسها  رضاأ املرء حيب وكيف 
  

ـهود    )1(يرتضـى ليس ومن ـجارف و ي

حيث جند يف ثنايا النوازل مـا       ،  ومل تسلم النواحي األخالقية من ذلك التأثري السليب        
  .يفيد مشاركة اليهود يف الترويج للخمر واملوبقات والتعامل بالربا والنقود املغشوشة

زان  ليـون اإلفريقـي      ويف شهادته على عصره يفيدنا الرحالة حممد بن احلسن الو         
بأن اليهود نقلوا داء الزهري من اسبانيا إىل مدن املغرب بسبب تعاطيهم للبغـاء              ) م1550(

  .هم ونساؤهم
لكن عنـدما طـرد الـدوق       ،  ومل يذكر حىت امسه   ،  وهذا الداء مل يشاهد قط    ((: قال

فيهـا هـذا    فظهر  ،  فريديناد ملك األسبان اليهود من بالده جاء كثري منهم إىل بالد الرببر           
وهكـذا انتـشر    ،  وكان لعدد من أشقياء املغاربة اتصال جنسي بنساء هؤالء اليهود         ،  الداء

  .)2())قليال قليال يف ظرف عشر سنوات حىت مل تعد تسلم منه أية أسرة
كما يفيدنا املغيلي يف توصيفه لوضع اليهود يف توات بأم كانوا يستغلون مهـارم              

 واالستعالء األديب على جريام املـسلمني بالتحلـل مـن           االقتصادية يف تكوين الثروات   
فصل يف ما عليه    ((: فقال يف ديباجة الفصل الثالث    . االلتزامات املالية املترتبة عن عقد الذمة     

يهود هذا الزمان يف أكثر األوطان من اجلرأة والطغيان والتمرد على األحكام الشرعية بتولية 
ليهود املذكورون كيهود توات وتيجوارين وتافياللـت       فا،  أرباب الشوكة وخدمة السلطان   

 ةودرعة وكثري من األوطان بإفريقية وتلمسان قد حلت دماؤهم وأمواهلم ونساؤهم وال ذم            
  .)3())....هلم

هذه الوضعية السلبية والتأثري األخالقي املشني والنفوذ املايل املتنامي هو الذي دفع باملغيلي إىل              
  .فمن هو املغيلي؟، ليهود من تواتإمتام شروعه يف إجالء ا

   ترمجة املغيلي ثالثا ـ
                                           

��%���W�� 6<'ح اcرواح �-+�7-���، ا�EAا���2، ا��[�آ6 ا��6��7�Y �-���[� وا�(�ز$��T،   : را&�& m���D'ر ) 1(
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 يف هذه املعركة الفقهية والسياسية الـيت تداولتـها   ةإن املغيلي هو قطب الرحى وحجر الزاوي  
وتبارت فيها الفتاوى بني مؤيد ملوقفـه ومتوقـف         ،  أرجاء املغرب اإلسالمي يف القرن التاسع اهلجري      

آلراء فال بد لنا أن نقف عند التعريف به وبآثاره ومواقفه الـسياسية             وقبل أن نتدارس هذه ا    . وخمالف
  .ورؤاه اإلصالحية

ولد بتلمـسان   ،  )1(هو اإلمام حمي الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين            
وا أخذ العلـوم النقليـة والعقليـة     ـ  اخلامس عشر ميالدي ـ  يف مطلع القرن التاسع اهلجري

  .ولة يف مدارس تلمسان العتيقةاملتدا
وسافر إىل اجلزائـر حيـث      ). هـ855ت(حيث أخذ العلم عن الشيخ حيي بن يدر         

وأخذ ، وبرع يف علوم اللغة واملنطق والعقيدة) هـ875ت(تتلمذ للشيخ عبد الرمحان الثعاليب
ائـد  ويف العق ،   مالكيا عوكان يف الفرو  ،  )2(وارتاض يف جباية على يد أيب العباس الوغيلسي       

كما ذكر بأنه كان سالكا على منهاج الطريقة القادرية املنتسبة للشيخ عبد القادر             ،  أشعريا
  .يف التصوف) هـ561ت(اجليالين

 أدرار احلالية ـ  انتقل يف أواخر القرن التاسع إىل الصحراء اجلزائرية حبواضر توات
صيته يف قضية يهـود  وذاع  ،  حيث درس العلوم املتداولة   ،  وهنالك برزت إمامته العلمية   ـ  

مث كانت رحلته الشهرية    ،  وسافر إىل فاس وحواضر املغرب    ،  توات وهدم بيعهم وكنائسهم   
  ـ  مشـال نيجرييـا   ـ  حيث تنقل بني ممالك كانو، إىل املمالك اإلسالمية يف غرب إفريقيا

حيث عمل مستشارا يف  ـ  مايلـ   مث عاد إىل بالد التكرور)3(وألف رسالة إرشادية مللكها
وألف رسالة لـه يف الـسياسة    ـ  ملك سنغاي ـ  )م1529 ـ  1493( بالط األسقيا حممد

مث عاد إىل توات بعد مقتل ولـده  ، ومكث بتمبكوتو  معلما ومرشدا ومصلحا،  )4(الشرعية
  ).هـ909(وهنالك تويف سنة، عبد اجلبار على يد اليهود
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)2 (��7Aا� #+Pا�2 ا�5'م، ج: )<% ا��EAر$� ا�'b371ص.  
)3 (�)J>�)6 ا�%$�67، 1آ9'$6 ا�+.('ج، ط: ا��'�t6 ا�>)J� ،�W� ،2004218.3ص2، ج  
  1974ا�[�آ6 ا��67�Y �-�[� وا�(�ز$T، أ��-6 ا7��c' وأB�&6 ا�+�7-�، ا�EAا�2، : ا�+�7-�) 4(



 ـ366ـ ـ 

، والعاقـب األصـنمي    ،تتلمذ له كثريون منهم يف السودان الغريب الفقيه أيدا أمحد         
كما كانت لـه مراسـالت ومنـاظرات مـع اجلـالل            ،  وحممد بن عبد اجلبار الفجيجي    

  .)1(يف شرعية وأمهية علم املنطق) هـ911(السيوطي
: فقال عنه ابن مرمي بأنـه     ،  وصفه مترمجوه ومعاصروه بالقوة العلمية واملكانة األدبية      

  .))ة السين احلرب أحد أذكياء العاملخامتة احملققني العالمة احملقق الفهامة القدو((
القائم مبا اندرس يف فاسد الزمـان مـن         ((: بأنه) هـ895(ووصفه اإلمام السنوسي  

فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر اليت القيام ا السيما يف هذا الوقت علـم علـى                 
  .)2())االتسام بالذكورة العلمية والغرية اإلسالمية وعمارة القلب بشرف اإلميان
ارحتل يف بالد توات  ومما يدل على هذه الشخصية القوية تأثريه القوي حيثما حل أو

كما يتبني من تتبع املشروع اإلصالحي للمغيلي يف نازلـة يهـود            . أو التكرور أو نيجرييا   
  .توات

  : منها.خلف املغيلي آثار متعددة يف خمتلف العلوم الشرعية: مؤلفاته
  .م التفسريالبدر املنري يف علو ـ 1
وصل به إىل القـسم  ، مغين النبيل: مساه ـ  مل يتمه ـ  شرح على خمتصر خليل ـ  2

  .وحاشية عليه تسمى اإلكليل، بني الزوجات
  .إيضاح السبيل يف بيوع أجال اخلليل ـ 3
  .شرح بيوع اآلجال البن احلاجب املالكي ـ 4
  .تأليف يف املنهيات ـ 5
   ـ مع شرح له ـ ةخمتصر تلخيص املفتاح يف البالغ ـ 6
  .مفتاح النظر يف علم احلديث على التقريب للنووي ـ 7
  .شرح مجل اخلوجني يف املنطق ـ 8
وذكر ابن مـرمي أن  . منح الوهاب وهو منظومة يف املنطق عليها ثالثة شروح ـ  9

  .والده شرحها
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  تنبيه الغافلني عن منكر امللبسني بدعوى مقامات العارفني ـ 10
  .ملختصرشرح خطبة ا ـ 11
  .مقدمة يف العربية ـ 12
   ـ يف نازلة يهود توات ـ مصباح األرواح يف أصول الفالح ـ 13
  .فهرست املرويات ـ 14
  .أسئلة األسقيا وأجوبة املغيلي ـ 15
  .النيب صلى اهللا عليه و سلم جمموع شعري يف مدح  ـ 16
  .السالطني وتاج الدين فيما جيب على امللوك ـ 17
  .)1(  النيب صلى اهللا عليه و سلمي يف مدحجمموع شعر ـ 18

   اليهود ومقتضيات عهد الذمة رابعا ـ

  ال تعد نازلة يهود توات باجلزائر سابقة يف الفقه اإلسالمي حيث حتفل كتب الفقه              
واألحكام والفتاوى والنوازل وااميع ومصنفات السياسة الشرعية بقضية استحداث املعابد 

  .والكنائس والصوامع وبيوت النار يف األمصار اإلسالميةغري اإلسالمية كالبيع 
وميكن بنا أن نعود إىل تأصيل املشكلة من نصوص القرآن الضامنة حلرية العقيدة لغري 

وتأجيل اجلزاء ليوم ، واليت تقر حبق االختالف يف الدين يف هذه الدنيا، احملادين واحملاربني
من يف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكره  ربك ال من و لو شاء﴿"تعاىل ككما يف قوله  )2(الدين

ولو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمن صوامع و بيع ﴿" ﴾)99(الناس حىت يكونوا مؤمنني 
ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد ﴿" ،)3("﴾فيها اسم اهللا كثريا   يذكرمسجد و صلوات و 

  .)4("﴾من الغي 
     ة اليت محلت نفس املضامني األخالقيـة جتـاه      واألمر نفسه يسري على نصوص السن

ومل يتخندقوا يف صـفوف املتربـصني       ،  املخالفني يف الدين ممن مل ينصبوا العداوة للمسلمني       
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حيث حتفل األحاديث الصحيحة النظرية والتطبيقية بالوفاء ألهـل الذمـة           ،  بالدين واألمة 
وكفالة أحـواهلم الشخـصية     ،  وعن حرمام ،  والدفاع عنهم ،  والعناية م ومحاية جوارهم   

وأعفتهم مـن الزكـاة     ،  كما ضمنت هلم حرية اعتقادهم وعبادم     ،  وإثبات أهليتهم املالية  
، ويف مقابل ذلك أوجبت عليهم ضريبة مالية هي اجلزية اليت يؤدوـا           ،  واخلدمة العسكرية 

 األطفـال &وهي ضريبة مفروضة على القادرين يعفى منها العاجزون والشيوخ والنساء و          
  .)1(واملنقطعون للعبادة من الرهبان

 الذين ال يؤمنون باهللا و ال باليوم     ﴿قتلوا:"تعاىل  وهذه اجلزية منصوص عليها يف قوله       
اآلخر و ال حيرمون ما حرم اهللا و رسوله و ال يدينون دين احلق من الذين أوتـوا الكتـاب       

  .)2( "﴾)29( صغرون د وهم حىت يعطوا اجلزية عن ي
والصغار هو التسليم وإلقـاء  ،  االلتزام بنظام الدولة اليت حييون يف كنفها    فهي عالمة على  

أوإنقاص ،  أو اإلذالل ،  فهي ال حتمل معىن اإلكراه    ،  السالح واخلضوع لقوانني الدولة اإلسالمية    
،  وتطبيقات خلفائه الراشدين   النيب صلى اهللا عليه و سلم        ويؤيد ذلك سنة     )3(الكرامة اإلنسانية 
  .ه يف فتوح البلدانوسرية أصحاب

  : فمن النصوص القولية يف السنة ما يأيت
أَلَا من ظَلَم معاِهدا أَو انتقَصه أَو كَلَّفَه فَوق طَاقَِتـِه أَو      «: قوله عليه الصالة والسالم   

  .)4(»أَخذَ ِمنه شيئًا ِبغيِر ِطيِب نفٍْس فَأَنا حِجيجه يوم الِْقيامِة
من قَتلَ معاهدا لَم يِرح راِئحةَ الْجنـِة وِإنَّ ِرحيهـا           «: قوله صلى اهللا عليه و سلم       و

  .)5(»توجد ِمن مِسريِة أَربِعني عاما
   ومن النصوص العملية يف سرية النيب عليه الصالة والسالم

ـ  صرة واألسوة باملسلمني ما عقد املدينة الذي ضمن لليهود حقوقهم وجعل هلم الن أوال 
كمـا  ،   هلم بعهودهم حىت نقضوها هم تباعا      النيب صلى اهللا عليه و سلم       وقد وىف   . داموا معهم 
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وبين قريظة يف السنة    ،  وبين النظري يف السنة الرابعة    ،  حصل مع بين قينقاع يف السنة الثانية للهجرة       
  .)1(اخلامسة عقب غزوة األحزاب

ـ   ليهود خيرب بعدما أخضعهم حلكمه وأقرهم يف عليه و سلم معاملته صلى اهللا  ثانيا 
ونفس األمر سرى على يهود فدك وتيمـاء ووادي         ،  أرضهم يعملون فيها باخلراج للدولة    

 .)2(القرى

ـ    ألهل جنران النصارى الذين دخلوا يف عقـد  عهده صلى اهللا عليه و سلم  ثالثا 
ومما جاء  ،   أمواهلم وأعراضهم ومعابدهم   ففرض عليهم اجلزية وأمنهم على    ،  الدولة اإلسالمية 
ـ ى أَ لَ ع  اهللاِ وِلس ر يِب الن ٍدمح م ةُمِذ و  اهللاِ اروا جِ هِتياِشح و انَرجنِلو«: يف ذلك العهد   مِهاِلوم 

أَوِهِسفُنم ِهِتلَِّم وم ِهِباِئغَ وم و ِهِداِهشم و ِشعِهِتريم ِب وِهِعيالَ.م ي غيأُ ر قُسمِ ف ـ  أُ ن ِفقُسِهِتي  ،الَو 
اِهرِمب نره اِنبِهِتي ،ِمٍناِه كَالَو كَن هِهِتان ،الَوونَ حيشرالَ و3( »...ونَ يعشر(.  

مثل عهـد  ، وميكن أن ندرج يف السنة العملية عهود الصحابة ألهل البلدان املفتوحة 
، عمر بن اخلطـاب ألهـل بيـت املقـدس         وعهد  ،  خالد بن الوليد ألهل احلرية بالعراق     

  .)4(وغريها
، وهي عهود حكمت العالقة بني املسلمني وغريهم يف قضاياهم العبادية والقضائية والسياسية
وإن طرأ عليها بعض االختالل يف أحايني كثرية فمرد ذلك  إىل العامل اخلارجي بسبب اسـتقواء                 

والـدويالت  ،  سالم كالبيزنطيني يف املـشرق    بعض األقليات بالسلط اخلارجية املتربصة بدولة اإل      
  .)5(وأخريا جبموع الصليبيني اليت اجتاحت الشام يف القرن اخلامس اهلجري، اإلسبانية يف األندلس

حيث ضمن املسلمون   ،  ونفس األمر من العالقة احلسنة سري يف بالد األندلس واملغرب         
ال أن املالحـظ أن اـاميع املالكيـة         إ،  ألهل الذمة يهودا أو نصارى حقوقهم الدينية واملدنية       

وكتب الظاهرية يف عمومها كانت متشددة يف بعض أنواع املعامالت          ) شروح،  كتب،  مدونات(
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ووفـرة  ،  ورمبا يعود ذلك إىل االنسجام املذهيب يف بـالد املغـرب          ،  وصور احلياة ألهل الذمة   
شرق الذي كـان ميـوج      حيث اإلسالم هو دين األغلبية من السكان على خالف امل         ،  املسلمني

  . بتجمعات عقدية مغايرة كاألقباط والصابئة واملوارنة والكلدان واوس
ومن جهة أخرى فإن مسة ذلك التشدد تعود إىل بعض السوابق املشينة ملتصريف أهل              

وهو ما جعل الفتوى الفقهية     ،  )1(الذمة يف األندلس خاصة إبان حروب االسترداد اإلسبانية       
  .بة لسلوكات املخالفنيتنظر بعني الري

، ومن ذلك أن املرابطني نقلوا بعض النصارى من األندلس إىل بالد العدوة املغربيـة             
، فسئل الفقيه الشهيد ابن احلاج عن طلبهم بناء الكنائس أو بيع يف موضـع اسـتقرارهم               

وذلك يقتضي ثبوم على  ما سلف هلـم         ،  إن هؤالء النصارى وصفوا باملعاهدين    ((: فأجاب
والوفاء هلم واجب مباح لكل طائفة منهم بناء بيعة واحدة إلقامة           ،  العهد والعقد والذمة  من  

  .)2())ومينعون من ضرب النواقيس، شريعتهم
، تعترب هذه النازلة مقدمة حلادثة يهود توات اليت حصلت يف القرن التاسع اهلجـري             

 املـسلمني   وجـري ) م1492(اخلامس عشر ميالدي إبان سقوط آخر مدن األندلس سنة          
مما جعل أعداد اليهود تتكـاثر      . واليهود على السواء بعد صدور مراسيم التنصري القسري       

حيث وجد اليهود ، وتضغط بشدة على مدن املغرب واجلزائر ومنها إىل األعماق الصحراوية
 الطفرة االقتصادية لتجارة القوافل فرصة إلبراز ذام الدينية ببناء بيع          و يف الفراغ السياسي  
وكان للمغيلي قصب السبق    .  فوقع اخلالف فيها بني فقهاء ذلك الزمان       ،  جديدة يف توات  

يف إثارة القضية وبعثها من جديد عن طريق استكتاب فقهاء املالكية يف احلواضر املغربية يف               
وميكننا أن منـايز الفتـاوى الـواردة        . إشكالية بناء واستحداث الكنائس يف بالد مسلمة      

ية بناء على حتديد حمل الرتاع وتوصيف النازلة إىل اجتـاهني اثـنني أوهلمـا               واملواقف العلم 
  : وذلك بناء على اآليت. معارض للمغيلي والثاين موافق له

   الكنائس هلدم املانعة العلمية واملواقف الفتاوى خامسا ـ
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 بـن  اهللا عبد حممد أبو توات قاضي املغيلي معاصر من كال العلمي املوقف هذا جيمع
 بـن  محـد أ العبـاس  أبـو  فتيهـا وم تلمـسان  عـامل  وكذا )هـ927(عصنوينال بكر أيب

 بـن  الربكات أبو تلمسان وفقيها )هـ894(الرصاع اإلمام تونس ومفيت )هـ900(زكري
  .)1(سبع بن الرمحن وعبد)هـ910( الغماري حيىي أيب

 منع يف للمغيلي معارضا كتبه فيما وينصنالع وتوصيف تقرير على املوقف هذا ومدار
 الفقهـي  العلمي املوقف هذا ركائز جنمل أن وميكننا،  توات يف املستحدثة اليهود بيع هدم
  : يأيت فيما

   املالكي املذهب يف اخلالف تقرير ـ أ
  : وهي، أصناف ثالثة إىل سالميةاإل األراضي املالكيةالسادة  يقسم
ـ ،  وعمارة وإحياء وتأسيسا بناء بأنفسهم املسلمون اختطه ما: األول  البـصرة  لمث

 ألا،  وبيعهم لكنائسهم الذمة أهل استحداث منعهو   الغالب والرأي،  والفسطاط والكوفة
  .خالصة إسالم أرض

 إال،  أيضا فيها الكنائس إحداث منع إىل املذهب وينحو،  عنوة املفتوحة البالد: الثانية
ـ  يف )هـ191(القاسم ابن عن ذلك يف اخلالف نقل )هـ478(ميخاللاإلمام   أن  إذا وازهج
  .)2(احلاكم اإلمام أذن

 والتجديـد  والبناء فيها اإلحداث جيوز وهذه،  أهلها عليها  صوحل اليت البالد: الثالثة
  . )3(أصحاا مع املوقعة الصلح عقود حسب

 أن الذمـة  ألهل هل مالكا لتأس((:  يف كتاب اجلعل واإلجارة    املدونة يف ورد حيث
ـ  ما ماأو،  أعطوه شيء هلم يكون أن إال،  ال: الفق .اإلسالم بالد يف الكنائس يتخذوا  كنس

 والكوفـة  والبـصرة  الفسطاط مثل اختطوها اليت مدائنهم وكانت افتتاحهم عند املسلمون
 .هلم ىففيو أعطوه شيء هلم يكون أن إال هلم فليس الشام ممالك من ذلك أشبه وما فريقيةإو
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 عهـد  هلم يكون أن إال كنيسة سالماإل بالد يف يتخذوا أن من مينعوا أن أرى: مالك وقال
  .)1())عهدهم على فيحملون

 خمتلفـا  األمر ومادام عنوة املفتوحة والبالد املختطة البالد يف منقول فاخلالف وعليه
 وال،  املذهب داخل الفتوى به متكن فيما داخلة اليهود وكنائس،  ساقطة اإلمجاع فدعوى فيه
  املنقول خبالف مفتيا صاحبها يعد

   اجلاري والعمل السالفة اوىالفت ـ ب
 سـكوت  ومن،  املذهب شيوخ من السالفة بالفتاوى للهدم املانع الفريق هذا استعان

  : ذلك قبيل ومن، الكنائس تلك لىع السابقني العلماء
 املغربية ةوالعد يف النصارى كنائس بناء زجبوا )هـ529(الشهيد احلاج ابن فتوى ـ  

  .ذمتهم لعقد استصحابا وذلك املرابطني من أمرب األندلس من إليها انتقاهلم بعد
 الـبالد  إىل انتقلوا إمنا أم الظن على يغلب الذمة أهل وهؤالء((: وينصنالع يقول ذلك ويف
  .)2())ذلك غري أو لظلم إما عهد فيه هلم مكان من الصحراوية

 القاضـي  قـرهم أو،  فندقهم يف كنيسة أحدثوا نصارى يفوذلك  : تونس نازلة ـ  
  .)3(لتعبدهم بيتا يبنوا أن وبني بينهم حيال ال أن يف عهدهم اتمبوجب

 بـسنة  التـسليم  إىل الربكات أيب ابن الفقيه ذهب اجلاري العمل مبدأ ترسيخ ويف
 أهـل  سكوت إن((:  فقال الكنائس هذه وجود ينكروا ومل دهورهم مضت الذين السابقني
 ليهإو االعتماد عليه الذي واحلاصل. .،مبدأ هلا يدرك ال بأزمنة فكيف،  حجة أمر على زمان

 يف وأيـده . )4())األحـوال  من حبال الكنائس هدم إىل سبيل ال أن القضية هذه يف االستناد
 الفقيه السابقني إنكار عدم من سلف ملا كان ما على كان ما وإبقاء الواقع هذا استصحاب

  .التلمساين سبع بن الرمحن عبد
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   توات ليهود الذمة عهد مقتضيات ـ ج
 ناقـضني  غـري  بعهدهم ملتزمون ذمة أهل بأم توات ليهود صنوينالع توصيف قام
 وطلب ـ  العدم م ضرأ الزمان هذا يف ضعفاء بكوم املغيلي تقرير ناقض نهإ بل، لعقدهم

 ال كوم يف اجلزية يف العارض واإلشكال،  ـ  توات على الوافدين التجار شهادة ذلك يف
ـ  مـن  شيئا يدفعون كوم يف الساري العرف إىل هفمرجع بانتظام يدفعوا  لـشيوخ  الامل
 يسكنون وهم،  والنوائب الفنت يف السكان مع يتضامنون أم كما،  )1(األعياد يف الواحات

، العهد نقض أو واخلروج العصيان منهم يبدر ومل،  منازهلم يف وكنيستهم م خاص درب يف
  .كنائسهم هلدم موجب فال وبالتايل

 كـاملغيلي  لفنيلملخـا  حجة فال وبالتايل،  عهد األمر كذلك فاليهود أهل ذمة و      وإذا كان 
 وأن هؤالء خيطئون وخيلطون يف مفهوم عقدي هو احملبة واملوالة          خاصة،  معابدهم هدم يف وغريه
 إن((: الفهم ذلك ختطئة يف وينصنالع فقال،  وحمبتهم الكفار موالةإىل   خمالفيه املغيلي نسب حيث

 بآيـات  املثـل  وضرب، الكفر من عليه هم وملا هلم حمبة ـ  الكنائس ـ  هاارقرإ أناملغيلي يرى 
، وأهلـه  الكفر حب إىل البلد أهل أكثر ا استرتل و تقريرها من ا رينفّ نبوية وأحاديث قرآنية

  .)2())تعاىل اهللا حبمد ذلك من براء واملسلمون
 بـن  اهللا عبد أبو بفاس اجلماعة شيخ قدمه الوالية مفهوم يف املغيلي ختطئة يف امللحظ ونفس

:" تعـاىل    قوله تفسري يف املغيلي قرره ما أوقر األرواح مصباح رسالة على اطلع ملا )هـ919(غازي
يا أيها الذين امنوا ال تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنـه                  

  .)3()"51(منهم إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 
 ذلـك  غازي ابن  ورد،  التكفري حكم يف منهم نهإف هلم بالتعصب يتوالهم من أن يف

  .)4(هنا للمسلم تكذيب وال، التكذيب وهو اإلميان ضد الكفر نأل
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 لعـدم  كـان  ما على كان ما إبقاءيف   وينصنالع توات مفيت رأي كان تقدم ما على وبناء
 يف فضال عن وجـود سـلف     ،  و توقع مكروه  أ،  وخوفا من حصول فنت   ،   إمجاع يف املسألة   وجود
  .توات يهود لنازلة مماثلة فتاوى هلم املذهب

 وبـىن ،  املغيلي عارض الذي زكري بن محدأ ومفتيها تلمسان عامل فهو األهم املعاضد وأما
 عنها املسئول الكنائس هدم((: بقوله النازلة يف حكمة وقدم،  ومنطقية فقهية تقريرات مجلة على رأيه
، القـضية  يف بـه  النـاظرين  املالكي الفقه يف احملققني رأي على احملمدية الشريعة مبقتضى جيوز ال
 فيمـا  تقريراتـه  نوجز أن وميكن،  )1( ))العلمية املسائل أصول يف التحقيق عدم من فيها تشغيبوال
  : يأيت

 إحياء رضأ يف نزلوا فحيثما املسلمني مع سكناهم ذمة أهل اليهود: الذمة عقد ـ  أ
 املسلمني مع حرب هلم يعلم ال وهم،  قدمي الذمة عقد نأل،  بيعة إحداث هلم جاز تطاطاخ أو

 جـواز  على املالكية نص وهلذا،  بالدهم كل يف واحدة املسلمني وذمة،  العهد بنقض للقول
  .)2(آخر إىل بلد منزية اجل نقل

 تـام  زائاحل وملك، قدمية املوجودة فالكنائس: قادمتوال باحليازة امللك إثبات ـ  ب
م ألهـل  ظلالكنائس القائمة املوصوفة  فهدم)مخسا لألقاربو لألجانب عشر سنني(بالتقادم

ألنه ال  ،  رض مينع فيها اإلحداث   أولو كانت مبنية يف     ،  وال يتعرض هلا  ،  الذمة ال جيوز شرعا   
فما دل بعمومه وإطالقـه خمـصوص    ،  يستقيم االستدالل على وجوب اهلدم مبنع اإلحداث      

عاهدين والذميني إذا انتقلوا يف بلد اإلسالم من موضع إىل موضع ومل خيرجـوا  ومقيد بغري امل 
نون من بنائها   عن العهد والذمة فسكنوا فيه وأرادوا إحداث كنيسة إلقامة دينهم فإم ميكّ           

  .)3(وإمنا مينعون من إظهار ما ال جيوز إظهاره كالقراءة وضرب النواقيس، وال مينعون منها
 وإذا ،  األرض العنوية واملختطةيفاخلالف وارد يف املذهب : هبالنص يف املذ ـ  ج

ن ذلك من   إأو اجلماعة القائمة مقام اإلمام ف     ،  أجاز احلاكم وأذن يف اإلحداث ملصلحة رآها      
 اجلماعة أو،  رآها ملصلحة اإلحداث احلاكم أجاز  فإذا .قبيل أن حكم احلاكم يرفع اخلالف     

، املـذهب  يف النص هو كما اخلالف يرفع اإلذن هذا نإف توات وضع يف كما مقامه القائمة
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 وهـي  اإلحـداث  يف للذميني املسلمني مجاعة إذن لحيتم ومما((: زكري ابن يقول ذلك ويف
 الـذميون  فملـك  حميـاة  األرض تكون أو،  فيه إمام ال الذي املوضع يف اإلمام مقام قائمة

ـ  جزيـرة  غـري  يف الـذمي  إحيـاء  بصحة  القول على باإلحياء  خمتـار  وهـو ،  ربالع
 أرجح هي اإلحداث يف ملصلحة اجلماعة وأذنت خمتلطة األرض تكون أو،  )هـ494(الباجي
  .)1())فريفعه اخلالف حمل يف حاكم من كحكم ذلك ويصري، املفسدة من

يشدد ابن زكري يف فتواه على توافر شروط تغيري : األمن من املفسدة يف تغيري املنكر ـ  د
إذ أن احملل وهم املسلمون وأهل الذمة سواء يف توافر الشروط من العلم             ،  بهاملنكر وحتقيق الوصفية    

وهدم الكنائس قد يؤدي إىل مفسدة القتل ، كرب منهأواإلمجاع  واألمن من حصول مفسدة أو منكر 
 هذا فضال على قتال أهل الذمة .وين وخمالفيهنوالقتال بني املسلمني للخالف املذكور سابقا بني العص     

  . ينقضوا العهد هو حرابة وسعي يف األرض بالفساد وهو منهي عنهالذين مل
فـر  وخلص ابن زكري يف توصيفه لوضعية يهود توات بأا وضعية أهل ذمـة ال خت   

ـ ،  رضاألقص حقوقهم يف معابدهم ألم جماورون للمسلمني يف         تنتوال  ،  ذمتهم ال نـص   ف
وا ملتزمني مبقتـضيات عقـد      قطعي وال فتوى موحدة يف منعهم من مزاولة شعائرهم مادام         

  .الذمة
قرب شيء يف تلك البالد أا مملوكة ألهلها        أما كنائس البالد الصحراوية ف    أو((: قال

وال سبيل إىل هدم ما وجـد       ،  ويبعد فيها أن تكون عنوية أو صلحية      ،  باإلحياء واالختطاط 
  .)2())فيها من كنائس

 ايز لبقاء الكنائس فهـو مفـيت        أما الفقيه الثالث الذي أدىل بدلوه يف هذا االجتاه        
 الذي منع أهل الذمة من اشترط بناء الكنائس يف عقود ما            )هـ894 (تونس اإلمام الرصاع  

ولكن امللك إذا انتقل إىل     ،  فاملنع واقع ابتداء  ،  ة جديدة طيشترونه من املسلمني من أراض خمت     
ل الذمة أن يتصرفوا فيها ن ألهإع الضرر فمنأيديهم والتزموا بشروط الذمة من دفع اجلزية و 

 حيب أهل   ماواملسكوت عنه يف هذه الفتوى هو جواز دخول الكنائس في         . )3(ببناء ما حيبون  
  .الذمة بناءه من عدمه
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  الغماري  بن أيب الربكات   ا زكري أبوويف نفس املسلك السابق كانت فتوى الفقيه التلمساين         
  : يأيتالذي منع هدم الكنائس اليهودية العتبارات أمهها ما 

واملفسدة العظمى يف اهلدم هـي  ،  املفاسد مقدمة على جلب املصاحلءقاعدة در ـ  أ
وخوفا من استغالل أهـل     ،  الفنت املؤدية لقتل األنفس وإشعال نار احلرب بني اخللق         و اهلرج

  .الفساد لذلك خاصة إذا تعلق األمر بقضية دينية بني القلوب املشحونة بالضغائن
 ملا تورثه القضية من اختالف بني العلمـاء وصـريورة   لسيئااألثر األخالقي  ـ  ب

  .التكذيب والقطيعة املترتبة عن االختالف واجلدل واألمر إىل الغيبة
أو ، حيث سكت العلماء على كثري من املفاسد ال جهال ا: النظر إىل املآالت ـ  ج

  .وإمنا وقع التغافل عنها نظرا لعواقبها ومآالا، تقصريا يف إنكارها
ة السلف والعلماء السابقني الذين مضت دهـورهم ومل ينكـروا   سنالتسليم ب ـ  د

 سكوت أهل زمان على أمر حجة  فكيف بأزمنة متصلة ال يدرك             إذ((وجود هذه الكنائس    
  .))هلا مبدأ

ليه االسـتناد يف هـذه   إواحلاصل الذي عليه االعتماد و ((: مث قال مصرحا مبنع اهلدم    
ن ذلك على ما يف السؤال حرام       أل،  دم الكنائس حبال من األحوال    القضية أن ال سبيل إىل ه     

ن كانت  إو،  واملعترض كذلك عاص  ،  حد من املسلمني  أوال خيالف يف هذا     ،  ال يسوغ شرعا  
  .)1())املفسدة مأمونة يف املوضع الذي منه السؤال إذ ال يؤمن وقوع الفساد يف غريه

الـذي  ،  عبد الرمحن بن سبع التلمساين     للهدم الفقيه    انعةوقد أيده يف هذه الفتوى امل     
بىن تأييده على استصحاب الواقع وبناء ما كان على ما كان ملا سلف من عدم إنكار العلماء 

       وهو ما خيـالف سـنة      ،  ق والتشغيب السابقني وهو دفعه إىل وصف املغيلي بالتشدد والتعم
لة مما ال جيوز اخلـوض      أاملس باعتبار    لرأي أيب الربكات الغماري    السابقني وختم فتواه املؤيدة   

يا أيها الذين آمنوا ال تسئلوا عن أشياء إن تبد لكـم            :" تعاىل  للنهي الوارد يف قوله     ،  )2(فيه
  .)3("تسؤكم 

  دة هلدم كنائس تواتيالفتاوى واملواقف املؤ سادسا ـ
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 الرامي إىل وضع قيود وحدود ملا       مسعاه مؤيدة للمغيلي يف     انتالتوهي الفتاوى اليت    
وكان أعالم هـذه    ،   خالية من سلطة مركزية قاهرة     إسالمنه استعالء يهودي يف ديار      أرأى  

ـ 895(وأبو عبد اهللا السنوسي   ) هـ899(التنسيالفتاوى هم اإلمام حممد بن عبد اهللا          )هـ
إضافة إىل صاحب املبـادرة اإلمـام املغيلـي         ،  )هـ911(الونشريسيأمحد بن حيي    وأخريا  

  .الفجيجيوتلميذه حممد بن عبد اجلبار 
  :يأيت ما إىل جنمل ركائز مبادرة املغيلي يف هدم كنائس توات أنميكننا 

، استعالء اليهود مبا يفيد انتقاصهم من عقد الذمة الذي يوجب صغارهم وذلتهم ـ أ
ـ           اته سياسـية   سببوهذا االستعالء والتعدي والطغيان والتمرد على األحكام الـشرعية م

وهو ،   املسلمني حوائج الشوكة واملال هلم واصطناعهم يف        تولية أرباب   ناجتة عن  واقتصادية
  .)1(م بإظهار بيعهم وشعائرهم يف ديار املسلمنيما رفع عقري
 )هـ520( البن رشد اجلدوالبيان والتحصيل، النص الفقهي املذهيب يف املدونة ـ  ب

ومنـها   بوجوب هدم الكنائس والبيع احملدثة يف بالد اإلسالم          )هـ438(ربادعيتصر ال خمو
  .)2(نه إمجاع املسلمنيإونقل ، توات

ة اليهود وعدم حمبتهم والشدة عليهم واجتنام امقتضيات العقيدة املوجبة ملعاد ـ  ج
ال جتد قوما يؤمنون باهللا و اليوم اآلخر يوآدون مـن حـاد اهللا و               "اآلية ك كما هو منطوق    

  .)3("رسوله 
وهو ما يقتضي ،  حق املسلمنيقهم ومفهوم العزة يفحإجراء مفهوم الصغار يف  ـ  د

دينهم يف  حنن غلبناهم فإن((:  املغيلي قال.ونبذ ما خيالف الشريعة اإلسالمية، إخفاء شعائرهم
ن ملكوا مع ذلك القناطري املقنطـرة مـن الـذهب           إو،  هم صاغرون فحنملهم على إخفائه    

هم مـا   ر صغا وكانت شعائر كفرهم قائمة اختل من     ،  ألننا إذا غلبناهم على ذلك    ،  والفضة
واملقتضى املتقدم للصغار هو منعهم من إحـداث الكنـائس يف دار            .)4())أقاموه من دينهم  

  .اإلسالم
                                           

  .W�27<'ح اcرواح ص: ا�+�7-�) 1(
  W�50<'ح اcرواح ص/ 216ص2ا�+75'ر ا�+�5ب ج) 2(
  .21/�رة ا�+A'د��6) 3(
  .W�49<'ح اcرواح ص: ا�+�7-�) 4(



 ـ378ـ ـ 

  : ثية املانعة من إحداث الكنائس يف بلد اإلسالمي النصوص احلدهـ ـ
قولـه    موضوعها حنو  أو هي يف غري    ، ضعيفة  وآثار أحاديث يف املسألة    مما استدل به  
  . »ةُياِنرص نالَ وةٌيوِده يميكُ ِفعفَر تالَ«: عليه الصالة والسالم

  .»عيوا الِبمِداه وعاِمووا الصمِداه«: أيضا عنه صلى اهللا عليه و سلم ما روي 
  )1(»ٍةداِح وٍةدلْي ب ِفاِنتلَب ِقونُكُ تالَ«: أيضا و قوله صلى اهللا عليه و سلم 

ـ  ةَيسِن كَ الَ((: قولهك،  يف ذلك   ي اهللا عنه    خلطاب رض والنقل عن عمر بن ا      اِري د  ِف
  )2())ِمالَساِإل

،  لليهود يف بالد املغـرب واسـتغفاهلم املـسلمني   شينةالوضعية األخالقية امل ـ  و
واعتمادهم أساليب املكر والدهاء للعتو واخلروج من عقد الذمة املوجب لذلتهم وصغارهم            

م حمادون للدين القوميأل.  
كل : فمن الشعر ،  ذكر املغيلي شواهد شعرية وأخرى واقعية ألخالقهم الفاسدة       وقد  
  داك يف الديناى مودا   إال عداوة من عجالعداوة قد تر

، ومن الواقع ذكر قصصا يف يهودي مكلف بغسل ثياب القاضي فكان يبول عليهـا            
  )3(اخل.....وأخرى يهودية تعجن العجني بعد قتل القمل دون غسل يديها

للنيب صلى  ق باحلب الكامل    تفرض عليها التحقّ  اليت  الوضعية اإلميانية للمسلم    ـ   ز
 والعداوة  غضوهو ما يوجب الب   ،  وال أعدى له من اليهود    ،   وبغض أعدائه   اهللا عليه و سلم     

كذب قوما يزعمون أفما :  علماء زمانه ويصفهم بعلماء السوءنبز وينتقدوهو يف ذلك ي، هلم
بون مـن أنفـسهم     وهم مع ذلك يقر   ،   وحيبونه  صلى اهللا عليه و سلم      بالنيب  أم يؤمنون   

حىت أم يـؤون    ،  ويقاطعون ألجله أحباءه  ،  شد الناس عداوة له   أويتولون  ،  وأهلهم أعداءه 
أولئك الذين كفروا برم األغالل يف أعناقهم و أولئك          اليهود إليهم وحياربون العلماء عليهم    

  .)4()5(أصحاب النار هم فيها خالدون 
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يف عهـده   عمر رضي اهللا عنه وعلى رأسهم ، ة اخللفاء الراشدينسنالعمل ب ـ  ح
وشرطنا لكم على أنفـسنا أن ال       ((: و مما جاء فيه   .املنقول يف الكتب الفقهية لنصارى الشام     

وال جندد مـا    ،   صومعة راهب   حوهلا ديارا وال كنيسة وال بيعة وال       ما وال   مدائنناحندث يف   
  .)1())خرب منها

واختلفوا فيمـا   ،  وا عليه ؤاطو الكتاب وت  أخذوا ذا   ن العلماء   إ املغيلي ف  رأيوعلى  
  .هاويكون به نقض العهد بأوصاف ذكروها وشروط استوف

 يف  قـال و،  أما يهود توات فقد نقضوا العهد يف رأيه مما يوجب حرم وإخـراجهم            
 الشرعية بسكىن الـبالد     بل متردوا على األحكام   ،  فكيف بيهود مل يأتوا وال بواحدة     ((: ذلك

، والتعلق بأرباب الشوكة والتعصب بأمواهلم على من يتسبب من العلماء بإذالهلم          ،  السائبة
وهو حكم يسري على يهود     ،  فهؤالء وحنوهم ال خالف يف نقض عهدهم وقتلهم  وسبيهم         
فريقية وتلمـسان قـد حلـت       إتوات وتيجورارين وتافياللت ودرعة وكثري من األوطان ب       

ن الذمة اليت ترفع السيف عنهم هـي الذمـة          وال ذمة هلم أل   ،   وأمواهلم ونساؤهم  دماؤهم
  )2( ))الشرعية ال اجلاهلية

ومن قبيل هذه الذمة اجلاهلية دخوهلم يف خدمة ذوي السلطان فهذا الفعل موجـب              
، فقد انتقض عهده  ،  فكل يهودي تعلق خبدمة سلطان أو وزير أو قاض كبري         ((: لنقض العهد 

  .)3())ن خدمة أرباب الشوكة مناقض لشرط الذمة من الصغار والذلةأل، ودمه ماله وحلّ
يعترب اإلمام حممد بن عبد اجلليل التنسي أهم شخصية علمية اعتضد ا املغيلـي  يف                

وقد ارتكـز التنـسي يف     ،  حتقيق مبادرته الرامية إىل احلد من نفوذ اليهود يف صحراء توات          
  :  على ما يأيتفتواه املانعة من إحداث الكنائس
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 وهي يف جمملها نصوص ضعيفة ـ  النصوص احلدثية املانعة من إحداث الكنائس ـ  أ
 : ومن ذلكـ 

ـ «: النيب صلى اهللا عليه و سلم       نس عن   أحديث  ـ   ِداهم  وا الـصاِموع ـ  و ِداهوا م
 الَ و ِمالَساِإلي   فِ ةٌسيِن كَ ثُدح ت الَ«: عن النيب صلى اهللا عليه و سلم        حديث عمر   و،  »عيالِب
يجددم ِدا هِمم ن1(»اه(  

 الَ و ،ِمالَسي اإلِ  فِ اَءص خِ الَ« :عن النيب صلى اهللا عليه و سلم         ابن عباس    حديث ـ  
بنِن كَانَيِمٍةيس ن2(»اه(  

  .التوارد الفقهي على املنع يف كتب املذاهب املختلفة ـ ب
  .)3( سراج امللوك كتابه يف)ـه520(يشمن املالكية أبو بكر الطرطوـ 
  . يف آداب اجلهاداإلجناد  كتابه يف)هـ620 (أبو عبد اهللا بن املناصفـ 
  .حكام خطة االحتسابأحلافظ ابن خلف الغرناطي يف تنبيه ذوي األلباب على ـ ا
  .)4()هـ456(ابن حزماإلمام  الظاهريةمن و)هـ309 (من الشافعية ابن املنذر ـ 
وعلى ذلك ، ام مالك كما يف كتاب اجلعل واإلجارة من املدونةالنقل عن اإلم ـ  ج 

يف ،  )5()هـ734( والطنجي الشوشاوي و يزناسينري وال صجرى كالم شراحها أمثال الصر    
 يكـون   أنوبشرط  ،  رض العنوة ال يف أراضي املسلمني     أأن االستناد باإلحداث إمنا هو يف       

وليست من قبل العنوة    ،  لمسلمنيطة ل ت وأراضي توات هي خم    .اإلذن يف مبتدأ الفتح ال بعده     
  .ن إحداث الكنائس ا باطلإوبالتايل ف، يف شيء
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وقد يستثىن من هذا البطالن ما رجحته املصلحة كما لو كانت هلم خربة يف البنـاء                
ليهود خيرب بالبقاء فيها  النيب صلى اهللا عليه و سلم كما حصل من إقرار   ،  والغرس واإلحياء 

  .)1(ا الفالحية منصفام يف غلتهمع
كما فعـل   ،  ني جبهة احلرب للعدو   وه ت أو،   كان الغرض حتصيل منفعة اقتصادية     أو

  .وافتاهم ابن احلاج باجلواز، ة املغربيةواملرابطون بنقل نصارى األندلس إىل العد
لة السؤال كـان فيهـا      أإذ أن مس  (( إقرارهم   يفجحة  اأما يهود توات فال مصلحة ر     

إذ ليس فيهم مصلحة تغلب على مفـسدة إظهـار          ،  ما جاز ذلك  التزام ذلك هلم بالرتول     
  .)2())ة على املسلمني يف الشريعة اإلسالمية واملعرثلمشرائعهم املوجب لل

وهي القاعدة اليت استصحبها اإلمام التنسي يف تقرير منع : علو اإلسالم وشرفه ـ  د
 هو إظهار شرف اإلسـالم      إذ املنع من البناء والدعوة إىل اهلدم      ،  إحداث الكنائس يف توات   
، وهو احملصل من نـصوص الـشريعة      ،  إذ هو يعلو وال يعلى عليه     ،  حىت ال يظهر معه غريه    

  وابن رشـد )هـ238( وابن حبيب)هـ212(جشونبن املا كا املذهب   يوخشقول  ومقتضى  
 التنسي ابـن عرفـة      أويف هذا السياق خط   . حسبما هو الرواية يف املدونة والواضحة     . اجلد

 نقل اتفـاق  حيث  ،  مي يف ذكر اخلالف يف العنوية     خهمه لكالم الل   ف يف) هـ803(الورغمي
مل أهل   بع وأيد هذا   ،  شيوخ املذهب على منع اإلحداث يف األراضي اليت اختطها املسلمون         

ـ 486(سهلاألئمة املعول عليهم يف الفتوى والشورى مثل نوازل ابن          كالم   و ،قرطبة  )هـ
  .)3( يف الكايف)هـ436(وابن عبد الرب

ـ 772(وخليل، ةالذخري يف )هـ684(يفقراالكما أيد رأيه بنص   ـ   يف التوضـيح )هـ
ـ 871(عقباينال بن سعيد قاسموكذا عامل تلمسان ،  ـ  شرح جامع األمهات البن احلاجب  )هـ

 الذي أنكر على يهود توات إخالهلم بواجبات عقد الذمة          "حتفة الناظر يف تغيري املناكر    "يف رسالته   
الذي اعترب  ) هـ749(يسوفتوى حافظ املغرب أبو القاسم العبدو     . ية واألرزاق كالضيافة واجلز 

إذا مل ينتـهوا عنـه      ،  إحداث الكنائس من اليهود يف بالد اإلسالم أمرا موجبا لنقض عقد الذمة           
ية املتأخرة عـضد التنـسي رأيـه        ك احلرب وعلى خالف املصنفات املال     أهليصريون يف حكم    

 لرأيه بعلماء الشافعية كـابن املنـذر وأيب حامـد           استظهرحيث  ،  يرة من املذاهب املغا   لفتاوىبا
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ال جيوز إحـداث بيعـة وال       ((:  الذي نص فيه   ختصر القدوري مبومن احلنفية   ،  )هـ505(الغزايل
  .))كنيسة يف دار اإلسالم

والواجب على كل من    ،  مجاعيةإوخلص إىل أن املسالة     ،  يةهرن احلنابلة والظا  عوكذا  
قدر  ـ  أي كنائس توات ـ   يسعى يف هدم الكنيسة املسؤول عنهاأنمني له قدرة من املسل

  .)1(كرب اجلهادأ ذلك من إذ، طاقته ويبذل جهده يف ذلك ما استطاع
وبعد هذه الفتوى احلازمة جاء تأييد اإلمام السنوسي هلا فيما كتبه إىل املغيلي مشيدا به وبعملـه                 

ندرس يف فاسد الزمان مـن فريـضة األمـر          اىل القائم مبا    إىل األخ احلبيب يف ذات اهللا تعا      ((: حيث قال 
 القيام ا ال سيما يف هذا الوقت علم على االتسام بالـذكورة العلميـة               يتباملعروف والنهي عن املنكر ال    

، فقد بلغنا أيها السيد ما محلتكم عليه الغرية اإلميانية        ....وعمارة القلب بشريف اإلميان   ،  والغرية اإلسالمية 
مخد كفرهم للكنيسة يف بالد املسلمني وإنكم أة العلمية من تغيري إحداث اليهود أذهلم اهللا تعاىل و      والشجاع

فتوقفوا من جهة من عارضكم يف ذلك       ،  نطيطت على هدم الكنائس اليت لليهود ببالدهم      تم أهل مت  رضح
شفي  و ،حتقيق احلق وبدل وسعه يف    ،   وفق إلجابة هذا املقصد     من رأفاعلم يا أخي إين مل      .من أهل األهواء  

 إىل ما يـشري إليـه الـوهم         إيقانه ألجل قوة إميانه ونصوع       يلتفت ومل،  لةأغليل أهل اإلميان يف هذه املس     
 سـوى أو حط يف املرتلـة  ،  يقع على يده أضرارأنالشيطاين من مداهنة بعض من تتقى شوكته وخيشى        

  .)2()) اجلليل التنسيالشيخ اإلمام القدوة احلافظ احملقق أيب عبد اهللا حممد بن عبد
وملا حتصل للمغيلي هذه األجوبة املؤيدة من التنسي والسنوسي سار قدما يف حتقيق مشروعه              

نه قوبل مبعارضة فقيههـا وقاضـيها   أرغم  ،  فقام بإزالة كنيستهم يف متنطيط    ،  للحد من نفوذ اليهود   
 املخالفني بأبيات علىحرض لكن الشيخ إبراهيم بن عبد اجلبار الفجيجي أعانه يف عمله و، ويننالعص

  : )3(شهرية منها
ـد          ـويل فق ـغوا إيل ق   أيا ساكين توات أص

 

ــل   ــالبعض والك ــوح ب   آن أن أب
ـ أأنتم على دين الـنيب حمم          دـــ

 

  شـكل أم القوم واليهود شكل علـى        
ـ  مف    لكم شـرفتموهم علـيكم    اا ب

 

ـشرف يف ا  ـالم أوىل أن يـ ـل واإلسـ   األصـ
  مفإذا كان هذا الرأي رأي فقـيهك        

 

  فمــا الظــن بالــسفيه والنــاقص العقــل 
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 جـاء ،  العـصر  فقهاء أنظار فيها اختلفت اليت القضية وانتهاء األمر انفضاض وبعد
 اليهـود  بيـع  بإزالـة  القائلني رأي ليؤيد الونشريسي حيىي بن محدأ اإلمام املعيار صاحب

 فيـه  شك ال الذي بلجاأل احلق((: فقال حتقيقا إسالم بالد يف ألا،  توات بالد يف املستحدثة
 املغـرب  لتلول ةمتاملسا النائية الصحراء قصور من وغريها التواتية البالد أن عنه حميد وال

 ال،  باختطاط إسالم بالد ضرعا وال زرعا تنبت ال اليت امللتهبة الرمال وراء املختطة األوسط
 القاسـم  ابـن  باتفـاق  هـدمت  إال كنيسة فيها ـ  اهللا أبعدهم ـ  اليهود للمالعني تتقرر
  .)1())والغري

 املتوقف املواقف نذكر أن من النازلة هذه يف املختلفة الفتاوى عرض اية يف ميكننا ال
 من اهلدم علق الذي )هـ896(اسيواملا محدأ بن عيسى مهدي أيب فاس فقيه فتوى مثل فيها
ـ  كان نإف،  املفسدة ءودر املصلحة وحتقيق باإلحداث اإلذن مسالة على عدمه  إذن كهنال
حـاكم أو    إىل يعود أمر وهو،  املصلحة رجحت إذا كما،  الذمة عقد مبقتضى بذلك هلم ويف

 نإف، االختطاطومدن الصحراء وحنوها كلها راجعة إىل      ((: ومما قاله يف ذلك   ،  مجاعة املسلمني 
 ويـوىف ،  مفـسدته  من أعظم ذلك مصلحة كانت نإ جاز هلم كنيسة اختاذ الذميون شرط
  .)2())هلم

  
  
  
  الصةاخل
 يف اهلجري التاسع القرن اية يف اإلسالمي املغرب علماء بني ثار الذي الفقهي اجلدل هذا إن

 يف اجلزائريـة  بالصحراء توات منطقة يف عارضا تواجدهم كان لذينا لليهود البيع استحداث نازلة
 واليهود سلمنيامل بتهجري انتهت واليت االسبانية االسترداد حروب بعد تصاعدت اليت اهلجرة أعقاب

 الرؤيـة  أما. املالكية فقهاء لدى الفقهي الترتيل يف خمتلفتني رؤيتني يعكس األندلس من السواء لىع
 اليهـود  من ملنتسبيه يضمن الذي الذمة عقد مقتضيات راعت فإا الكنائس إلحداث ايزة األوىل

 حيث. العقد ومقتضيات روطبش التزموا ما اإلسالم دار داخل وعبادام شعائرهم حرية والنصارى
 القـرون  أوروبا يف لديينا والظلم االضطهاد عصور يف لليهود األوىل احلاضنة اإلسالم دار كانت

                                           
)1 (�L$�]D�232ص2ا�+75'ر ا�+�5ب ج: ا�.  
  .227ص2ا�+W%ر �L9D ج) 2(
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 حرمـة  مقتضيات راعت  توات بالد يف الكنائس إحداث من املانعة الفقهية الرؤية لكن .الوسطى
 املوحـدين  سقوط عقب يةاإلسالم الدويالت فيه اوت عصر يف املسلمة اجلماعة ووحدة الدين
 ريبـة  بكل تنظر كانت فإا ولذلك،  اإلسالمي املغرب دالب يف والربتغالية االسبانية األطماع وبروز
 ما وهو،  املسلمة اجلماعة سالمة ديد أو،  األرض انتقاص أو،  الدين انتهاك منه يستشعر عمل ألي
 يف اليهوديـة  الرأس تطاول من احلد إىل دفعه الذي الثاقب والسياسي الفقهي حبسه املغيلي أدركه
 حبسب وتلونه بتقلبه معروف اليهودي السلوك نأو خاصة.قوية مركزية سلطة أي عن بعيدة منطقة
  .الوقيت الغالب

 قـاطر ت حينما قرون ثالثة بعد اخللف فيه فشل اإلصالحي مشروعه يف املغيلي فيه جنح وما
 حـىت  سـاقها  واستوى عودها واشتد منت اليت ةالصغري مستعمرام نشئواأو فلسطني إىل اليهود
  .)م1948(ةسن فلسطني نكبة كانت

 أثارها وخلفت أدبرت وإذا،  فقط الربانيون العلماء عرفها أقبلت إذا اليت الفتنة إا
 ال النـاس  ولكن أمره على غالب واهللا،  ت حني مندم  ال و فندموا،  الناس كل عرفها ةاملشين

   انتهى.  يعلمون
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ني احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجع            
  وبعد،

فإن من النوازل اليت طرحت بقوة يف القرن التاسع اهلجري، وشكلت حـدثا مـن               
 رأى )1(، وذلك أن اإلمام عبد الكرمي املغيلي"يهود توات "أحداث الساعة وقتئذ، هي قضية      

أن اليهود قد استفحل أمرهم وقويت شوكتهم، وأخذوا يتحكمون يف زمام األمور يف أرض              
ي، فأفىت بقتاهلم وهدم معابدهم، وعارضه يف ذلك قاضـي تـوات            توات باجلنوب اجلزائر  

  .)2(اإلمام العصنوين
فمنهم مـن   . فأرسل املغيلي والعصنوين إىل تلمسان وفاس وتونس يستفتيان العلماء        

، ومنهم من مل يوافقه يف كل ما        )1( والتنسي )3(وافق رأي املغيلي ، ومنهم اإلمامان السنوسي      

                                           
)1 (        @$��Jا��'م �.+% &# )<% ا� �ا�(��9#             ه T�� ،#7���.+6 ا��+b'g 6��ا�+�7-�� ا�(-+��D'L، ا���'م ا��5'�@ ا�5
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 �b'9�W��� #��� ،p���7~و ���A7A9ا� ����(ل ���#    : و'��Bع  ا���7، ����ح &��7L��9)م ا��ا �<��%ر ا�+����7 ���� )-��
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تلمساين، الذي أفىت بأن اليهود أهل ذمة، وإذا التزموا بـشروط           قال كاإلمام ابن زكري ال    
  .العهد والذمة فال دم عليهم بيعهم، وإن أخلوا بشروط العهد والذمة انتفت حقوقهم

وقبل تقدمي الفتوى وحتقيقها، أرى أنه من املفيد تقدمي خالصة موجزة عن سرية ابن              
  :زكري فيما يلي

  )2( التلمساين بن زكرياصاحب الفتوى التعريف ب
هو شيخ اإلسالم اإلمام أبو العباس أمحد بن حممد بن زكِْري املغراوي املانوي : امسه ونسبه

  .هـ925 هـ و920التلمساين املالكي، ولد بني سنيت 
عاش اإلمام ابن زكري طفولته يتيما، اضطر للعمل يف مهنة احلياكة لضمان : نشأته األوىل

ه الشيخ أبو العباس أمحد بن زاغو وأعجب مبواهبه، وتفرس فيه لقمة العيش، إىل أن تعرف علي
النبوغ والقدرة على التحصيل العلمي، فضمن له ما يساوي أجرته، مقابل أن يتفرغ لطلب العلم، 

  .ومن هنا بدأت رحلته العلمية
  شيوخه

  .هـ845 عامـ  أبو العباس أمحد بن حممد، املعروف بابن زاغو التلمساين املتوىف 1
  .هـ854 أبو الفضل القاسم بن سعيد  العقباين التلمساين، املتوىف سنة  ـ2
  . هـ842 ـ ابن مرزوق احلفيد التلمساين املتوىف سنة 3
  .هـ871 ـ أبو عبد اهللا حممد بن العباس العبادي التلمساين،، املتوىف سنة 4
  .هـ866توىف سنة  ـ أبو إسحاق إبراهيم بن علي اللنيت املعروف بالتازي، نزيل وهران، امل5
  .  هـ864 ـ أبو الفضل حممد بن حممد املشدايل املتوىف سنة 6
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 875 ـ الشيخ أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب اجلعفري املتوىف سنة 7
  ...وغريهم. هـ

  تالميذه

  .  هـ920 ـ أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن العباس التلمساين، املتوىف سنة 1
  .هـ915 أو 914الونشريسي املتوىف سنة لعباس أمحد بن حيىي   ـ أبو ا2
ـ أمحد بن حممد بن حممد بن عثمان، املعروف بابن احلاج  البيدري املتوىف حوايل عام 3   .هـ930 
 ـ أبو العباس أمحد بن حممد بن مرزوق املعروف حبفيد احلفيد، املتوىف يف حدود عام 4

  .هـ930
عام ن عيسى الربنسي الفاسي الشهري بزروق، املتوىف سنة  ـ أمحد بن أمحد بن أمحد ب5

  .هـ898
  .هـ938 ـ أبو جعفر أمحد بن علي بن أمحد بن داود البلوي الوادي آشي، املتوىف عام 6

  مؤلفاته
وهو النظم الذي بني يدي القارئ، وقد شرحه : ـ  معلم الطالب مبا لألحاديث من األلقاب1

  .هـ1042احلريشي املتوىف سنة اإلمام أبو احلسن علي بن أمحد 
 ـ حمصل املقاصد مما به تعترب العقائد، توجد منه نسخ خمطوطة كثرية يف مكتبات 2

 بيت، وهو غزير العلم كثري الفوائد، 1500خمتلفة، وهو نظم طويل يف علم الكالم يقع يف حنو 
  .وقد اهتم الناس حبفظه وشرحه وتدريسه

اجب، وقد حقِّق كرسالة علمية يف إحدى جامعات  ـ بغية الطالب شرح عقيدة ابن احل3
  .، كما خدمه صديقنا الدكتور عبد الرزاق دمحوناململكة املغربية
 ـ غاية املرام يف شرح مقدمة اإلمام، وقد قمت بتحقيقه لنيل درجة املاجستري يف 4

  .الفقه وأصوله
أدري هل ما ذكره أغلب من ترجم البن زكري، وال :  ـ مسائل القضاء والفتيا5

  يزال حمفوظا يف إحدى املكتبات، أم صار يف عداد املفقودات؟
  .نقل الونشريسي بعضها يف املعيار املعرب:  ـ أجوبته وفتاواه املختلفة6
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وكانت له نشاطات ووظائف هامة منها، التدريس يف خمتلف مساجد ومدارس 
واإلفتاء فقد تقلد رتبة مفيت تلمسان، واإلمامة، إذ توىل إمامة اجلامع األعظم يف تلمسان، 

  .تلمسان يف وقته
اهلمة العالية والـشغف الكبري يف : كما اجتمعت فيه مجلة من األخالق واحملاسن، منها

طلب العلم، والذكاء، والفطـنة، وسرعة احلفظ، والروح  العلمية، وشدة احترامه لشيوخه، 
ية الرأي واستقاللية الفكر، والزهد واالعتراف بالفضل ألهله، والتواضع، والثقة بالنفس، وحر

  ...والورع
وأثىن عليه العلماء، وشهدوا له مبكانته وفضله، ومنهم شيخه ابن زاغو، وشيخه حممد ابن 
العباس، واإلمام السنونسي مع ما كان بينهما من املنافرة، والونشريسي، وأبو جعفر الوادي آشي، 

وابن مرمي ، وأمحد بابا التنبكيت، وابن عسكر، وقاضي جباية أمحد بن احلاج، واحلافظ السخاوي
  .وغريهم... صاحب البستان، وحممد شقرون بن هبة اهللا، وأبو راس اجلزائري املعسكري 

  وفاة الشيخ ابن زكري
هـ املوافق ألوائل 900بعد حياة حافلة بالعلم والعمل تويف يف تلمسان يف أوائل صفر 

يف روضة الشيخ السنوسي، يف مقربة تسمى مقربة  هـ ـ على الراجح ـ ودفن  1494ديسمرب 
  .القاضي، وقربه مشهور هناك، رمحه اهللا تعاىل  ورضي عنه

  .)1(وفيما يلي عرض لفتوى اإلمام ابن زكري كما نقلها صاحب املعيار
  ]سؤال العصنوينِّ فقهاَء تلمسان وفاس[

 ـ            :قال الونشريسي ي بكـر    كتب صاحبنا الفقيه أبو مـحمد عبـد اهللا بـن أبـ
سيدي رضي اهللا تعاىل عنكم، وأدام      (( :العصنونـي من توات لفقهاء تلمسان وفاس ما نصه       

  .مبنه عافيتكم، ومتع املسلمني بطول حياتكم
جوابكم الكرمي يف مسألة وقع فيها النزاع بني طلبة الصحراء، وهي كنائس اليهـود        

ـ   شغب علينا فيها املغيلـي وولده      ، فقد )2(وغريها من قصور الصحراء   ) توات(الكائنني ب

                                           
)1 (�GDا�+75'ر ا�+�5ب :ا  �L$�]D�-�)2/214 217 ـ(.  
 .أ7P'ؤه' و8b'5+Ab' ا�67D'JL: ا�+�اد &�W�ر ا�W.�اء )2(



 ـ389ـ ـ 

 تشغيبا كاد أن يوقع يف فتنة، وذلك أنـي أفتيت بتقريرها، إذ سـألين       )1(سيدي عبد اجلبار  
2(الفجيجي( ـا أنكره عليهم وعلـى الغالئـف             عم مـمنها وعن فصول أخر يف شأ)3( ،

لــي،  وسأشيـر لكم إىل بعض جوابـي، وهو ما يـخص الكنائس وما اعتـرض به ع            
  .لتنظروا فيه

وجدته حصل يف بلد العنـوة والّـذي اختطّـه           ف )4(وذلك أنـي طالعت ابن عرفة    
  .املسلمون ثالثة أقوال، مثّ تكلّم على حكم بالد الصلح

وجدته تكلّم على تلك األقسام الثّالثة، وأتى بقول مالـك           ف )5(مثّ طالعت ابن يونس   
 أسسه يف البلد الّذي اختطّه املسلمون، وذكـر          دليال على احلكم الّذي    )6(يف بلد اإلسالم  

  .خالف الغيـر يف بلد العنوة خاصة

   )2(ابن يونس بعد نازلة ابن احلاجما ذكر وجدته ذكر  ف)1(مثّ طالعت البـرزلـي
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67ّL>.8' ا�)>)J+و�ـ, �ـc6 ا�ّ-<�6 ا�� ���b ،945هـ  

�GDص       :ا �JL( #&� ��'6 ا��P132دو  ،       ��S'س �&�# ا��'�>)Cوة ا�k�B)��8س  ؛ )94/ص�
  ).�D')J-�)2/263 ا�89'رس 

)3( _aa[?b
 ا���@ ���<w5 ا�A'�6��7 ا�87�د$��6 ا�(��� آ'�b s��D=��# &(���ات وk���)C، آ+��' أ���D�>g أ��P%      :ا
 .اkb'�cة ا�+8(+7# &%را�6 هpk ا�9(�ة �# b'ر$� ا�EAا�2

)4 (                _D��b 6�7، إ��'مJ�'+م ا�ه� ا��'م أ&� )<%ا: �.+% &�# �.+�% &�# )�6��َ ا���ر~+�، أ�P% أ)�
    k��gأ ،@��G(c��85' ا�'B م و�.+��% &��# ه��'رون وا���[�$>   ا&��# )<%ا��� )��# و)'�+��8' وإ���'مL

   ُcن، وا�P�� #&وا&# ��زوق ا�.79%، وا ،�B'D #&ا�<�ز��، وا ��(و~�7ه@، و �D'L+-)ا� ��&�ّ 
     ،%7P�)ا�['�4 �� ا� �b'9�W� #� ،@��7 ��� ا����9، ا�.�%ود     وو~�7ه>Jا� �W)*+ط، وا��L>+ا�

 6�� ���b ،678�9هـ803ا�.  
  �GDا :    �AP #&� �+ء ا��'>Dري  ، )4/336(أE�Aت ا���اء �[+_ ا�%$# ا�'�>Y �� 6$'86 ا��$'~
 .47D ،463 ا�&(8'ج �-(�<J(� ص )2/243(

أ�S�9  %�Pّ�،  ا�  ا���G'ر ��7�9 ا��'م ا�.'�| ا��ـ.ّ+% &# )<% ا: &# $�D_ ا�ّ(+7+ّ� ا��Wّّ-ـّ�،        أ&� &�J   ه�   )5(
���W'�2ي، وأ&��� )+���ان ا�5-+��'ء وأ2+��6 ا�(���m7B ا�+ز�����8A-� #7'د، أk��g )��# ا����'م أ&��� ا�.��L# ا�  

  ���b'9�n� #��� ،�L��&'ا�� #L��.ا�9'����، وأ&��� ا�  ،w26   آ(��'ب ���� ا����9ا��D42 ا�+%و'L��+� T�'��Aوآ(��'ب ا�
  .هـb451�ّ�ـ� ��6 و~p�7 �# اc�8'ت، و)-�7 آ'ن ا)(+'د ا�5-+'ء وا�=-<6، 

���GDا :   jهk��+2/240(ا���ّ%$<'ج ا�(    آ6��7ّEّر ا��ة ا�ّ����A��� ف   ؛���-*� %��+.+�)1/111(  ���J9ا� ،
'Lي ا��A.-� ��)2/210(. 

)6(  6��D�7 إ���, ���'  ورد ���� ا�+%و]��$)ل((): 4/424�رى أن : ه��4 آ��'ن ا����'م �'���} $���'W���-� _7���
د ا��م؟ C'ل& �� _2'�Jا ا��ذ�}: $.%� p�J$ {�'� 5@، آ'نD((. 
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  .؛ وسأثبت منها شيئا بعد إن شاء اهللا)3( ذلك، وذكر نوازل أخر يف الكنائس بعد ذلكيف
كورة، إذ هي جـملة ما حضرنـي، فسبق منها إىل فهمي          فتأملت ما يف الكتب املذ    

من كالم ابن عرفة أنّ املدونة مـحمولةٌ على أنّ الغيـر يـخالف يف بلد العنوة ويف البلد                
، ولقوة ظني كأكمل شارح )4( لتصريـحه خبالفه فيهما عن اللّخمي  ،الّذي اختطّه املسلمون  

عمـا تضمنه ظاهرها من قصر خالفـه       عليها، لـمـا علم من كثرة تـحصيله وسكوته        
  .على بلد العنوة

حصل عندي هذا الفهم الّذي قررته لكم، وسبق أيضا إىل فهمـي أنّ             أن  ولـمـا  
املسألة املسؤول عنها هي مندرجةٌ يف البلد الّذي اختطّه املسلمون، إذ معـىن االختطـاط               

كعزوه؛ وقد كنت ـ وفّقكـم اهللا   البناء والتأسيس، أثبتت األقوال الثّالثة وعزوا : عندي
شرط املأمور به أن يكون واجبا باإلجــماع، وشـرط    : ـ رأيت يف البـرزلـي ما نصه     

التغييـر أن يكون املنهي عنه مـحرما باإلجـماع، فقلت لـهـذا إثر ذكري األقـوال             
  .الثّالثة

                                           
)1 (    #��( k��gا���[�78 &��'�<�ز��، أ �L�D�)ا� ���Dي ا���7وا�4 ا�<-����)ا�+5 #��& %�+Pا��'���@ &��# أ �أ&�� �ه�

 ��8@ ا&# ��زوق ا�A%، وا�<=�و�D، و�زم ا&# )��6، وأ�B ��( kgـ+')6 ���8@ ا&�#             Bـ+')6
  .هـ�B'D843 وP-��� وا��N'ع، �� د$�ان آ<�7 �� ا���9، وا�.'وي �� ا���زال، b��� )'م 

  ���GDوي   : ا'*L��-� T���، b����4��7D ،368 m7 ا�&(��8'ج �-(�<J(��� ص   )11/133(ا���3�ء ا�
 .266 ا�%$<'ج �<%ر ا�%$# ا���ا�� ص

)2(                %�+.� #�( k�g�5ف &'&# ا�.'ج، ا���'م ا���7�9 ا�.�'�|، أ$ %+P)<% ا: �.+% &# أ �أ& �اه  #�&
     =  ��ج وا&# رزق و~�7ه+'، و)�� ا&�� أP+% وا��'�S )7'ض وا&# &[J�ال، 

آ'ن ا��3'ء دا�2ا &��7 وا&# ا&# ر�% ا�A%، وه� jP'N ا���ازل ا�+[8�رة، و�� أ$3' ��ح      =
 m7.N 6>=g 6�� ���b ،{7'ن ا�5-@ و~�7 ذ�& �� ��'Jوا� ،@-L�529هـ.  

  �� �)+B�b �GDال : ا�J]& #&� 6�'Wه<� )845 ـ 3/844(ا�k-� ء 19/614(، ��7 أ)م ا��<
 ).1/132(، ��Aة ا���ر ا�Eآ67 �+.+% �*-�ف )615ـ 

)3 (�GDم، ا�+[8         : ا'J.7# وا�)ل �# ا��3'$' &'�+9ED '+& م'JPc42 ا'L� T�'B    ر &9('وى ا�<�ز����
 ). و�' &5%ه'2/17(

)4 (         ��� 6�7J�'+ا��&�5 ا�[�78 &�'�-*+�، ا���'م ا�.�'�| إ��'م ا� %+.� #& �-( #L.ا� �أ& �ه
وC(�، أkg )# ا&# �.�ز وا�7L�ري وا�(��LD و~�7ه@، و)�� ا�+'زري وأ&� ا�439 &# 

)� و~�7ه@، �# �X7-5b �b'9�n )-, ا�+%وp'+�� 6�D ا�(<�    Jي وا��6   ا��.��� ����b ،ة�W
 .هـ478

  ���GD��7'ض : ا( ���S'�-� ا�+��%ارك j��7b�b)2/797( ص k��9�C #��&ا���%$<'ج �&��# 258، و���7'ت ا ،
  ).P��)2/95�ن 
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 من مدن والصواب عندي تقريها اتباعا لقول الغيـر لـجـري العمل به يف كثيـر
املغرب، وهي مـمـا اختطّه املسلمون يف صدر اإلسالم وبعده، وفيها العلماء متوافرون يف        
كلّ وقت، وفيهم من ال يسكت على باطل؛ وكذلك قواعد هذه الصحراء قد حـلّ ـا                 
علماء فضالء، وقد شاهدوا الكنائس فيها وهم مـمن ميتثل قولـهـم يف األحيان، وقـد              

 أهل الذّمة وعلى غاليفهم، ولـم ينكروا الكنـائس يف جــملة مـا              أنكروا أشياء على  
  .أنكروه

ولعلّ ما ذكرته يف مدن املغرب من املسامـحـة لـهم فيها إنما كان ألمر   : مثّ قلت 
أعطوه أو لغبة الولّاة، أو أنكر العلماء فلم يسعفوا، أو علموا أنهم ال يسعفون فتــركوا                

  .التغييـر
ولعلّ إذن الغالئف :  إذ لو كان شيٌء من ذلك لعلم ومسع؛ مثّ قلت      هذا بعيد، : فقلت

إلّا أن يكون   :  يف قوله  )1(منذ قدمي الزمان لـهم يترتّل مرتلة العهد الّذي ذكره ابن القاسم          
أمر أعطوه؛ وحـملين على هذا النظـر نازلتـان         : ؛ ويف لفظ آخر   )2(هلم عهد فيوفّـى به   
  :ذكرمها البـرزلـي

ما طلبه النصارى الداخلون من العدوة من بناء بيـع          : بن احلاج، إذ قال   ال: أوالمها
  .وكنائس يف موضع استقرارهم

هؤالء النصارى وصفوا باملعاهدين، وذلك يقتضي ثبوم على ما سلف هلم ((: فأجاب
مـة  من العهد والعقد من الذّمة، والوفاء هلم واجب، مباح لكلّ طائفة منهم بيعةٌ واحدةٌ إلقا    

شريعتهم، ومينعون من ضرب الناقوس، ألنّ أميـر املؤمنني أمر بنقلهم من جزيرة األندلس             
  .للخوف منهم واحلذر للمسلمني؛ ورأيت لبعض املالكييـن حنوه، وهو الصحيح عندي

وتـميزت هذه املسألة عما اختلف العلماء فيها قدميا وحـديثا مـن املالكييــن              
  .)3( انتهى.))تالفهم هنا وجهاوغريهم، فلم أر لذلك الخ

                                           
أ&� )<%ا: )<%ا��P+# &# ا��'�@ &# g'�% ا�5(�� ا�+�Wي، أkg )�# ا���'م �'��} وا�-q�7          ه�  ) 1(

    @-L�ن واْ&�# َ)ْ<�        ا&# �5% و�و��.� �>�Nو~��7ه@، و)��� أ %�'g #&    ,�7.$ #�& ,�7.$و @ِJَ.َا�%ِ
 6�� ���b ،�t7-هـ191ا�.  

   ��GD�7'ض     : ا( ��S'�-� ا�+�%ارك j�7b�b)2/433(    �>هk�-� آ�ة ا�.�9'ظk�b ،)1/356   ـ  357(   j$k�8)ا� j$k�8b ،  #�&�
 �AP)6/252.(  

)2(  6Dا�+%و)أ$3')4/424 �GDوا ، : �ّ(6 �-<َ�اِذDا�+%و j$k8b)3/361.(  
 ).2/17(�('وى ا�<�ز��  )3(
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؛ فـانظروا ـ   )1(يشيـر إىل ما وقع من اخلالف يف كتاب اجلعل واإلجـارة منـها  
وفّقكم اهللا ـ كيف جعل العهد السابق موجبا لبنائهم يف املكان الّذي انتقلوا إليه، وهؤالء  

من مكان لـهم فيه عهد أهل الذّمة يغلب على الظّن أنهم إنما انتقلوا إىل البالد الصحراوية 
  .إما لظلم أو لغيـر ذلك

وقعت بتونس، وهي أنّ النصارى أحدثوا يف فندقهم وجعلوا عليها شـيئا            : والثّانية
أنه ال يـحال بينهم وبني أن      : يشبه الصومعة، فطلبوا بذلك، فأتوا بكتاب العهد، فوجد فيه        

  .لضوء، فبعث القاضي إليه فوجده لذلكيبنوا بيتا لتعبدام، واعتذروا عما رفعوه بأنه ل
وهذه أيضا ـ حفظكم اهللا ـ تقتضي أنّ لـمن له األمر أن يأذن فيها ببلد اإلسالم   

  .)2(لـمن نزهلا من الكفّار

، والغالئف يشبه أن يكونوا     )3())إلّا أن يكون هلم أمر أعطوه     ((: وهو أيضا ظاهر قوهلا   
  .رير علمائهم لذلك منذ قدمي الزمانكذلك، ألنهم إنما نزلوها بأمرهم مع تق

ال : ال يعلم فيها خالفا، وقال    : إنّ هدمها واجب، وقال   : وخالفين املغيـلـي، وقال  
يفيت بتقريرها إلّا دجالٌ؛ وكان هذا اجلواب هو رأي السائل الفجيجي، ونفيا اخلالف الّذي              

  .إنه ليس مبوجود يف النازلة: نقلته، وقاال
بعض األوقات على رؤوس األشهاد يدعي اإلمجاع ويقـول لــمن           واملغيلـي يف   

دم وإن أدى إىل قطع الرؤوس، ومن مات مـمن يريد هدمها فهو من             : يدعوه إىل هدمها  
  .أهل اجلنة، ومن اآلخرين فهو من أهل النار

   ر بيتا يـسبه رفع دين الكفر ونصره وقرار، ألنوحكم على من منع من هدمها بالن
  .، وحنو هذا من التغليظاهللا صلى عليه و سلم رسول فيه

                                           
)1( �GD6 : اDا�+%و)4/424.( 
)2 (�GDوى ا�<�ز��   : ا')�)أ$3'  ).2/20 �GDزآ�$�'     : ، وا �&c 6Dازل �'زو�D �� 6D��J+ا�%رر ا�

 @Cا�2، رEA�'& 67�Y�6 ا�>)J+ط ا��=*� ،�Dول 1335$.7, ا�+'زوcء اEA196(، ا�.( 
)3(  6Dا�+%و)4/424(  �ّ(6 �-<َ�اِذDي ا�+%وk8b ،)3/361.( 
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، يـشيـر إىل    ))هذه اجلنة وهذه النار   (( :وقال مرة لـمن يـخاطبه وهم كثيـرون     
  .))من هدمها فله اجلنة، ومن محاها فله النار((مكانني من األرض،  

، وهذه  سلماهللا صلى اهللا عليه و      هذه مـحبة رسول    ((: وقال يف ذلك املوطن ويف غريه     
 يشيـر إىل أنّ تقريرها مـحبةٌ هلم ولـمـا هم عليـه           .))مـحبة اليهود، فاختاروا أيهما شئتم    

من الكفر، أعاذنا اهللا وإياكم من ذلك، وحنو هذا من األمثلة، وضرب األمثال بآيـات قرآنيـة                 
ب الكفـر وأهلـه،     وأحاديث نبوية ينفّر ا من تقريرها، استرتل ا أكثر البلد بنسبتهم إىل ح            

  .واملسلمون براٌء من ذلك حبمد اهللا تعاىل

   )2( وصاحب البيان)1(واحتجا على ما ادعياه من االتفاق بنص ابن شاس
  .)3(إنّ ملك موضعها إما أن يكون ببيع أو غريه، وكالمها مـمنوع: فقاال

، )4( بظاهرهاأنّ الغيـر يـخالف فيما اختطّه املسلمون تـمسكا: وتعقّب ما ذكرته
، فإنه ذكر قول مالك يف بالد اإلسالم، وذكر قول ابن القاسم            )5(يِعِذالسيما اختصار الربا  

  .)1(يف البلد الّذي اختطّه املسلمون
                                           

ا�%$# )<%ا: &�# �ADـ@ &�# ��'س ا�k�Aا�� ا�+��Wي ا�+�'��J، ا�5��6 ا���7�9 ���7                    ه� Bـ+'ل   ) 1(
ا�+'�T+� ،67J ��# )<�%ا: &�# &��ي ا��.��ي، ودرس &ـ+��W وأ�(�, وb*��ج &�� ا�Nc.'ب،             

هـ، �# ��b'9�n ا�+[8�رة )�% ا�A�اه� ا�t+6�7 �� ��� أه��t& 616 4 د�7'ط ��6     �78%او�'ت  
  .ا�+6�$%

  ���GD���7 ا�<%ا$��6 و: اtه<�  )13/86(ا��8'$��6 �&��# آk��-� ء، ا���%$<'ج �&��# )22/98(، ����7 أ)��م ا����<
 ).P��)1/390�ن 

)2 (                  _�%�Dcر ا'�=Ci& ��)Cز)�7@ ���8'ء و ،�J�'�+ا� ��>Yر��% ا��� #�& %+P7% �.+% &# أ��ا� �أ& �ه
وا�+��ب، ��9b &'&# رزق وا&# ��ج وBـ+')6، و)�� ا&�� أP+% وا��'��S )�7'ض و~��7ه@،            

D'Wb ،47W.)�7ة أه+8' ا�<7'ن وا�t6 و�97 آ�� ���b ،هـ520ا�+�%�'ت ا�+ـ+8%ات.  
  �GDه<� : اk-� ء، &�67 ا�+-(+_ �&# )+�7ة )2/229(، ا�%$<'ج �&# ��P�ن )19/501(��7 أ)م ا��<

 .51ا�3<� ص 
)3( �D'G� �� م ا&# ر�% وا&# �'س  .�@ أC> )-, آ
)4(           '�87� ����C 6�Dه� ا�+%و'�G& %W�$)4/242 :())         s�D'8@، وآP'�))ن )��% ا��+-L�+ا� #J�� '�� '��i�

�%ا8�2@ ا�(� اg(=�ه�' �4�t ا�L�9='ط وا�<��Wة وا�J���6 وإ��$�6�7 و��' أ��<� ذ��} ��# ��%ا#2                         
ا�['م، �-7_ �8@ ذ�} إ� أن $J�ن �8@ ��ء أ)=��7� p��c ،��& @�8� ,ن D-�} ا�+�%ا�N #2'رت              

���N %��� ،X�P '�87� m-W'رت ��%اc #2ه�c           4ه4 ا��م � $���ن و$<57�ن، و��c _7ه�4 ا         
 .))ا��م وأ���8@

ه� أ&� �g %75-> &# أ&� ا��'�@ اcزدي ا���7وا�D، ا�[�78 &'�َ<َ�اِذِ)ّ�، ا���7�9 ا���'م ا��5'�@،              )5(
 ،�L&'ا�� #L.وأ&� ا� �Dب ا&# أ&� ز$% ا���7وا'.Nو�# أآ'&� أ ،�J�'+ا� jهk+9'ظ ا�P #�

�� j$k8)7> ��8' ا���b �� 6�� %5& '7P 6، آ'ن.Sا�ر ا�'W)g6، واDر ا�+%و'W)gهـ430 ا.  
  �� �)+B�b �GDه<� : اk-� ء ).351 ـ 1/344(، ا�%$<'ج �&# ��P�ن )17/523(��7 أ)م ا��<
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  .فأطلعتهما على نص ابن عرفة
ما اختطّه املسلمون ليس كما فهمته،    : أما املغيلـي فتأمله ما شاء، مثّ أجابين بأن قال        

: لد الّذي أذن اإلمام يف بنيانه بعد الفتح ليسكنه املسلمون مع الكفّار؛ ومرة قال             بل هو الب  
البلد الّـذي بنـاه     : البلد الّذي أخذه املسلمون مثّ سكنه املسلمون معهم، ومسألة النزاع         

  .املسلمون ألنفسهم مثّ نزل أهل الذّمة عليهم
، وهو مقتض أنّ ))سكنوه معهمف((: كالم ابن عرفة ال يعطي ذلك، ألنه قال: فقلت له

ة بعد اختطاط املسلمني شيٌء واحدسكىن أهل الذّم.  
              وكالمه أيضا مقتض أنّ بلد اإلسالم والبلد الّذي اختطّه املسلمون شـيٌء واحـد

ـ          ألنّ تلك  ((: ؛ وقوهلا )املدونة(القتصاره على أحدمها، وذلك ظاهر من اختصار ابن يونس ل
 يوضح فساد تأويله؛ ولو صح لكانت مسألة النزاع لــم        )2())ماملدائن صارت أهل اإلسال   

يتكلّم عليها ابن عرفة بوجه، وهو مؤد إىل قصوره يف إغفاله مسألة يدعي املنـازع أنهـا                  
  .شهيـرة ال تـخفى على أحد، وأنها إجـماعية

ر هلا  مالك وابن القاسم إنمـا منعا من اإلحداث بغيـر أمر، ومسألتنا يتقر          : وأيضا
  .استنادا لقول، أو لقوله وقول ابن القاسم على ما أشرنا إليه من احتمال الوفاق

بأنّ املنع إنمـا هو مع التعييــن       : وأجبت عما أورده من منع بيع مكاا أو هبته        
  .لذلك، وال نسلّم املنع مطلقا

  .هذا خالصة اخلالف الّذي وقع بيننا يف الكنائس
 وصف يف سؤاله أهل الذّمة بأوصاف توجب أن يكونوا          واعلم سيدي أنّ الفجيجي   

؛ وغاية ما وقع منـهم  )توات(ناقضني للعهد، وحنن يا سيدي ال نعرفها، السيما يهود مدينة   

                                           
)1( �GDا :   �ّ(6 �-<َ�اِذDا�+%و j$k8b)3/361(�-$ '� �7� ء'B %�� ، :))  ا�6 أن $.�%��kه4 ا�c _7و�

  .، إ� أن $J�ن �8@ أ�� أ)=���p &-% ا��م آ�'2_
و�8@ أن $.%��ا �� &-% N��.�ا )-87'، و�7_ ��8@ ذ��} ��� &-�% ا���5�ة، C :        '�8Dc'ل ا&# ا��'�@    

@8� sL7� ء��...  
و�' اg(=� ا�+L-+�ن )�% �(.8@ و��J�p، آ'�L9='ط وا�<�Wة وا�J��6 وإ��$�67 و��<88' ��#     

ن $�J�ن ��7� %�8( @�8��c ،��& ,ن b-�} ا�+�%ا2#        �%ا2# ا�['م، �-7_ �8@ إP%اث ذ��} ��87'، إ� أ      
m�'Wم دون أه4 ا�  .))N'رت cه4 ا��

)2(  6Dا ا��� �# ا�+%وkه X7��b X>�)4/424.( 
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عند إمهال الغالئف هلم ما يوجب الزجر أو األدب، بل هم عند تفطّنهم وزجرهم يف غايـة                 
قدمي الزمان مع األشياخ يف األعيـاد وسـائر         الذّلّة والصغار؛ وأما اجلزية فلهم عوائد من        

النوائب من الفنت وغريها من ضيافات العرب وغريهم؛ ومرة لو فض ذلك زاد على القدر               
الواجب، ومرة ينقص، ومرة يساوي، ويظلمون كثيـرا، ولو وجدوا العدل هلان علـيهم             

  .القدر الواجب وأكثر منه
من أهل بلدكم،   ) توات(حقّقه كلّ تاجر قدم     وكلّ ما قلناه من وصف أهل الذّمة يت       

  .بل ضعفوا يف هذا الزمان وأضر م العدم
واعلم يا سيدي أنّ يهود توات هلم درب اختصوا به، وليس يف خارجه إلّـا قليـلٌ                 

  .منهم، وكنيستهم بني دورهم، ال تالصق دار مسلم
  .))جوابكم ولكم األجر، والسالم عليكم والرحـمة والبـركة

  )1(]جواب اإلمام أيب العباس أمحد بن زكري[
  :فأجاب فقيه تلمسان ومفتيها أبو العباس أحـمد بن مـحمد بن زكري مبا نصه

  .احلمد هللا
هدم الكنـائس   : اجلواب عن السؤال املكتتب يف الورقتيـن قبل هذا هو أن نقول          

قّقني يف الفقـه املـالكي،      املسؤول عنها ال يـجوز مبقتضى الشريعة احملمدية، على رأي احمل         
              ة، فيغتـرحقيق يف أصول املسائل العلميشغيب فيها من عدم التة، والتاظرين به يف القضيالن
املشغب يف املسألة بظاهر عمومات هي مـخصوصةٌ، وكذلك املطلقات من النصوص وهي            

وضوع قضية النزاع   مقيدات، على أنّ موضوعها إحداث الذّمي كنيسة يف بلد اإلسالم، وم          
               ييـن دهرا طويال، ولـم ينكر عليه أحدا مـحوزا بيد الذّمهدم ما وجد من الكنائس مبني
من املسلمني؛ وال يدلّ منع اإلحداث على وجوب هدم املبىن احملوز على الوجه املوصـوف               

 من قول ابن    الشيخ أبو احلسن اللّخمي بأنّ الظّاهر     ] رأى[بشيء من الداللة الثّالث؛ وهلذا      

                                           
)1(  �L$�]D�-� ب �� ا�+75'ر ا�+�5ب�Aا� �D �GDا)225 ـ 2/217..( 
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ال ((: )1(القاسم وغريه أنّ القدمي من الكنائس يتـرك وال يهدم؛ وكذا قال صاحب اجلواهر            
فإن كانوا يف بلدة بناها املسلمون فال ميكّنـون         ((: ، مع قوله بعد هذا    )2())نتعرض لكنائسهم 
  .)3 ())من بناء كنيسة

 ال يتعرض له، وإن كـان يف        وال فرق إلّا ما قلناه من أنّ املبين من الكنائس القدمية          
  .موضع مينع فيه اإلحداث، فال يستقيم االستدالل على وجوب اهلدم مبنع اإلحداث

ما دلّ منها بعمومه وإطالقه مـخصوص ومقيد بغيــر املعاهـدين   : على أنا نقول  
والذّمييـن إذا انتقلوا يف بلد اإلسالم من موضع إىل موضع، ولـم يـخرجوا عن العهـد               

مة، فسكنوا فيه وأرادوا إحداث كنيسة إلقامة دينهم، فإنهم ميكّنون مـن بنائهـا وال               والذّ
مينعون منها، وإنمـا مينعون من إظهار مـا ال يــجوز إظهـاره، كـالقراءة وضـرب                 

  .)4(النواقيس
وعلى هذا بىن ابن احلاج يف مسألة النصارى الراحلني من العـدوة بـأمر أميــر                

هـؤالء  ((: استقروا فيه وطلبوا بناء كنائس يف موضع استقرارهم، فقال        املسلمني إىل موضع    
النصارى وصفوا بالعهد، وذلك يقتضي ثبوم على ما سلف من العهد والعقد من الذّمـة،               
والوفاء هلم واجب، فيباح لكلّ طائفة منهم بناء بيعة واحدة إلقامة شريعتهم، ومينعون مـن               

: ؤمنني أمر بنقلهم للخوف منهم واحلذر للمسلمني؛ قـال        ضرب النواقيس، ألنّ أميـر امل    
  ...ورأيت لبعض املالكييـن حنوه، وهو الصحيح عندي

وتـميزت هذه املسألة عما اختلف العلماء فيه قدميا وحديثا مـن املالكيـة      : مثّ قال 
  .)5())وغيـرهم، لـم أر لذكر اختالفهم هنا وجها

  .ملسؤول عنها وجهاوأنا ال أرى لـهدم الكنائس ا: قلت

                                           
، و��C% "6)'���ـ@ ا�+%$�� ��kهj  ا��A�اه� ا�tّ+6��7 ����   )���%  "ه�� ا���'م ا&��# ��'س jP'��N آ(�'ب     )1(

  .�<�B�b sـ+(�
 ).1/491()�% ا�A�اه� ا�t+6�7 �&# �'س ) 2(
)3 ( �L9D ر%W+ا�)1/492.( 
)4 (�GDا : �L9D ر%W+ا�)1/493.( 
  ).2/17(�('وى ا�<�ز�� ) 5(
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 فألنّ الذّمييـن املذكورين لو أرادوا إحداث كنيسة يف موضع استقرارهم           :أما أوال 
حني نزلوا فيه لساغ  هلم ذلك، وال يسوغ منعهم على أي وجه فرضت من اختطـاط أو                  
ا إحياء، إذ هم أهل الذّمة على ما علم من حال اليهود يف بلد املسلمني، إذ ال يعلم هلم فيه                  

خ املالكية على جواز نقل الذّمي جزيته من بلد         يحرب، فعقد الذّمة هلم قدمي؛ فقد نص مشا       
لغيـره من بلد اإلسالم، وذمة املسلمني واحدةٌ يف كلّ بلد من بالدهم، فـال يتوقّـف يف                 

  .أمرهم، وإنمـا ينظر فيهم لو كانوا نصارى كما أشار إليه ابن احلاج يف نازلته

: و اتفق مثل ذلك لليهود لـم يـحتج إىل مثل ما احتاج إليه من قولـه              ولعمري ل 
  . إىل آخر ما ذكره))...هؤالء قد وصفوا بالعهد((

فقضية النزاع ابتداء مندرجةٌ يف جوابه اندراجا أحرويا، لـمـا علم من أنّ عقـد              
            ا مـحوزا بيد الذّمة أقوى من العهد، فكيف يستقيم هدم ما وجد مبنيييـن املذكورين  الذّم

من الكنائس هلا بأيديهم أمد طويلٌ ال يعلم تاريـخه، وال مانع من اإلنكار عليهم عـادة يف           
تلك املواضع وال يف غريها، لـمـا قد علم من حال اليهود يف غالب أحوالـهم، فيجب               

  .القضاء بامللك لـهم

طها، عشرة روبشوقد قضى أهل املذهب املالكي مبلك احلائز موضعا مدة احليازة 
، السيما مع البناء واهلدم، )1(أعوام وحنوها بني األجانب، وخـمسيـن سنة بني األقارب

  .وال أثر يف ذلك الحتمال الغصب أو التعدي
          دي أبو الفضل قاسم العقبانــيرحــمه اهللا    )2(وعلى هذا األصل بىن شيخنا سي 

ـ     ،ورضي اهللا عنه   ملّكوا مقبـرة من مقـابر املـسلمني        فتياه للقصارين بتلمسان، فإنهم ت

                                           
)1 (�GDن   : ا��.L� 6Dا�+%و)6�7 �&�# ��'س         )5/192+tاه� ا��A7#   )170،  2/164(، )�% ا�Dا�ا��� ،

، ��اه�j  )243 ـ  7/242(��ح �*(�W ا��[g �7-4�7 �-*����    ، 310ا�EB #&� 678�9ي ص 
 ، )170، 2/164(، ��ح b.69 ا�.J'م �+7'رة ا�9'�� )226 ـ 6/221(ا�A-47 �-.='ب 

)2 (       ��AP #�&وا p%وا�� #�( k�gن، أ'L+-)& 6('+ـAا� �S'C ،�D'>�575% ا�� #& @�'C 439ا� �أ& �ه
              ،�D�79% ا�.�79%، وا�+�'زوP ا&�# ���زوق ���(و~�7ه+'، و         X�7-5b ��� ،@8)��>Yوا&�# زآ��ي، و

ا�+%و6D، )-, )-, ا&# ا�.'jB ا��9)�، وأرB�زة �� ا�(W�ف، و��ح ا���'�6، و��P'ن        
 6�� ���b854هـ.  
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يتصرفون فيها بالبيع واالبتياع وتورث عنهم، فقام عليهم قائم وأراد نزعها مـن أيـديهم               
وتصييـرها حبسا كسائر املقابر، مـحتجا عليهم باتفاق املذاهب على أنّ امليت إذا دفن يف 

موضع فهو حبس.  
لة من غري نكيــر، وذلـك يوجـب         بأنّ احلوز بأيديهم مدة طوي    : فأجاب الشيخ 

ملكهم، وال يسألون عن سببه، وال يـحمل أمرهم على العداء، إلمكان طريان الدين على              
  .ملكهم حلصار وحنوه

: فهذه الكنائس املسؤول عنها مندرجةٌ فيما أفىت به شيخنا، بل هي أحرويةٌ، فنقـول  
        ة، وظلم أهل الذّمألهل الذّم ل       هدم الكنائس املوصوفة ظلمل األوة ال جيوز شرعا؛ فمن أو

  .هدم الكنائس املوصوفة ال يـجوز شرعا
ما تقدم من ثبوت ملك ما أريد هدمه للذّمييـن املـذكورين، واحتمـال             : بيان الصغرى 
  .الذّمي، معلوم من الدين ضرورة] وحق[التعدي فيها مرجوح 

فع الشغب عن القـضية     فهذا املنهج يف تـحصيل املطلب املسؤول عنه كاف، ويد        
  :مثّ نتبـرع بالكالم على ما يتمسك بظاهره يف منع اإلحداث، فنقول .ف وافصللمن

خ املالكية األرض باعتبار إحداث الذّمي فيها كنيسة        يقد قسم غيـر واحد من مشا     
أرض للمسلمني، وأرض للصلحييـن، وأرض عنوة، وهي أيضا للمـسلمني؛          : ثالثة أقسام 

  .فاء يف الفرق بني هذه األراضي الثّالثوال خ
ما ملكه املسلمون ملكا تاما يقبل نقل امللك بسبب من أسبابه، ومـن ذلـك               : فاألولـى

األرض : اخلطّـة بالكـسر   : )1(العطية، قـال اجلـوهري    : املعطاة، واخلطّة : األرض املختطّة، أي  
ومنه ،  ليعلم أنه قد اختارها ليبنيها دارا     يـختطّها الرجل لنفسه، وهو أن يعلّم عليها عالمة باخلطّ،          

  . والبصرة خطط الكوفة

                                           
  �GDدي ص  : ا'W�-6 ا��-Pادي ���� ص    107 ـ  106ر�ا�� s�>� ،130    ��)J>�)-� 4�7 ا�&(�8'جD ،
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  ونسييخ أبو إسحاق التما اختطّ املسلمون من أرض فلـهم أن يبنـوا   : )1 (قال الش
  .ويتملّكوا مثل القيـروان الّيت اختطّها العرب حني نزلوا، ال شك يف جواز بيعها

  :فعلى وجهيـن: وأما أرض الصلح
  .رها أهل الصلح خبراج، ورقبتها للمسلمنييعم: األول

  .)2(أن تكون الرقبة هلم، وعليهم اخلراج: والثّانـي
فهي املأخوذة من أيدي الكفّار احلربييـن قهـرا، وهـي أيـضا            : وأما أرض العنوة  

  .للمسلمني ال تقبل النقل للملك بسبب من أسبابه، فيمتنع فيها االبتياع واإلقطاع
 :لـى فقد اتفقت املالكية على منع إحداث الذّمي فيها كنيسة؛ ففي املدونة           فأما األرض األو  

  .)3())وال يـجوز لـمسلم أن يكري داره أو يبيعها مـمن يتخذها كنيسة((
 من مساع ابن القاسم من كتاب السلطان مـن  "يسلّف يف املتاع واحليوان   "ويف رسم   

 إن ، الفسطاط احملدثة الّـيت يف خطـط اإلسـالم         سئل مالك عن الكنائس الّيت يف     (( :العتبية
  ؟أعطوهم العراص وأكروها يبنون فيها الكنائس

  .)4()) وذلك ال خيـر فيه،أرى أن تغيـر ودم وال يتـركوا:  قال مالك
هذا مثل ما يف املدونة، ((: قال القاضي ابن رشد يف البيان ـ عند شرحه هلذه املسألة 

  .)5())وال خالف أعلمه فيها

                                           
 ، ا��'م ا�+.%ث ا�.'�| ا��7�9 اNc���،    ا�ّ(�LDّ�إ�.'ق إ&�اهLP #& @>7# &# إ�.'ق         أ&� ه�)1(

      @8��� 6�('+B ��&زدي، و~��7ه@، وcوأ&� )+�ان ا�9'��، وا ،#+Pا�� %>( #& �J& �&i& ��9b
      6�L��P X7�'�5b ��� ،�2'W6 وآ(�'ب   )<�% ا�.+�7% &��# ��5%ون، و)<��% ا�.+�7% ا�����Dا&��# )-�, ا�+%و 

  .هـb443�ّ�ـ� ��6 ا�+�از، 
���GDن  : ا���P�� #��&� 1/269(ا���%$<'ج(   ف�آ6��7 �+.+��% �*-��Eر ا��ة ا�����A��� ،)1/108    109 ـ( ،

 .244و�7'ت ا&# k9�C ص 
)2( �GD6�7 �&# �'س : ا+tاه� ا��A1/492()�% ا�.( 
)3(       6Dل ا��'م �'�} �� ا�+%و'C)4/424 :())    هk�*)$ #�+� 4�Bا�� T7>$ أن ��>A5$ 6، و�  و�L�7آ� '

6L7ه' آ�k*)$ #+� pدار �Bاn$((.  
  ).3/360(أ�' ا�5<'رة ا�(� 7�D-8' ا&# زآ�ي، �8Du' ��(<j$k8b #� 6L ا�+%و6D �-<َ�اِذ)ّ�   
وهpk )-, )'دة آ�7t �# ا�+(8Du� ،#$�gi@ $.7-�ن )-, ا�+%و6�D، وا�.�6��7 أ�8D@ ر�5B�ا إ��,               

 .k8b$<8' �-<َ�اِذ)ّ�
)4( �GDا :#+S 67>)5ا� %A47 �&# ر�% ا�W.)9/340( ا�<7'ن وا�.( 
)5(  %A47 �&# ر�% ا�W.)9/340(ا�<7'ن ا�.( 
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وليس يف املدونة ما مياثل مسألة العتبية الّيت حكى القاضي ابن رشـد فيهـا               : قلت
وال يـجوز لـمسلم أن يكري داره أو يبيعها مـمن         (( :االتفاق تصورا وتصديقا، إلّا قوهلا    

  .)1())يتخذها كنيسة أو بيت نار
حدثوا ببلد ا(( :لعلّه أراد قوهلا: فإن قلت   .))إلسالم  كنيسةليس ألهل الذّمة أن ـي
بلـد  " عند شـارحيها     "ـلد اإلسالم ب"ال يصح أن يريد ذلك، ألنّ املراد ب       : قلت

 ال غيـرها، واخلالف يف إحداث الذّمي فيها كنيسة منصوص عليه يف املدونة عنـد            "العنوة
  .)2(ابن القاسم وغيـره؛ وقد أشار ابن رشد إليه يف آخر كالمه

 كما  ،تطّة، ألنّ الغيـر لـم يـخالف فيها ابن القاسم       مراده األرض املخ  : وال يقال 
  .خالفه يف أرض العنوة، حسبما هو ظاهر املدونة

قد نقل الشيخ أبو احلسن اللّخمي اخلالف فيها ويف العنوية صريـحا، إلّا أنـه              : ألنا نقول 
  .لـم يعزه يف املختطّة للغيـر املخالف البن القاسم يف أرض العنوة

ف يف الكنائس يف بالد املسلمني يف العنوة إذا أقـر فيها أهلها، وفيما             ِلختا(( :ولفظه
  :خطّه املسلمون فسكنه أهل الذّمة على ثالثة أقوال

ليس هلم أن يـحدثوا كنيسة يف شيء من بلـد املـسلمني            : )3(فقال ابن القاسم  ـ  
 معهم، إلّا أن يكونـوا      كانوا عنوة فأقروا فيها أو اختطّ ذلك املسلمون فسكنها أهل الذّمة          

  .أعطوا ذلك فيوفّـى هلم
  .)4(لـهم أن يتخذوا ذلك يف أرض العنوة إذا أقروا فيها: ـ وقال غيـره

وأما أهل الصلح فال مينعوا     : وظاهر قوليهما أنّ القدمي منها يتـرك، قال ابن القاسم        
  .من أن يـحدثوا الكنائس ألنها بالدهم

  أما أهل العنوة فال يتـرك: )1(تاب ابن حبيب يف ك)5(وقال ابن املاجشون
                                           

)1( �GDن : ا��.L� 6Dا�+%و)4/242( �ّ(6 �-<َ�اِذDا�+%و j$k8b ،)3/360.( 
)2 (�GDا : %A47 �&# ر�% ا�W.)9/340(ا�<7'ن ا�.( 
)3(  6Dل ذ�} �� ا�+%و'C)4/242.( 
)4(  6Dا�+%و j$k8b �� ء'B �ّ(َ�اِذ>-�)362 ـ 3/361 (�-$ '� :)) p�7~ ل'Cآ4 ]: ~�7 ا&# ا��'�@[و

 $+���5�ا ���# آ�'8L��2@ ا�(��� ���87'، و� أن $.��%��ا ���87'    ... &-��%ة ا�((.��s )����ة وأ��Cّ�وا ���87' ���
6�kز أه4 ا��A$ '� ,-( '87� وا�C8@ أDc ،_2'آ�((.  

  �GDوا : %A47 �&# ر�% ا�W.)9/341(ا�<7'ن وا�.( 
&� ��وان )<%ا�+-} &# )<%ا�E$E5 ا�+'B[�ن، آ'ن ��87' �# ��8'ء ا�+'�6�7J، دارت )-��7               ه� أ ) 5(

    j��7>P #��&���7 ����8@ اt����9 آb ���&���7 و�'���} و~�7ه+��'، و&i& ����9b ،���->C #��� ���7&ى و)-��, أ�ا�9(��
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 هلم عند ضرب اجلزية كنيسةٌ إلّا هدمت، مثّ ال يـحدثون كنيسة يف بلد املسلمني،              
  ...وإن كانوا منعزلني عن بلد اإلسالم

وأما أهل الصاحل فال حيدثوا كنيسة يف بالد اإلسالم املسلمني، وإن شرط ذلك             : قال
 شرط هلم ذلك فيوىف هلم،      ائسهم القدمية إذا دثرت، إلّا أن يكون      ومينعون من رم كن   مل جيز،   

  .ومينعون من الزيادة الظاهرة والباطنة
 . وليس بينهم مسلمون، كان هلم أن يـحدثوا  ،منقطعني عن بلد املسلمني   كانوا   إنو
  .)2(انتهى

واضح ونظر فما نقله ابن عرفة منسوبا إليه فيه قلق.  
 أهل املذهب على جواز اإلحداث فيها فهي األرض األخيـرة          وأما األرض الّيت اتفق   

يف كالم الشيخ اللّخمي، واملختلف فيها ما ذكر من أرض العنوة واملختطّة، وكذلك أرض              
  .الصلح الّيت بني أظهر املسلمني

  .)3(هلم اإلحداث إن شرطوه: فقال القاضي ابن رشدـ 

ليس هلم اإلحداث وإن    :  يف النوادر  )1( عن عبد امللك   )4(ونقل الشيخ ابن أبـي زيد    
  .شرطوه

                                           
  6���� �����b ،'��+ن و~�7ه�ه��ـ212و���.�. ���GD���7 �-<*��'ري : ا>J5/424(ا�(��'ر$� ا�( j��7b�b ،

 ). j$k8b)6/408 ا�(�AP #&� j$k8 ، )1/360(ا�+%ارك �-�'�S )7'ض 
ر، ه�� أ&�� ����وان )<�%ا�+-} &��# j�7>P ا���L-+� ا���Y<��، ا����7�9 اcد$�j ا�6���t ا��5'�@ ا�+��['وَ       ) 1(

روى )��# ا����'زي &��# 7��C_ وز$��'د &��# )<��%ا��P+#، و���+T ا&��# ا�+'��B[�ن و�=����' وا&��#      
: أ���> آ(<��' آ���7tة ����8'  وا&��# و��S'ح و��Bـ+')6،  )<��%ا�.J@، و���+����b ����� T ا���%$# &��# �*-��%     

 6�� ���b ،%AL+43 ا�� ،iY�+�7 ا�L9b ،T�'A6، ا�.Sا�هـ238ا�.  
  �GDت ا�8�9'ء �-[�7ازي ص     : ا'�>Y162      7'ض( �S'�-� ا�+%ارك j7b�b ،)2/30(  j$k8b ،

 �AP #&� j$k8)6/390(ا�.(  
)2(    %�A47 �&# ر��% ا�W.)م ا�-*+� �� ا�<7'ن وا�)��% ا��A�اه�   ، )341 ـ  9/340(اD �GD.� آ

 ).1/493(ا�t+6�7 �&# �'س 
)3( �GDا : %A47 �&# ر�% ا�W.)9/340(ا�<7'ن وا�.( 
)4 (             k�gأ ،��)C6�7 ��� وJ�'+إ��'م ا� ،�Dي ا���7واE9ا�� #+P.+% )<%ا: &# أ&� ز$% )<%ا��� �أ& �ه

           ،#+Pا��%�>( #�& ��J& ��&���9 &�� أbو ،�D'�7&cور وا��=�'ن وا�L�� #& %+.� @8�� 6('+ـB #(
)�  وا�-<7%ي و~�7ه@، �# �97��b ا���ادر وا�E$�'دات، وا����'�6، وا��kب )-�, ��kهj       ذوا�<�ا

 6�� ���b ،'هـ386�'�} و~�7ه.  
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يخ اللّخمينة كما نقله الشج على قول ابن القاسم يف املدووكالمها لـم يعر.  
 .، فسره الشراح بــإذن اإلمـام  ))إلّا أن يكون هلم أمر أعطوه    (( :وقوله يف الكتاب  

ث إذا كانت مـصلحته     ونقل الشيخ أبو احلسن عن الشيوخ جواز اإلذن لإلمام يف اإلحدا          
  .أعظم من مفسدته

فظهر مبا ذكرناه وقررناه أنّ األرض الّيت بنيت فيها الكنائس املسؤول عنها ليـست              
من األرض أو منفعتها على أن يبنوا فيها تلك الكنائس، فاحتمل أمرها وجها واحدا فاسدا               

 بدا للذّمييـن بناء ووجوها كثيـرة من الصحة، إذ يـحتمل أن يكون التمليك للسكىن مثّ   
الكنيسة إلقامة دينهم، وامللك املعتبـر للذّمي مصحح إلحداثه الكنيسة فيه على مقتـضى             

بني أرض الصلح يـجوز فيها اإلحداث وبني العنوة        به  قول ابن القاسم يف املدونة، إذ فرق        
  .)2(فمنعه فيها

أنه جعل شرط تأثيـره    وكذلك يعتبـر امللك على قول ابن املاجشون أيضا، غيـر          
السالمة من مـخالطة الذّمييـن للمسلمني خشية الفتنة على الـضعفاء، ولـذلك أجـاز     

 إنه  : إلّا أنّ اإلمام املازري قال     ،)3(اإلحداث للمنقطعني عن املسلمني إن لـم يسكنوا معهم       
  .خالف املذهب

داث وهي قائمـةٌ     جـمـاعة املسلمني للذّمييـن يف اإلح     نُذْومـمـا يـحتمل إِ  
  .مقام اإلمام يف املوضع الّذي ال إمام فيه

                                           
  �GDت ا�8�9'ء �-[�7ازي ص : ا'�>Y160  �7'ض( �S'�-� ا�+%ارك j7b�b ،)2/492  497 ـ( ،

 é').13 ـ 17/10(��7 أ)م ا��<ء �-kه<� 
)1( ]B'+)<% ا�+-} &# ا� �(�ه+B�b s�>� %Cن، و�. 
)2 ( 6Dا�+%و ��)م؟((): 4/24د ا��& �� _2'�Jوا ا�k*)$ 6 أن�kه4 ا�c 4ه 'J�'� s�i�  

  .� إ� أن $J�ن �8@ ��ء أ)=�p: ��'ل
 cن ا��<د &ده�@   ،و� أرى أن $+��5�ا ��# ذ��} ��� ��Cاه@ ا�(�� �N'�.�ا )-C :        '�87'ل ا&�# ا��'��@   

 إ� أن �Jb�ن &ده�@ ~-�<J،     '�87-( @8�ن �-+�L-+7# ���8' ���ء    و� $ ،$<57�ن أر8S@ ود$'ره@  
 .)) cن ا�<د &د ا�+L-+7#،ا�+L-+�ن وا�((.�ه' )��ة �-7_ �8@ أن $.%��ا �87' ��7'

�-�� �N��.�ا )-�, أن    ((: ��% B'ء ���7 ��' $-��   ) 1/493(ا�GD )�% ا�A�اه� ا�t+6�7 �&# �'س    )3(
� $�A�ز ه�kا ا��[�ط، و$+��5�ن ���� إ� ���              : ا�+'�B[�ن ��'ل ا&#   . $(*kوا ا��J'2_ إن �'ؤوا   

p�Y�)]$ @� ن �85@، �-8@ ذ�} وإن�+-L+ا� ��JL$ � يkل. &-%ه@ ا�'C :m-Wا� �ا هkوه...((.  
  �GDوا : %A47 �&# ر�% ا�W.)9/340(ا�<7'ن وا�.( 
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            ية إحياء الذّمون باإلحياء، على القول بصحيأو تكون األرض مـحياة، فملك الذّم
  .)2(، وهو مـختار الباجي)1(يف غيـر جزيرة العرب

أو تكون األرض مـختطّة وأذنت اجلماعة لـمصلحة يف اإلحداث هي أرجح مـن    
  .ويصيـر ذلك كحكم من حاكم يف مـحـلّ اخلالف فيـرفعهاملفسدة، 

وقد  .أو قدم الذّميون على املوضوع للسكىن فيه عن عهد معتبـر سابق، كما تقدم            
  .الح يف أصول الفقه أنّ وقوع واحد من شيئني فأكثر أقرب من وقوع واحد بعينه

ـ ز الثّابت للذّمييـنومثّ إنّ احل ـ  على ما ذكر  اعتبـار الفـساد، وإن    مانع من  
احتمل مبقتضى ما تقرر يف الفقه، فلو قدر التـرافع يف الكنـائس املوصـوفة إىل حـاكم                 
موصوف بالعلم والعدالة ال يقضي فيها سوى بالصحة، ولو قضى فيها بالفساد الحتماله مع              

  .قيام موجب الصحة لنقض حكمه
خ املالكية عليها،   ينبه مشا ولـم يـخرج عن حكم هذا األصل سوى مسألةٌ واحدةٌ          

إذا ادعت املرأة على زوجها الوطء يف خلوة االهتداء وهي مـحرمةٌ أو حائض، أو              : وهي
  .يف ار رمضان، وأنكره الزوج

فالقول فيه كالقول يف الوطء الـصحيح يف وجـوب جــميع             :)3(قال يف املدونة  
  .الصداق

  .ررالقول قول الزوج، عمال باألصل املق: وقيل
وإنما لـم يعتبـره يف املدونة يف هذه املسألة من أجل الوازع الطّبيعي، فقدمه على              

رعيالوازع الش.  

                                           
)1( �GDا : �B'>-� ,�)+6/29(ا�.(  
)2 (       B'>ا� <-g #& 7% �-7+'ن��ا� �ا��'م أ& �ء        ه'�+-( #�( k�gا��'م ا�.'�| ا���7�9، أ ،�L�%Dcا �

            #� T+ا�=<�ي، وا�[�7ازي و~�7ه@، و� j7=ذر ا��8وي، وأ&� ا� �&iوا�+[�ق آ _�%Dcا
ا�*=j��7 ا�<���%ادي و���+T ا�*=j��7 �����، أk��g )���� ا&���� أP+��%، وا�=�Y�����، وا&��# &��[�7،    

 �b'9�W��� #��� ،�>ا�%��>( #��&ا ����� T+ل ا�9 : و������Nل ���� أ�W��9م ا�'��JPح إ���� ,���)�+وا� ،����
 6�� ���b ،iY�+هـ474ا�.  

  �GDه<�    : اk-� آ�ة ا�.9'ظkb)3/1178(     ال�J]& #&� 6-Wا� ،)�7'ض   )1/201( �S'�-� ا�+%ارك j7b�b ،
)8/802.(  

)3(  6Dا�+%و �GDا)322 ـ 2/321.(  
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هـدم الكنـائس   : هذا كلّه مـمـا يتعلّق باملقدمة الصغرى من القياس، وهي قولنا   
  .املوصوفة ظلم ألهل الذّمة

وظلم أهل الذّمة ال يــجوز      : لقائلةوأما ما يتعلّق باملقدمة الثّانية، وهي الكبـرى ا       
 الَ« :صلى اهللا عليه و سـلم     ، وقال رسول اهللا     )1(قد أمر اهللا بالوفاء بالعهد    : شرعا، فنقول 

تدلُخوا بيالْوت معِداهنْ أَالَّ ِإينذَأْ يكُوا لَن2(»م(.  
، فـال  وقد تظافرت األحاديث عنه ـ عليه السالم ـ بالنهي عن ظلم أهل الذّمـة   

  .هدم الكنائس املوصوفة ال يـجوز شرعا: سبيل إىل استباحته، فلزم صدق النتيجة، وهي
مثّ خروج أهلها إن خرجوا عن احلد الواجب ال يستلزم استباحة أموالـهم، إلّا أن              
يكون ذلك مـمـا نص أئمتنا أنه نقض للعهد، كما إذا تـمردوا على األحكام ومنعـوا               

وا لقتال املسلمني، ال باحلرابة على املشهور؛ وعليه فحكم احملارب منهم حكم اجلزية، أو برز
               نـا، فمكرههـا نـاقضة مسلمة على الزحر ياحملارب من املسلمني، أو يثبت إكراه الذّم
للعهد، أو غرها بأنه مسلم فتزوجها؛ وكذلك إن خرج لدار احلرب يريد السكىن ا مـا                

  .)3(ـحقه، فإنه ال يستـرق على املشهورلـم يكن خروجه لظلم ل
عقد الذّمة يقتضي وجوبا علينا وعليهم، فحكمه علينا وجوب الكف          (( :ويف اجلواهر 

 وأن نعصمهم بالضمان نفسا وماال، وال نتعرض لكنائـسهم وال خــمورهم وال              ،عنهم

                                           
)1( ,�'5b :ل ا'C : ���L� ا &'�85% إن ا�85% آ'ن�واو�)34/ا���اء [)34[ 
�C :       #�& %�+.� #�& 6C%�N '��%�P'ل ): 6/160 (5850=<�ا�D �� ا�+A5@ ا�q$%P �7>J      أ�B�g ا�  )2(

 ���' )<�% ا�.+�7% &�# ��-7+'ن )�# أ&��          ، ��' )<% ا�+�5@ &# &[�7 اW�Dc'ري       ،�gوف ا�+�Wي 
 َ;C :»+َ a'ل ر��ل ا: N-, ا: )-��7 و ��-@    :  )# �C %5� #& 48'ل     ،P'زمْXُ	ُ(ُ ا< a� 6ِْهa  َأ>َتُ
~�
  .»ٍنْذِ� ِ)�
{� ِإ&{ا

و���7  : ، و�C'ل ).8/64(،  ...]&�'ب ا���(�kان   /آ(�'ب اcدب  [وأ�B�g ا�T+A� �� �+t78 ا�Eوا%2        
       <75�S �ا�+�5@ &�# &�[�7 وه� %>( .     ��D��7 �-=<�ا>Jا� T�'�Aا� X��.� ل'�Cو)<�% ا�.+�7% &�#    : و

<75S '3$7+'ن أ-�.  
  .41635، رC@ )15/41635(وا�GD آ�E ا�5+'ل �5ء ا�%$# ا��8%ي   

Xُُ	>ا  «: ��g� 't$%�P &-�9|   ) 18/258 (645 ا�=<�ا�D أ$3' �� ا�+A5@ ا�J<�7 ر�C@         وأ�gجْa;َ +َ
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يظهروها وأراقها خلنازيرهم، ما لـم يظهروها، فإن أظهروا اخلمر أرقناها عليهم، وإن لـم          
  .)1())ال يـجب: مسلم فقد تعدى ويـجب عليه الضمان؛ وقيل

مبىن اخلالف يف هذه املسألة وما يشبهها اختالف األصولييــن يف خطـاب             : قلت
الكفّار بالفروع، وهكذا يكون حكم األمور الّيت هي من شرعهم، فإنا ال نتعرض هلم فيها ما 

يها، فالتغييـر عليهم كتغييـر املنكر على املسلمني بشروط        لـم يظهروها، فيتقدم إليهم ف    
  :ثالثة

العلم باملعروف واملنكر، واجلاهل ال يصح منه أمر وال ي، ألنه قد ينهى عن              : األول
املعروف ويأمر باملنكر؛ وقد نص بعض املتكلّمني على أنّ املنهي عنه واملأمور بـه البـد أن                 

ألمر بالوجوب والنهي بالتحرمي، فيخرج املندوب وما اختلـف يف  يكونا مـجمعا عليهما با   
  .وجوبه، وكذلك املكروه وما اختلف يف تـحرميه

األمن من أن يؤدي إنكار املنكر إىل منكر أكبـر منه، كمن ينـهى عـن               : الثّانـي
شرب اخلمر، حبيث يؤول يه إىل قتل نفس؛ فإن لـم يؤمن ذلك لـم يـجـز التغييـر،               

ذكر من أراد هدم الكنائس املسؤول عنها؛ فبتقدير أن يكون بقاؤها منكـرا لــم               كما  
يـجـز تغييـرها، إن كان ذلك يؤدي إىل القتل والقتال بني املسلمني، فـال سـبيل إىل                
تغييـرها على أهلها، وهم من أهل الذّمة؛ وقد اتفق العلماء على تـحرمي قتال الذّمييـن،              

، فلهم ما للمسلمني وعليهم ما عليهم، إلّا أن ينقضوا عهد الذّمة،            وهم لـم ينقضوا العهد   
وحيث لـم ينقضوا عهد الذّمة يكون قتالـهم حرابةٌ، ومن باب الـسعي يف الفـساد يف                

إمنـا جـزاؤا الـذين    :" تعاىل األرض، فالساعي يف ذلك مندرج يف آية احلرابة، وهي قوله  
  .)2(اآلية"..(رض فسادا أن يقتلوا حياربون اهللا و رسوله و يسعون يف األ

أن يعلم املنكر أو يغلب على ظنه أنّ إنكاره للمنكر مزيلٌ له، فإن لـم يعلم        : الثّالث
  .وال غلب على ظنه لـم يـجب التغييـر
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الشرطان األوالن يف اجلواز، والثّالث يف الوجوب، فإذا عدم الشرط األول والثّانـي 
لنهي، وإذا عدم  الثّالث ووجد األول والثّانـي جـاز أن يـأمر             لـم يـجـز األمر وال ا    

  .وينهى
و :"تعاىل ويدلّ على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالشروط الثّالثة قوله 
 آليـة  ا ..."املؤمنون و املؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف و ينهون عن املنكر             

)1(.  
 ،والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَتأْمرنَّ ِبـاملَعروفِ     « : عليه و سلم     هللا صلى اهللا  وقول رسول ا   
وهنتكَرِ  نَّوِن املُنا        ، عأَطْر لَى احلَقع هنأَطِّرلَتِفيِه وـِد السلَى يذُنَّ عأْخلَتاُهللا     ، و ِرفَنـصلَي أَو 

 كَما لَعن بِني ِإسراِئيلَ، كَانَ ِإذَا عِملَ العاِمـلُ ِمـنهم             ويلْعنكُم ،قُلُوب بعِضكُم علَى بعضٍ   
ِباخلَِطيئَِة نهاه الناِهي تعِزيزا، فَِإذَا كَانَ ِمن الغِد جالَسه وواكَلَه وشاربه وكَأَنه لَـم يره علَى               

ك صرف قُلُوب بعِضِهم علَى بعٍض ولَعنهم علَى ِلـساِن          اخلَِطيئَِة ِباَألمِس، فَلَما رأَى اُهللا ذَلِ     
  .)2(»داوود وِعيسى

صلّى اهللا على نبينا وعليهما وعلى سائر النبييـن واملرسلني، وآخـر دعوانـا أن              و
  .احلمد هللا رب العالـمني

ق حقّـا ورزقنـا     وكلّ ما وقع يف السؤال من احلجج واحملاجة صواب، أرانا اهللا احل           
  .اتباعه، وجنبنا طرق الباطل وأشياعه، مبنه وفضله وجوده وطوله

  .وكتبه عبد ربه أحـمد بن مـحمد بن زكري التلمسانـي، لطف اهللا به
  )3(]فتوى البن زكري يف مسألة مشاة وقعت يف بيت املقدس[

  .احلمد هللا، والصالة والسالم على نبينا وموالنا رسول اهللا
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من عبد اهللا أمحد بن حممد بن زكري التلمساينّ، خار اهللا له، وأجنح يف رضاه قصده                
  .وأمله، إىل األخ يف اهللا أيب حممد عبد اهللا

  بعد السالم عليكم
 ي وأنا مشغول البال من أجل كثرة األشغال، ووردت عل،قد وردت علـي أسئلتك

  .جلواب يف قضية الكنائس الّيت سألت عنهاإثرها كتب وسؤالٌ من قبل املغيلي، طالبا ا
فأما أجوبة أسئلتك فقد حصلت واحلال على ما وصفت لك، وسيقع اجلواب له عن              

  .سؤاله إن شاء اهللا عز وجلّ
وما عندي يف القضية إلّا ما وقع به اجلواب لك، وكان ذلك إثر جـوايب يف قـضية               

  .وردت علي من املشرق مثل قضيتك
كنيسةٌ يف بيت املقدس ألهل الذّمة أراد بعض الفقهاء هدمها، فهل           : وحاصل سؤاهلا 

  د، أم ال؟
  :فأجبت عن السؤال، وهو مكتوب يف رق، مبا حاصله

 صلحا من غري خالف بني أهل  الصحابة رضي اهللا عنهم   إنّ بيت املقدس قد استفتحه      
ذهب املدونة، فكيـف     للصلحي اإلحداث على م    ،السيـرة والتاريخ؛ وما استفتح صلحا    

  يهدم ما هو مبين من قبل الفتح؟
وقد طلب صاحب السؤال تسجيله يف كلّ بلد إىل أن يصل، فسجل علي، وسـافر               

  .حامله يف طرائد البنادقة يف هذه السنة
وأما كنائس البالد الصحراوية فأقرب شيء يف تلك البالد أنهـا مملوكـة ألهلـها               

بعد فيها أن تكون عنوية أو صلحية، وال سبيل إىل هدم ما وجـد              باإلحياء واالختطاط، وي  
فيها من الكنائس، إلّا إذا ثبت أنّ أهل تلك البالد ملّكوا الذّمييـن األرض على أن يبنـوا                 
فيها الكنائس؛ وإثبات هذا هو املتفق على منع اإلحداث به وعلى وجوب اهلدم، وال خفاء               

  .يف عدم ثبوت ذلك
 يصح معه اهلدم بوجه من الوجوه، إلّا بوجه العدوان والظّلـم ألهـل              وأما سواه ال  

  .الذّمة
اللّهم إلّا إن كان القائم عليهم ينكر مشروعية ضرب اجلزية وإعطاء الذّمة املعلـوم              
ضرورة من دين األمة، فحينئذ يكون خارقا لإلمجاع القطعي، وقد علم كفر منكـره، وال               
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ئر األعصار ويف مجيع األمصار يف مشروعية ضرب اجلزية وإعطاء          خالف بني املسلمني يف سا    
الذّمة إىل أن يرتل عيسى بن مرمي عليه السالم من السماء إىل األرض، فحينئـذ ال تعطـى                  

  .لكافر ذمةٌ
وسالم منا على شيوخ املوضع وفّرهم اهللا، وكان يف عوم على احلق ودفع الباطل،              

  .فإنّ دعاء املؤمن ألخيه املؤمن بظهر الغيب مستجابونطلبهم يف الدعاء لنا، 
ختم اهللا لنا وهلم باحلسىن والزيادة، وبلّغ كلّ واحد منا يف مرضاة مـواله منتـهى                

  .اإلرادة، وختم لنا وهلم بالسعادة
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  متهيد
 اإلسالمي منظومة تغياها الشارع احلكيم سبحانه وتعاىل النتظـام أمـر            إن التشريع 

وملا كانت هذه املنظومة متثل ، وتسيري شؤون دينهم ودنياهم، البشرية يف ميادين احلياة العامة
اقتضى منـها أن  ، جميبة عن كل النوازل واألحداث، انون التشريعي يف كل زمان ومكان     الق

، متتلك املؤهالت املعرفية اليت توفر هلا مقدرة على مواكبة األزمان واإلجابة عـن نوازهلـا              
  .وعلى هذا األساس انتظمت األحكام التشريعية حتت قاعدة جلب املصاحل ودرء املفاسد

وهي ، اصدية تركزت على أهم خاصية متيز ا هذا الدين احلنيف     إن هذه القاعدة املق   
واحتواء كل ، اهليمنة اليت أوحى الشارع احلكيم ا إىل البشرية معلنة ختام الرتول السماوي 

و أنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب           :" تعاىل  قوله  ،  الديانات السابقة 
  .)1("و مهيمنا عليه 
كل هذه اخلصائص الربانية للشريعة اإلسالمية واجه الفقهاء وأهل الفكر أمانة           أمام  

واإلجابة عن تساؤالت األزمان وما تطرحه مـشكالت        ،  متثلت يف بيان أحكام الدين    ،  ثقيلة
الناس من حوادث بقدر ما أحدثوا من املعامالت واالرتفاقات والنظم يف خمتلـف امليـادين               

انربى أساطني الفقه إىل ذلك بعد أن       ،  تحديات اليت مل تثن عزمهم    أمام كل هذه ال   ،  وااالت
حيث وقفوا على   ،  هذا العلم الذي يعد نافذة على كل األزمان       ،  كللوا مساعي علم النوازل   

فأنشأوا على غرار املصنفات املقررة يف الفقه اإلسالمي ، كثري من الفضاءات الفقهية الواسعة 
ها بعلم النوازل حيث تعد بيانا ملا أشكل مما هو مقرر يف            مصنفات لقبو ،  على خمتلف جماالته  

جدة احلوادث احلاصلة اليت وقفوا على بياـا        ،  فضال عن اإلضافات اجلديدة   ،  كتب الفقه 
  .وحتديد حكم الشارع احلكيم فيها

                                           
 .48/��رة ا�+'2%ة )1(
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وقد شكل الفكر النوازيل عرب العصور إضافة معرفية مهمة أثبتت جدارة التـشريع             
متناولة الفقه اإلسالمي يف نوازله     ،  ل عصر من كتب يف الفقه النوازيل      وهلذا مل خي  ،  اإلسالمي

  .ومستجداته
فهنالك كتب  ،  خاصة يف معاجلة القضايا النازلة    ،  وقد اختلف التصنيف يف هذا الفكر     
وبعضهم أفرد أبوابا يف معاجلة القضايا النازلـة        ،  تناولت القضايا النازلة يف كل أبواب الفقه      

  .وابدون غريها من األب
حيث ،  ويف حبثنا هذا نتناول علما من أعالم املالكية املغاربة الذي كتبوا يف هذا العلم             

أفرد كتابا يف الفقه النوازيل تناول فيه باب القضايا السلطانية والسياسة الشرعية واألحكام             
وهناك ،  "اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سري احلكام      "وقد وسم كتابه هذا بـ      ،  القضائية

للفقيه املالكي اإلمام أيب األصبغ     " ديوان األحكام الكربى  "تسمية أخرى هلذا الكتاب وهي      
 .رمحه اهللا ) هـ486(سنة املتوىف ، عيسى بن سهل بن عبد اهللا األسدي اجلياين

اإلعـالم بنـوازل    : االجتهاد املقاصدي يف الفقه النوازيل    "وقد كان موضوع حبثنا حول      
ني عالقة الفكر املقاصدي بالفكر النوازيل من خـالل هـذا الكتـاب     متناول". األحكام أمنوذجا 

لنخلص يف األخري إىل    ،  ومدى حضور التوظيف املقاصدي لنوازل األحكام السلطانية والقضائية       
مكلال ،  حقيقة التجربة االجتهادية اليت خاضها هذا الفقيه يف رؤية احلوادث السلطانية والقضائية           

  .ليات الفكر املقاصدي يف جانبه التشريعيكل ذلك مبساعي وقواعد  وك
يف ،  وهذا ما سنويل بيانه يف هذه املفردات اليت جعلنا عنوانا على مضمون البحـث             

  .ثالثة مباحث
  : متهيد

  .اإلمام الفقيه عيسى بن سهل الغرناطي وكتابه اإلعالم: املبحث األول
  سرية خمتصرة عن الفقيه: املطلب األول
  .تعريفية عن كتاب اإلعالم بنوازل األحكامبطاقة : املطاب الثاين
  .الفكر املقاصدي وعالقته بالفقه النوازيل: املبحث الثاين
  .اإلطار املفهومي ملقاصد التشريع والفقه النوازيل: املطلب األول
  .عالقة مقاصد التشريع بنوازل األحكام: املطلب الثاين
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ند اإلمام من خـالل كتابـه       التوظيف املقاصدي لنوازل األحكام ع    : املبحث الثالث 
  .اإلعالم

  .ـ القواعد املقاصدية يف كتاب اإلعالم بنوازل األحكام
  .ـ مظان التوظيف املقاصدي لنوازل األحكام عند اإلمام

  . أهم النتائج اليت خلص إليها البحث: خامتة
  الفقيه عيسى بن سهل املالكي وكتابه اإلعالم بنوازل األحكام: املبحث األول

 سرية خمتصرة عن اإلمام: األولاملطلب 

ولد جبيان ، ويكىن بأيب األصبغ، هو عيسى بن سهل بن عبد اهللا األسدي: امسه ونسبه 
أما أسدي نسبة إىل القبيلـة العربيـة        . وجيان من بالد األندلس   ). م1022/ هـ413(سنة  

  .املشهورة أسد
  .لماء املربزينوكان من الع، كان والده يتوىل الصالة وخطبة اجلمعة حبصن القلعة

درس بن سهل ببلده أوال على يدي كل من الفقيه هشام بـن             : طلبه العلم ورحالته  
  .والفقيه بكر بن عيسى بن سعيد الكندي، عمر بن ساور اجلياين

بعد ذلك قصد ابن سهل غرناطة لألخذ عن الفقيه أيب زكريا حيي بن حممد بن حسني               
  .من ذلك كتاب املوطأ ملالك بن أنس، وروى عنه الكثري، الغساين املعروف بالقليعي

ولقي ا املقـرئ مكـي بـن أيب         ،   سنة 24مث دخل ابن سهل قرطبة ومل يتجاوز عمره         
وكتاب الرعايـة يف    ،  روى عنه مؤلفاته ككتاب املوجز يف القراءات السبع       ،  )هـ437ت(طالب

ألديب حممد بـن حيـي      ومسع ا أيضا من ا    ،  ورسالة الفقيه ابن أيب زيد القريواين     ،  جتويد القرآن 
  ).هـ433ت(العثماين القرطيب 

، أمري املريـة ) هـ433(فواله معن ابن صمادح التجييب ،  مث قفل ابن سهل إىل بياسة     
مث انتقل إىل إشبيلية بعد أن كانت له أدوار هامة يف قرطبة مع فقيههـا ابـن                 . قضاء بياسة 

  .منظور القيسي اإلشبيلي
، فرأس فيها ،  يدا أين نوه مبكانه حاكمها الربغواطي     مث انتقل إىل املغرب يف سبتة حتد      

  .  بعدها انتقل إىل مدينة طنجة بعد سنوات قضاها يف سبتة مدرسا للفقه



 ـ412ـ ـ 

وكان هذا نتيجة  للمالبسات السياسية اليت كانت        ،  مث رجع إىل غرناطة للقضاء ا     
  . وراء تولية عيسى بن سهل على قضاء غرناطة

قاضيه عيسى بن سهل مرتني     ،  ن األمري عبد اهللا بن بلقني قد بعث       ختربنا املصادر األندلسية أ   
لكن القاضي ـ كما زعم ابن بلقني ـ قد أطلـع ابـن     ، أو أكثر إىل املغرب سفريا لدى املرابطني

وأعلمه أن غرناطة ليس فيها خمتلف على طاعة ابـن          ،  تاشفني على ضعف أمريه عبد اهللا بن بلقني       
وذا شجع ابن سهل املرابطني على االستيالء على        ،  امة مع املرابطني  وأن قلوب اجلند والع   ،  تاشفني

  .هـ484ونفي ابن بلقني إىل املغرب سنة ، هـ483غرناطة إذ استولوا عليها سنة 
هذه بعض املالبسات السياسية اليت ذكرا كتب التراجم وهي تنم على شخصية ابن  

  .    يا السلطانية والقضائية والفقهيةسهل السياسية وال أدل على ذلك كتابه هذا يف القضا
 إن الرحالت اليت قام ا ابن سهل الغرناطي انعكست على كثرة تالميذه             : تالميذه

  .يف بقاع متعددة املغرب واألندلس
القاضي أبو  ،  عبد اهللا بن يعلى املعافري    ،  حممد بن يعلى املعافري   : فمن تالميذه املغاربة  
  .وغريهم كثري، عبد اهللا بن أمحد بن خلوف األزدي، مويعبد اهللا حممد بن عبد اهللا األ
حممد بن مفرج بن سليمان     ،  حممد بن حكم بن حممد اجلذامي     : أما تالميذه يف غرناطة   

  وغريهم كثري، حممد بن علي الرعيين، حممد بن علي التجييب، الصنهاجي
  .هـ رمحه اهللا 486 حمرم سنة 5ودفن يوم السبت ، توىف يوم اجلمعة: وفاته

لقد أثىن كثري من العلماء على الفقيه القاضي عيسى بـن سـهل             : ثناء العلماء عليه  
  : فال بأس أن خنتم ترمجتنا له بكالمهم، وبينوا علمه وفضله

والفهم والتفنن يف العلم مـع اخلـري والـورع          ،  كان من أهل العلم   ((: قال ابن الصرييف  
سـريع  ،  حاضر الذهن ،  فصيح الكتابة ،  بارع اخلط ،  وصحة الدين وكثرة اجلود مع قلة الوجود      

  .))ومهه يف اقتناء الكتب، له قريض جزل، اخلاطر
 وهو أسـدي    أيب رمحه اهللا  ) شيوخ(هو من شيوخ    ((: وقال حممد بن القاضي عياض    
، واجلزالة النافـذة يف أحكامـه     ... وصنعة الوثائق ،  النسب وكان من الراسخني يف املسائل     

  .))...ه اهللا الرواية رمحوفصل القضاء وكثرة 
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. شرح عيسى بن سهل لصحيح البخـاري      ،  كتابه اإلعالم بنوازل األحكام   : مؤلفاته
  .)1(كما نقل عمر رضا كحالة يف معجم املؤلفني، رسالة يف الرد على ابن حزم

  عن كتاب اإلعالم بنوازل األحكامبطاقة تعريفية : املطلب الثاين
ديوان األحكـام   "أو  ،  " سري احلكام  اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من    "يعترب كتاب   

وقد مثل هذا الكتاب خماض جتربـة       ،  من أهم الكتب اليت ألفت يف علم النوازل       ،  "الكربى
ليخلص لنا الكتاب يف قشيبه على جمموعة غري قليلية         ،  خاضها اإلمام بني احلكومة والقضاء    

 من مجيل صنع اهللا     فإين...«: يقول يف ديباجة كتابه   . من مهمات النوازل يف القضاء واحلكم     
وزمن تقييدي أحكام   ،  وحسن عونه أيام نظري يف القضاء واألحكام      ،  وجليل أفضاله عندي  

غريي يف القضاء من الشيوخ والعلماء جرت على يدي نوازل استطلعت رأي من أدركتـه               
من الشيوخ والعلماء وانفصلت لدي مسائل كاشفت عنها كبار الفقهاء إذ كانوا من أهـل    

وكنت قد علقت ذلك على حسب وقوعه ال على ترتيبه .. .فع مكان وأعلى مرتلةالشأن بأر
   .)2(»وتنويعه ـ
   وقد تنوعت األبواب اليت طرق مشكالا ونوازهلا؛ فقد تناول بعـض املـسائل                 

فـتكلم عـن    ،  وما يدخل يف القضاء منها    ،  السلطانية مثل ما يدخل يف احلكم من األحكام       
  .وغريها من األحكام، ائية والسلطة احلكوميةالعالقة بني السلطة القض

إضـافة إىل نـوازل   ، وتناول كذلك مسائل حادثة يف أبواب القضاء والشهادة وأحكامهما 
ونوازل املعامالت املالية من بياعـات      ،  األحوال الشخصية بصفة عامة من النكاح والطالق وغريها       

دات من األميان والنذور وأحكـام      وكذلك تطرق إىل بعض مسائل العبا     ،  وهبات وأحباس وغريها  
  .احللف وغريها
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وقد نال هذا الكتاب شهرة يف أوساط احملافل العلمية حيث كان ميثل مصدرا مقررا              
يستدل ،  وقد كانت عناية أهل املغرب واألندلس بكتاب اإلعالم كبرية        ،  لدى طالب العلم  

  : على ذلك ما قاله فيه كبار املالكية
، إذا عقل ) يعين أهل األندلس  ( وصار الصيب عندهم  ... ((: ملعافريقال أبو بكر ابن العريب ا     
فإذا ـض   ،  نقلوه إىل األدب  ،  فإذا حذقه ،  علموه كتاب اهللا تعاىل   ،  فإن سلكوا به أمثل طريقة هلم     

مث ينقلونه إىل وثائق ابن العطـار مث خيتمـون لـه            ،  نقلوه إىل املدونة  ،  فإذا لقنه ،  حفظوه املوطأ ،  فيه
  .)1())لبأحكام ابن سه

وكان ابن سهل عارفا بالنوازل بصريا باألحكام مقـدما يف  .. .((: بشكوان وقال ابن
  .)2())معرفتها ومجع فيها كتابا حسنا مفيدا يعول احلكام عليه

وهذا ما  ،   الكتاب فخرج يف قشيب منيع حيكي جة وجدة        وقد حقق الدكتور مراد حيىي    
لنرى مدى ضرورة الفكر    ،   االستدالل والتوظيف  سنجليه حنن يف دراستنا للجانب املقاصدي يف      

وأن مـا   ،  ولنستشف اعتناء العلماء املغاربة باملقاصد تأصيال وتوظيفـا       ،  املقاصدي للفقه النوازيل  
ما هو إال خماض لتجربة سارت ا الركبان مـن          ،  جاء به اإلمام الشاطيب ملا تفتق عليه فيه فكره        

  . ونفعنا بعلومهم آمني،  مجيعالدن الفقهاء املغاربة األوائل رمحهم اهللا
  ملقاصدي وعالقته بالفقه النوازيلالفكر ا: املبحث الثاين

يتناول هذا املبحث مدى الوصلة املعرفية اليت جتمع بني الفكر املقاصدي يف جانبـه              
  : وقد تقرر هذا يف مطلبني، التشريعي والفقه النوازيل
  ع والفقه النوازيلياإلطار املفهومي ملقاصد التشر: املطلب األول

إن التشريع اإلسالمي معلل كما قلنا يف ديباجة هذا البحث جبلـب املـصاحل ودرء               
وأا ذه املعـاين    ،  وهذه قاعدة كربى متثل لنا أهم مبدإ تغيته هذه الشريعة الغراء          ،  املفاسد

، فةالسامية تند عن كل أسر وإصر وسلطة دينية مبهمة كما حدثت يف األديان السابقة احملر              
                                           

)1(�� @Nا�ا�� #� @Nا�6 &5% و�'ة ا��<�  ا�5&'.Wا� <Cا�� X7�.b @-� ا: )-7<� و ,-N 
47Aا��5&�، دار ا� #& �J&�&6��5 أ)7'ن ا�%$<'ج : هـ، ص1407: 2ط) &�7وت(أ� �� jهk+ا�

jهk+ن، : ا��P�� #&1/67ا. 
م)2((cرآ-�، :  اE5/103ا�. 



 ـ415ـ ـ 

فعن طريق تقرير هذا    ،  ومصاحله ومفاسده ،  فكل شيء يف الفقه اإلسالمي له حكمه ومناطاته       
ومن مث تتقرر أصالة . امليزان واملعيار تنسلك أحكامه من حتليل وحترمي وكراهة وندب وإباحة    

  .هذا التشريع
، وعلى هذا املعيار فإن قاعدة املصاحل واملفاسد املقاصدية باتت مستـصحبة دائمـا            

وإال فاملـشرع هـو     ،  على سبيل ااز  (ومستحضرة لدى املنظر األصويل واملشرع الفقيه       
فكل ما يرتل باتمع    ،  على كر الدهور ومر السنني    ،  يف كل وقت وحني   ،  )الشارع احلكيم 

سواء علـى مـستوى     ،  أو أرض الدعوة  ،  أو أرض غري املسلمني   ،  املسلم يف أرض اإلسالم   
  .عات ينبغي أن يناط بقاعدة املصاحل واملفاسداألفراد أو على مستوى اجلما
لقد تداول هذا املصطلح الفقهاء املعاصـرين علـى سـبيل           : معىن مقاصد التشريع  

أو نستطيع القول بأن عصرنا     ،  التأصيل والتنظري والكتابة يف موضوعه بشكل يلفت االنتباه       
فكـر األصـويل لـدى    فقد بلوروا كثريا من املعارف االستداللية يف ال، هذا عصر املقاصد 

خاصة من الذين وضعوا بصمات ملموسة من لدن اإلمام العز بن عبد الـسالم              ،  السابقني
وابن عاشـور الـذي     ،  واإلمام الشاطيب الذي يعد املؤسس بال منازع      ،  والغزايل وابن تيمية  

  .أضاف ما عز عن البيان لدى السابقني
إال أنه أصاب ، الح التعريفات فهذا اإلمام الشاطيب وإن مل يعط تعريفا على وفق اصط         

أن وضع الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف         «: كبد الفكرة عندما حدد مفهوم املقاصد قائال      
    )1(»ـالعاجل واآلجل معاً 

الدِليلُ : قَالَ أَصحابنا  «: وقد أعطى األصويل الزركشي مفهوما حتديديا كذلك فقال       
كَاملَى أَنَّ اَألحا  عاِدكُلَّهاِلِح الِْعبصةٌ ِلمِعيرش،لَى ذَِلكِة عاُألم اعمـِة    ، إجلَـى ِجها عإم

ِهـي  :  فَنحن نقُولُ،الْوجوِب علَى أَصِل الْمعتِزلَِة  أَو علَى ِجهِة،اللُّطِْف والْفَضِل علَى أَصِلنا
تِإنْ كَانو ِع لَِكنرةً ِفي الشربتعوِبمجِبطَِريِق الْو سلَي ال َألنَّ،هو      كَـاِم ِمـناَألح لُـوخ
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واِقـع   ِرعايةُ هِذِه الْمصلَحِة أَمر:  وِإنما نقُولُ،الْمعتِزلَةُ الْمصاِلِح يمتِنع ِفي الْعقِْل كَما يقُولُ
       )1(»اُألموِر الْعاِديِة ال يقَع كَساِئِر وكَانَ يجوز ِفي الْعقِْل أَنْ ،ِفي الشرِع

الشريعة مبناها وأساسها على    ((العالمة ابن القيم بأن     وقد قرر هذه املعاين املقاصدية      
فكـل  . رمحة كلها ومصاحل كلها ووهي عدل كلها . احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد     

 ،  وعن املصلحة إىل املفـسدة     ،   ضدها مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل        
 )2())... فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل،  احلكمة إىل العبثنوع

وقد يظن أن األحكام    ((: قاله العالمة شاه ويل اهللا الدهلوي     وقد عزز هذا الكالم ما      
قـرون  وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإمجـاع ال       ...الشرعية غري متضمنة لشيء من املصاحل     

  .)3())املشهود هلا باخلري
 ليس شيئا اكتشفه الالحقـون أو       ،  وعلى هذا فمقاصد الشريعة ومعرفتها ومراعاا     

 أول يوم ومـن أول      ن م ،  )4( هو صميمه  ل ب ،   هو من صميم الدين    ل ب ،  ابتكره املتأخرون 
أمثلتها والقرآن الكرمي والسنة النبوية مها أول مصرح مبقاصد الشريعة وأول منبه على             .فهم

فرغم أن أحكام الوحي هلا من القداسة ومـن الثقـة ـا             . ومناذجها اإلمجالية والتفصيلية  
 ال حيوجهم إىل بيان علة وال حكمة وال         ا وم ،  والتسليم هلا ما ال مزيد عليه عند املؤمنني ا        

قد بينا كثريا من علل األحكـام   ـ  رغم ذلك ـ   القرآن والسنةن فإ، مقصد وال مصلحة
وأقول كما قال اإلمـام ابـن       . العبادات واملعامالت وسائر أبواب التشريع      يف ،  صدهاومقا

 مملوآن من تعليل األحكام صلى اهللا عليه و سلم     والقرآن وسنة رسول اهللا     ((: القيم رمحه اهللا  
 ، ولو كان هذا يف القرآن والسنة حنو مائة موضع أو مـائتني لـسقناها             ...باحلكم واملصاحل 

  .)5())ى ألف موضع بطرق متنوعة يزيد علهولكن
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إن هذه املعاين الكربى اليت ندب إليها الفقهاء أنفسهم وحبوثهم هي اليت أعطت بعد ذلـك                
فمن دوا لن نصل أبدا إىل كبد املعاين الـيت تغياهـا            ،  موقعا هاما يف االستدالل والتوظيف النصي     

  .الشارع احلكيم من كل حكم ونازلة
مقاصد التشريع  جوهر أساس يف العملية االسـتداللية         وعلى وفق هذا التصور فإن      

بل تأخذ بنا إىل املعاين االحتوائية املنتجة لإلمكانات        ،  اليت ال تقف عند حد النص يف ظاهره       
وسنرى هذا جليا يف املبحث األخري عند احلديث عن جتربة اإلمـام            . املعرفية يف االستدالل  

  . وتكليله لقواعدها وإمكاناا، نوازلهعيسى بن سهل الغرناطي بتقرير املقاصد يف 
   معىن الفقه النوازيل

إن املنظومة الفقهية قد تنوعت أساليب التصنيف فيها لدى الفقهاء وأهل املعـارف             
ولعل أهم أسلوب كان نتاج الثروة القانونية يف التشريع هـو مـصنفات الفقـه               ،  الدينية
فمنذ القدمي ، ض واألسباب اليت دعت إليههذا النوع من التصنيف قدمي قدم األغرا، النوازيل

ومعهود ،  وفقهاؤنا يترصدون للمنظومة الفقهية مصنفات على غري ما هو مقرر ومرتب فيها           
ألن كثريا من   ،  فكانت كتب النوازل مستصحبة ومزاولة لكتب الفقه املستقر       ،  يف مصنفاا 

فكان هذا يـضطرهم  ، ستقرالصور والتخرجيات النازلة واحلادثة مل تكن تسعفهم يف الفقه امل       
إىل التأليف على غراره كتبا ومصنفات تكون يف موقع اإلضافة واإلثراء على ما هو مقرر يف      

  . ما عهدوه
: ونرى هذا واضحا من كالم اإلمام عيسى بن سهل الغرناطي يف مقدمة مصنفه قائال             

يم والتئام ومجـع    مث إين رأيت اآلن ضم تلك النوازل إىل نظام ومجع تلك املسائل إىل ترس             «
  .)1(»أشكاهلا بعضها إىل بعض لتكون فائدا أمكن وأيسر ومنفعتها أقرب وأيسر وأكثرـ

املصيبة الشديدة من شدائد الـدهر      ((وهي  ،  معىن النوازل يطلق على مجع نازلة     : ففي اللغة 
  . وأصلها من الفعل نزل مبعىن هبط ووقع، )2())ترتل بالناس
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كل ما يف األمر أم يوظفون املعىن       ،  حمدد للفقه النوازيل  مل أقف للسابقني عن تعريف      
  .اللغوي للتعبري عنها يف مسائل الفقه

 الصبح إال الصلوات من شيء يف قنوت  وال«: يقول اإلمام الشافعي عن مسألة يف القنوت
  .)1(» ـاإلمام شاء إن كلهن الصلوات يف فيقنت نازلة لرتت إال أن

 لرسـوله  أو هللا حكم كل«:  النازلة من غريها فقالوقد وضح يف رسالته األحكام
، املعـاين  من ملعىن به حكم بأنه رسوله أو اهللا أحكام من غريه يف أو فيه داللة عليه وجدت

 يف كانـت  إذا فيهـا  احملكـوم  النازلة حكم فيها حكم: حكم نص فيها ليس نازلة لترتف
  .)2(»امعناه

أحكام ثابتة بنص الـوحي عينـا       : فرعية نوعان ومعىن كالم اإلمام الشافعي أن األحكام ال      
، وهناك أحكام مل تثبت بعني الشرع     ،  أي أا مبتوت فيها وواضح حكمها     ،  أو بفهم اتهد  ،  وواقعة

فيتم عن طريق احلكم الواضح واملبني االستدالل على احلكـم          ،  ومل يكن فيها للفقهاء حكم واضح     
والقياس مبعىن القاعدة العامة الثابتة باالستقراء الـيت        ،  يشري هنا إىل القياس األصويل    . النازل والواقع 

  .))إذا كانت يف معناها.. .((: وهذا معىن قوله، يدخل فيها ما هو يف معناها
 والسنة الكتاب إال عندهم وما البلد هذا أدركت(( :)هـ179ت (مالك اإلمام يقول

  .)3())أنفذه عليه قوااتف فما العلماء من حضر من هلا األمري مجع نازلة نزلت فإذا
: للعـامل  العامي تقليد مشروعية عن يتحدث وهو) هـ751ت(م القي ابن وقال     

كـل   على فرض فهل، باخللق نازلة وقت كل والنوازل احلوادث أن سبحانه اهللا علم وقد((
 .)4())...ولوازمها؟ بشروطها الشرعية األدلة من نازلته حكم يأخذ أن عني فرض منهم

املسائل واحلـوادث   ((:  هذه املعاين ميكن أن نقول بأن الفقه النوازيل هو         ومن جممول 
وال للسابق فيها نظر واضح ال يـستدعي        ،  اليت ترتل دون أن يكون للشرع يف عينها نص        

    .))اجتهادا زائدا على ما هو مقرر

                                           
 .1/205ا�['��5، : اcم )1(
 .512 ).&�7وت(�.+% &# إدر$_ ا�['�X7�.b ،�5 أP+% �'آ�، ا�+J(<6 ا�5-+67: ا���'�6 )2(
)3( �>Y�7 ا���L9b :6/332. 
)4( #75C�+م ا� .2/205  ).&�7وت) ا&# ا��7@ ا�A�ز$6، دارا�47A: إ(



 ـ419ـ ـ 

 نوضح أكثر معىن هذا التعريف حىت خنرج عن النوازل بعض املشموالت الـيت ال              
  .حتديده حتديدا دقيقاتدخل يف 
يدخل فيه  : ))املسائل واحلوادث اليت ترتل دون أن يكون للشرع يف عينها نص          ((ـ  

فهذا نص عليـه    ،   مثل حلية البيع وحرمة الربا     ،  كل حكم نص الشرع أصالة أو تبعا عليه       
حيث إن احلكم علـى     ،  وخيرج منه ما نص عليه الشرع يف جنسه       . أصالة وتبعا يف نصوصه   

يه هو حكم  عليه من حيث إن جنسه معلوم يف الشرع مثل حرمة تناول احلشيش                النازلة ف 
فكل ما كان من جنس علة التحرمي       ،  حيث إن النص ورد يف اخلمر     ،  فلم يرد يف نصه حكم    

  . ولو مل يكن من قبل، دخل فيه
ولكن من جممـوع نـصوص      ،  وكذلك ما ثبت فيه احلكم لكن ال على نص واحد         

فكانـت النازلـة يف ضـمن       ،  متثلت مقصدا من مقاصد التشريع    وقاعدة كلية   ،  مستقرأة
تدلنا على حرمة ما كان فيه ضرر       ،  ))ال ضرر وال ضرار   ((مشموالت هذا املقصد مثل قاعدة      

مثل تناول الدخان فقد ثبتت قطعيـة       ،  فهو حمرم ولو مل ينص عليه الشرع      ،  معترب يف الشرع  
  .القاعدة املستقرأةإذن فيحرم على وفق ، مضرته وهي معتربة يف الشرع

أي أن  : ))وال للسابق فيها نظر واضح ال يستدعي اجتهادا زائدا على ما هو مقـرر             ((ـ  
وهنـا  ،  اتهد السابق على حدوث النازلة مل يكن له فيها من قبل نظر وحكم ثابت وواضـح               

حيث  ،ولكن يف حتقيق املناط؛ أي يف تكييف النازلة       ،  مقصود الوضوح ليس يف التحرمي والتحليل     
لكـن  ،  كأن كانت تشبهها  ،  إن املسألة قد ال تتوضح صورا على وفق ما نزلت عليه فيما بعد            

، وبالتايل فهي تغاير صورة املسألة اليت حكم عليها اتهـد الـسابق          ،  ختتلف من حيث التكييف   
مثل حرمة بعض العقود املالية املعاصرة لـشوا        ،  ومن مث أصبحت النازلة تستدعي نظرا جديدا      

  .وقياسها على بعض بيوع العينة، بالربا
  قة مقاصد التشريع بنوازل األحكامعال:  املطلب الثاين

بل ،  إن الفقه النوازيل له عالقة وطيدة بكربيات قواعد الفكر املقاصدي يف جانبه التشريعي            
وكـل نظـر يف     ،  إن احلكم على النازلة لن يكون أبدا مبنئ ومبعزل عن مقاصد التشريع وقواعده            

  . ألحكام النازلة دون استصحاا فهو مردودا
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وهـذه اآلليـة    ،  ومعلوم أن املسألة النازلة هي مسألة خاضعة لالجتهاد واالستنباط        
  : تنظر إىل األحكام النازلة بنظرين، )االستنباط(

  . ـ االجتهاد االستداليل1
  . ـ االجتهاد الترتيلي2

حبثنا عـن   ،  إن كان منصوصا عليها   ف،  ألن األحكام  إما أن يكون منصوصا عليها أو ال         
أما إذا  ،  طريق االجتهاد االستداليل يف مظان النصوص والقواعد املباشرة حول املسألة يف جنسها           

لكن حدثت صور خمتلفة عند تطبيـق النازلـة   ، أو كان منصوصا عليها، مل يكن منصوصا عليها  
  . أصول الفقه بتحقيق املناطأو ما يسمى يف، فهنا نوظف االجتهاد الترتيلي، على بعض احلاالت

والفقه النوازيل له تعلق كـبري      ،  فقاعدة حتقيق املناط هي جوهر يف مقاصد التشريع       
ألن غالبا ما تكون األحكام النازلة هلا جنس يف الشرع يقضي إما حبرمتها أو              ،  بتحقيق املناط 

عند التطبيـق   لكن ترتيل هذه الصور واألحكام قد خيتلف        ،  وجوا أو حليتها أو غري ذلك     
فهنا ميثل حتقيق املناط اجلوهر األساس يف بيان حكـم املـسألة            ،  واحلدوث العملي للمسألة  

  .النازلة
 كل دليل شرعي؛ فمـبين      «: عن حتقيق املناط  ،  وقد قال اإلمام الشاطيب يف باب االجتهاد      

 .كم الشرعي ترجع إىل نفس احل   : واألخرى .راجعة إىل حتقيق مناط احلكم    : إحدامها: على مقدمتني 
، ما سوى النقلية سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتـدبر          ا  فاألوىل نظرية وأعين بالنظرية هن    

ذا بل ه ،  وبيان ذلك ظاهر يف كل مطلب شرعي      ،  والثانية نقلية ،  وال أعين بالنظرية مقابل الضرورية    
والثانية راجعة  ،  يق املناط األوىل راجعة إىل حتق   : جار يف كل مطلب عقلي أو نقلي؛ فيصح أن نقول         

  .)1(»ـولكن املقصود هنا بيان املطالب الشرعية، إىل احلكم
أهذا مخر أم   :  شرع املكلف يف تناول مخر مثال؛ قيل له        «: ومعىن ذلك يف نظر اإلمام إذا     

فإذا وجد فيه أمارة اخلمر ،  وهو معىن حتقيق املناط   ،  ال؟ فال بد من النظر يف كونه مخرا أو غري مخر          
، فيجتنبـه . كل مخر حرام االسـتعمال    : فيقال له ،  هذا مخر ،  نعم: و حقيقتها بنظر معترب؛ قال    أ

، هل هو مطلق أم ال؟ وذلك برؤية اللون       : وكذلك إذا أراد أن يتوضأ مباء؛ فال بد من النظر إليه          
  .)2(» ـفإذا تبني أنه على أصل خلقته؛ فقد حتقق مناطه عنده، وبذوق الطعم وشم الرائحة
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يق املناط متعلق متام التعلق باألحكام النازلة ألنه كما قال اإلمام الـشاطيب ال              فتحق
ال «فهو، أي أنه مساوق ملا حيدث من املشكالت والنوزال، ينقطع حىت ينقطع أصل التكليف

  .)1(» ـوذلك عند قيام الساعة، ميكن أن ينقطع حىت ينقطع أصل التكليف
ل النازلة كما قلنا يف التعريف بأنه متعلق مبا ثبت          فإن إثبات حكم املسائ   ،  إضافة إىل ذلك  
ومقـصود ثبوـا    ،  بل هو معهـود   ،  فما ثبت بعني الشرع ليس بنازل     ،  جبنس الشرع ال بعينه   

جبنس الشرع أي أن اتهد ينظر يف املسألة النازلة وحيدد حقيقة متعلق احلكـم فيهـا               ،  )النازلة(
إىل جوهر ما تتكون    ،  وعن طريق ختريج املناط   ،  سيمأي أنه يتبني عن طريق السرب والتق      ،  ومناطه

نظر مرة أخرى يف القواعد املستقرأة على       ،  فإذا تبني له حقيقتها   ،  عليه املسألة وتشكل فيه أساسا    
  .فيحكم على املسألة النازلة على وفق هذا النسق، علل ومقاصد واضحة
 من خـالل كتابـه      التوظيف املقاصدي لنوازل األحكام عند اإلمام     : املبحث الثالث 

 .اإلعالم
   ـ العادة حمكمة 1

العرف يف التشريع اإلسالمي موصول بالقاعدة األصولية الذهبية وهي تغري األحكام           
وعلى هذا األساس يأيت التوظيف املقاصدي هلذه القاعدة حتت مسمى مقصود ، بتغري األزمان

  . تناقض القاعدة العامةالشارع احلكيم وما تغياه يف مراعاة املصلحة املعتربة اليت ال
هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعـل          : فالعرف يف اصطالح أهل الشرع    

وال يتبادر غريه عنـد     ،  أو لفظ تعارفوا إطالقه على معىن خاص ال تألفه اللغة         ،  شاع بينهم 
  .)2(وقد مشل هذا العرف القويل والعرف العملي، وهو مبعىن العادة اجلماعية، مساعه

، وهو معتـرب يف الـشرع     ،  ف هو ما اعتاده الناس يف أمور دنياهم ومعامالم        فالعر
والعرف يف الشرع له اعتبار    لذا عليه احلكـم قـد              : لذلك قال ابن عابدين يف أرجوزته     

  .يدار

ملا له ، وقد وظف اإلمام مسائل فقهية كثرية مبنية على العرف وقد وظفه أميا توظيف           
  : ظيف املقاصدمن أمهية هلا شق كبري يف تو
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   ـ مسألة نفقة العرس واهلدية

فما احلكم إذا امتنع عـن      ،  أي اهلدايا اليت يرسل ا األزواج إىل الزوجة قبل العقد         
  .الزواج وطلب هداياه

عرض القاضي هذه املسألة على الشيخ ابن عتاب فقال يقضي ا على قدره وقدرها              
فإن أبت أو أىب أبوها إن كانت بكـرا مل           ،وليس عليه أن تثيبه إال أن تشاء      ،  وقدر صداقها 

  .يقض عليه بذلك
  .وسأله هل يقضي عليه بالعرس واألجرة املتعارفة عندهم

  .ال يقضي عليه بذلك إن امتنع ويؤمر به وال جيرب: فقال

أن يقضي عليـه بالوليمـة      : وقد رجح اإلمام ابن سهل أن الصواب يف هذه املسألة         
، مع العمل به عند اخلاصة والعامة     ،  )1(»ةٍاش بِ ولَ و مِلوأَ«: ملقول النيب عليه الصالة والسال    

خبالف ما تعطى املاشطة على اجللوة ال يقضى به عندي إن امتنع منه وال بأجرة ضاربة دف                 
  .)2(وال كرب

مـع  ،  واالستدالل هنا واضح يف توظيف العرف كأساس حتكم على وفقه األحكام          
وقد عزز اعتبار   ،  فالعرف املعمول هو أن يقضى عليه     ،  كمراعاته أن يكون فاسدا أو غري ذل      

  .هذا العرف احلديث النبوي
    ـ االستحسان2

وإن القارئ ليجد يف    ،  اشتهر احلنفية واملالكية باالستحسان وطفحت كتبهم بإيراده      
  .وال أستحسن كذا، كتبهم كثريا استعمال أستحسن كذا

حىت ،   به احلنفية واحلنابلة واملالكية    ولقد كان األخذ به مثار ضجة بني الفقهاء فأخذ        
  .)3()) االستحسان تسعة أعشار العلم(( :مالك رضي اهللا عنهقال اإلمام 
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  .))من استحسن فقد شرع(( واشتهر عنه الشافعي رمحه اهللاورفض األخذ به اإلمام 
لكن الشافعي نفسه إذا جئنا إىل كتابيه الرسالة واألم جنده يقول أستحـسن كـذا               

ومقصود الرفض عند الشافعي هو نفسه مقصود الـرفض         ،  التايل فاخلالف لفظي  وب،  وكذا
  .عند غريه

وعلى هذا األساس فاالستحسان ميثل شقا كبريا وموردا عظيما من موارد مقاصـد             
ألن فلسفة االستحسان قائمة على أن املسألة ليس منصوصا عليها يف عني الشرع             ،  التشريع

ها تشهد جبـنس نـصوص الـشرع جبـوازه          رائيف استق لكن موارد األحكام    ،  كتابا وسنة 
  .واستحسانه

هو أن يكون طرحا لقياس يؤدي إىل غلـو يف احلكـم   ((: وهلذا عرفه ابن رشد فقال    
  .فيعدل عنه يف بعض املواضع ملعىن يؤثر يف احلكم خيتص به ذلك املوضع، ومبالغة فيه

ـ   ،  ومقصدية االستحسان تتبدى من املبىن الذي يقوم عليه        ، وارد الـشرع  وهـي م
وعلى هذا األساس فاالستحسان قائم علـى تقـدمي         ،  وموارد الشرع معناه غاياته وأهدافه    

لكن شـرود احلكـم يف هـذه        ،  مصلحة جزئية يف جوار مصلحة كلية نص الشرع عليها        
هذا ال يعفيها من كوا حماطة بسياج مصلحة كلية أخرى          ،  املصلحة اجلزئية إىل حكم آخر    

  .صولعززا القواعد واأل
  .وقد وظف اإلمام عيسى بن سهل االستحسان كثريا فعلى سبيل املثال

  ـ مسألة حتمل الشهادة
معىن املسألة أنه إذا كان هنالك قاض أراد أن يشهد مسألة إىل قاضي آخر وكـان                

أما إذا حتمل   ،  فهذا ال جيوز بإمجاع القضاة    ،  صاحب القضية هو احلامل هلا يف حتملها ونقلها       
، وإن مل يكن تعديال بينا، ان وشهد به عند املكتوب إليه وأثىن عليه عندمها خبريالكتاب شاهد

فـريى  ،  وكان اخلط واخلتم مشهورين معروفني عند املكتوب إليه       ،  أو توسم فيهما صالحا   
  . )1(اإلمام إجازا استحسانا

                                           
 .31: ا�)م &��ازل اJPc'م )1(



 ـ424ـ ـ 

 وكذلك ما جـرى   ،  ووجه االستدالل هنا يف إجازة مثل هذا نظرا لتعذر موافقة العدول          
واالستحسان قائم على تلـك القـرائن املقويـة    ، عليه العمل يف صدر السلف من إجازة اخلامت       

وتلك أمور رفيعة يف القـضاء تـستدعي الفقيـه يف           ،  وهي اإلشهاد وتوسم الصالح   ،  باإلجازة
  .حسمها إىل ملكة النظر واملمارسة

   ـ مسألة  قضاء القاضي بعلمه
وهـذا قيـاس    ،  علمه أو مبا مسع يف جملس نظره      ذكر اإلمام مسألة القاضي الذي يقضي ب      

لكن اإلمام رجح إجازة القاضي ذلك من دون بينة استحسانا موافقا بذلك ما قاله ابـن                ،  مطرد
ووجه االستدالل يف نظـره أن  ، وأعار املسألة بعيار االستحسان ،  العطار وابن املاجشون وغريهم   

، املـسألة قاضي جتربة جتعله يقف على مظان املسألة يف أصلها خاضعة للملكة اليت يكتسب ا ال        
ِإنما أَنا بشر وِإنكُم تختِصمونَ ِإلَي ولَعلَّ بعضكُم أَنْ         «: وقال بأن ظاهر هذا يعضده احلديث     

             لَه تيقَض نفَم عما أَسِو محلَى نع لَه أَقِْضيٍض وعب ِتِه ِمنجِبح نكُونَ أَلْحأَِخيـِه     ي قح ِمن 
  .)1(»شيئًا فَلَا يأْخذْ فَِإنما أَقْطَع لَه ِقطْعةً ِمن الناِر
   ـ حكم اللنب املغشوش يف السوق

هذه مسألة متعلقة باالحتساب مفادها أن صاحب احلسبة إذا لقي يف السوق بائعـا              
يف املدونة من حرف ابـن      ذكر مالك   ،  أم كيف يصنع  ،  يبيع لبنا مغشوشا فهل يقوم بإهراقه     
وخالف ذا ما روته املدونة عن عمر بن اخلطاب أنه كان       ،  القاسم أنه يتصدق به وال يهراق     

  .يطرح اللنب املغشوش يف األرض أدبا مع صاحبه
، لكن مالكا رأى استحسانا أن يتصدق به إذ يف ذلك عقوبة للغاش بـإتالف عليـه         

  .)2(هوإخراجه عنه ونفع املساكني بإعطائهم إيا
وهذه فقاهة تنم على البعد املقاصدي الذي راعه اإلمام مالك حيـث إن مقـصود               

مث يف جوار ذلك هنالك ، وذلك يف املعاقبة باالضافة إىل سلب منه متاعه وسلعته، الزجر قائم
  .وهذا نظر حصيف. إرفاق بالتصدق باللنب على الفقراء أو املعدومني

     ـ سد الذرائع3
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ألن مقـصود الـشارع   ، ردا هاما من موارد التقصيد يف التشريع    هذا دليل يعترب مو   
فمىت مـا تعطلـت     ،  ولو تعددت وسائله واختلفت مناهله    ،  احلكيم متحقق بغاياته وأهدافه   

فما كان ، لكن كانت سببا يف تعطيلها، أو كانت هنالك مسالك مشروعة، املصاحل يف نفسها
  .ازت وسائلهذريعة إىل  تفويت مقصد الشارع فهو حمظور وإن ج

من هذه الديباجة تظهر لنا مقصدية هذا الدليل وعلى هذا األساس قال اإلمام القرايف    
فـإن  ،  وتبـاح ،  اعلم أن الذريعة كما جيب سدها جيب فتحها وتكره وتندب         ((: يف معناها 

كالسعي للجمعة ، فوسيلة الواجب واجبة، فكما أن وسيلة احملرم حمرمة، الذريعة هي الوسيلة
، وهي املتضمنة للمصاحل واملفاسد يف أنفسها     : مقاصد: وموارد األحكام على قسمني   ،  واحلج
غري أا ، وحكمها حكم ما أفضت إليه من حترمي وحتليل، وهي الطرق املفضية إليها: ووسائل

  .)1())أخفض رتبة من املقاصد يف حكمها
قاصد يتبني لنا   من هذا النص القرايف الذي حدد املدلول احلقيقي للذرائع وربطها بامل          
وال عـربة   ،  أن مقصود الشرع حاضر يف كل الصيغ اليت وردت عليها املسائل والنـوازل            

وهذا ما نستشفه يف التوظيف املقصدي      ،  بظاهرها وال وسيلتها إذا كانت تفضي إىل احملظور       
  :فعلى سبيل املثال، هلا عند اإلمام ابن سهل يف نوازله

  ـ مسألة يف الصالة يف األسواق
ت نازلة يف عهد اإلمام وهي يف حوانيت ابتناها السلطان واكتراها الناس منـه              وقع
ويف بعض هذه احلوانيـت    ،  ويقرب هذه احلوانيت ثالثة مساجد فيها أئمة راتبون       ،  لتجارم

ويصيح الصالة يـرمحكم اهللا مث      ،  يقف وسط احلوانيت  ،  رجل يؤم الناس يف الظهر والعصر     
  .يت ويتركون السعي إىل تلك املساجديتقدمهم ويصلي يف جوار احلوان

أن صالم غري جائزة وِيؤمروا بالصالة      : فسأل اإلمام شيخه ابن عتاب عنها فأجاب      
، وإن أبوا وذكروا عذرا تركوا على حـاهلم       ،  فإن انتهوا فذلك توفيق من اهللا     ،  يف املساجد 

  .واهللا يعلم املفسد من املصلح
، فعدم جواز صالم  ،   املذلل مبوارد الشرع   وانظر ذلك التحقيق املقاصدي يف املسألة     

لكن عدم اجلـواز  ، ال سيما ويف مذهبنا الذي يقول بالسنية، ليس ألن صالة اجلماعة واجبة   
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حيث إن هذا سبيل    ،  متعلق بالذريعة اليت قد تفضي إىل حرام وهي إقامة مجاعة خلف اإلمام           
إذن فالـصالة يف    ،  د الشرع واجتماع املسلمني مقصد عظيم من مقاص     ،  إىل التفرق والفتنة  

ال سيما إذا كان هلم اجتماع كمـا        ،  احلوانيت هو مظنة إىل االنعزال والتحزب واالنفصال      
فلو ،  والذي يعزز الرمحة كما قال ابن عتاب هو قرم من املساجد          ،  وموعد،  ذكر يف املسألة  

يل هـذه  لكن وملا كان القرب فهو مظنة وسـب ، كانت املساجد بعيدة ملا كان هنالك حرج    
  .املفسدة

مث إن ابن عتاب قال إذا ذكروا عذرهم كأن تعذروا بسرقة رحـاهلم إذا ذهبـوا أو       
  .ونيام إىل رم، قال خيلى بينهم وبني ما يفعلون، لديهم أعذار معتربة يف الشرع

هـذه   و وهي مسألة النوايا والباعث   ،  وهذا نظر آخر أصاب الفقيه كبد احلكمة فيه       
  .ا الفقهاء اختالفا شديدااملسألة اختلف حوهل

وقد ،  يعين هل ينظر إىل املآالت والنتائج أم يستصحب النظر كذلك إىل النوايا والبواعث            
ال إشكال يف منـع القـصد إىل        ((: وقف اإلمام الشاطيب بني االجتاهني مفترضا هذه املسألة فقال        

لكن يبقى  ،   اإلسالم لثبوت الدليل على أن ال ضرر وال ضرار يف        ،  اإلضرار من حيث هو إضرار    
أمينع منه فيصري غري مأذون     ،  وقصد إضرار غريه  ،  النظر يف هذا العمل الذي اجتمع فيه قصد نفع        

ويردف املسألة ويعريها   ،  ))ويكون عليه إمث ما قصد    ،  أم يبقى على حكمه األصلي من اإلذن      ،  فيه
نتقل إىل وجه آخـر يف      وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل وا         ((: شيئا من التفصيل فيقول   
فإن كان كـذلك فـال      ،  حصل له ما أراد أو ال     ،  أو درء تلك املسألة   ،  استجالب تلك املصلحة  

، وال ضرر عليه  ،  فلينقل عنه ،  إال ألجل اإلضرار  ،  ألنه مل يقصد ذلك الوجه    ،  إشكال يف منعه منه   
جلهة اليت يستضر   وإن مل يكن له حميص عن تلك ا       . كما من ذلك الفعل إذا مل يقصد إال اإلضرار        

  .  )1())وهو ممنوع من قصد اإلضرار، فحق اجلالب أو الدافع مقدم، ا غريه
حالة إمكان حتقيق مصلحته    : ومن هذا النص احملقق يتبني أن الفعل مينع من صورتني         

وال سـبيل   ،  وجيوز الفعل يف حالة تعني ممارسته     ،  وحالة قصد اإلضرار فقط   ،  من طريق آخر  
  .وى ذلكلتحقيق املصلحة س
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وقد رأينا كيف أعار اإلمام عيسى بن سهل نوازله مبعيار االجتهاد املقاصدي الـذي              
كان حاضرا حضور املشكالت اليت ال ميكن أن جند هلا حلوال نسترشد فيها مسلكا وسـطا         

فكان مهنا ذكرها على سـبيل      ،  واملسائل كثرية ويطول البحث بتحليلها    ،  إال ذا االجتهاد  
وحىت جند ، حىت نستشف كيف كانت املقاصد حاضرة يف مغربنا      ،   واإلكمال املثال ال احلصر  

يف ،  تفسريا دقيقا لسر الطاقة اليت فجرها ابنا املغرب اإلمام الشاطيب وابن عاشور وغريهـم             
  .    تذليل مصاعب هذا العلم وإبداعه

حـضورها  وأن ، نكتفي ذه املسائل النازلة اليت راعى فيها فقهاؤنا املوارد املقاصدية  
فاالستصحاب املقاصدي كما قال اإلمـام     ،  ألنه هو األساس يف احلكم واجلوهر     ،  كان فاعال 

ولن ننـشد   ،  فالشريعة كلها مقاصد وغايات   ،  الشاطيب وغريه ال ميكن أن يتجاهل أو يتأخر       
وبغية الصالح هلم ودرء الفساد عنهم عاجال       ،  التوظيف احلقيقي للعدالة اإلهلية يف تشريعاته     

  . إال مبراعات املنظومة املقاصدية أصوال وفروعا ومواردوآجال 
  . وصلى اهللا وسلم على سيدنا وموالنا حممد وآله وصحبه أمجعني
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  دــمتهي
استطاع علماء املذهب من خالهلا أن يتـصدوا   ،  ةإن نظرية العمل هي نظرية مالكية حمض      

ومل مينعهم متسكهم باألقوال املشهورة من أن خيضعوا لسلطان الواقع فتعاملوا           ،  للوقائع والنوازل 
ودرء ،  وتستجيب لتحقيق املصاحل  ،  مع املستجدات مبرونة تفرضها الضرورة واحلاجة امللّحة حينا       

ول بيان هذه النظرية وتأثريها يف فقه النوازل من خالل          ويف هذه الدراسة أحا   ،  املفاسد حينا آخر  
وأحقاب وأماكن متنوعة مبينا مدى أخذ فقهاء الغرب اإلسالمي ـا           ،  مناذج من مصادر خمتلفة   

   .وفقهاء اجلزائر على وجه اخلصوص، على وجه العموم
   تعريف ما جرى به العمل

، شهور يكون بسبب موجـب    األخذ مبا جرى به العمل يف مقابل القول الراجح وامل         
أو جلريان عرف يف املـسائل الـيت        ،  أو خلوف فتنة  ،  وهذا املوجب قد يكون لدرء مفسدة     

، ويؤخذ بالعمل يف حمل خاص ومكان خاص، وقد يكون املوجب مصلحة  ،  مستنداا أعراف 
   .فإذا تغري احملل واملكان رجع إىل القول املشهور أو الراجح

فإن األخذ بالعمل يف مقابل املشهور      ،  ة راجع إىل أصوهلم   وهذا املسلك يف فقه املالكي    
   .وجلب املصلحة راجع إىل أصل املصلحة املرسلة، يرجع إىل أصل مالك يف سد الذرائع

عاد ،  ويف حال غياب املوجب الذي جعل الفقيه أو القاضي يأخذ بالضعيف أو الشاذ            
 إال بشروط نذكرها حـىت ال       وال يكون األخذ مبا جرى به العمل      ،  احلكم إىل أصله األول   

أو بدعوى موجب العمل من مـصلحة       ،  خنالف النصوص ونصادم القطعيات بدعوى العمل     
، كأن يكون املوجب يف رتبة التحـسينات      ،  أو ضرورة غري متحققة   ،  أو عرف فاسد  ،  ملغاة

   .فكل هذا ليس من قبيل العمل الذي يسمح باخلروج عن املشهور
املعمـول بـه    " أو"ما مضى به العمل     " أو" العمل   ما جرى به  : يطلق هذا املصطلح  

  : وغريها من املصطلحات ويقصد به
  . )1( ـ ما حكمت به األئمة لرجاحته أ
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ب ـ ويقصد به ما اختاره القضاة واملفتون من أقوال ضعيفة أو شاذة أو مهجـورة   
يعة أو حتكيما   أو سدا لذر  ،  مث احلكم واإلفتاء ا حتقيقا ملصلحة أو درءا ملفسدة        ،  يف املذهب 

فيبقى العمل جاريا ذه الفتوى     ،  وتبقى هذه الفتوى سائدة باستمرار املوجب     ،  لعرف غالب 
   .أو ذا احلكم

   تعريف األستاذ عمر اجليدي
والعمل كما استقر عليه الرأي عند املغاربة هو العدول عـن           ((: قال الدكتور عمر اجليدي   

رعيا ملصلحة األمة وما تقتضيه     ،  إىل القول الضعيف فيها   القول الراجح أو املشهور يف بعض املسائل        
من غري أن يكون كل ما حكم به ، حكم القضاة بالقول وتواطؤهم عليه" أو هو" حالتها االجتماعية 
   .))قاض جرى به العمل

ومتالؤ احلكام واملفتني بعد اختياره     ،  اختيار قول ضعيف واحلكم واإلفتاء به     ((: أو هو 
  .)1())بب اقتضى ذلكعلى العمل به لس

  الفرق بني العرف والعمل
  : لقد أطلق لفظ العمل عند علمائنا على معنيني

   .أطلق مرادفا للعرف:  ـ املعىن األول1
   .خمالفا له:  ـ املعىن الثاين2

   .فجريان العمل ما هو إال عرف متطور، فالذين مل يفرقوا وجدوا تداخال كبريا بينهما
 مبـا   ومثّل لـذلك ، ي بين أن العمل كثريا ما يكون تابعا للعرف        فاحلجوي يف الفكر السام   

ومنها مـا   ،  أن من أدوات املرتل منها ما هو للرجال       ،  ذكره ابن فرحون يف اخلالف يف متاع البيت       
   .حسب العوائد واألعراف، هو للنساء أي الزوجات

   .)2())وكل بلد يرجع إىل عمله وعرفه((: مث قال
 وغريمها هذا الرأي ورجحه     )1(نقال عن ابن خلدون والوزاين    ورأى الدكتور اجليدي    

   .)2())هذا رأي غالبية الفقهاء((: قائال

                                           
  .342: ا��5ف وا�5+4، ا�7A%ي) 1(
  .م1995هـ ـ 1416، &�7وت، 1، دار ا�J(j ا�5-+67، ط4/229 ا��J9 ا�L'��، ا�.A�ي )2(
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  : أما الذين فرقوا بينهما فرأوا
ـ 1 أما جريان العمل فيفتقر إىل ، أن جريان العرف هو تلقائي تتناقله عامة الناس    

   .قول عامل ثقة
،  ينبين عليها العمل كمصلحة معتربةإن العرف الصحيح هو أحد األسباب اليت  ـ2

   .أما العرف فال يستند إىل عمل جار، أو جريان عرف غالب، أو ضرورة، أو سد ذريعة
ـ  3 ورأى الدكتور عمر اجليدي أن الفقهاء ليسوا متفقني على إجراء العمـل يف    
 العرف  وأن،  بل إن مجهور احملققني منهم من مينع ذلك ويقصرونه على املعامالت          ،  العبادات

إذ هناك مسائل كثرية هـي مـن        ،  ليس حمل اتفاق بينهم من حيث عدم تأثريه يف العبادات         
وإذا ،  فاخلالف اجلاري يف هذا جار يف ذاك      ،  صميم العبادات أحال الفقهاء فيها على العرف      

   .)3(كان األمر كذلك مل يبق هلذا الفرق معىن
  : ة على ثالثة أقوااللقد جاء معىن املشهور عند املالكي: تعريف املشهور

  . أنه ما كثر قائله  ـ1
   .أنه ما قوي دليله  ـ2
   .أنه قول ابن القاسم يف املدونة ـ 3

   .القول بأن املشهور ما كثر قائله: القول األول
فال يقال ن هذا األمر اشتهر إال إذا ، يقصد بالكثرة عند الفقهاء ما جتاوز عدد الثالثة

وقال عنه أنـه    ،  وممن اختاروا هذا القول الدسوقي يف حاشيته       .ثرقاله ثالثة من العلماء فأك    
ومما يعـضد هـذا    . )4(وقال كذلك املشهور ما كثر قائله ولو كان مدركه ضعيفا   ،  املعتمد

  : التفسري أمور ثالثة
والشـك أن   ،  إن هذا التفسري هو املوافق للمعىن اللغوي يف لفظ املـشهور          : األول

   .ر من ثالثة ظاهراحلكم الصادر عن مجاعة أكث
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إذا مل يكن تفسري املشهور ذا املعىن لكان مرادفا للراجح وال يكون فـرق              : الثاين
   .بل يثبتون الفرق، ومجهور األصوليني ال يقولون بالترادف، بينهما

لو كان املشهور هو ما قوي دليله مل يتأت يف القول الواحد أن جيمع بني الـشهرة                 : الثالث
رغم أنه من الثابت عند العلماء أنه ميكن للقول الواحـد أن يكـون         ،  ين خمتلفني والرجحان باعتبار 
  . )1(وراجحا لقوة دليله، مشهورا لكثرة قائله

   .ولقد رد هذا القول بأن الكثرة ليست دليال على الصواب
مبينا أن املـشهور    ،   على لسان من يرى خالف هذا الرأي       )2(جاء يف املعيار للونشريسي   

 كان يراعي من اخلالف مـا       مالكا رمحه اهللا    وأن  ،  أن املشهور ما قوي دليله    : دليلههو ما قوي    
 الصالة على جلود الـسباع إذا ذكيـت         أجاز رمحه اهللا    وقد  ،  قوي دليله ال ما كثر قائله     

  . وأكثرهم على خالفه
وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه ، وأباح بيع ما فيه حق توفية من غري الطعام قبل قبضه

  . لب ومل يراع يف ذلك خالف اجلمهورالك
وقد بين ابن فرحون يف تبصرته أن الشهرة قد تكون غري معتمدة على أصل فذكر قـول                 

ولـيس  ، ومسعت بعض الفضالء ينكر لفظة مشهور فإنه قد يشتهر عند الناس شيء         ((: )3(ابن راشد 
  . )4())إمنا يعول على ما يعضده الدليل: له أصل قال

  ر ما قوي دليلهثانيا ـ املشهو

، أحدمها إنه ما قـوي دليلـه      ،   اختلف يف املشهور على قولني     ((: )1(قال ابن بشري  
   .))والصحيح أنه ما قوي دليله، واآلخر ما كثر قائله
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أي ما قوي دليله وهـو ابـن خـويز          ،  ومن املالكية من عرف املشهور ذا الرأي      
 كان يراعي من مالكا رمحه اهللاوأن ، لهتدل على أن املشهور ما قوي دلي ((: إذ قال ،  )2(منداد

  . )3())اخلالف ما قوي دليله ال ما كثر قائله
أن ما يعكر على القول بأن املشهور ما كثـر          : وقد نقل ابن فرحون عن ابن راشد      

ومثّـل  ،  بينما عمل األكثرين على اجلواز    ،  قائله أن بعض املسائل وجدنا املشهور فيها املنع       
والتزام نفقتـه   ،  رأة لزوجها إرضاع ولدها حولني كاملني عند الطالق       لذلك مبسألةالتزام امل  

، وكسوته سنتني بعد احلولني واملشهور أنه ال يلزمها إال احلولني فقط وال يزيد على ذلـك               
   .وجرى العمل يف األندلس على جواز الزيادة إذا اشترطها الزوج وتلزم على املطلقة

   .)4(فلذلك عدلوا عن املشهور، األندلسوموجب هذه الفتيا هو اعتبار عرف أهل 
   املشهور هو قول ابن القاسم يف املدونة: القول الثالث

، إن قول ابن القاسم هو املشهور يف املذهب إذا كان يف املدونـة            ((: قال ابن فرحون  
  . )5())واملشهور يف اصطالح العلماء املغاربة هو مذهب املدونة

لم يقبلوا أن ينحصر املشهور يف روايـة ابـن          ف،  وهذا الرأي عارضه فقهاء كثريون    
  . )6(القاسم يف املدونة

وهو أن املاء اليسري إذا أصابته جناسة ومل يـتغري وصـفا مـن      ،  وضربوا لذلك مثاال  
وقول ابن القاسـم  ، فهذا هو املشهور، ويكره استعماله مع وجود غريه، أوصافه فإنه طهور 

فكيف يكون القول   ،  جسه قليل النجاسة وإن مل تغريه     يف املدونة خيالف املشهور فقليل املاء ين      
  . )7(الضعيف مشهورا
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   أقسام العمل
  : ينقسم العمل إىل قسمني

عمل مطلق وهو ما جرى به العمل مطلقا يف مذهب مالك غري مقيد             : القسم األول 
   .وال مبكان خمصوص، بقطر معني

، أو تلمسان ،  طقة زواوة العمل اإلقليمي وهو اخلاص بإقليم معني كمن      : القسم الثاين 
وال جيوز اإلفتاء إال باملوجب الذي يتحقق يف       ،  فالعمل قاصر على أماكن خاصة    ،  أو قسنطينة 

   .العرف اخلاص، وهو يقابل يف تقسيم العرف، املنطقة اخلاصة
   شروط العمل

   شروط تقدمي ما جرى به العمل
  : اشترط الفقهاء املالكية لتقدمي ما جرى به العمل مخسة شروط

حىت ال يرد القول املـشهور مبجـرد        ،  ال بد أن يثبت جريان العمل     : الشرط األول 
ومن هنا اشترطوا النقل الصحيح الذي يفيد اليقني وال يكون هـذا إال بـشهادة       ،  الدعوى

   .الشهود املثبتني أن هذا احلكم جرى به العمل من قبل العلماء املقتدى م
ن بنقل العوام الذين ال يفرقون بني خرب صحيح  وقالوا إن ثبوت جريان العمل ال يكو      

         .وخرب كاذب

وال يثبت العمل املذكور بقول عوام العدول       ((: يف شرح الالّمية  )1(قال الشيخ ميارة  
جرى العمل بكذا فإذا سـألته      ،  ممن ال خربة له مبعىن لفظ املشهور أو الشاذ فضال عن غريه           

فإن مثل هذا ال يثبت به مطلق اخلـرب         ،  ف وتزلزل عمن أفىت به أو حكم به من العلماء توق        
  . )2())فضال عن حكم الشرعي
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أن قول  ،  ووجه اشتراط الشرط األول   ((: قال الدكتور عمر اجليدي يف هذا الشرط      
قضية نقلية يبىن عليها حكم شرعي فال بد مـن          ،  ذا جرى العمل  ،  القائل يف مسألة معينة   

  . )1())ملشهور والراجحإثباا بنقل صحيح حىت يصبح يف قوة ا
عاما أو خاصا بناحية من البلدان ألنه إذا جهلنـا          ،  معرفة حمل جريانه  : الشرط الثاين 

، يصعب تعدي احلكم إىل مكان آخر لكون كل مكان لـه خـصوصياته            ،  احملل أو الزمان  
   .فاحلكم يتغري بتغري األزمنة واألمكنة
وأدخله ،  لتني افف طعاما هلم   فأهل الزواوة جعلوا من ا    ،  وهنا يدخل العرف اخلاص   

   .وهو عند غريهم فاكهة وليس قوتا يقتات به، بعضهم ضمن الطعام املزكى
فما كان نفيسا عنـد     ،  وهكذا كثري من املسائل اليت ختتلف باختالف الزمان واملكان        

وما كان عمال شريفا عند قوم فقد يكون هوانا عنـد           ،  قوم فقد يكون خسيسا عند آخرين     
   .آخرين

فإذا ثبت  ،  فموجبات العمل هلا عالقة بالزمان واملكان     ،  معرفة زمانه : لشرط الثالث ا
كما إذا ثبت يف زمان لـيس       ،  فليس بالضرورة أن يثبت يف غريها     ،  موجب العمل يف منطقة   

   .ومىت سقط املوجب رجع احلكم إىل املشهور، بالضرورة أن يتعدى زمانا آخر
ك العمل من األئمة املقتدى ـم يف        معرفة كون من أجرى ذل    : الشرط الرابع 

فإن العمل من املقلد مبا جرى به العمل تقليد ملـن           ((: قال الدكتور اجليدي  ،  الترجيح
وإذا مل يعرف من أجراه مل تثبت أهليته إذ رمبا عمل بعض القضاة بـاملرجوح               ،  أجراه

فيقـال جـرى بـه      ،  فيتبعه من بعده بنحو ذلك    ،  ال ملوجب شرعي  ،  جلهله أو جوره  
  . )2())وال جيوز التقليد يف اجلور واجلهل، لعملا
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أو مـن قـاض     ،  وإال فالعمل ال يعتمد إال إذا جرى بقول راجح        ((: )1(قال احلجوي 
جمتهد الفتوى بني وجه ترجيح ما عمل به ؛ ألن اتهد هو الذي يقدر على متييز مـا هـو                    

وما ،  ورات أو احلاجيات  ومييز ما هو يف رتبة الضر     ،  مصلحة وما هو مفسدة أو ذريعة إليها      
وما أجلأت إليه احملافظة على النفس أو الدين أو النسل أو املال أو             ،  هو يف رتبة التحسينيات   

   .)2())العرض أو العقل
على ضرورة إثبات عزو الكالم إىل صاحبه واشـترط  )3(ولقد أكد الشيخ الشنقيطي 

ه يف الدين أو العلم أو الورع أن يثبت عزوه إىل قائله خوف أن يكون ممن ال يقتدى به لضعف
ورأى وجوب تعلق شهادة العدول بتقدمي القول الـضعيف علـى           ،  وإال فال جيوز العمل به    

   .)4(املشهور
غري أن العلماء اختلفوا يف ذكر وتسمية القاضي الذي أجرى ذلـك العمـل قـال      

ة وجعلوا  ذهب البعض إىل التساهل يف هذه املسأل      : صاحب نظرية األخذ مبا جرى به العمل      
لكن املطلـوب أن  ، عدم ذكر من أجرى العمل أمرا مباحا جيوز ذكره وجيوز السكوت عنه        

 )5(وذهب آخرون كالشيخ الرهوين   ،  أو يف مؤلفام  ،  يشيع ذلك العمل على ألسنة الفقهاء     
   .كما يلزم على املتأخرين بيان ذلك، إىل لزوم ذكر من أجرى تلك األعمال من املتقدمني

 بالنسبة لعمل أهل املدينـة ال       مالك رمحه اهللا   الرأي األول أن اإلمام      وحجة أصحاب 
وعليه ،  األمر املعمول به عندنا   ((: يذكر يف موطئه أمساء من أجرى العمل إمنا يكتفي يف قوله          

  .))...هو األمر اتمع عليه عندنا، العمل عندنا
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هو مـن املـؤهلني   وأما حجة الفريق الثاين أن البحث عمن أجرى العمل ملعرفة هل        
ليت شعري من هؤالء الذين ال يسمون فإننا نعـرفهم ومل           ((: قال اإلمام الشافعي  ،  اتهدين

  . )1())يكلف اهللا أحدا أن يأخذ دينه عمن ال يعرف
فإذا جهل املوجب امتنـع   ،  معرفة السبب الذي ألجله عدلوا عن املشهور      : الشرط اخلامس 
أو سد ذريعة أو سـلطان  ، ما ذكرنا إما ضرورة ملّحة قائمة     واملوجب ك ،  تعدية احلكم إىل بلد آخر    

   .أو مصلحة معتربة، عرف مستحكم
   )إثبات العمل(حجية العمل 

إن احلديث عن حجية عمل األمصار جيرنا إىل سرد أقوال علماء األندلس واملغـرب       
   .غري أين اكتفي بقول علمني أحدها أندلسي والثاين جزائري، باختالف أمصاره

   الشاطيب رمحه اهللا موقف اإلمام   ـأوال
واألوىل عندي يف كل نازلة يكون فيها لعلماء املـذهب          ((: قال الشاطيب مثبتا حجيته   

، أن ال يعرض هلم، فيعمل الناس فيها على موافقة أحدمها وإن كان مرجوحا يف النظر، قوالن
، إن محلوا على غري ذلكفإم ، وأن جيروا على أم قلدوه يف الزمان األول وجرى به العمل

، ورمبا خيالفين يف ذلك بعض الشيوخ     ،  وفتح ألبواب اخلصام  ،  كان يف ذلك تشويش للعامة    
   )2())ويل فيه إسوة، ولكن ذلك ال يصدين عن القول به
   ثانيا ـ موقف الونشريسي

واالستشهاد بعمل أهل البلد ببعض األقوال الفقهية دون بعض         ((: قال الونشريسي  
  . )3())ال جيهله من له بالطلب أقل تلبس، شهري عند اخلاص والعام، أمر معروف
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فانظر إىل هذا التشنيع الشنيع والتنظري الذي      ((: ورد على من نفى حجية العمل بقوله      
كيف تنظر مسألتنا مبسألة اإلمجاع وحيتج على منعها مبنع         ،  ليس له يف عدم االرتباط من نظري      

   .)1())؟إمجاع أهل الكوفة وغريهم
   نفي العمل 
   املقري رمحه اهللا من أبرز علماء اجلزائر ممن ردوا العمل ونفوا حجيته اإلمام  

    املقري رمحه اهللا موقف 

وعلى هذا الشرط ترتب إجياب عمل      ((: شرط أهل قرطبة قائال    )2(رد اإلمام املقري   
املدينة ونصيح بأهل   فبينا حنن ننازع الناس يف عمل       ،  مث انتقل إىل املغرب   ،  القضاة باألندلس 

  : الكوفة مع كثرة ما نزل ا من علماء األمة كعلي وابن مسعود ومن كان معهما مث انشد
ـنني كالكَحـلِ         ليس التكحّل يف العي

 
ـد          ـدن التقلي ـود ومع   سنح لنا حمض اجلم

  : مث قال 
  اهللا أخــر مــديت فتــأخرت  

 
  حىت رأيت مـن الزمـان عجائبـا        

ومل يربح من الناس جهلها مـا       ،  سلمني ذهبت قرطبة وأهلها   يا هللا وامل  ((:  إىل أن قال   
  . )3())ذاك إال أن الشيطان يسعى يف حمو احلق فينسيه والباطل ال يزال يلقنه

وإن الذين قالوا حبجية العمل     ،  غري أن معظم فقهاء املذهب على خالف هذا الرأي         
   .ختوفوا من اعتبار املوجب يف غري موضعه

ألنه كما قال املـسناوي ال      ،   جيوز للمفيت أن يفيت بغري املشهور      فال((: قال الشنقيطي 
فقالوا متنع ، ولذلك سدوا الذريعة،  يتحقق الضرورة بالنسبة إىل غريه كما يتحققها من نفسه        
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ألجل أنه ال يعمل بالـضعيف إذا       ،  الفتوى بغري املشهور خوف ان ال تكون الضرورة حمققة        
  .)1())...حتققت الضرورة يوما ما

معظم الذين ردوا العمل مل يردوه مع حتقيق املوجب من مصلحة قائمـة أو سـد                و
وإمنا ختوفوا من التساهل يف تتبع العمـل        ،  أو رفع ضرر عام   ،  أو عرف جار غالب   ،  الذريعة

وهذه نقـول   .أو تتبع الرخص أو األقوال الواهية الشديدة الضعف       ،  بدعوى حتقق املوجب  
   .خلروج عن املشهورملواقف بعض العلماء من املنع من ا
لست ممن  ((: )2(قال عامل جباية الشيخ عبد الرمحن الوغليسي      : ضرورة العمل باملشهور  

 أئمة   فاعمل على جادة  ،  يتقلد غري املشهور الذي عليه القضاء والفتيا من السلف واخللف         
 علـى   وال أمحل الناس  ،   ال أفيت بغري املشهور    )3(وقد قال املازري  ،  واحذر خمالفتهم ،  املذهب
وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتـوى        ،  التحفظ على الديانة   و وقد قل الورع  ،  غريه

وهتـك  ، فلو فتح هلم باب خمالفة مشهور املذهب التسع اخلرق على الرقع    ،  فيه بغري بصرية  
وهذا يف زمانـه فـانظر يف أي   ، وهذا من املفسدات اليت ال خفاء ا      ،  حجاب هيبة املذهب  

   .)4())زمان حنن
 مـا نـصه يف   العقباين رمحه اهللا ومن علماء اجلزائر كذلك ما قاله سيدنا أبو الفضل قاسم     

وإن ،  احلكم الذي عدل عن املشهور إىل الشاذ فإن حكم به ملظنة أنه املشهور نقض حكمه              
فإن كان من أهل النظر ممن يدرك الراجح        ،  حكم به مع العلم بأنه الشاذ إال أنه ترجح عنده         

وإن مل يكن من العلم ذه املرتلة زجـر عـن           ،  وهذا يعز وجوده مضى حكمه    ،  واملرجوح
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فإن اإلمام الذي قدمه والـذي      ،  وينبغي أن يؤخر عن القضاء إن مل يرتجز       ،  موافقة مثل هذا  
   .)1())قدم للحكم بينهم إمنا يرضون منه احلكم باملشهور
هذا اإلمـام العـامل   انظر كيف مل يستجز ((: مث نقل الشيخ قول الشاطيب عن املازري   

وهو املتفق على إمامته وجاللته الفتوى بغري مشهور املذهب وال بغري ما عرف منه بناء على                
قاعدة مصلحية ضرورية إىل أن قل الورع والديانة من كثري ممـن ينتـصب لبـث العلـم           

ألن ما وجـب    ،  بل مجيع املذاهب  ،  فلو فتح هلم هذا الباب الحنلت عرى املذهب       ،  والفتوى
  .)2())وظهر أن تلك الضرورة اليت أدعيت يف السؤال ليست بالضرورة، يء وجب ملثلهللش

   )العمل اجلزائري، العمل األندلسي (انواع العمل
   العمل األندلسي

وثبت عنـد   ،  )3( بل ثبت عن شيوخه    مالك رمحه اهللا    إن فقه العمل مل يبدأ من عهد         
وملا انتشر فقه مالك يف األنـدلس       ،   أصوله إال أن اإلمام مالك جعله من     ،  احلنفية والشافعية 

فإن عملهم كان   ،  سرت هذه الفكرة إىل املنطقة مث انتقلت إىل املغرب العريب ابتداء من فاس            
يف اجلملة تابعا لعمل أهل األندلس خصوصا بعد تغلب األمويني آخر القرن الثالـث وأول               

  .الرابع
وأقبلوا على اعتـدال    ،  لقريوانوألن أهل املغرب نبذوا مذهب العبيديني الشيعي با       

   .)4(هلذا فضلوا عمل أهل األندلس على عمل أهل قريوان، األمويني السين مذهب
واعلـم أنـه   ((: وأثبتت هذه احلقيقة من قبل أبو العباس املقري التلمساين الذي قال     
هذا مما جرى بـه     : لعظم أمر قرطبة كان عملها حجة باملغرب حىت أم يقولون يف األحكام           

  .)5())ويف هذه املسألة نزاع كثري، عمل قرطبة
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 يف األندلس فإن قوله مل خيالف ملدة مخسة قـرون إال  مالك رمحه اهللا    وتعظيما ملذهب   
وهذه املسائل املخالف   ،  ومل خيالف ابن القاسم إال يف مثانية عشرة مسألة        ،  يف حنو ست مسائل   

اليت تأثر ا املغاربة ومن ضـمنهم       و،  فيها هي ذاا ما يسمى جبريان عمل قرطبة واألندلس        
  . فقهاء اجلزائر

، لكن احلكم والقضاء كان يف الغالـب باملـشهور        ،  وأما خمالفة مالك داخل املذهب فثابتة     
وممن خالف مالك من علماء األنـدلس علـى         ،  وقليال ما ينتقل إىل أقوال علماء املذهب املخالفني       
واليت بىن كثري مـن     ،  اليت خالف فيها مالكا    )1(سبيل التمثيل أذكر بعض آراء ابن حبيب القرطيب       

  الفقهاء فتاويهم على اجتهاداته 
  . )2(يف املذهب ال زكاة يف التني وهو يقول بزكاا ـ  1
خالفا البـن حبيـب   ، يف املذهب أن االستجمار جيزئ مع عدم املاء ومع وجوده ـ  2

   .)3(ءالذي يقول إنه ال يباح استعمال األحجار إال ملن عدم املا
وقال ابـن  ، إن أقل مدة الطهر بالنسبة للمرأة مخسة عشر يوما على املشهور ـ   3
   .)4(عشرة أيام: حبيب

وإال يسمى انغماسا ولو انفصل املـاء  ، يف الغسل جيب الدلك باليد أو باخلرقة ـ  4
عن العضو لصار مسحا وأما العاجز عن الدلك فإنه جيب عليـه أن يـستنيب غـريه وإن                  

  : قال ابن رشد، غريه مع قدرته عليه مل يصحاستناب 
ــل  ــدلك بالتوكي ــصح ال   وال ي

 
ــة أو عليـــل    إال لـــذي آفـ

وهو مىت  ،  وهذا هو مذهب سحنون ومشى عليه العالّمة خليل ومقابله البن حبيب           
   .)1(تعذر باليد سقط الدلك وصوبه ابن رشد
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وداج وطال رفع إذا رفع الذابح يده عن الذبيحة بعد قطع بعض احللقوم واأل ـ   5
: فقـال سـحنون   ،  واختلف إذا رجع بالقرب   ،  وهذا باتفاق ،  مث أعاد يده فأجهز فال تأكل     

ألن كل ما طلب فيه الفور يغتفر فيـه         ،  )2(تؤكل واختاره اللّخمي  : حترم وقال ابن حبيب   ((
إماإن كانت حني الرفع لـو تركـت        ،  والطول مقيد مبا لو تركت مل تعش      ،  التفريق اليسري 

   .)3())ألن الثانية ذكاة مستقلة، كلتلعاشت أ
ومن اآلراء واالجتهادات اليت خالف فيها أهل األنـدلس مالكـا وابـن القاسـم               

  : للموجبات اليت ذكرا يف املقدمة ما يلي
   مالك رمحه اهللا أوال ـ املسائل اليت خالفوا فيها اإلمام 

  : )4(هي ست مسائل
ولراكبه سهم واحـد يف  ، سهمنيفمذهب مالك للفرس ،  ـ مسألة سهم الفرس 1
   .الغنيمة

   .أما املالكية يف األندلس فريون للفرس سهم وللراكب سهم
فمالك يرى عدم جواز ذلك وعند أهل األندلس ،  ـ غرس األشجار يف املساجد 2
   .جوازه

   .ال جيوز ذلك عند األندلسيني واملذهب جوازه:  ـ احلكم باليمني والشاهد3
مذهب مالك عدم جواز كراء األرض جبزء ما خيرج ،  منها ـ كراء األرض جبزء 4

   .)5(منها من زرع وغريه وعند أهل األندلس جواز ذلك
 ـ جرى عمل األندلسيني بأن يرفع املؤذن صوته أول اآلذان ومذهب مالك إخفاء 5

   .ذلك
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، دار 91/510'$��6 ا�='���j ا��&��'�D �����'�6 ا&��# أ&��� ز$��% ا���7واc ،���D&��� ا�.��L# ا�+��'��J،  آ) 3(

�W� 67&�5ا� j)J7'ء ا�Pإ.  
)4 ( ،�Dزا�ا�+8%ي ا� ،%$%A2/5ا�+75'ر ا�.  
و�Bى &k8ا ا�5+4 �� ا�Eواوة �8@ $��5�ن )��% ا�*+�'س وآ��اء اcرض &E�Aء ���8'، ا��GD ���'ل            ) 5(

م ��P�ل  Lا��� %��>( ���J& ���&أ  @��C6 ا���$�6��7 ر��-A+6 79ا�+�'ر���6 ���� ا��L��� 1936 ه��ـ، 829 م، ص
 ،���L)6 �� ��ح ا�(.69، ا�A8>ا� �GDط2/163وا ،�J9م1951هــ ـ 1370، 2، دار ا�.  
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 ـ مذهب مالك وكافة أصحابه إىل أنه ال جتب اليمني إال إذا كانت هناك خلطـة   6
ويوجبون الـيمني مبجـرد     ،  وأما األندلسيون ال يعتربون اخللطة    ،  دعى واملدعى عليه  بني امل 

   .الدعوى وعليه العمل اليوم
وذكر املهدي الوزاين يف معياره اجلديد أبياتا مجعت هذه املسائل وهي للشيخ ابـن              

  . )1(غازي
  قد خولـف املـذهب باألنـدلس      

 
ــرس  ــهن ســهم الف   يف ســتة من

ـ          ساجدوغرس األشـجار لـذا امل
 

  واحلكم بـاليمني قـل والـشاهد       
ــي  ــاجلزء تل ــة واألرض ب   وخلط

 
ــبري األذان األول  ــع تكـ   ورفـ

   القاسم رمحه اهللاملسائل اليت خالفوا فيها ابن  
  : أوردها أبواحلسن التسويل يف شرحه على التحفة ومنها

   .احلال ومراعاة الكفء يف النكاح يف املال ـ 1
إذا التزمت بذلك فال جيـوز  ،  يف نفقة املختلعة على ولدهايسقط الزائد على احلولني ـ  2

وقال املغرية وسـحنون وأشـهب وابـن    ، ما زاد على احلولني على مذهب ابن القاسم يف املدونة       
  . )2(املاجشون جائز وبه جرى العمل

   .جواز أخذ األجرة على الصالة وهذا ما قال به ابن عبد احلكم ـ 3
، يع كالب املاشية واملشهور من قول ابن القاسم املنعجرى العمل على جواز ب ـ  4

   .)3(واجلواز البن كنانة وابن نافع
   .جواز أفعال السفيه الذي مل يول عليه ـ 5
   .)4(وهذا قول عيسى بن دينار وعليه العمل، جواز التفاضل يف املزارعة ـ 6

                                           
هـ، b��, ر2'��6 ا�5-�@   841ه� أ&� )<% ا: �.+% &# أP+% )-� &# ~'زي ا�+�J'��، و�% ��6           ) 1(

         '�gرn� '�87�� ا:      وا�9(7' &+%$�6 ��'س، آ�'ن ��+Pر ����b  ا��%$<'ج �<�%ر    . ه�ـ 929 &�9'س m7���b
  .176ا�%$# ا���ا��، ص 

)2 ( ،6A8>ودي &8'�� ا�')ا� ،@N'5+ا� �-P1/349.  
)3 (@N'5+ا� �-P2/46.  
)4 ( ،���L)6، ا�A8>2/203ا�.  
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بالشروع يف العمل وهو وقيل ال تلزم إال ، عقد املزارعة الزم قبل البذر على األصح ـ  7 
   .)1(البن كنانة يف املبسوط وابن رشد وبه جرت الفتوى بقرطبة

وجرى العمل يف هذه ، وجوب الشفعة يف الفرن واحلمام والرحى إذا بيع وحده ـ 8
   .)2(وإن كان خالف املشهور، الثالث

وجيـب  ، وتكون له الغلبـة ، دخول الشيء املستحق يف ضمان املستحق منه ـ  9
  .وهو قول مالك، فه وقفا حيال بني الشيء وبني املستحق منه إذا ثبت بشاهدينتوقي 

عدم جواز الشهادة على خط الشاهد إال يف األحباس املعقبة إذا اقترن بـه     ـ  10
  .السماع

وهـو مـذهب ابـن    ، وجوب اليمني على احلالف قائما مستقبل القبلة    ـ  11
   .املاجشون
آخرون بالتعديل فشهادة ارحني أمت ألم علمـوا  لو شهد قوم بالتجريح و  ـ  12

  . )3(الباطن ما مل يعلم املعدلون وهو قول ابن نافع وسحنون وبه جرى العمل من 
ويف اخلتام ميكن القول أن املتأخرين خالفوا املتقدمني يف كثري من املسائل للضرورة ولغريها              

أرخص للعروس يف سبعة أيـام أن       :  الدواين حىت بالغ بعضهم يف الضرورة ومنه ما جاء يف الفواكه         
ألن ، وإن استعملته يف سائر جسدها تيممت، متسح يف الوضوء والغسل على ما يف رأسها من الطيب

  . )4(وهذا خالف املعروف من املذهب: قال احلطاب، إزالته من إضاعة املال املنهي عنها
  العمل اجلزائري

مل األندلسي على اختالف بني املنـاطق ألن        إن عمل أهل اجلزائر يف أغلبه تابع للع        
   .من مستندات األخذ بالعمل اختالف األعراف والعادات

                                           
)1 ( ،���L)6، ا�A8>2/204ا�.  
)2 (TB�+9_ ا�D 2/109.  
  .P1/94-� ا�+N'5@، ا�('ودي) 3(
  .، وه� C�ل أ&� )+�ان ا�9'��1/174 ا�%وا�D، ا���9اوي، ا�9�اآ�) 4(
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والـذي  ((: )1(قال القاضي اليزناسي  ،  فعمل تلمسان مثال كان تابعا لعمل األندلس       
أخذناه عن األشياخ من أهل األحكام واملوثقني أن عمل بلدنا ـ تلمسان ـ وما بعدها من   

   .)2())مراكش إمنا هو على عمل األندلس ال على عمل تونس ومصراملغرب كفاس و
 اليت جاءت حافلة باألخذ مبا جـرى بـه          )3(ولليزناسي شرح على حتفة ابن عاصم     

   .العمل عند الفقهاء والقضاة املغاربة
واملغرب األوسط على وجه اخلصوص كان      ،  وإن تأثر منطقة املغرب العريب عموما      

   .)4(رة علمائها إىل املغربوهج، بعد سقوط األندلس
مث إن الرحالت العلمية اليت كانت بني حواضر املغرب األوسط واألقصى كان هلـا              

  .األثر يف أخذ علماء اجلزائر
ــة   ــنيعة اليتيم ــاز ص   ويف جه

 
ــة    ــسنطينة العظيم ــت بق   بيع

  ملــا عــدا معــرة عليهــا    
 

ــا   ــورة إليه ــراء ش ــرك ش   )5(ت
والنـاظر يف   ،  ى به العمل وهذا خضوعا لعرف املنطقة      ومعناه أن تشوير اليتيمة مباهلا جر      
  ،كتاب الدرر املكنونة جيد صاحبه قد أخذ عن علماء فاس

وكذا عن علماء تونس وذلك ألن علماء اجلزائر كانت اتصاالم متعددة تأثرت يف أكثـر               
عمل ولذلك جند بعض املسائل املتعلقة بال، األحوال بقوة السلطات احلاكمة كالدولة احلفصية

                                           
أ&� ز$% )<% ا��P+# &# �.+% ا�m�'�N ،4S'� ،�7�� ،��'DE7 ا��(�Y# ��'س، ر4�P إ��, ا�+�[�ق               ) 1(

   6���$�Y ,��-( {���'� jهk��+� W��.� ا���%$# &��# ���'س، آ��'ن @��AD jP'��N���7$#، وtو����� )-+��'ء آ
  .223ص:  �� )��ان ا�%را$6، واB�b �GD+(�152اb ،#7�%Cc��m7 ا�%$<'ج، ص 

)2 (%+W47 ا�-Aا� m)� :222.  
 هـ آ'ن ��87' أ�N��7' �.�%�'، �(���' �5-��م ��(,،         760أ&� &�J ا&# )'N@ ا����Y'D، و�% ��6        ) 3(

     ���b'9�n� #��� �>Y']ا��� #��( k��gم     "أ'��JPcد وا�ا����5 s��JD ���� م'��JPc6��9 ا.b "ر  "و'W��)gا
  .4/297ا��J9 ا�L'�� ، 126هـ، b��m7 ا�%$<'ج، صb829��� " ا�+�ا��'ت

  .350: ا��5ف وا�5+4، ا�7A%ي) 4(
)5 (%+W47 ا�-Aا� m)� :33ص.  
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، )1(والعلمـي ،  والـربزيل ،  مطروحة يف كتب جتمع فقه املغاربـة ككتـب الونشريـسي          
   .وأما املسائل املكررة يف دول املغرب العريب؛ اجلزائر وتونس واملغرب، )2(واملازوين

مسألة ،  مسألة اخلماس ،  منها مسألة الوقف على الذكور دون اإلناث وجريان العمل بذلك         
  :  اخلالصة فإن العمل اجلزائريويف، شهادة اللفيف وغريها

   .منه ما هو تابع لفاس واألندلس ـ 1
   .منه ما هو تابع لتونس ومصر ـ 2
  عمل خاص به  ـ 3

   ملاذا مل ينتشر فقه العمل يف اجلزائر
، هذا سؤال مهم طرحه بعض فقهاء القانون زمن االحتالل الفرنسي لبلدنا اجلزائـر            

ومـن  ،  دريس الشريعة يف اجلامعة املركزية بـاجلزائر      خصوصا بعض الدكاترة الذين تولوا ت     
  وكدوز)Marcel Morand(أمثال مارسل موران ، الذين قاموا مبهمة تدوين الفقه املالكي

)Kadoz()3(.  
جـورج  " و )Milliot()4" (ميـو " وممن اهتموا بفقه العمـل يف املغـرب أمثـال           

   ).Surdon" (سردون " و)Georges Marcy"(مارسي
دراسات يف   " وران بين توجه فقه املالكية إىل األقوال املشهورة يف كتابه         فمارسيل م 

"  ويف كتابه اآلخر    )6(وسردون كالمه حول تاريخ اللفيف    ،  )5("الفقه اإلسالمي اجلزائري    
   .)7("مؤسسات وأعراف الرببر يف املغرب

                                           
)1 (        ،��AP #�&ا #( q$%.ا� kg6 إ�, ا�5-@، أ>LD �+-5�'& م )�فLا� %>( #& %+P$.7, &# أ �ه

���b ،زه�cودرس �� ا  �+Pا�%$<'ج، ص. هـ888 ر m7��b262.  
&�� زآ�$�' ا�+�7-�� ا�+�'زو�C ،��7�� ،�D'ض، ��#        ه� $.� #�& ,7���L�7( #�& ,, &�# $.�7,، أ             ) 2(

 &(-+��L'ن، ���# ����'ر��b p��� رP+�� ا:  أ)�7'ن ا�+'�i]��D ،6��7J ��� �'زو6��D وو���� ا���3'ء ���87'،    
  .281ا�%رر ا�+�J�D �� 6D�ازل �'زوA5� ،6D@ أ)م ا�EAا�2، ص

  Droit Musulman malékite Paris 1870: ه� رD'C 4B�ن ���b'9�n� #� ،�LD: آ%وز )3(
 : دآ(�ر �� ا��'D�ن، و�.'�� �[8�ر �# ��b'9�n ا�+L�n'ت ا��<'67-2: �7�) 4(

Les institutions kabyles. La femme Musulmane au magreb. Introduction a Létude du 
droit Musulman 

(5  ) Etudes de droit musulman algérien. Alger  1910  imprimerie de l'université. 
(6  ) L'histoire de l'afif، revue magrébine 1939. 
(7  ) Institutions et coutumes des berbères du page: p 435، Tanger  1936. 
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فكـل  ،  )1("القانون العريف لزمور  "وممن اهتموا بفقه العمل جورج مارسي يف كتابه         
، وقلة هذا عند علماء اجلزائـر     ،  هؤالء املؤلفني بينوا نزوع الفقهاء املغاربة إىل نظرية العمل        

وكذا ، كمسألة اخلماس وموقف الفقه املالكي منها    ،  الذين تأثروا من باب االحتكاك باملغاربة     
   .مسألة الوقف على الذكور دون اإلناث وغريمها من املسائل املرتبطة ذا املوضوع

وأشار هؤالء يف دراستهم إىل توسع املغاربة يف األخذ ذه النظرية اليت انبهر ا الفقه         
   .الغريب

ويف املقابل أشاروا إىل تشبث القطر اجلزائري بالقول املشهور فكان التأخر واضـحا       
   .يف األخذ بفقه العمل

ق توسع  كما أكدوا أن االلتزام مبختصر خليل هو من أهم األسباب اليت ضيقت نطا            
قـد  " مارسيل موران "وحىت أن الة اليت دوا الدكتور       ،  نظرية العمل يف املغرب األوسط    

   .اعتمدت على األقوال املشهورة يف املذهب
وهذه احلقيقة نقلها الدكتور عبد السالم العسري عـن الـة املغربيـة للقـوانني         

إن جمرد اإلملـام    ((: ث قال حي،  واملذاهب اليت ذكرت موقف سردون من العمل يف اجلزائر        
  : بالدواوين املوروثة عن إسبانيا اإلسالمية تفيد القارئ أن الفقه املالكي ينقسم إىل قسمني

   .ويعنون به األقضية الصادرة عن املتقدمني: القسم األول ـ املشهور
ومن بابه دخل التجديد علـى  ، يريدون به أقضية املتأخرين: القسم الثاين ـ العمل 

ومما هو حري بالعجب أن اجلزائر مل تتمسك من هذه الناحية إال باملـشهور              ،  الكمذهب م 
   .أو من جهة النوازل، سواء من جهة الفقه والبحث

ولعل السبب فيه ما تقرر عند فقهاء األندلس قاطبة من أن ما دون مبختصر خليـل                
لفقه اإلسالمي جهلت   فبان مما تقدم أن الكلية الفرنساوية فيما يرجع ل        ،  هو من حيز املشهور   

مما هو مدون يف كتـب     ،  وما زالت جتهل إىل اليوم العمل اجلديد الطارئ على مذهب مالك          
  .)2())النوازل كاملعيار وما ضاهاه

                                           
(1  )  Le droit coutumier zemmour p: 43. 

  و�+# اه(@ &��9 ا�+�'ر&B 6'ك &�7ك �� آ('&�((
Essai sur la méthode juridique magrébine،p121، Jacques Berque، Rabat 1944  

، �GD :17$6 ا�B '+& kgcى &�� ا�5+�4 )�# ا�+A-�6 ا�+��&6�7 �-���ا7D# وا�+�kاهj اcه-6�7 ص              ) 2(
  . م1938م ـ  1937، ا�6�L 7 ـ 6ا�5%د 



 ـ447ـ ـ 

من كالم رجال القانون والشريعة خالل فترة االحتالل يظهر أن نظرية العمـل يف              
وهلذا كان التأثر باملدرسة    ،  غرباجلزائر كانت يف سريها متأخرة عما كان عليه احلال يف امل          

بل حىت املدارس ، املغربية واضحا يف فتاوى علماء اجلزائر يف كثري من املسائل املتعلقة بالعمل
 .األوروبية تأثرت به كما أكد ذلك دكاترة القانون أنفسهم
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسوله األمني وعلى آله وصحبه وأتباعه 
  : إىل يوم الدين أما بعد

وهذه النوازل ال ترتبط ، يف حياتنا املعاصرة جدت نوازل مل تكن يف األيام املاضية
فمنها النوازل املتعلقة بالعبادات ، من املسائل أو األحوال بل هي متنوعة وكثريةبنوع معني 

، ومنها نوازل تتعلق باملعامالت املالية، ونوازل الصالة، ونوازل احلج، نوازل الصيام: مثل
ال نكاد نطرق ناحية من نواحي احلياة إال وجند فيها من  و،وبأنظمة عديدة، وبنظام األسرة
  . حيتاج إىل بيان حكمهاملستجدات ما

وتوضيح قصد ، والواجب على اتهدين التصدي هلذه النوازل ببيان أحكامها
مما جيعلهم حمتكمني إىل ، الشارع منها فعال أو تركا؛ لئال يترك الناس ألهوائهم وأغراضهم

وهو ما يناقض قصد الشارع من ، اهلوى والتشهي يف التعامل من غري استناد إىل الشرع
، وأكثرها فائدة وأجرا، وهذا البيان من أفضل األعمال، ال الشريعة ووضع التكاليفإنز

والبحث يف املسائل الفقهية وإجراؤها على األصول ((: الونشريسي رمحه اهللاقال أبو العباس 
  .)1())الصحيحة مع صحة النية من أفضل العبادات وأقرب القربات وأعظم الوسائل إىل اهللا

ال تنحصر بزمان دون ، متجددة) القضايا املعاصرة (ملستجدات أووملا كانت هذه ا
كان السبيل إىل بيان أحكامها هو االجتهاد ، وكانت النصوص الشرعية منحصرة، زمان

يقول العالمة أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ، الشرعي الذي تتحقق فيه شروطه وضوابطه
صر فال يصح دخوهلا حتت األدلة إن الوقائع يف الوجود ال تنح((: )هـ790ت(الشاطيب 

املنحصرة؛ ولذلك احتيج إىل فتح باب االجتهاد من القياس وغريه فال بد من حدوث وقائع 
ال تكون منصوص على حكمها وال يوجد لألولني فيه اجتهاد وعند ذلك فإما أن يترك 

كله الناس مع أهوائهم أو ينظر فيها بغري اجتهاد شرعي وهو أيضا اتباع للهوى وذلك 
وهو معىن تعطيل التكليف لزوما وهو مؤد إىل ، فال يكون بد من التوقف ال إىل غاية، فساد
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تكليف ما ال يطاق فإذا ال بد من االجتهاد يف كل زمان ألن الوقائع املفروضة ال ختتص 
  .)1())بزمان دون زمان

، داللوهذا االجتهاد مل يكن عند السالفني من الفقهاء بضاعة مزجاة يرغب عنها ال
، ويدعيها كل خاطل، أو حرفة ممتهنة حيسنها كل عاطل، ويطلبها الراغب هلا بأخبس األمثان

ال يستحقه إال كل فقيه حاذق؛ ولذا نرى أن فقهاءنا رمحهم اهللا ، بل االجتهاد فريضة حمكمة
 خبالف ما يدعيه كثري ممن مل يتمرس بفقههم ومل، مل يقصروا يف بيان احلوادث اليت ترتل م

حيث جندهم يدعون ـ عن قصد أو بغري قصد ـ بأن الفقهاء القدامى ، يطلع على تراثهم
وكان فقههم ، كانوا جامدين على ما هو مدون يف الكتب الفقهية اليت خلفها األسالف

وأم كانوا يقررون األحكام الشرعية من غري مراعاة ، بعيدا عن شؤون احلياة ومتطلباا
  .ويكفي أن نطالع فتاويهم لندرك بطالن هذا الكالم،  ومصاحلهمألحوال الناس وحاجام

، وقواعد جامعة، حتكمه أصول شرعية بديعة، إن االجتهاد يف النوازل الفقهية
ونثروها فيما سطروه من أحكامهم ، قررها علماؤنا األخيار يف تواليفهم، وضوابط حمكمة

وأصحاب األذهان ، اب املدارك العاليةال يستحقها إال أرب، وهي كالدرر املكنونة، وفتاويهم
وشفعها بالنظر يف جهود ، ومن حصلها من كتب املتقدمني بالسرب والتتبع، الصافية

حصل له امللكة الفقهية اليت تعينه على االستفادة والتخريج ، املعاصرين يف دراسام للنوازل
 املالكية يف النوازل وسبل ويف هذه الورقات بيان للتأصيل الفقهي عند .يف النوازل املعاصرة

  .وهذا أوان الشروع يف املقصود، االستفادة منه يف القضايا املعاصرة
  مفهوم النوازل الفقهية: املطلب األول

ومن ذلك قنوت ، إذا حلَّ، اسم فاعل من نزل يرتل: النوازل مجع نازلة؛ والنازلة
  .)2( ويشتد عليهماملصيبة واخلطب اجللل الذي يرتل بالناس: والنازلة، النوازل

فقد اشتهر عند الفقهاء إطالق هذا اللفظ على املسألة اجلديدة : أما يف االصطالح
وقد ورد هذا اإلطالق يف كالم ، اليت تقع للناس وتتطلب بيانا حلكمها نصا أو داللة
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باب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم النصوص يف حني ((: قال ابن عبد الرب، الفقهاء
  .)2())احلادثة املستجدة اليت تتطلب حكما شرعيا((: وعلى هذا فالنازلة هي، )1())ازلةنزول الن

ويالحظ أن مثة مناسبة بني املعنيني؛ ألن النظر يف املعىن اللغوي للنازلة ينبئ عن مجلة 
وهذه املعاين ينبغي مراعاا يف إطالق ، من األوصاف جندها متحققة يف املعىن االصطالحي

  : وترجع هذه األوصاف إىل، على املسألة اليت يراد حبثها) ةالنازل (وصف
وعلى هذا املسائل املفترضة واملتوقعة ليست ، نزلت بالناس: أي،  كوا واقعة ـ 1

وهو ، )الفقه االفتراضي(بل يدرج يف ، )فقه النوازل (والنظر فيها ال يدرج يف، من النوازل
التمرين على ، وقد يكون الغرض من حبثها، االفقه الذي يبني املسائل اليت يتوقع حصوهل

وهذا النوع من الفقه واالجتهاد ليس يف مطلوبا على وجه ، أو االستعداد لوقوعها، االجتهاد
  . )3(وقد حصل اختالف  بني الفقهاء يف طلبه وتتبعه ما بني جميز ومانع، التعيني

من القضايا املستجدة إما لكوا ، أي مل تكن يف العصور السالفة،  ـ كوا جديدة2
وعلى هذا فما حيدث للناس من األقضية ، أو لغري ذلك، يف أعقاب التطور العلمي والتقين

وقد تكون ، واحلوادث اليت هلا نظائر يف الشريعة ـ عينا أو نوعا ـ ال تعد من النوازل
 لوجود الواقعة هلا أصل يف احلوادث املاضية غري أن إعادة طرحها يف العصر احلاضر تبعا

  .بعض األوصاف املؤثرة جيعلها داخلة يف النوازل
وقد تكون الشدة واحلاجة نابعة ،  ـ كوا شديدة؛ أي فيها معىن الشدة واحلاجة3

حممد عابد . يقول د، أو عموم البلوى ا وحنوها، أو شدة احلاجة إليها، من عمومها
بيعيان ملعىن النازلة؛ ألن املسألة والذي يظهر أن الوصف األول والثاين وصفان ط((: السفياين

وكانت من املسائل ، اليت حتتاج إىل اجتهاد شرعي يف الغالب البد أن تكون قد وقعت
حبيث تلتفت هلا األمة يف ، وهذا يف مجيع املسائل مث ختتص النازلة بكوا شديدة، اجلديدة
فيها ضرر على ويترتب على ترك االجتهاد ، وتستدي موقفا اجتهاديا شرعيا، جمموعها
لكن ، وهذا املعىن ـ وهو كوا تتصف بالشدة ـ وغن كان له أصل يف اللغة، املسلمني

                                           
  ).275ص  (T�'B &7'ن ا�5-@ : ا&# )<% ا�<�؛ $��>) 1(
)2( �GD$�$��؛ وا42: ا�ازل ص: ا�8�م ا��'JPط أ'>�)ا� �� K8�+11�9ا�L� ؛�D'=.وا�� ، : K8��

  ).90ص(ا�(�<'ط أJP'م ا���ازل ا�678�9 ا�+�N'5ة 
  ).130ص(��K8 ا�(�<'ط أJP'م ا���ازل  )3(



 ـ451ـ ـ 

 كان صلى اهللا عليه و سلماألقوى االستدالل عليه مبا ورد يف بعض نصوص السرية أن النيب 
  .))الشدائد: يقنت يف النوازل أي
  عناية املالكية بفقه النوازل: يناملطلب الثا
ية اهتمام خاص بفقه النوازل؛ ويؤكد هذا االهتمام تلك املصنفات الكثرية كان للمالك

؛ وهم ذا الصنيع يربزون اجلانب احلي من )النوازل (اليت ألفها فقهاء املذهب حتت مسمى
وإرشاد ، الفقه؛ ألن االشتغال بالنوازل مقصده األساسي هو إجياد احللول الشرعية ألفعال العباد

ابن بية ـ مربزا هذا يقول العالمة ،  عند حدود تلك األحكام وعدم جماوزاالعباد إىل الوقوف
فهي متثل ، هي وقائع حقيقية ترتل بالناس فيتجهون إىل الفقهاء حبثاً عن الفتوى((: املقصد ـ

  ).جانباً حياً من الفقه متفاعالً مع احلياة احمللية ملختلف اتمعات
بل ، السائدة يف التأليف عند املالكية دون غريهاهي ) النوازل (ومل تكن هذه التسمية

وهي تسميات ، وحنوها، )الفتاوى(أو ، )األجوبة (:أطلق بعض الفقهاء على مؤلفام لفظ
وال خترج يف كثري منها عما حررناه من حبث ، مشهورة يف املذهب ال حتتاج إىل إيضاح

ملسائل اليت حتقق فيها وصف اجلدة وإن كانت ال ختتص با، الوقائع احلقيقية اليت ترتل بالناس
  .ساس يف معىن النازلةأوهو وصف ، والشدة

  :  وكتب النوازل على نوعني يف اجلملة
  : منها، كتب يف نوازل عامة؛ وهي كثرية: النوع األول

  ).هـ212ت(أليب عيسى بن دينار الغافقي القرطيب ) النوازل(
  ).هـ225ت( أليب عبد اهللا أصبغ بن الفرج املالكي) النوازل(
  ).هـ240ت(لسحنون بن عبد السالم بن سعيد التنوخي ) لنوازلا(

، وأخالقية، أوفقهية، كتب النوازل اليت تناولت قضايا خمصوصة عقدية: النوع الثاين
  : وميثل هلذا النوع، أو سياسية، أو تربوية
مسائل  (نابعنو، )هـ352ت( ـ رسالة أيب العباس اإلبياين التونسي املالكي اإلمام الفقيه 1

  .إبراهيم السامرائي. وقد أخرجها د، )السمسرة يف البيوع
 ـ اإلشارة الناصحة ملن طلب الوالية بالنية الصاحلة حملمد بن سعيد السوسي 2

  ).هـ1089ت (املراكشي املالكي
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 ـ نازلة إجالء اليهود من متنطيط؛ فتوى العالمة حممد بن عبد الكرمي املغيلي التلمساين 3
  .)1(وقصته يف جالء اليهود من متنطيط يف املعيار، )هـ909ت(

) تقرير الدليل الواضح املعلوم على جواز النسخ يف كاغد الروم (: ـ رسالة4
هذه املسألة مل أجد فيها ((: قال يف مقدمتها، )هـ812ت (للعالمة حممد بن أمحد بن مرزوق

  . )2())نصا بعد البحث بقدر طاقيت
، هم ما ميكن من معرفة أحكام النوازل ومنهجية النظر فيهاودراسة هذه الكتب من أ

التأصيل لفقه النوازل عند املالكية وسبل االستفادة منه يف املستجدات (بـ : وهذا ما قصدته
وردها إىل أصوهلا الشرعية اليت ) النوازل (فالنظر يف الفتاوى املقررة يف كتب). املعاصرة

يعد ، لالستفادة منها يف املستجدات املعاصرة، والتخريجاستند إليها الفقهاء يف االستنباط 
 ما خيتص بالنظر يف عرفه رمحه اهللا وقد بني اإلمام ابن ، من أفضل السبل لبيان األحكام

، علما القضاء والفتوى أخص من العلم بالفقه((: الفتاوى عن النظر يف الفقه عامة حيث قال
فحال الفقيه من حيث هو فقيه ، ى جزئياتألن متعلق الفقه كلي من حيث صدق كليته عل

وحال القاضي واملفيت كحال عامل ا مع علمه ، كحال عامل بكربى قياس الشكل األول فقط
وأيضاً فقها القضاء والفتوى مبنيان على إعمال ، بصغراه وال خفاء أن العلم ا أشق وأخص

فيلغى طريدها ، الكامنة فيهاالنظر يف الصور اجلزئية وإدراك ما اشتملت عليه من األوصاف 
  .)3())ويعمل معتربها

، فابن عرفة ينبه على أن املفيت ال بد أن يكون بصرياً بالواقع، وهذا الكالم نفيس جداً
فحفظ املسائل الفقهية ال ، حىت يستطيع تطبيق األحكام والقواعد الفقهية، مدركاً جلزئيات الوقائع

وقد ، وقادراً على االستنباط من القواعد، بيقها على الواقعيكفي إذا مل يكن الفقيه قادراً على تط
شبه احلفيد ابن رشد الفقيه الذي حيفظ املسائل ببائع اخلفاف الذي عنده خفاف كثرية لكنه ليس 

  .)4(خفافاً؛ ألنه ال حيسن أن يصنع خفافاً ملن ال يوافق قدمه ما عنده من اخلفاف
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أن يتحقق باملعاين الشرعية مرتلة على ((: وهذا ما عناه العالمة الشاطيب بقوله
  .)1())اخلصوصيات الفرعية
  أصول النظر يف النوازل: املطلب الثالث
  التصور الدقيق النازلة: األصل األول

فالتصور ، فاملستجدات والنوازل يلزم الفقيه أن يتصور حقيقتها تصورا كامال وصحيحا
طأ يف التصور ينتج عنه اخلطأ يف بيان حكمها واخل، السليم هو البداية املنطقية للحكم املناسب

فالواجب على الناظر يف النوازل املتصدر لبياا . ضرورة؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره
مما ميكنه من تصورها ، أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه يف فقه الواقعة اجلديدة ومعرفة حقيقتها

فهمها فهما دقيقا مع معرفة أبعادها ((: ر النازلةونعين بتصو. قبل تكييفها وبيان حكمها، بوضوح
، فال بد أن يكون التصور هلا مرتبطا باملالبسات، )2())وما يتعلق ا من األوصاف املؤثرة فيها

  .واألحوال اليت جرت ا النازلة، والقرائن
إذا كانت النازلة مما حيتاج يف بياا إىل ) أهل اخلربة (والرجوع إىل أهل االختصاص

، واملالية، والتقنية، كما يف القضايا الطبية، رأيهم وخربم ضروري؛ ليكون احلكم وفق ذلك
القيم رمحه قال ابن . وقد بني الفقهاء رمحهم اهللا أمهية االستفادة من رأي املختصني. وحنوها

وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من ((: )هـ751ت (اهللا
واستنباط حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات ، فهم الواقع والفقه فيه: أحدمها، فهمال

ـ وهو يتكلم عن املعارف ) هـ790ت(وقال الشاطيب ، )3())والعالمات حىت حييط ا علما
وتارة ، لكن هذه املعارف تارة يكون اإلنسان عاملا ا جمتهدا فيها((: اليت تلزم اتهد ـ

وتارة ، غري بالغ رتبة االجتهاد فيها،  متمكنا من االطالع على مقاصدهايكون حافظا هلا
وأن له افتقارا إليها يف مسألته اليت جيتهد ، إال أنه عامل بغاياا، يكون غري حافظ وال عارف
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فهو حبيث إذا عنت له مسألة ينظر فيها زاول أهل املعرفة بتلك املعارف املتعلقة مبسألته ، فيها
  .)1())ها إال مبشورمفال يقضي في

واملرجع ((: ـ يف معرض حديثه عن جواز بيع املغيبات) هـ728ت( وقال ابن تيمية
  .)2())يف كل شيء إىل الصاحلني من أهل اخلربة به

جيب الرجوع إىل قول أهل البصر واملعرفة من ((: )هـ799ت( وقال ابن فرحون
  .)3())وسائر احليوانات، والعبيد، النخاسني يف معرفة عيوب الرقيق من اإلماء

ويتبني من خالل أقوال العلماء أن الرجوع يف تصوير القضايا إىل من له بصر بذلك 
وهو ، الباب ـ من أهل البصر واخلربة ـ أمر مقرر يف كتب الفقهاء على اختالف مذاهبهم

 فسألوا أهل الذكر أن كنتم ال": وقواعدها لقوله تعاىل، الذي دلت عليه نصوص الشريعة
؛ وألن الرجوع إليهم يعني اتهد على التكييف الفقهي للنوازل والوقائع )4("تعلمون 
يقول . فيكشف له عن وجوه اجلمع والفرق بني النازلة واملسائل ذات الصلة، اجلديدة

واملقايسة بني املسائل ال بد فيها من االلتفات إىل ((: العالمة أبو العباس الونشريسي
  .)5())إىل الفوارقاخلصوصيات املثرية 

وقد أكد هذا األمر جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته احلادية عشرة املنعقدة يف 
يف أعطاف قراره ) هـ1430 (رجب من عام) 30 ـ 25 (مدينة املنامة يف الفترة ما بني

  .)6()الفتاوى (املتعلقة بسبل االستفادة من النوازل) 7/11( )104(: برقم
حكم سلخ (مسطور يف كتب النوازل فتوى حملمد بن مرزوق يف ومن لطيف ما هو 
ومن الغريب ..((: ومنها قوله، فيها فوائد مجة وتقريرات حسنة) جلد اإلنسان واستعماله

املشاكل ملا ظهر لكم يف استعمال جلد اآلدمي ما رأيت يف التقييد املنسوب إىل ايب احلسن 
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وأجاز الليث أكل ،  أن جييب يف خرتير املاءوتوقف مالك((: الصغري عند قوله يف املدونة
 وال أدري كيف صورة هذا اإلنسان املذكور فإن كان نوعا من احلوت يف بعض ))إنسان املاء

ولعله احليوان الذي يقال له أبو اللمرين فاألمر ، أعضائه مشبهة اإلنسان كما يف القرد
  .)1())كنه البحر فمشكلوإن كانت صورته صورة إنسان على احلقيقة إال أن مس، قريب

  التكييف الفقهي للنازلة: األصل الثاين

، )2())حترير األصل الذي ترجع إليه النازلة((: ويراد به عند الفقهاء املعاصرون
أو ، ردها إىل مجلة أصولأو ، ويتحقق ذلك بردها وإحلاقها إىل نظائرها إذا كان هلا أصل

وكل ذلك يعرف تارة ، ها مسألة هلا حالة خاصةأو اعتبار، اعتبارها مبا يشبهها صورة ومعىن
وقد ورد يف كتاب عمر بن اخلطاب أليب ، أو التخريج على نازلة سابقة، أو اإلمجاع، بالنص

الفهم الفهم فيما ينخلج يف صدرك ويشكل عليك مما مل يرتل يف كتاب ((: {موسى األشعري 
بعضها ببعض وانظر أقرا إىل اهللا واعرف األشباه والنظائر مث قس األمور ، ومل جتر به سنة

  .)3())وأشبهها باحلق فاتبعه
وهنا يتوجب على الناظر حصر القواعد واألصول الشرعية اليت خترج عليها النازلة ما 

فتخريج النوازل على ، أمكن؛ لئال يكون التقصري يف التخريج عليها مقدمة للخطأ يف تطبيق احلكم
وإناطة األحكام بعللها ومداركها؛ يهدي الناظر ، ع إىل أصوهلاوإرجاع اجلزئيات والفرو، قواعدها

وبعد غاياا هلا أصول ((والنوازل على اتساعها ، ويعصمه من الغلط والوهم، إىل النظر الرجيح
  .)4())ومن ال يعرف أصوهلا وأوضاعها مل حيط ا علما، معلومة وأوضاع منظومة

ان أحكام النوازل املستجدة حترير النتيجة املهم يف بي((: وقال العالمة بكر أبو زيد
، وتثبيت مدرك احلكم والتعليل، وسالمة التخريج، احلكمية من القواعد اليت خترج عليها
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فإنه مىت صحت مع الباحث هذه املطالب سهل عليه بإذن اهللا تعاىل ترتيب احلكم بأمان 
  .)1())واطمئنان

  قصد الشرع ورعيا ملصاحل اخللقتطبيق احلكم عليها حتقيقا مل: األصل الثالث
وهذا األصل هو مثرة النظر يف النوازل وال يكون بعده إال االستجابة بالتنفيذ ممن 

، ففي بيان احلكم وتطبيقه حتقيق ملقصد الشارع، تعلقت به النازلة من األفراد أو اجلماعات
البيان إال إذا اعترب وال يتحقق ، ودرء للمفاسد عنهم يف احلال واملآل، وحتصيل ملصاحل اخللق

اتهد مجلة من األصول الكلية والقواعد املرعية؛ واليت ترجع يف جمملها إىل درك مقصد 
  .الشارع وحتقيق مصلحة اخللق

ر يف األصول أن ال نازلة حتدث إال وهلا حكم يف كتاب اهللا تعاىل نصا أو وقد تقر
على صحته من القرآن والسنة داللة؛ وهذا األصل متفق عليه بني الفقهاء؛ والشواهد 

الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات  إلىل النور ": قال اهللا تعاىل، ظاهرة
كل ما نزل مبسلم ((: قال الشافعي، )3("ما فرطنا يف الكتاب من شيء": وقال تعاىل، )2("

بعينه حكم وعليه إذا كان فيه ، أو على سبيل احلق فيه داللة موجودة، ففيه حكم الزم
  .)4())وإذا مل يكن فيه بعينه طلب الداللة على سبيل احلق فيه باالجتهاد، وجب اتباعه

ال نازلة إال واحلكم فيها قائم من القرآن إما بنص ((: وقال ابن رشد اجلد يف نوازله
ما حدث من النوازل اليت ال ((: وقال أيضا. )5())وإما بدليل علمه من علمه وجهله من جهله

 فيها نص يف الكتاب وال يف السنة وال فيما اجتمعت عليه األمة يستنبط هلا أحكام من يوجد
يا أيها الذين امنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا :  يقولعز و جلالكتاب والسنة ألن اهللا 

و " :وقال. )6  "الرسول و أويل األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا و رسوله 
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فجعل ، )1(  "ول و على أوىل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم لو ردوه إىل الرس
  .)2())املستنبط من الكتاب والسنة علما وأوجب احلكم به فرضا

وهكذا مل خيتلف املسلمون يف أن الشريعة ((: وقال العالمة حممد اخلضر حسني
عليه بالنص أو بأصل اإلسالمية نزلت لتقرير أحكام الوقائع فال واقعة إال هلا حكم مدلول 

  .)3())من األصول املستمدة من النصوص
  كيفية االستفادة من كتب النوازل: املطلب الرابع

الرجوع إىل الفتاوى املبنية على األدلة من الكتاب والسنة :  ـ الطريق األول1
فكثري من النوازل يف كتب املالكية انتزعت ، واإلمجاع والقياس املستويف لشرائط اعتباره

يقول ابن رشد اجلد ـ فيمن كان مظهرا ، حكامها من الكتاب والسنة وسائر األدلة املعتربةأ
مراعيا كيفية االستدالل ا على ، لألحكام باالنتزاع من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس

وأما الطائفة الثالثة فهي اليت تصح هلا الفتوى عموما ((:  ـ ما هو مقرر يف شرائط االجتهاد
ها نجتهاد والقياس على األصول اليت هي الكتاب والسنة وإمجاع األمة باملعىن اجلامع بيباال

أو على ما قيس عليها إن عدم ، وبني النازلة أو على ما قيس عليها إن عدم القياس عليها
  . )4())القياس عليها أو على ما قيس عليها

 السابقني مبنية ـ يف ألن الفتاوى اليت صدرت عن الفقهاء، وهذا الطريق مفيد جدا
والنظر فيها يعني على ، الغالب ـ على األصول الشرعية اليت ينبغي مراعاا يف االجتهاد

يقول ، واألصل يف نظر اتهد أن يكون مبنيا على النصوص الشرعية، حتصيل امللكة الفقهية
ل على ضوء إن فتاوى أهل زماننا حباجة إىل التأصي((: عبد اهللا الشيح حمفوظ بن بية. د

سواء ، انطالقاً من جمموع الضوابط والشروط اليت وضعها العلماء. أصول فتاوى األولني
عندما ، أو تلك اليت وصلوا إليها للضرورة واحلاجة، يف العصور األوىل الزدهار االجتهاد

أو ، أجازوا قضاء املقلد وفتواه بشرط أن حيكم بالراجح واملشهور وما عليه العمل بشروط
كما أن الفتوى بالضعيف . ه الفتوى الذي يوازي عند غري املالكية العمل عند املالكيةما ب

وهي األمر الذي إذا مل يرتكبه املضطر هلك أو ، للضرورة اليت ليست ضرورة باملعىن الفقهي
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لكن الضرورة اليت تعم . وال حيتاج إىل قول لتستند عليه، فهذه تبيح احملرم، قارب اهلالك
  .)1())تعبري مستفيض يف كالم الفقهاءاحلاجة وهو 

النظر يف القواعد الشرعية والضوابط املرعية اليت خترج عليها :  ـ الطريق الثاين2
وهذه القواعد الشرعية ، وهي األسس اليت أقام اتهدون أحكامهم على ضوئها، النوازل

ى مقارعة فهي خري معني عل((، هي تساعد على تطبيق النصوص على القضايا املعاصرة
، وهذه القواعد  تتعلق برفع احلرج، )2())وتقومي اعوجاج ملتويات املسائل، صعاب النوازل

، والنظر يف املآالت، وارتكاب أخف الضررين، ونفي الضرر، وجلب املصاحل ودرء املفاسد
، اطوحتقيق املن، وحتكيم العرف، وسد الذرائع، والعربة باملقاصد واملعاين ال باأللفاظ واملباين

، ويف مدونات الفتاوى تطبيق حي للقواعد والضوابط على الواقعات، واإلذن يف العقود
  : منها

قال أبو ، والوصايا وحنوها، واألوقاف، والنذور، والطالق، أ ـ اعتبار األعراف يف األميان
إن الفقهاء بنوا األحكام على عرف التخاطب سيما يف باب األميان وهو ((: العباس الونشريسي

  . )3())مقدم عندهم على املدلول اللغوي فيها
إذا الح للمخاطب القصد إىل ، ب ـ اعتبار املقاصد وعدم الوقوف مع األلفاظ

قال ابن ، وهي قاعدة اعتربها الفقهاء وبنوا عليها أحكاما كثرية، خالف ما دل عليه اللفظ
ولو قال إنه ..((: : ل أيضاوقا، )4())األلفاظاألحكام إمنا هي للمعاين ال رد ((: رشد اجلد

منا تعبدنا إاألظهر من جمرد اللفظ وسلمنا ذلك له ملا لزم اتباع جمرد ظاهر اللفظ إذا خالفه املعىن لنا 
وقال ، )5())مبعاين األلفاظ دون جمردها ولو اتبعنا جمردها دون معانيها لعاد اإلميان كفرا والدين لعبا

ا يعرف من مقاصد الناس بألفاظهم وإن خالف ذلك فوجب محل لفظ احملبس على م..((: أيضا
  .)6())..موجب اللفظ يف اللسان العريب

                                           
�<4 ا��(9'دة �# ا���ازل ا�9('وى وا�5+4 ا�T+A� 6-A� : �� �8�9 ا���9 ا����، ��'ل )1(

  ).603/ 11(ا�(=<�7'ت ا�+�N'5ة 
�<4 ا��(9'دة �# ا���ازل ا�9('وى وا�5+4 ا�T+A� 6-A� : �� �8�9 ا���9 ا����، ��'ل) 2(

  ).603/ 11(ت ا�+�N'5ة ا�(=<�7'
   ).4/352(ا�+75'ر )3(
  ).2/894(ا&# ر�% ا�A%؛ ا�9('وى  )4(
  ).2/733(ا&# ر�% ا�A%؛ ا�9('وى )5(
  ).2/1124(ا&# ر�% ا�A%؛ ا�9('وى  )6(



 ـ459ـ ـ 

سئل أبو حممد ((: جاء يف املعيار، ج ـ رعاية الضرورة واحلاجة وبناء احلكام عليها
إن اختاذ الكالب يف : فأجاب، عبد احلميد عن اختاذ الكالب يف اجلنات وموضع الزرع

ومن شيوخنا املتقدمني من فعل ذلك يف داره ألجل ، اجلنات وموضع الزرع جائز
قال أبو بكر بن العريب يف أواخر كتاب ((: وقال أبو العباس الونشريسي أيضا. )1())اخلوف

وكل ما دعت احلاجة إليه يف الشريعة مما فيه منفعة ومل يعارضه : األقضية من القبس ما نصه
  .)2())يعحمظور فإنه جائز وواجب حبسب حاله وهذا أصل بد

يف حكم معامالت أهل ((ويف فتوى أليب عبد اهللا بن عبد السالم التونسي
وأما هل جيوز هلذا التائب أن يتمسك بشيء من هذا املال ..((:  جاء يف آخرها))الغصب

وإن كان هو املتويل ، لفقره؟ فال مانع منه إن كان املتويل لتفرقة ذلك أعطاه بغري هوى
 وجد يف املذهب ما يشهد جلوازه إذا أخذ نصيبه مع ورمبا، لتفرقته ففيه نظر

والذي كان يفيت به فقهاء إفريقية يف القرن اخلامس ملن تاب من أعراب زمام .الفقراء
على سبيل الترخص واالستيالف هلم على التوبة أن يقوم األعرايب مجيع ما بيده من 

 يف احلال مث خيرج بعد ذلك مال وتبقى تلك القيمة عليه دينا بعد أن خيرج منها شيئا
  . )3())شيئا فشيئا

والناظر يف كتب النوازل ال ينبغي أن يغيب عن ذهنه أن مجلة من الفتاوى إمنا بنيت 
فكانت األحكام املفصلة ، يف أحكامها وفق ما غلب على الناس من املعاين اجلارية بينهم
لت تلك العوائد كان على دللواقعة غري خارجة عن رعاية تلك العوائد؛ وعلى هذا إذا تب
  .املفيت إعادة النظر يف الواقعة لتقرير حكم يناسب العرف الطارئ

ظنا منه أن ، من أحكام) النوازل (أو) األجوبة(وليس له أن يقتصر على ما تقرر يف 
ما حكم به ال ينبغي العدول عنه؛ وهلذا جند لفقهاء املالكية املشهود هلم بالتحقيق والتأصيل 

وجرى باختيارهم ، ما هو مشهور يف املذهب يف مسائل مشهورة رعاية للعرفالعدول ع
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، كما يف فتاوى أيب عبد اهللا بن عتاب والقاضي ابن زرب، عمل أهل القضاء والفتوى
  .)1(وأيب األصبغ بن سهل، وأيب الوليد بن رشد، والقاضي أيب بكر بن العريب

يت هلا صلة بالقضايا املعاصرة يف هو البحث عن بعض النوازل ال:  ـ الطريق الثالث3
فيطبق عليها أو يستأنس ا إلجياد حل للقضية ، وجه من الوجوه وصورة من الصور

، فهو ميكنه من الوقوف على تعليالم،  وهذا النظر حيقق للمجتهد فوائد مجة)2(املعاصرة
   )3(وخترجيهم، ونقدهم

 قد ال جتدي فتيالً يف حل املسائل الفتاوى والنوازل القدمية((وينبغي اإلشارة إىل أن 
ومع ذلك فإنه بإمعان النظر يف ، املعاصرة اليت ميكن أن حتل من خالل القواعد كما أسلفنا

كتب الفتاوى والعمل يستطيع املتوسم أن يعثر على فروع ومسائل تشبه تلك اليت تطرحها 
،  تكون داللة مطابقةينبغي التنبيه على أن داللتها عليها قد ال و،املعامالت املعاصرة

أو التزام بوجه من ، بل أا تدل عليها داللة تضمن، ومفهومها قد ال يكون مفهوم موافقة
أو تعمق يف ، الوجوه وشكل من األشكال تنبئ عما رواء األكمة بدون غوص يف مضامينها

لم أن إذ أن املقصود إثارة املوضوع ليع، غري ملتزم بترجيح وجه من أوجه اخلالف، حمتواها
وهو أمر سيتيح للفقيه عندما ، أو حتكي اخلالف فيه، له شواهد يف النوازل تبيحه أو حترمه

، يعاجل أيا من هذه النوازل سندا يستند إليه لريجح من اخلالف على أساس من املرجحات
ويسلكه يف مسلك ، ويكفيه منقبة هلذا اخلالف أنه يرفع عن الباحث إصر خمالفة اإلمجاع

  .)4())االتباع
  
  
  

                                           
)1(  67�  ).78ص(�.+% ا�*7LP �3#؛ ا�[�$65 ا��
�<4 ا��(9'دة �# ا���ازل ا�9('وى وا�5+4 ا�T+A� 6-A� : �� �8�9 ا���9 ا����، ��'ل )2(

  ).605/ 11(ا�(=<�7'ت ا�+�N'5ة 
)3 (�GDازل : ا�م ا��'JPط أ'>�)ا� �� K8��) 284ص.(   
�<4 ا��(9'دة �# ا���ازل ا�9('وى وا�5+4 ا�T+A� 6-A� : �� �8�9 ا���9 ا����، ��'ل )4(

  ).605/ 11(=<�7'ت ا�+�N'5ة ا�(



 ـ461ـ ـ 

  ا
��L>ن ا
و
� ا^�L��L (� آ�� L>ازل ا
��bر)�

   و
��Xل ن[	���/د ����
��  ،آ	�� ا
�H>ق�
   �1&'� ا

  متهيد
بالرغم من أن القانون الدويل اإلنساين برز يف العصر احلديث إثر احلروب العامليـة              

 قننت هـذا     اليت إال أن الكثري من مضامني هذه االتفاقيات      ،  املدمرة اليت انطلقت من أوروبا    
  . يف الفقه اإلسالمي بصورة عامة ويف كتب النوازل والفتاوى بصفة خاصةتوجد، القانون

فإنـه  ،  وهذا السبق يف األفكار بقدر ما يترجم العقلية اإلسالمية املبدعة واخلالّقـة           
ويكـاد  ،   الثراء واخلصوبة اليت حيملها هذا الثراء الفقهي العظـيم         ىوبنفس القدر خيرب مبد   

رخ يف هذا اجليل من املسلمني ومن غريهم على ضرورة االعتناء واالستفادة من كنوزه              يص
  .   إذا أرادوا بناء صرح قوي هلذه اإلنسانية

 ؟كيف جتلى القانون الدويل اإلنساين يف كتب نوازل املغاربة        : والسؤال الذي يطرح  
 سأحاول اإلجابة عنه مـن  هذا ما، وما السبيل إىل االستفادة من هذا الزخم املعريف العظيم؟   

  : خالل العناصر اآلتية
  . ـ مفهوم القانون الدويل اإلنساين1
  . ـ مميزات هذا القانون وخصائصه2
  . ـ تطور مصطلح النوازل يف كتابات الفقهاء3
  . ـ أمهية كتب النوازل والفتاوى4
  . ـ تأصيل مبادئ القانون الدويل اإلنساين5
  .تب نوازل املغاربة ـ مناذج من هذا القانون يف ك6
  . ـ ضرورة االستفادة من هذا العلم7
ولذلك ،  برز هذا القانون نتيجة قيام احلروب      :ـ مفهوم القانون الدويل اإلنساين     1

هلـذا  ،   إمنا يكون حصرا يف أيام الرتاعات احلربيـة        نفإن زمن مكان تطبيق مثل هذا القانو      
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أو بالنسبة إىل األشخاص غري املنخرطني      ،  ة بني األطراف املتحارب   ةجمموعة العالق (( عرف بأنه 
  .)1())أو خبصوص األعيان واألهداف غري العسكرية، يف الرتاع املسلح

ومن ،  وعلى املصادر املكتوبة  ،  ويعتمد هذا القانون على مصادر منها القواعد العرفية       
       قـنني  وقد مت ت  ،  وقانون جنيف ،  م1907م و 1899هذه املصادر املكتوبة قانون الهاي لعامي

االتفاقيـة األوىل اخلاصـة     ،  م1949هذا القانون خصوصا يف اتفاقيات جنيف األربعة لعام         
وتتعلق الثانية بتحسني أحوال اجلرحى واملرضى والغرقى       ،  بتحسني أحوال اجلرحى واملرضى   

والرابعـة حبمايـة املـدنيني وقـت        ،  أما االتفاقية الثالثة فتخص أسرى احلرب     ،  يف البحر 
  .)2(احلرب

يعد القانون الدويل اإلنساين فرعا من فـروع  : مميزات هذا القانون وخصائصه ـ  2
لكن وباملقارنة بينهما تتـبني     ،  القانون الدويل العام مثله يف ذلك مثل قانون حقوق اإلنسان         

  : مميزات وخصائص القانون الدويل اإلنساين ومنها
سا وقـت احلـرب أو      أن القانون الدويل اإلنساين من الناحية الزمنية يطبق أسا        ـ  

  .أما قواعد حقوق اإلنسان فتطبق يف وقت املسلم وزمن احلرب معا، بسببها
أنّ قواعد القانون الدويل اإلنساين من الناحية الشخصية ختص عالقـة الدولـة              ـ  

 قانون حقوق اإلنسان فتشمل كـل       د قواع اأم،   رعايا األعداء  ابرعايا دولة أخرى خصوص   
  .ةاملقيمني فوق إقليم الدول

بينمـا  ،  أنّ اهلدف من القانون الدويل اإلنساين محاية ضحايا الرتاعات املـسلحة          ـ  
قانون حقوق اإلنسان تتسع دائرته لتشمل حقوق اإلنسان يف السلم واحلرب ومـن أيـة               

  .إساءات اجتاه األفراد العاديني
 الدولة  أنّ نظم احلماية بالنسبة للقانون الدويل اإلنساين تتمثل يف عدة وسائل منها           ـ  

أو السلطة البديلة للدولة احلامية أو الصليب أو اهلالل األمحر أو عرض األمر على              ،  احلامية
وأما قانون حقوق اإلنسان فيربز يف وسائل داخلية كـاللجوء إىل           ،  احملاكم اجلنائية الدولية  

                                           
  .7 ص2006 1أP+% أ&� ا���'، ا��'D�ن �%و�� ا��D'LD، ا�+A-_ ا�t-� ,-(c'�6 ا��'ه�ة ط) 1(
  .13 إ�, صE+�08$% �# ا�(��T ا�GD ا�+��L9D TB ص) 2(
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ـ               ات احملاكم والسلطات التنفيذية داخل الدولة أو يف وسائل دولية مثل اللجـوء إىل املنظم
  .)1(أو اللجان اخلاصة بتطبيق االتفاقية أو إثارة األمر بالطرق الدبلوماسية، الدولية املعنية

إن مصطلح النوازل يراد ـا تلـك   :  ـ تطور مصطلح النوازل يف كتابات الفقهاء 3
 وتطـورت يف  هوهلذا تعـددت مـصطلحات  ،  األحكام الشرعية اليت تستفاد من إجابات الفقهاء      

ففضال عن هذا املصطلح أي مصطلح النوازل الـذي عرفـه           ،  ملغرب اإلسالمي كتابات فقهاء ا  
 يف نوازله واملهدي الوزاين يف نوازلـه اجلديـدة          هؤالء الفقهاء من خالل ما كتبه اإلمام الربزيل       

وحممد املهدي يف نوازله الصغرى جند باملقابل مصطلحات أخرى منها مصطلح املسائل            ،  الكربى
ومصطلح ،  )3(مصطلح األسئلة كما ذكر ذلك اإلمام الربزيل يف نوازله        و،  )2(كمسائل ابن رشد  
وفتاوى ابـن أيب زيـد      ،  )5(وأخريا مصطلح الفتاوى كفتاوى ابن رشد     ،  )4(اجلوابات واألجوبة 

القريواين واملعيار املعرب عن فتاوى علماء افريقية واألندلس واملغـرب لإلمـام الونشريـسي              
  .وغريهم

تتميز كتب النوازل والفتاوى عن كتب الفقـه  : والفتاوى ـ أمهية كتب النوازل  4
التأصيل الشرعي اعتمادا علـى األدلـة        و اإلسالمي يف كون هذه األخرية عرفت بالتنظري      

وهلذا ال ختتلف هذه الكتابات كثريا عـن بعـضها          ،  الشرعية املتفق عليها واملختلف حوهلا    
 النوازل والفتاوى فإن أصـحاا      أما كتب ،  البعض العتمادها يف اجلملة على نفس األصول      

يتصدون ملشاكل الناس اليومية وللظروف السياسية اإلقليمية والدولية املستجدة وحياولون          
 انطالقا من ترتيل وإسقاط النص الشرعي علـى الواقعـة أو            )6(بعدها إجياد حلول شرعية   

  .النازلة
بن رشـد بأـا     هلذا فإن أمهية هذه الكتب تكمن كما ذكر حمقق كتاب الفتاوى ال           

ألا متيزت مبزاج خاص وطـابع      ،  حقيقة باالهتمام مبا ورد فيها    ،  جديرة باالنكباب عليها  ((
                                           

  .25إ�, ص23ا)(+%ت �� هpk ا�+�'ر6D )-, أP+% أ&� ا���'، ا�+�TB ا�X&'L، ص) 1(
)2 (   c %وى ا&# ر�')�        ��&� ا���7% &# ر�% X7�.b ا�+*('ر &# �Y'ه� ا�(-7-��، دار ا����ب ا���

  .36 ص 1م، ج 1987، �1<�'ن، ط
  . و�' &5%ه'36 ص1ا�+��L9D TB، ج) 3(
  .37 ص1ا�+��L9D TB، ج) 4(
  .40ص1ا�+��L9D TB، ج) 5(
ر��'�Lg%� .  6'ل �-7+'ن، 8B�د ��8'ء ا�+���ب ا��5&�� ��� &��'ء ا���G'م ا��7L'�� ا�����                 و) 6(

  . و�' &5%ه'51م، ص2009\2008دآ(�راB p'�65 ا�EAا�2 
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وجتّلت فيها ثقافة أصيلة تلونت باحلياة ومعلومات تنوعت بالواقع وأحكام اجتهادية           ،  خاص
وربطت بني الفقه وأصوله وعقدت الصلة بـني  ،  كانت وليدة احلاجات والظروف   ،  تعددت
وللتشريع مشوله وصـالحياته يف سياسـة       ،  وأعطت للدين عمومه وسعته   ،  م وتطبيقه احلك
ونفاذه يف  ،  وأبرزت لإلسالم صفاءه وقدرته على القيادة احلكيمة      ،  وترشيد البشرية ،  الناس

وحلّ األزمات املستعصية وتبديل الـسياسات املتعفنـة واملظـامل          ،  تغيري األوضاع املتردية  
  .)1())املتراكمة
إنّ مصطلح القانون الدويل اإلنـساين  : يل مبادئ القانون الدويل اإلنساين ـ تأص 5

وإن كان مصطلحا قانونيا وضعيا معاصرا إالّ أنه عند تأصيله سيسهل عمليـات البحـث               
  .  كتب النوازل والفتاوى خاصةويف، والربط يف كتب الفقه اإلسالمي عامة

ا القانون الدويل اإلنساين جند أحكـام       وعليه فإنه من املصطلحات الشرعية اليت تؤصل هلذ       
  .)2(اجلهاد وأحكام القتال وأحكام احلرب والسري واملغازي

فالباحث يف االتفاقيات اليت تفصل يف مبادئ القانون الدويل اإلنساين إذا ما أراد أن يعرف               
 املبـادئ ال    ما يقابلها يف الفقه اإلسالمي فما عليه إال أن يتتبع أحكام اجلهاد أو السري ألن تلـك                

وطبيعي أن جيد مادة البحث يف كتب النوازل        ،  تتحقق وال تتجسد إال يف زمن احلروب واملنازعات       
، م اجلهـاد والـسري    والفتاوى باعتبار أن هذه األخرية حوت على فصول كاملة حتدثت عن أحكا           

جـال  هي اليت يـستخدمها ر    ((قانون احلرب وقانون الرتاعات املسلحة      : وحىت  هذه املصطلحات   
  .)3())القانون يف هذه اآلونة وهي الشائعة واملعروفة بني الناس يف هذه األيام

إن مبـادئ القـانون الـدويل    :  ـ مناذج من هذا القانون يف كتب نوازل املغاربة 6
  : هلذا سأكتفي بذكر البعض منها، اإلنساين كثرية

ضي هـذه االتفاقيـات   تق:  الدوليةتأ ـ احلماية املقررة للقتلى واملوتى يف االتفاقيا 
الدولية بوجوب احترام جثث القتلى واملوتى بسبب األعمال العسكرية أو بسبب االحتالل            

                                           
  .07ص�1('وى ا&# ر�%، ا�+�TB ا�X&'L، ج) 1(
 ا�A'�65 ا�A%$%ة ر47Nib �<'دئ ا��'D�ن ا�%و�� ا��D'LD، دا B'&� )<% ا�8'دي �'�@ ا�['��5،      ) 2(

�W� 6$ر%�J41م، ص2007/ ه 1418ا��.  
 1949أوت 12ا��7C'9b'ت ��7�B> اcر&6��5 ا�+nر6��g ����  ، وا���GD أ$��3' 107ا�+��L��9D T��B ص) 3(

 6�� #77�'Sم1977و�-.�87' ا�.  
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أو الذين ماتوا أثناء األسر فيتعني على أطراف الرتاع دفن جثثهم بطريقـة حمترمـة          ،  احلريب
  .)1(وعدم التمثيل ا

 منها ما قاله أبو عيـسى       وعند النظر يف كتب نوازل املغاربة جند األمثلة كثرية نذكر         
أو محل رأسه أو حرقه بالنار مثلة وهـي         ،  الضرب يف الكافر بعد موته    ((املهدي الوزاين بأن    

  .)2())وفاعل ذلك مأثوم ملعون، حرام
وتـتلخص يف   : ـ احلماية املقررة لألسرى واجلرحى واملرضى يف االتفاقيات الدوليـة          ب

وعلى الطرف الذي يسيطر على ميـدان       ،  خطرحظر قتل األسرى وتعريض حيام أو صحتهم لل       
فيحظر قتلهم أو تعذيبـهم أو      ،  القتال أن يبحث عنهم وحيميهم من أي اعتداء أو أي معاملة سيئة           

  .)3(أخذهم كرهائن
أسارى ((ويف كتب نوازل املغاربة أمثلة كثرية عن هذه احلماية فقد جاء يف نوازل الربزيل أن                

وقد كان فيهم من ثبت أنه فدى نفسه أو         ،  دليل فردهم وبيعوا  خرجوا من بلد اإلسالم فوجدهم ال     
ومنهم من مل يزل على ملك صاحبه فأفىت ابن احلاج بأن بيع            ،  ومنهم من أعتقه مالكه   ،  اشتراه أهله 

وجيب فسخ البيع مطلقا اتباعـا ملـا        ،  نقض عهدهم حىت يروا بالدهم ال حيل       و مثل هؤالء ال جيوز   
يزل قائما هلم ويتناوله أدلة الوجوب بالوفاء بالعهـد حـىت يرجـع إىل    كانوا عليه من األمان إذ مل  

  .)4())موضعه وأيضا فإنه يف نقض العهد م مضرة على أسرى املسلمني
 أؤمتن طائعا فإن الغدر لـيس       ذخيانة األسري ال جتوز إ    ((وجاء يف النوازل الكبرية بإن      

  .)6()).. حيل وجتب ديته على من قتلهوقتله بعد األمان ال"وجاء أيضا ، )5(من شيم املسلمني
ليس مـن املعـايل قتـل       ((وقد علق أحد املعاصرين على عبارة ابن رضوان املالقي          

ولعل ذلك يـذكر    ،  بأا عبارة مجيلة تدل على ضرورة احترام أسرى احلرب        ،  )7())األسرى

                                           
)1 (          67�أ&� )L7, ا�+�8%ي ا���زا�D، ا����ازل ا�A%$�%ة ا�J<��ى، وزارة اcو�C'ف وا��[nون ا���

  .46ص3م، ج1997/ ه1418ا�+��ب 
$�3' ا��7C'9b'ت  و��' &��5%ه'، وا��GD أ  �B83'&� )<�% ا���8'دي ��'�@ ا��['��5، ا�+�T��B ا��X&'L ص     ) 2(

 �� 6gرn+ر&65 ا�c7> ا�B121949 أوت.  
  .40م ص2002 1، دار ا���ب ا����، &�7وت ط�، �('وى ا�<�ز��أ&� ا��'�@ ا�<�ز�) 3(
  .45ص3أ&�)L7,  ا�+8%ي ا��زا�D، ا�+�TB ا�X&'L، ج) 4(
  .46 ص3ا�+��L9D TB، ج) 5(
  .113ص 2ا�+��L9D TB، ج) 6(
)7 (   5�م 1984/ه1404، 61 �� ا�7L'�6 ا��'�65، ا�%ار ا�<37'ء ا�+��ب ط      ا&# رS�ان ا�[j8 ا�

  .412ص
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ألسـرى  وينبه بعض الدول مثل إسرائيل أو الصرب أنه ليس من املعايل أو املفاخر قتـل ا               
  .)1(والعزل

ومن أثقلته اجلراح من احملاربني األعداء وبقي ومتكن منه         ((: وقال اإلمام الونشريسي  
  .)2())منهزمهم ومل جيز اإلجهاز عليه وكذلك أسريهم

 من الربوتوكـول األول   45فقد نصت املادة    : ـ احلماية املقررة للسكان املدنيني     ج
ق صحية ومواقع آمنة حلمايـة اجلرحـى واملرضـى          والثاين أن لألطراف املعنية إنشاء مناط     
ِاعلم أن النهي قد ورد عن    ((: قال اإلمام الونشريسي  ،  والعجزة واملسنني واألطفال واحلوامل   

  .)3())...قتل األطفال والنساء يا مطلقا مل خيص به حالة من حالة

وهـذا مـا    : ـ احلماية املقررة لألجانب املقيمني يف إقليم أحد األطراف املتنازعة          د
 الرابعة أن أي شخص أجنيب مشمول باحلماية خـصوصا          ة من االتفاقي  35نصت عليه املادة    

إال إذا كانـت مغادرتـه      ،  يكون له حق مغادرة إقليم الطرف اآلخر      ،  رعايا أي طرف معاد   
املصاحل الوطنية هلذا األخري وبالنسبة ألولئك األشخاص الذين ال يغادرون إقلـيم             و تتعارض

ة فإم يتمتعون بكافة املساعدات املادية والطبية وحبق مغادرة املناطق املعرضـة            تلك الدول 
  .ألخطار احلرب بنفس القدر املسموح به لرعايا دولة اإلقليم

: ومثل هذه األحكام توجد نظائرها يف كتب النوازل فقد جاء يف النوازل الـصغرى             
اء أهل احلـرب إىل بالدنـا       وج،  وأن من كان يف الذمة    ،  أن اإلحسان ألهل الذمة مطلوب    

يقصدوم وجب علينا أن خنرج إىل قتاهلم بالكراع والسالح ومنوت دون ذلك صونا ملـن               
 فإن تسليمهم دون ذلك إمهال لعقد    صلى اهللا عليه و سلم    هو يف ذمة اهللا تعاىل وذمة رسوله        

  .  )4(الذمة
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رد على تـونس    وهي أن بعض أمراء بين مرين و      (( عن مسألة    وأخرب اإلمام الرب زيل   
وفيها نصارى هلم أمان وآلبائهم وهلم فيها  قريب مـن أول دولـة       ،  وأخرج املوحدين منها  

إنا : فلما أرادوا أن  ينفصلوا مهّوا بأخذهم وأسرهم مع أوالدهم ونسائهم وقالوا           ،  املوحدين
ربت مل نؤمنهم فاختلفوا ومل ميكنهم الناس وال علماؤهم منهم لوجوه منها أم أهل ذمة ض              

  . )1())عليهم اجلزية يف بالد اإلسالم فال حيل ألحد التعرض هلم
فقد جاء يف اتفاقيات جنيف أن األسرى حياكمون        : ـ مبدأ اخلضوع إىل احملاكمة     ه

عادة أمام احملاكم العسكرية للدولة احلاجزة وبشرط توافر الضمانات األساسية املعروفة مثل            
  .)2(االستقالل واحليدة وعدم االحنياز

من ارتد من املسلمني وتنـصر      ((ويف هذا الشأن جاء يف النوازل اجلديدة الكربى أن          
الدهداه من املرتدين فالصواب يف حق من ظفر م ومتكن من            و وصار إذاية عليهم كالتركي   

أسرهم أن يرفعهم إىل السلطان ليفعل يف شأم ما توجبه الشريعة احملمدية اليت عليها قتالنا               
  . )3())الذين هم إخواننا من أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السالممع النصارى 

إن مبادئ القانون الدويل اإلنساين مبا تشكله :  ـ ضرورة االستفادة من هذا العلم 7
ومبا حتويه من نظم إنسانية     ،  من أمهية بالغة على مستوى الرتاعات احلربية اإلقليمية والدولية        

أضحى ميثل هذا الشأن أكثر     ،  شقة زمن احلروب واألهوال   وآليات قانونية ختفف العنت وامل    
من ضرورة وحاجة خاصة بالنسبة للفقهاء املعاصرين وبالنسبة إىل الدعاة واألئمة من أجـل       
اإلطالع على مايف هذا القانون من نصوص واتفاقيات كثري منها يتفق والفقه اإلسالمي حىت              

ذا التراث اإلسالمي الثري املوجود يف كتـب        يتسىن هلم االستفادة منه وإفادة الغري من  ه        
  .الفتاوى والنوازل

يا فقهاء القانون الـدويل العـام       ((وتأسيسا على هذا ترجى بعض املعاصرين فكتب        
من املؤمل للنفس أن يكون لدينا هذا التـشريع         ((: مث قال ،  )4())املسلمني كونوا مجيعا شيبانيني   

رف البعض من غري املسلمني بفضل شريعة اإلسالم        يف حني يعت  ،   نتجاهله والعظيم مث جنهله أ   
فأسسوا ...يف جمال القانون الدويل العام بصفة عامة ويف القانون الدويل اإلنساين بصفة خاصة

                                           
  .41 ص2 ا�+�TB ا�X&'L، ج��('وى ا�<�ز�) 1(
  .41أP+% أ&� ا���'، ا��'D�ن ا�%و�� ا��D'LD، ا�+�TB ا�X&'L ص) 2(
  .45 ص3أ&� )L7, ا�+8%ي ا��زا�D، ا�+�TB ا�X&'L، ج) 3(
  .B171'&� )<% ا�8'دي �'�@ ا�['��5، ا�+�TB ا�X&'L ص) 4(



 ـ468ـ ـ 

م 1970 سـنة    سواحتفلت جامعة بـاري   ،  م مجعية الشبايب للقانون الدويل    1955بأملانيا سنة   
   .)1()) سنة هجرية على وفاتهبذكرى مرور ألف ومائيت

وهكذا فإن هذه األجيال مطالبة خبدمة هذا العلم وتفعيله تنظريا وممارسة خاصـة يف              
بياضـه وأن أحكامـه ضـد        و ظل اهلجمات الشرسة اليت حتاول النيل من نصاعة اإلسالم        

مع أن احلقيقة واملوضوعية تقتضيان اإلقرار بأن اإلسالم هو اإلنسانية وهو ديـن             ،  اإلنسانية
  .الفطرة

  اخلامتـــة
  : ويف خامتة هذا البحث البد من تقرير النتائج التالية 
 ـ أن الكثري من بنود اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين ال ختتلف عن الكثري مـن   1

  .األحكام الشرعية املوجودة يف كتب نوازل املغاربة
 ـ أن كتب نوازل املغاربة تشكل رصيدا معرفيا معتربا ويف شىت الفنون والعلوم مبا 2

  . ذلك مبادئ القانون الدويل اإلنساينيف
 ـ أن على الفقهاء املعاصرين واألئمة والدعاة االهتمام ذا القانون واسـتثماره   3

  .خدمةً لإلسالم واإلنسانية
 الشرسة اليت تـستهدف  تواهلجما،  ـ أن التحدي الذي يواجهه العامل اإلسالمي 4

  .ارنة بني الشريعة والقانوناإلسالم حيتمان البحث يف مثل هذه الدراسات املق
ويف األخري فإن ما تقدم هو جهد املقل وإين أسال اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون ما قدم 

  .يف ميزان حسناتنا وأن يتجاوز عنا ما كان فيه من جتاوز وخطأ واحلمد هللا رب العاملني
  قائـمة املــراجــع

  .م1977وملحقيها اإلضافيني سنة م 1949 أوت 12ـ اتففاقيات جنيف األربعة املؤرخة يف 
ـ أثر أئمة الفقه اإلسالمي يف تطوير قواعد القانون الدويل والعالقات الدولية دار النهـضة العربيـة                 

  .  م1997/ه1417القاهرة 
 اجلامعـة اجلديـدة     ر دا ، تأصيل مبادئ القانون الدويل اإلنساين جابر عبد اهلادي سـامل الـشافعي            ـ

  .م2007/ ه1418اإلسكندرية مصر 
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رسالة دكتـوراه جامعـة اجلزائـر        ،  ـ جهود فقهاء املغرب العريب يف بناء النظام السياسي اإلسالمي         
  .م2008/2009

الدار ،  حتقيق علي سامي النشار دار الثقافة     ،  ابن رضوان املالقي  ،  ـ الشعب الالمعة يف السياسة النافعة     
  .م1984/ه1404، 01ط، البيضاء املغرب

يب الوليد بن رشد حتقيق املختار بن الطاهر التليلي دار الغرب اإلسـالمي لبنـان   ـ فتاوى ابن رشد أل 
  .م1987 1ط

  .م2002 1بريوت ط، دار الغرب اإلسالمي، أبو القاسم الربزيل، ـ فتاوى الربزيل
  .م2006 1أمحد أبو الوفا الس األعلى للثقافة القاهرة ط، ـ القانون الدويل اإلنساين

عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس واملغرب حتقيق حممد حجي دار الغرب اإلسالمي            ـ املعيار املعرب    
  .   م1981/ ه1401بريوت 

ـ النوازل اجلديدة الكربى أبو عيسى املهدي الوزاين وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية املغـرب               
  .م1997/ه1418

 1412الشؤون اإلسالمية املغـرب       وزارة األوقاف و  ،  ـ النوازل الصغرى أبو عبد اهللا حممد املهدي       
  . م1997/ه
  

####  ####   ####  
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  النوازل الفقهية
  املرتبطة بالوجود االستعماري يف اجلزائر
   حممد دراجي/د.أ ����

  جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلسالمية
وسـقطت  ،  واملمتدة حلوايل ثالثة قرون   ،  وأخريا أمثرت املخططات الفرنسية املتتالية    

  .د الغزاة الربابرة الفرنسينيمدينة اجلزائر يف ي
يني بياليت ظلت لقرون شوكة يف حلق الصل      ((: اجلهاددار  " "احملروسة"أخريا سقطت   

 وجتربهم على دفـع اإلتـاوات     ،  املالطيني تطارد سفنهم يف البحر     و سبانإلا و من الربتغاليني 
  .الضرائب حلكومة اجلزائرو

الدفاع عـن    و  للواء اجلهاد  وأخريا دمر األسطول البحري العظيم الذي كان حامال       
  .ببعيدة" نافارين"وما موقعة ، مغارا واملسلمني يف مشارق األرض وراية اإلسالم

وأصبح أقـصى مـا     ،  تدوسها سنابك خيل الكفار   ،  وحاضرة العلم ،  وهاهي دار اإلسالم  
، األعراضوأال تنتهك   ،  الصالة و ذانالبلدة أال متنع شعائر الدين كاأل     يطمح إليه املسلمون يف هذه      
  .أمواهلم ووأن يعطوا األمان يف أنفسهم

وطبيعي أن يفرز الوجود االستعماري يف بلد من بلدان اإلسالم محلة مـن النـوازل     
حتتم عليهم تقـدمي     و املشتغلني بالفتوى  و اليت تواجه الفقهاء وأهل االجتهاد    ،  الفقهية املعقدة 

إذ هي من   ،  هذا الوجود االستعماري  إجابات فقهية هلذه املعضالت اليت مل تكن لتطرح لوال          
وعليه فقد أثرت قضية بقاء املسلمني يف األراضي الـيت يـستويل            ،  نتائج الوجود وإفرازاته  

مشاركته  و وقضية التجنيد يف صفوف جيش هذا االستعمار      ،  عليها االستعمار ويبسط نفوذه   
جبنسيته الـيت   وقضية التجنس   ،  يف حروبه اليت خيوضها واليت قد تكون ضد بعض املسلمني         

  .املساواة وغريها كثري وضها لنيل احلقوقرع
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إذا كانت النوازل يف اللغة هي احلوادث العظيمة اليت ترتل بالنـاس           : مفهوم النوازل 
والنازلة املصيبة الشديدة ترتل    ((فقد قال صاحب الصباح املنري      ،  فتجعلهم حائرين مضطربني  

  .)1())بالناس
ومـن  (( :غة إىل أن هذا االستعمال جمازي فيه فقال       ار الزخمشري يف أساس البال    شو أ 

  .)2()) الدهرزلوأصابته نازلة من نوا، نزل به مكروه: ااز
" النـوازل "يظهر أن مصطلح     و ،أما يف االصطالح فإن النوازل هي مرادفة للفتاوى       

ووضعوه يف عناوين كتبهم اليت     ،  املغرب و إفريقيا و استعمله فقهاء األندلس  ،  مصطلح مغريب 
شيوخهم على املسائل    و مجعوا فيها فتاويهم أو وضعها تالمذم حني مجعوا إجابات أساتذم         

وقد نوعوا  ،  للمستجدات اليت كانت تواجههم    و املعاجلات الشرعية  و ،الفقهية املرفوعة إليهم  
إىل ، إىل األحكـام أو مـسائل األحكـام   ، إىل الفتاوى، فمن األجوبة،  عناوين هذه الكتب  

  .هكذا و...النوازل
أجوبة الشيخ أيب   ) هـ749ت(ـ مجع القاضي أبو إسحاق ابراهيم التسويل التازي         

  ).هـ719ت(احلسن الصغري قاضي اجلماعة بفاس املتوىف 
مدونتـه  ) هـ844ت(ـ  مجع الشيخ أبو القاسم بن أمحد الربزيل البلوي القريواين            

  ".احلكام و القضايا باملفتنيجامع مسائل األحكام ملا نزل من"املسماة بـ ، الفقهية الكربى
، موسوعته الفقهيـة  ) هـ914ت( الونشريسي   ـ كما مجع أبو العباس أمحد بن حيىي       

  ".املغرب واألندلس وفريقيةإاجلامع املغرب عن فتاوى علماء  واملعيار املعرب"املسماة بـ
  :   ومن املدونات الفقهية اليت محلت لفظ النوازل يف عناوينها

سـهل األسـدي   بـن  للقاضي أيب األصبع عيسى ، ازل األحكام ـ  اإلعالم بنو 1
  ).هـ486ت(القرطيب احلافظ املشاور 

 املـالقي  ـ  للقاضي أيب املطرف عبد الرمحان بن قاسـم الـشعيب  ،  ـ األحكام 2
  ).هـ497ت(

  ).هـ516ت( ـ نوازل أيب جعفر بن بشتغري 3
  ).هـ520ت( ـ نوازل القاضي أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد اجلد 4
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  .غلبها البن لبأأربعني فتوى  وتضم مثان، مجعها جمهول،  ـ أجوبة فقهاء غرناطة5
  ).هـ854ت( ـ نوازل القاضي أيب الفضل بن طركاط 6
  . ـ احلديقة املستقلة النضرة يف الفتاوى الصادرة عن علماء احلضرة7
  .)1( ـ تقريب األمل البعيد يف نوازل األستاذ أيب سعيد8

هو أن العامل اللغـوي  ، أن استعمال النوازل مبعىن الفتوى ـ  يف نظريـ  ا يرجحممو
وهو معجم  " املصباح املنري "صاحب كتاب   ،  الفيومي أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري       

، وهو كتاب معتمد يف الفقه الشافعي، )2(لغوي يف شرح غريب شرح الوجيز لإلمام الرافعي
أن ،  شـيوخها  و نقال عن أئمة اللغة    و فظة شرحا لغويا  وجرت عادة الفيومي بعد إشباع الل     

ولكنـه  ،  إذا كانت اللفظة هلا معىن اصطالحيا     ،  يتعرض إىل املعىن االصطالحي عند الفقهاء     
فإنه مل يتعرض للمعىن    ،  عندما شرح لفظة النوازل من حيث اللغة      ،  )مغازي(اصطالح مغريب   

  .االصطالحي

، أنـه مـرادف    و ،واهللا أعلـم  ،  األمر الذي يرجح أن هذا االصـطالح مغـاريب        
  .إخل....،ومسائل األحكام، الفتاوى و،كاألجوبة، للمصطلحات األخرى

هـو يواجـه    و للفقـه النظـري  يهي اجلانب العملي التطبيق ـ  أو الفتاوى ـ  فالنوازل
وحنن يف مقالنا هذا نسقط البحث على نازلة واحدة مـن تلـك             ،  املشكالت احلياتية اليت ال تنتهي    

، ونرى كيف واجه فقهاء تلك الفترة هذه النازلة       ،  العديدة اليت أفرزها الوجود االستعماري    النوازل  
  : وهذه النازلة هي، وكيف تعاملوا معها

  )االستعمار(حكم اإلقامة يف بلد تغلب عليه الكفار 
إن من أوائل النوازل اليت واجهت املسلم اجلزائري بعد احتالل فرنسا االستعمارية             

الواقعة ،  هو حكم البقاء ومشروعية اإلقامة يف هذه املناطق احملتلة        ،  أحوازها و ائرحلاضرة اجلز 
وترتيل األحكـام  ، وقد اختلف النظر الفقهي يف تكييف هذه املسألة، حتت ذمة امللة الكافرة   
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القلم من   و كان األمري عبد القادر فارس السيف      و ،الفقهية النظرية على هذه الواقعة بالذات     
فكتب رسالة يف املوضوع يظهر أا كانت إجابة على سـؤال           ،  هلذه املشكلة الذين تصدوا   

ِلموبعد ـ يا أخي ـ فإين رأيتك متعطشا لسماع كالم سادتنا ((: إذ يف مقدمتها،  ورد إليهح
، أكـابر  وأصـاغر ، قبائـل  وشعوبا: دخلوا حتت ذمته و،يف هؤالء الذين ركنوا إىل الكافر  
  .)1())ض ما هنالكفأحببت لذلك أن أذكر لك بع

مـا قـصدناه جوابـا     ـ  حبمد اهللا وحسن عونه ـ  مت((: كما جاء يف خامتة الرسالة
يف حجة   و ال كتاب معنا إذ ذاك     و وحنن مرابطون ،  وقطعا لشبه املرتدين  ،  لسؤال بعض احملبني  

صلى اهللا  ،  الشرف و من هجرة حائز كمال الفخر    ،  ألف و مائتني و احلرام خامت مثانية ومخسني   
  .)2())صحبه وسلم تسليما وآله وو سلم عليه 

وأن كـل مـن     ،  وواضح أن األمري عبد القادر كان ينادي بوجوب اهلجرة على األعيان          
مـؤثر  ،  تقاعس عن اهلجرة من هذه املناطق الواقعة حتت االحتالل فهو مرتد عن الدين عياذا باهللا              

ضيتني بوجوب اهلجرة مـن دار      أحكام الشريعة القا   و خمالف لتوجيهات اإلسالم  ،  للدنيا عن الدين  
  .إىل دار اإلسالم) احلرب(الكفر 

وقد صرح األمري بأن هدفه من كتابة هذه الرسالة هو بيان حكم الشرع يف هـذه                
وإقامة  احلجة على املخالف وإال فهو يائس من التحـاق هـؤالء بـدار       ،  املسألة أو النازلة  

  .اإلسالم  اليت كانت حتت حوزته يف الغرب اجلزائري
ومنهج علمي  ،  ةنعن عقلية فقهية تشريعية مكي     القادر رمحه اهللا     دكما أبان األمري عب   

خصوصا وقد صرح بأنه كتب     ،  والترتيالت،  الردود واملناقشات  و ،من خالل النقول  ،  رائد
  .)3( كتاب علميوليس بني يديه أي مرجع أ، هو مرابط يف الثغور وهذه الرسالة

،  قد ركز يف رسالته على حكم اهلجرة وأا الوجوب         واخلالصة أن األمري عبد القادر    
وقد أيـد   ،  أما الدار فهي عنده حتصيل حاصل فهي دار الكفر مبجرد استيالء الكفار عليها            

الـذي  ،  كاتب األمري عبد القادر   ،   بن رويلة  راألمري يف فتواه هذه بعض فقهاء العصر كقدو       
  .خص املوضوع برسالة وجهها لفقهاء اجلزائر العاصمة
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عـاد إىل اإلقامـة يف       و ،مث تراجع عن فتواه هذه    ،  وثانيهما الشيخ علي بن احلفاف    
ي قد وجد من الفقهاء مـن       قهولكن هذا االجتهاد الف   ،  فيها العاصمة وتوىل منصب اإلفتاء   

وبالتايل خيتلف مع الرأي األول يف ترتيل هـذه         ،   زاوية أخرى  نوينظر إىل املسألة م   ،  خيالفه
الذي ،  ويف مقدمة هؤالء مفيت اجلزائر حممد بن الشاهد       ،  هذه النازلة األحكام الشرعية على    

 وأوضح بأن رميه هلـم بـالكفر      ،  ما جاء فيها   و كتب هو اآلخر رسالة فند ا رسالة األمري       
يـستلزم   و ،يتضمن خمالفات شرعية مجة   ،  وحكم خطري ،  هو كالم كبري  ،  اخلروج عن امللة  و

  .شائكح هذا األمر الضومراجعات عميقة حىت يت
، وقد بين ابن الشاهد رأيه على أن الدار مازالت دار إسالم مل تتحول إىل دار كفـر                

اهلجرة إمنـا يكـون     ترك  وحىت ولو فرضنا أا أصبحت دار كفر فإن         ،  لبقاء الشعائر فيها  
أمـا  ، وذلك على القادر على اهلجرة    ،  لكنه ليس كفرا وردة    و حرما خطريا  و ،معصية كبرية 
  .العاجز فال
وإمنا راح يلتمس من واقـع  ، كتف ابن الشاهد باملناقشة النظرية لألدلة للمسألة   ومل ي 

وهو أن علماء األزهر الـشريف مل       ،  املسلمني يف العصر احلديث ما يؤيد رأيه يف املوضوع        
  .حمتال و،يتركوا بالدهم عندما دخلها نابليون غازيا

ألديـان  ،   كاألطبـاء  وأيضا فإن العلماء  ((: وأخريا خص العلماء برؤية خاصة فقال     
فرمبـا يقعـون يف   ،  العوام من يطب أديام    مل جيد ،  فلو فرضنا أم هاجروا وانتقلوا    ،  العوام

  .)1())الكفر فلذلك تركوا اهلجرة
اخلطرية هو ما هو املعيار الـذي مبوجبـه          و ومنشأ اخلالف يف هذه املسألة الشائكة     
  تتحول الدار من دار إسالم إىل دار الكفر؟

فـذهب اإلمـام     ،  أئمة االجتـهاد يف هـذه املـسألة        و فت آراء املذاهب  لقد اختل 
 دار اإلسالم اسم املوضع الذي يكون حتت يد املسلمني        ((: الفقيه احلنفي إىل أن   ،  السرخسي

  .)2())عالمة ذلك أن يأمن فيه املسلمونو
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: بقولـه ،  وهو من الفقهاء املعاصرين املعدودين    ،  وعرفها الشيخ عبد الوهاب خالف    
يأمن من فيها بأمان املسلمني سـواء أكـانوا          و ا الدار اليت جتري عليها أحكام اإلسالم      إ((

  .)1())مسلمني أو ذميني
فضابط احلكم على الدار بأا دار إسالم من خالل هذين التعريفني هو أن تكـون               

، منعتـهم  و تظهر فيها شعائر اإلسالم بقوة املسلمني      و ،حمكومة م  و ،حتت سلطة املسلمني  
ولكن قد  ،   سكاا مسلمني  وليس من شروطها أن يكون كلّ     ،  حيكم فيها بأحكام اإلسالم   و

  .هم الذميون ويكون من سكاا غري املسلمني
وال يأمن من فيها بأمان     ،  أما دار احلرب فهي الدار اليت ال جتري فيها أحكام اإلسالم          

هي ((:  احلرب ملا قالوهو التعريف الذي عرف به الشيخ عبد الوهاب خالف دار ،  املسلمني
  .)2())ال يأمن من فيها بأمان املسلمني و فيها أحكام اإلسالميالدار اليت جتر

هي الدار اليت ال سلطان لإلسـالم       ((: وقد عرفها غريه من الفقهاء املعاصرين بالقول      
  .)3())منعته وال نفوذ ألحكامه فيها بقوة اإلسالم وعليها

هو أال تكـون حتـت      ،   خالل هذين التعريفني   ر من فوضابط احلكم على الدار بالك    
 وال يأمن فيها املـسلمني    ،  ال تظهر شعائره   و ،أال جتري فيها أحكام اإلسالم    ،  سلطة املسلمني 

  .ال الذميون بأمان اإلسالم األولو
بقي أن نعرف مىت تصري دار اإلسالم دار        ،  لدار احلرب  و وبعد معرفتنا لدار اإلسالم   

إظهار أحكام غري اإلسالم فيهـا تـصبح    و اإلسالمية عنها هل مبجرد زوال السلطة   ،  حرب
  كذلك أم البد من توفر شروط أخرى؟

 حرب مبجرد أن تـزول  رالصاحبان إىل أن الدار تصري دا ولقد ذهب مجهور الفقهاء  
األحكام املطبقة هي الشرائع اإلسالمية      و فما مل يكن احلاكم مسلما    ،  السلطة اإلسالمية عنها  

  .الكفركانت البالد دار 
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وأما اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان فقد رأى بأن الدار ال تـصري دار حـرب إال                 
  : هي و،بشروط ثالثة

ال  و أي أن السلطة تكون فيها غري إسـالمية       (: نفاذه فيها  و ـ ظهور أحكام الكفر   
  ). أحكام اإلسالمذتنف

  .                 احلرب وـ أن تكون متامخة لدار الكفر
  .)1(ال ذمي آمنا باألمان األول وقى فيها مسلمـ  أال يب

ووسائل النقل احلديثة قد قربـت      ،  و ملا كان األمن متوفرا اليوم يف أغلب بالد العامل         
فإن الدكتور وهبة الزحيلي مل جيـد  ، ا مل يعد معه أثر لشرط متامخة الدار لدار الكفر        ممالبعيد  

هـو  : عول عليه يف حتديد املقصود بدار احلرب      فامل(( :فقال،  بدا من ترجيح رأي مجهور الفقهاء     
فيتغري بذلك وصف الدار ويكون رأي مجهور الفقهاء يف تعريف          ،  نوع السلطة  و سيادة األحكام 

وزال سلطان املـسلمني    ،  فإذا انقطعت شعائر اإلسالم أو غالبها يف بلد       ،  دار احلرب هو األرجح   
سالمية أو غالبها كانـت الـبالد دار        وإذا أقيمت الشعائر اإل   ،  عليها أصبحت الدار دار حرب    

  .)2())لو تغلب عليها حاكم كافر وحىت، إسالم
التشريع يف احلكم على الدار بأا دار إسـالم أو           و النظامعنصر  ولكن باإلضافة إىل    

وتتجلى ،  السكاين و اجلغرايف و هو البعد التارخيي   و  فال بد من مراعاة عامل آخر      ،دار حرب 
فهل تتحـول تلـك   ، تستويل دولة كافرة على جزء من دار اإلسالمأمهية هذا البعد عندما  
  حىت ولو كان سكاا من املسلمني املقيمني للشعائر اإلسالمية؟، البلدة إىل دار الكفر

وهو اإلمام حممد بن    ،  يف القرن السابع اهلجري   ،  لقد تعرض أحد فقهاء احلنفية الكبار     
 التتار على بعض أجزاء البالد اإلسالمية      استوىل حينما،   إىل هذا املوضوع   )3(أمحد األهبيجاين 

ورأى بأن تلك البالد احملتلة من التتار ال تزال من مجلة بالد اإلسالم لعدم اتـصاهلا بـدار                  
وقد ((:  مث قال  ، القضاة من املسلمني   بقي أحكام الكفر فقد     ايظهروا فيه احلرب وألن الكفرة مل     
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قبل اسـتيالء   وقد حكمنا بال خالف بأن هذه الديار        ،  تقرر أن بقاء شيء من العلة يبقي احلكم       
 ذانألبقيت شعائر اإلسالم كا، أنه بعد االستيالء عليها و،التتارعليها كانت من ديار اإلسالم 

  .)1())غريها فتبقى دار اإلسالم و،اجلماعات واجلمعو
 دار حـرب أو     ومن خالل هذه الفتوى من هذا اإلمام نرى بأن الدار ال تتحول إىل            

 ذانأل استيالء دولة كافرة عليها ما دامت تقام فيها الـشعائر اإلسـالمية كـا              در مبجر كف
  .اخل... اإلسالمية كاألحوال الشخصيةعوكذلك بعض الشرائ، اجلمع واجلماعاتو

فإن بعض الفقهاء املعاصرين قد تكلموا عن       ،  متفاوتة و أن األوصاف أو الشروط كثرية    ا  ومب
  : )2(إىل مخسة أقسام هيأوصلوها  وأقسام لدار اإلسالم

ـ  وحتمي السنة ووهي الدار اليت تقيم اإلسالم:  ـ دار العدل 1  ةعلى رأسها اخلليف
  الشرعي للمسلمني

لـو حكمـوا    ووهي اليت سيطر عليها اخلارجون على اإلمام احلق:  ـ دار البغي 2
  . باإلسالم
  .تهمأظهروا فيها بدع ووهي اليت سيطر عليها املبتدعون:  ـ دار البدعة3
وهي اليت ارتد أهلها أو سيطر املرتدون عليها أو كان أهلها كافرين :  ـ دار الردة 4

  .اسيطروا عليه وخضعوا حلكم املسلمني مث نقضوا العهد
 استوىل عليها كافرون من خارج أرض اإلسالم وهي الدار اليت:  ـ الدار املسلوبة 5

  .وكانت يف األصل دار إسالم
وعليـه فـالبالد    ،  ها داخلة يف دار اإلسالم اصـطالحا      وهذه األقسام اخلمسة كل   

ال خترج عن كوا دار اإلسالم أو جزءا من دار          ،  اإلسالمية اليت تقع فريسة الحتالل أجنيب     
ذلك أن دار اإلسالم ليـست  يف        ،  شرائعه و  بقي فيها شيء من شعائر اإلسالم      اإذ،  اإلسالم

ال شك أن دار العدل هي الصورة املثلى و مستوى واحد من حيث االلتزام اإلمجايل بالشريعة 
شعائره  ويرعى ذلك كله إمـام        و ألا الدار اليت تقيم اإلسالم بكل شرائعه      ،  لدار اإلسالم 
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وإىل جانب دار العدل هناك     ،  سياسة كل أمور الدنيا به     و شرعي حيرص على تطبيق اإلسالم    
وضعها بدار اإلسـالم إىل     صور أخرى ال ترقى إىل هذا املستوى ولكنها ال خترج عن دائرة             

  .دار احلرب
وإمكانيـة أن  ، دار اإلسالم ووبعد هذا التحليل الفقهي ملعيار التمييز بني دار احلرب    

  .وحكم اهلجرة منها يف هذه احلالة، تتحول دار اإلسالم إىل دار حرب
ال نسجل أي اختالف يف ، رى الفتويني يف هذه النازلةحوبالعودة إىل الرسالتني أو باأل

، دار احلـرب   و ،فالكل متفق على التمييز بني دار اإلسالم      ،  حتقيق املناط ،  األحكام النظرية 
وعلى وجوب اهلجرة   ،  أو دار كفر  ،  إىل دار احلرب  ،  وعلى إمكانية أن تتحول دار اإلسالم     

أو منعـت تلـك   ، إذا أكرهوا على ترك ممارسة شعائرهم الدينية      ،  من دار احلرب أو الكفر    
  .اخل...ةمع القدرة على اهلجر...هكذا ومالشعائر يف بالده

يف تنقيح املناط مبعىن أن األمري عبد القـادر  ـ يف نظري  ـ ولكن االختالف ناشئ  
 الواقعة حتت االحتالل أصبحت فعال دار كفـر         اأحوا زه  و كان يقدر بأن اجلزائر العاصمة    

 ا إىل كنـائس   وحتويلـه ،  املتمثلة يف هـدم املـساجد      و نظرا للممارسات االستعمارية فيها   
القوانني  و وحماصرة الشرائع ،  التضييق على الشعائر الدينية    و ،االستيالء على نظام األوقاف   و

ها من التصرفات اليت جتعل دين املسلمني الذين آثروا البقاء حتت سـلطات             ريع و اإلسالمية
وأن مصريهم سيكون كمـصري     ،  عقيدم مهددة باالضمحالل   و ،االحتالل يف خطر عظيم   

مـورس  ما بسبب ، أصبحوا نصارى كلهم  و عقيدم و األندلس الذين فقدوا دينهم   مسلمي  
  .إخل......وقمع وتنصري منهج، ومحالت إبادة، تشريد وضدهم من تقتيل

فرأوا بـأن األعمـال     ،  أما العلماء اآلخرون الذين خالفوا األمري يف فقه الترتيل هذا         
عتها إال أن األمر مل يصل إىل حد حتـول       شنا و اعتهاظرغم ف ،  الشنيعة اليت باشرها االستعمار   

اء كثري مـن الـشعائر      بقبدليل  ،  تصبح اهلجرة منها واجبة وجوبا عينيا     ،  الدار إىل دار كفر   
مث إن حماولة التنصري مل تكـن بتلـك         ،   اليت ميكن القيام ا دومنا منع من االستعمار        ةالتعبدي

ن املفكـرين األحـرار مـن       بل وجد تيار م   ،  الشراسة اليت مورست ضد مسلمي األندلس     
 الدرايـة  و ،الفتوى و شيئا فشيئا بدأ أمل الفقه     و ،الفرنسيني من وقف ضد تنصري اجلزائريني     
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يرجحون الرأي الفقهي القائل بوجوب البقاء يف دار اإلسالم احملتلة أو            و مييلون،  االجتهادو
  .لماءخصوصا الع، الدفاع عن الدين وتعاليمه واالستماتة يف الثبات و،املسلوبة

ومن األخيار الذين اجتمعت م ومنحوين فضائل       ((: يقول الشيخ حممد بريم التونسي    
وهـو مـن    ،  املفيت املالكي بقاعدة اجلزائر   ،  أخالقهم التحرير لعامل الشيخ علي بن اجلفاف      

ولـه  ،  كما أخربين بذلك عن نفسه    ،  تالمذة عالمة القطر اإلفريقي الشيخ إبراهيم الرياحي      
، يف اهلجـرة    ذاكرين و ،احلديث و السعة يف الفقه   و ،اطالع و ،سكينة و قوىت و فضائل كاملة 

أن بقاءه فيه لتعليم الناس دينهم أنفع للعامة      و ،فذكرته بأن مثله قليل الوجود يف ذلك القطر       
مثن على شاكلته على اخلروج فتبقى العامة بال تعلـم          ،  بل رمبا محل خروج غريه    ،  من مثله 
و  ـ  هـو  ـ  خبالف ما إذا بقي، والعياذ باهللا، يانة شيئا فشيئاتضمحل منهم الد و،لديانتهم

حمـضوضة يف   ـ  إن شـاء اهللا  ـ  تبقى الديانـة  و،الفقه وأمثاله فإنه ينتشر تعاليم العقائد
هم مجلة  ؤحىت أن األسارى إذا مل ميكن فدا      ،  وذلك هو املنصوص عليه يف كتب فقهنا      .األهايل

  .)1())فيؤخر منهم العلماء
، م1913أنه ملا هاجر إىل احلجاز عام        اديس رمحه اهللا    شيخ عبد احلميد بن ب    وحيدثنا ال 
، ومثار جدل بني عاملني جلـيلني     ،   نقاش لّحم،  كيف كانت هذه الفكرة   ،  ألداء فريضة احلج  

من ،  واآلخر من أقصى الشرق اإلسالمي    ،  من اجلزائر بالذات  ،  أحدمها من املغرب اإلسالمي   
واتصلت فيها بشيخي األسـتاذ محـدان       ،  ا زرت املدينة املنورة   وأذكر أين مل  ((: فقال،  اهلند

 األول باهلجرة إىل املدينة أشار علي، وشيخي حسني أمحد اهلندي، ياملهاجر اجلزائر، لونيسي
 كان عاملا حكيما بالعودة إىل الوطن    و وأشار على الثاين  ،  وقطع كل عالقة يل بالوطن    ،  املنورة

ورجعنا إىل الوطن بقصد ، فحقق اهللا رأي الشيخ الثاين  ،  اجلهدة بقدر   زميالغ و خدمة اإلسالم و
  .)2())خدمته

 واخنراطه يف مشروعه اإلصالحي     باديس رمحه اهللا    وبعد عودة الشيخ عبد احلميد بن       
اليت استهدفها االستعمار ورسم اخلطـط      ،  القائم على احملافظة على اهلوية اجلزائرية     ،  الكبري
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، زداد الشيخ قناعة بوجوب البقاء يف دار اإلسالم املـسلوبة         فا،  لتجسيدها حىت تؤتى أكلها   
مبا ميليه عليهم    و ومحلهم على االلتزام بالدين   ،  توعيتهم دينيا و  الناس يفقثوالعمل حثيثا على ت   

ووصل به األمرمن شدة ما أدرك      ،  إرشادات و ومبا يلزمهم به من أحكام    ،  توجيهات و من أخالق 
أنـه   ،  عقيدا و تهديدات احلقيقية اليت تستهدف دين األمة     من هول املخططات اإلستعماريةو ال    

خمططاته هو لون من التويل يوم الزحـف         و رستعماالكان يفيت بأن ترك أهل العلم البلد فريسة ل        
  .الذي يعتربه الدين من أكرب الكبائر

وقد حدث الشيخ حممد   البشري اإلبراهيمي أنه يف فترة من فترات املواجهـة مـع                 
وسيطرت عليه فكرة اهلجرة    ،  استولت عليه مشاعر اليأس   ،  واالشتباك مع أذنابه   ،االستعمار

 الـرئيس  مإىل صوت األستاذ اإلمـا     و ،فما اقتلع هذه الفكرة من رأسه     ،  حنو املشرق العريب  
ينفـذ إىل   و،وترك عموم األمة فريسة لالستعمار يعبث بدينها   ،   يف هجرة أمثاله   ةرأيبجملجال  
وال أذكر أن كلمة ثنت عزمييت عن شيء مهمت به          ((:  الزحف فقال  وأنه تول يوم  ،  عقيدا

، باديس رمحه اهللا    وكلمة قبلها ألخينا األستاذ اإلمام عبد احلميد بن         ،  إال كلمة الفضيل هذه   
     فقد وقعت مرة يف هم بريب ح ، وزارين مبدينة تلمـسان   ،  مت على اخلروج من اجلزائر     فصم 

رأى أن إقناعي بالكالم املعتاد ال يـثين         و فارتاع،  أنا مصمم فكشفت له عن ذات صدري      و
فو ،  الزحفنإن خروجك يا فالن أو خروجي يكتبه اهللا فرارا م   : قال و عزمي فسكت قليال  
  .)1())لقد كانت كلمة تلك شؤبوبا من املاء صب على هلب، البيان والذي وهب له العلم

مل يرتض لنفسه اخلروج من   التبيس ، رمحه اهللافإن العريب   ،  وعمال ذا الرأي الفقهي   
وكانت وجهة نظره أن    ،  محي وطيسها  و ،حيث اشتد أوار الثورة التحريرية املباركة     ،  اجلزائر

وتول ،  ع من الفرار عن مواجهة العدو     ون وهاخلروج من اجلزائر يف هذه الظروف احلالكة        
 عديـد مـن     ولذا ملا نـصحه   ،  من الزحف الذي توعد اهللا تعاىل  فاعليه بأقسى العقوبات         

لئن أقطع إربا إربا    ،  هنا ميوت قاسي  ...((: باخلروج أجام بالقول  ،  يهبوكثري من حم  ،  أصحابه
يف ساحة اجلهاد خري يل من املوت على سرير من ذهب يف أرض الفرار لو فررنا حنن العلماء              

عـن  لصحابته يوم نلقاهم     و رسوله و ؟   ماذا نقول هللا     ...من ساحة املعركة من سيبقى فيها     
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ذا فر علماؤنا؟ ماذا تقول الالحقـة       إفرارنا من مالقاة العدو؟ أين نرفع رؤوسنا أمام العامل          
  .)1())الفرارون يوم الزحف: عنا

 يف املقالة اليت كتبها عـن الـشيخ العـريب       ذياب رمحه اهللا  وحيدث األستاذ أمحد بن     
وتوقف مـع   ،  العلميةودوره يف احلركة    ،  الوطين و إسهاماا يف بث الوعي الديين     و التبسي

 انقلوا عين ((: ومستنداته الفقهية فيها فقال   ،  وموقفه الصلب من هذه القضية    ،  قناعته القوية 
أن كل هجرة من الوطن إىل خارجها تعترب مروقـا مـن            ،  بلغوا كل من لقيتم مبن تعرفون     و

تـرب  وكل من خالف يع، ما مل تكن يف مهمة كلفت ا جبهة التحرير      ،  وخيانة للوطن ،  الدين
ومن يوهلم يومئذ دبره غال متحرفـا لقتـال أو          ": من مشموالت اآلية الكرمية اليت جاء فيها      

  .)3()))2()16(متحيزا إىل فئة فقد بآء بغضب من اهللا و مأواه جهنم و بئس املصري 
فهذا منوذج لنازلة وقعت بسبب الوجود االستعماري وماذا أثار من نقـاش            ،  وبعد
ميـد الـدارس    ،  ودراستها دراسة مستوعبة شاملة   ،  تتبع النوازل واحلقيقة أن   ،  علمي فقهي 

 الفيلسوف و وهذا ما تفطن له املؤرخ    ،  مبعلومات تارخيية وتشريعية وسياسية واجتماعية قيمة     
 ـ  مـستقبال  ـ  إين ألدعـو اهللا العلـي القـدير أن يـوفقين    ،  جاك بـريك قاملستشرو

ودراسـتها دراسـة علميـة      ،  جلزائرإلستقصاءالنوازل املرتبطة بالوجود االستعماري يف ا     
حنن يف مسيس احلاجـة إىل مـن        ،  مستفيضة تكون إضافة علمية يف هذا اال  وتسد ثغرة         

  . يسدها
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لطيبات وأحل هلم خمتلف املعـامالت  وأباح هلم ا، إن اهللا تعاىل شرع لعباده الطاعات    
فكل حكم من أحكام الشريعة منـوط       ،  واهم عن احملرمات حتقيقا للمصاحل ودفعا للمفاسد      

: قال اإلمام العز بن عبد السالم  يف وصف أحكـام الـشريعة  ، بتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة  
يان غرض تأليفه لكتاب    وقال يف ب  ،  )1())الشريعة كلها نصائح إما بدرء مفاسد أو جبلب مصاحل        ((

الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مـصاحل الطاعـات واملعـامالت وسـائر             ((: قواعد األحكام 
وبيـان  ،  وبيان مقاصد املخالفات ليسعى العبـاد يف درئهـا        ،  ليسعى العباد لكسبها  ،  التصرفات

  .)2())..مصاحل املباحات ليكون العباد على خرية منها
صاحل اليت تعد القاعدة الكربى اليت بين عليها التشريع         فالشريعة مبناها على رعاية امل    

واليت يراد منها يف العموم احلفاظ علـى        ،  واملقصد األم جلميع األحكام والتكاليف الشرعية     
 فكل ما يتضمن حفظ هذه املقاصد فهو مصلحة جيـب حفظهـا             .مقاصد الشرع الكربى  

ألجل هـذا   . فعها وعدم اعتبارها  وكل ما يفوت جزءا منها فهو مفسدة جيب د        ،  واعتبارها
وسن أحكاما الستدراك ما فات منها لضمان  ،  اهتم التشريع باحلفاظ على استمرارية املصاحل     

  .عدم اختالل األحكام وتعذر إقامة التكاليف الشرعية
ومن هنا جاءت قاعدة اجلوابر أو قاعدة استدراك املصاحل القائمة على إصالح جوانـب              

ملا يترتب على بقاء النقص فيهـا       ،  تكاليف الشرعية الواجب فعلها أو تركها     النقص الواقعة يف ال   
وضياع احلقوق املرتبطة ا واليت أقرـا       ،  فوات املصاحل العامة أو اخلاصة املنوطة ا       و من اخللل 

مما يتناىف مع مقاصد هذه الشريعة القائمة على جلـب املـصاحل ودرء             ،  الشريعة وجودا وعدما  
  . املفاسد

 ينظم إىل ما سبق ِحكم أخرى يف مشروعية اجلربان من رفع املشقة والتيـسري                كما
إىل غري ذلك من األصول واملعاين      ،  على الناس والتخفيف ومنع الضرر وإزالته عند الوقوع       

مما يظهر الترابط والتكامل املوجود بـني       ،  الشرعية اليت ترتبط يف تشريعها بقاعدة اجلوابر      
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حيث يكملُ بعضها بعضا وخيدم بعضها بعضا والـيت  ، واعدها العامةأصول هذه الشريعة وق 
  . يف جمملها تندرج حتت قاعدة املصاحل الكربى أو أصل مراعاة املصاحل

فكانت قاعدة اجلوابر من قواعد الفقه الكربى اليت يقوم عليها التشريع اإلسالمي يف             
 ترجع إليها أحكـام الـشريعة   باب املصاحل ملا حوته من قواعد عامة كلية  وضوابط خاصة       

وتنضبط ا اجلزئيات املتناثرة عبادات كانت أو معامالت أو جنايات كمـا تـرد إليهـا                
احلوادث والنوازل اليت مل يرد فيها حكم من الشارع الحتياج الناس إىل أحكامها ضـرورة                

  . الستمرار احلياة وعدم اضطراا ورفعا للمشقة واحلرج الواقعني بدوا
وهاتان قاعدتان عظيمتان   ((: الزواجر و  القرايف يف بيان الفرق بني قاعدة اجلوابر       قال

  .)1())وحتريرمها أن الزواجر تعتمد املفاسد وأما اجلوابر فهي مشروعة الستدراك املصاحل
   عالقة فقه النوازل بقاعدة اجلوابر: املطلب األول

  : بنيتظهر العالقة بني فقه النوازل وقاعدة اجلوابر يف جان
  طبيعة قاعدة اجلوابر : اجلانب األول

، تتميز قاعدة اجلوابر يف كوا حتافظ على استمرارية قيام املصاحل وعدم فوات جزء منـها              
، ويعد هذا اجلانب من أهم قواعد االستصالح يف الشريعة        ،  فكل مصلحة فائتة وجب شرعا جربها     

فوات الشريعة ألا مبنية عليها أساسا كما       ملا يترتب على فوات املصاحل من       ،  بل هو الشريعة كلها   
  .تقرر سابقا

وفقه النوازل هو يف حقيقته مجلة من املصاحل املركبة سواء ما تعلق بصاحب النازلة أو 
ومن هنا تظهر العالقة بـني قاعـدة        ،  الناظر فيها أو ما ارتبطت به  من أشخاص أو حقوق          

  .  فقه النوازل واجلوابر
  عدة اجلوابر من قواعد الفقه اإلسالمي الكربى كون قا: اجلانب الثاين

تنظم قاعدة اجلوابر إىل قائمة القواعد الفقهية الكثرية  اليت عدها القرايف أحد قسمي              
حيث قال وهـو يـشيد بأمهيـة      ،  صلى اهللا عليه و سلم    أصول الشريعة اليت جاء ا حممد       

ة زاد اهللا تعاىل منارها شـرفا وعلـوا         فإن الشريعة املعظّمة احملمدي   ((: القواعد الفقهية بقوله  
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وأصوهلا قسمان أحدمها املسمى أصول الفقه والثاين قواعـد         ،  اشتملت على أصول وفروع   
  .)1())..فقهية جليلة كثرية العدد

كما أشاد غري واحد من علماء األمة بأمهية القواعد الفقهية كمرجع لكل عـامل أو               
نظرا ملا حتتويه   ،   على النوازل املستجدة والوقائع    واحلكم،  جمتهد يف تقرير األحكام الشرعية    

إىل غري ذلك مما حيتاجه .. وبيان مآخذ الشريعة ومقاصدها اجلليلة، من أحكام وِحكٍَم متعددة
  . اتهد أو الناظر يف أحكام النوازل

إن فن األشباه والنظائر فن عظيم به يطّلع علـى حقـائق الفقـه              ((: قال السيوطي 
 وأسراره ويتمهد يف فهمه واستحضاره ويقتدر على اإلحلاق والتخـريج           ومداركه ومآخذه 

احلوادث والوقائع  اليت ال تنقضي علـى مـر           و ومعرفة أحكام املسائل اليت ليست مبسطرة     
  .)2())الزمان

يضاف أمر آخر كـشرط لـسالمة النظـر         ،  وباإلضافة إىل اإلحاطة بقواعد الفقه    
وهي مرحلة ال يـصل     ،  الربط بينها وبني الوقائع   وإمكانية احلكم على النوازل وهو حسن       

  . إليها إال القليل من الناس ممن تدرب على الفتيا
إمنا الغرابة يف اسـتعمال كليـات علـم الفقـه     ((: قال أبو عبد اهللا بن عبد السالم  

وانطباقها على جزئيات الوقائع بني الناس وهو عسري على كثري من الناس فتجـد الرجـل                
من الفقه ويفهمه ويعلمه غريه فإذا سئل عن واقعة لبعض العوام مـن مـسائل               حيفظ كثريا   

بل وال يفهم مراد السائل عنـها إال بعـد          ،  الصالة أو مسألة من األعيان ال حيسن اجلواب       
  .)3())عسر

ألجل هذا تقرر عند العلماء أن الرجوع إىل قواعد الفقه من السبل اليت تعني اتهد               
 ذلك أن الرجـوع  .لة وما جيب مراعاته من املعاين واملقاصد الشرعية   على إدراك حكم الناز   

كما أن االشتغال ا أوىل من االشـتغال        ،  إىل القواعد رجوع إىل رأس الفقه ومقامه األعلى       
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اجلزئيات اليت ال تتناهى لسهولة حتصيلها ويسر حفظها خبالف الفروع واجلزئيات            و بالفروع
  . حفظها لتناثرها يف خمتلف أبواب الفقه اإلسالمياليت يتعذر اإلحاطة ا ويعسر 

احلكم علـى الوقـائع      و وعلى هذا األساس نلمس يف منهج العلماء يف فقه النوازل         
فرعيـة أو   ،  كربى كانت أو صغرى   ،  واحلوادث املستجدة اعتمادهم على القواعد الفقهية     

ه استدراك مجلة من    كما نلحظ في  ،  وذلك يف خمتلف أبواب الفقه اإلسالمي الواسعة      ،  أصلية
  . املصاحل الفائتة

  :  ومن مناذج هذا النوع من االستدالل  على وجه من االختصار
  ـ قاعدة  األمور مبقاصدها 1

مل خيرج العلماء يف احلكم على املسائل املطروحة عليهم عما تقرر من أن املعتـرب يف                
 املقاصد والنيـات     احلكم على ما يصدره اإلنسان من عبارات وتصرفات  هو الرجوع إىل           

بـل  ،  غري أن هذا ال يعين بالضرورة إمهال األلفاظ بالكلية فهي الوسيلة املعربة عن املعـاين              
املراد من اعتبار املقاصد إذا ظهرت فتكون مقيدة للفظ وقد تلغي األلفاظ الـيت مل يقـصد                

  : ومن فتاوى العلماء يف هذا الباب، املتكلم معانيها
إن نوى الطالق لزمه ما نوى       :  قال المرأته تركتك هللا قال      ـ سئل بن أيب زيد عمن     
  .)1(وإن مل ينو الطالق فال شيء عليه

املعترب :  ـ وسئل ابن هالل عمن اختلفت نيته ونطقه عند اإلحرام بالصالة فأجاب           
  .)2(ما نواه بقلبه دون ما لفظ به غلطا

   ـ قاعدة التعسري سبب للتيسري 2
ى الناس ومراعاة املشقة والتعسري حاصلة يف التكـاليف          إن رفع احلرج والتيسري عل    

بل هو من األصول اليت ترجع إليها مجيع التخفيفات والرخص          ،  مقصد من مقاصد الشريعة   
فأحكام الشريعة جاءت مبـا يتناسـب وقـدرة املكلـف           ،  الواردة يف التكاليف الشرعية   

وهذا املعـىن الـشرعي     ،  ى فعله فلم يكلف اهللا تعاىل عباده إال مبا يقدرون  عل         ،  واستطاعته

                                           
 )161(�('وى ا&# أ&� ز$% ا���7وا�D ص ) 1(
 )1/263( ا���ازل ا�A%$%ة ا�J<�ى )2(
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حكمهم على النوازل  والوقـائع الـيت         و العظيم هو الذي نلمسه عند العلماء يف الفتاوى       
  . يسألون  عنها

ـ سئل بن أيب زيد عن الرجل الرببري الذي ال يعرف العربية هل له أن يـدعو يف                  
حق بالرببرية اللغـات    ويل. )1(نعم ال بأس بذلك واهللا أعلم بكل لغة       : الصالة بالرببرية قال  

  . اليت تلهج ا األلسن يف هذا الزمان الذي ال يقدر أصحاا على اللغة العربية
ـ  وسئل عمن من أتى املسجد يوم اجلمعة وقد ضاق ومل جيد أين يصلي ألجل مطر                 

  .)2(ووحل قال بن أيب زيد أَحب إيلّ أن يذهب إىل داره فيصلي فيها متمكنا
   بالشك  ـ اليقني ال يزول3

ـ سئل أبو القاسم بن خجو عمن  صلى فرضا وشك يف ركعة هل قرأ فيها القرآن                 
  ؟أم ال

ومن شك يف قراءة أم القرآن يف ركعة وهو ا ألغى الشك وقرأها ويسجد              : فأجاب
  .)3(بعد السالم الحتمال زيادا

 ال  ـ سئل بن أيب زيد عن رجل اشترى ثوبا ملبوسا من السوق هل يغسل أو ينضح أو                
 وكيف إن كان يف األسواق يهود ونصارى واختلطوا مع املـسلمني يف لباسـهم               ؟وهو جمهول 

  ؟فاشترى ثوبا كذلك هل يصلي به كذلك أم ال
له الصالة به إال أن يستريب أمرا فيغـسله أو يكـون الغالـب يف بلـد                 : اجلواب

  .)4(النصارى
   ـ ال ضرر وال ضرار 4

ماء نصب عليها رحى طحنت مدة مث إن    ـ سئل القاضي عياض عمن استخرج عني        
األوىل مخسني ذراعا عرضا ونصب      و صهرا له جماور يف جنة أخرى استنبط فيها عينا وبينها         

عليها رحى وضعفت عني األوىل وتعطلت رحاه وزعم أن ماء جاره هو ماؤه وماء هذا اجلار         
  . اآلخر ضعف ماء األول وكان يشتكي إال أنه مل خياصمه

                                           
)1(�Dوى &# أ&� ز$% ا���7وا')� 119( ص( 
 )121(ا�+W%ر ا�X&'L ص ) 2(
 )1/255( ا���ازل ا�A%$%ة  )3(
 )108(�('وى ا&# أ&� ز$% ا���7وا�D ص) 4(
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بت عند القاضي أن ضعف املاء من عني األول وتعطيل رحاه إمنا كان             إذا ث : اجلواب
مبا أحدث عليه صهره وحازه من العني اليت احتفرها وأنه استفرغ بذلك ماء عـني جـاره                 
بشهادة من يعرف ذلك من العدول أهل البصر فلألول أن يقوم حبثه ويغري مبقتضى احلكم ما 

 وال مينع من ذلك سكوته وقد قال عليه الـصالة        أحدث عليه جاره من العني اليت أضره ا       
  .)1(»ارر ِضالَ ورر ضالَ«: والسالم

ـ سئل بن أيب زيد عمن فتح باب داره فانكسر ما خلفه فإنه يضمن ألن فتح الباب                 
وقع هو واجلناية معا واخلطأ والعمد يف أموال الناس سواء خبالف واقد التنور أوائل فعلـه                

  .)2(ية بعد ذلك فهو كمن يباشر اجلناية خبالف األولجائزة وحدثت اجلنا
سئل اللخمي عمن خرج حاجا يف طريق خموفة ويغلب علـى  : ـ ويف فتاوى الربزيل   

ظنه أنه ال يسلم هل يكون ممن ألقى بيده إىل التهلكة أو هو مأجور بسبب قصده  فريـضة                   
ر ساقط وحتامله بعد ذلك     احلج والتقرب إىل اهللا تعاىل فأجاب احلج مع هذه الصفة من الضر           

  .)3(ال يسلم فيه من اإلمث
وعندي أن هذا من باب تقابل الضررين فينفى        ((: وعلّق اإلمام الربزيل على هذا فقال     

 فينظر ما يترتب من املفاسد يف       .صلى اهللا عليه و سلم      األصغر لألكرب كما أشار إليه النيب       
فكلما عظم املكروه اعتـرب ومـىت قـل         ركوبه وما حيصل من املنافع األخروية والدنيوية        

  .)4(انتفى
  تعريف اجلوابر : املطلب األول

يدور معىن اجلربان يف معناه االصطالحي يف بيان اجلانب التشريعي لـه املتمثـل يف               
  . جلب ما فات من املصاحل  اخلاصة أو العامة سواء ارتبطت حبقوق اهللا تعاىل أو حقوق عباده

والغرض من اجلوابر جرب ما فات مـن        ((: بن عبد السالم  ويف هذا املعىن يقول العز      
  .)5())مصاحل حقوق اهللا تعاىل وحقوق عباده

  .)1())وأما اجلوابر فهي مشروعة ال ستدراك املصاحل الفائتة((: وقال القرايف
                                           

 )101(D�ازل اJPc'م �-�'�S ص�kاهj ا�.J'م �� ) 1(
 )217(�('وى ا&# أ&� ز$% ص) 2(
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وهلذا ميكن أن نقول إن اجلوابر منهج تشريعي عام مبين على نصوص وأحكام شرعية 
ع يف التكاليف الشرعية بقصد إمتامها وإصـالح خللـها حتقيقـا            يستدرك ا النقص الواق   

  .للمصاحل املنوطة ا
  ضوابط اجلربان وشروطه : املطلب الثاين

ينضبط جرب املصاحل الفائتة حبسب نوع الفائت بني أن يكـون مـن العبـادات أو مـن                  
 خالل هـذه    حناول  من  ،  كما يشترط لترتب الصحة على هذه اجلربان شروط معينة          ،  املعامالت

  . األسطر أن نلخص أهم هذه الشروط والضوابط
  شروط اجلربان يف العبادات وضوابطه : الفرع األول

يراد بشروط اجلربان ما حكم الشارع بوجوده يف األحكام إلزاما وترتـب علـى              
والسؤال الذي يطرح هل الفقهاء يف تعاملهم مع النوازل تقيدوا بـشروط          ،  فقداا البطالن 

   .ملضبوطة يف مسائل الفقه أم أن هلم مسلكا ومنهجا خاصا يف التعامل مع الوقائعاجلربان ا
يف الواقع وبعد تصفح كتب النوازل ال جند فرقا يف منهج التعامل مـع احلـوادث                

  وعليه حناول أن نذكر هذه الشروط والضوابط على وجه من االختصار ، خلصوصية التعبد
  املراد جربه ركنا يف العبادة  أن ال يكون الفائت : ـ الشرط األول

إال فإعادة العبادة هي كذلك نوع من اجلربان         و واملراد باجلرب هنا إمكانية االستدراك    
اليت جييب فيها الفقهاء بعدم إجزاء العبـادة ووجـوب           و ومسائله يف فقه النوازل ال حتصى     

 باالستدراك وحنو  احلج أو الترك الذي ال ميكن جربه       و إعادا كمسائل نسيان أركان الصالة    
  .)2(...ذلك

  أن يكون ابور قابال للجربان : الشرط الثاين
 فال ميكن جرب اخللل واستدراك النقص إال على وفق تقدير           ،  ويراد به إذن الشرع به    

  .)3(الشرع

                                           
  )1/357(ا��9وق ) 1(
  )274، 1/269(، ا���ازل ا�A%$%ة )444، 1/167( ا�+75'ر ا�+�5ب )2(
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  .)1(أن يكون الفائت املراد جربه مؤقت: الشرط الثالث

  .)2(أن يكون اجلابر من ماهية ابور: الشرط الرابع
  ال جيرب الفائت إال بنيته : الشرط اخلامس

فكذلك الشأن يف جربان الفائت منها وإصالح اخللـل         ،  فالنية مطلوب تعينها يف العبادات    
  . الواقع فيها فيجب أن يكون بنية الفائت منه ال بنية أخرى

  أن ال تفوت املصلحة اليت شرعت هلا العبادة املراد جربها  : الشرط السادس
استقراء الشريعة أا جاءت لتحقيق مصاحل معينة من خالل تلك التكاليف  فـإذا              تقرر ب 

كان جربان التكليف ال حيقق تلك املصلحة أصبح اإلقدام على جربان ال معىن له يف الـشريعة                 
، ومن أمثلة ذلك قضاء صالة الكسوف واخلسوف واالستسقاء وغريهـا         ،  ألنه معدوم املصلحة  

  .)3(افإذا فاتت ال يشرع قضاؤه
  ضوابط اجلربان يف العبادات 

  ال يصار إىل اجلرب إال عند تعذر حتصيل األصل : ـ األول
ألن اجلربان شرع الستدراك املصاحل الفائتة من العبادات فال ميكن املصري إليه مـع              

فالصالة  مثال ال تصح بالتيمم مع      ،  ومن شرط اجلربان ثبوت النقص أو اخللل      ،  حتقق املصاحل 
  .. ضوء وهكذاإمكانية ال

  ال ينجرب األقوى باألضعف  : ـ الثاين
وهو ما جنده يف تفريق العلماء بني العمد والسهو يف ترك ما هو مـن الـصالة ألن                  

  .  العمد أقوى من السهو فال ينجرب بالسجود بل بالتوبة وإعادة الصالة
  املتروك إذا كان ليس مقصودا يف موضعه ال يوجب اجلربان : الثالث

                                           
  )2/302( ا���ازل ا�A%$%ة )1(
)2(6�&'Lدر ا�'W+ا�   
  )2/575( ا���ازل ا�A%$%ة )3(
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اإلسرار يف الصالة ألا  غري مقصود يف موضـعها مـن             و تكبريات واجلهر كترك ال 
وكذلك ما تعلق باحلج كنسيان الرمل واالضـطباع فـال   ، العبادة فال يتعلق بتركها جربان  

  .)1(...يترتب عليه جربان وهكذا
  : وهناك ضوابط أخرى يضيق املقام بذكرها منها
  لقدر واملنفعة ـ  تقدير اجلربان يكون مساويا للفائت يف ا
  ـ التقرب بالعبادة ابورة أوىل من إعادا 

  ـ  النفل كالفرض يف اجلربان 
  ـ  اجلربان ال يسقط بالنسيان 

   شروط اجلربان يف املعامالت وضوابطه: الفرع الثاين

  .)2(شروط اجلربان يف املعامالت
لـشريعة  أو مـا    ـ أن يكون الفائت ابور ماال فال جيرب ما ليس مبال يف نظر ا 1

  . فاملالية تثبت ذين األمرين،تعارف الناس عليه كونه ليس ماال

  . ـ أن يتحقق الفوات املستلزم للجربان مع الدميومة واللزوم2

وذكر الفقهاء هذا لبيان أن جمرد الفعل الضار مما يترتب عليه الفوات يف الغالب ال                
فمجرد الفعل ضار لكن ال نرتب عليـه        يستلزم اجلربان إال بتحقق الفوات كمن حفر بئرا         

  .حكما إال مع حصول الضرر بالفعل الضار

أما معىن الدميومة واللزوم فاملراد به بقاء الضرر بعد حصوله فإن عاد الشيء إىل مـا        
  .كان عليه يف األصل انتفى اجلربان بارتفاع الضرر

   ضوابط اجلربان يف املعامالت
1ا فإن تعذر فبمثلها فإن تعذر فبقيمتها  ـ جربان احلقوق يكون برد أعيا  
   ـ جربان الفائت يكون من مال املتسبب2

                                           
  )1/276( ا���ازل ا�A%$%ة )1(
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 ـ جرب العني مع فوات جزء منها هل حيكم ببقاء العني مع جربان النقص أو حيكم  3
فالذي وجدناه أنه جيوز العدول إىل املثل مع بقاء حق املطالبـة بـالعني وقيمـة                ،  برد املثل 

  النقصان احلاصل فيها 
 جند تفصيال آخر أن الضرر إذا كان يسريا مل يزل معه معظم منافع الشيء فليس           كما

   بل جيب عليه أخذ العني مع اجلربان ، للمالك حق املطالبة باملثل مع اجلربان إذا شاء
 ـ  طريقة تقومي النقص فلم خيتلف الفقهاء يف النوازل اإلفتاء مبا هو متداول وهو  4

 جربها على صفة الكمال مث تقَوم على صفة النقص فما وجدناه مـن              إمنا تقَوم العني املراد   
  .)1(التفاوت فهو الواجب يف الدفع

  أسباب اجلربان : املطلب الثالث
أما األسباب اليت اعتبارها الفقهاء موجبة للجربان يف النوازل فهي نفسها يف الفقـه              

  : اإلسالمي
   ـ النسيان 1
   ـ اخلطأ 2
   ـ العمد 3
  ار ـ التكر4
   ـ التأخري 5
   ـ التعدي 6
   ـ التفريط  7
   ـ التغرير الفعلي8

  قات القاعدة  يف النوازل الفقهيةتطبي: املطلب الرابع
   اجلرب يف نوازل العبادات
  ـ من مسائل الصالة 
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 ـ من سلم يف نافلة ودخل يف أخرى مث تذكر سـجدة مـن األوىل يرجـع إىل     1
  .)1(إصالحها ما مل يعقد ركعة من الثانية

 ـ قال الربزيل عن الصالة يف موضع كان مرحاضا وحول إىل بيت جيلس فيه إال  2
إذا غريت صورته فواضح ودليله مسجد رسول اهللا أنه كان          ((: أنه بقي يئته األوىل ما نصه     
وأما إذا بقي على ما هو عليه فشرط طهارة ظاهره واضح وأما            ،  فيه مقابر املشركني وحٍول   

تكون طهارته من باب الكمال ألنه أجاز أن يصلي على فراش طاهر فوق             باطنه فيحتمل أن    
  .)2(فراش جنس

 ـ سئل السيوري عمن خاف أن يسرق ثوبه أو ينتهب ماله إن حضر اجلمعة هل  3
  يباح له التخلف 

إذا غلب عليه اخلوف مبا ذكرت وال يقدر على التحرز سـاغ لـه              ((: فأجاب بقوله 
  .)3())إال مل يسغ والتخلف

    مسائل الصياممن

عمن قلع ضرسه من وجع كان به وبقي ثقب إن جعل فيه            ((: وجاء يف فتاوى الربزيل   
قال جيوز له ذلك إن اضـطرا       ،  لبان سكن وإذا أزاله عاوده الوجع العظيم وهو يف رمضان         

  .)4(ويقضي اليوم
   مسائل الزكاةمن 

ال ((: إليها فقـال  ـ سئل اللخمي  هل جيوز إعطاء من أتلف ماله الزكاة إذا احتاج              
  .)5())يعطى من أتلف ماله إال أن يتوب أو خياف عليه

                                           
 )1/412(�('وى ا�<�ز�� ) 1(
)2( X&'Lر ا�%W+ا� )1/344( 
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إذا حبس مجاعة على مسجد حوائط كل إنسان حبس         ((: ـ وجاء يف فتاوى الربزيل    
خنال فإنه حيسب مجلة ذلك للمسجد وينظر فإن خرج من اجلميع مخسة أوسق زكـاه عـن                 

صرف إىل السبيل والصدقة والرقاب فـال       املسجد وإمنا احلوائط احملبسة تزكى ألن الزكاة ت       
جيوز أن نتركها حنن ألجل أن التمر للمساكني ألن الساعي ينظر فيها باالجتهاد فقد يكون               

  .)1())اجتهاده يف صرفها لغري الفقراء
   مسائل احلج

ـ سئل السيوري من وقف يوم النحر بعرفة غلطا أو أغمي عليه اهلالل هل جيزيه أو            
 من شك يف هالل ذي احلجة أن يقف يومني احتياطا أم ال؟ كالشاك               وهل يستحسن يف   ؟ال

إن أخطأ مبا وفق له قبل الوقت فال أعلم خالفا أن حجه غري جـائز          ((: اجلواب.  يف رمضان 
وإن أخطأ فوقف بعدها ففيه بني أصحابنا خالف فقيل ميضون على حجهم وينحرون بالغد              

  .)2())ويتأخر عمل احلج كله يوما
والذي آخذ به فإنه ينظر فإن كـانوا لـو          ((خمي عن هذه املسألة فقال      وأجاب الل 

اجتهدوا رأوه فإن عليهم القضاء وإن كانوا لو اجتهدوا مل يروه لكون ذلـك خفيـا فـال              
  .)3())قضاء

القياس أحد  : ويف فتاوى الربزيل فيمن نسي صالة إن صالها فاته الوقوف بعرفة قال           
قاط أحد أركان الصالة أو تقدمي الوقـوف وهـو األوىل       األمرين إما الصالة مسايفة مع إس     

  .)4(»ِربكَْأل ِلرغص اَأل نِفياِنرر ضعمت اجِو أَاِنررى ضقَتا الْذَِإ«: صلى اهللا عليه و سلملقوله 
   من باب الكفارات
هل جيزئ أقل مد يف زمن الشدائد لعموم اآلية يف الوسط فأجـاب          : ـ سئل الصائغ  

  .)5(ارة اليمني عند ضيق العيش إىل االجتهاد والتحرير كلفة ومشقة واالجتهاد أوىلتترك كف
   من باب الشهادة

                                           
)1 ( X&'Lر ا�%W+ا�)1/579( 
)2 (X&'Lر ا�%W+ا� 
 )1/590(�('وى ا�<�ز�� ) 3(
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 )2/95(�L9D ا�+W%ر )5(
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ـ قال الربزيل عمن كثر منهم االضطراب يف شهادم حقيقة هل تصح شـهادم              
أما الشهادة فالصواب منعه إن كان هناك من يقوم به احلال وأيـضا             ((:  ما نصه  .وإمامتهم؟

وإن مل يكن هناك من     ،  ضي لتعلق حقوق ا واألصل حقيقتها حىت يتبني خالفه        شهادته يف املا  
يقوم به أمر الناس فينظر يف هذا من ابتلي به فإن رأى تقدميه للضرورة فعل شبيها بأكل امليتة 

  .)1())ولتعذر العدالة احلقيقية يف هذا الزمان
   ـ  من باب البيوع

  ـ جرب العيوب يف البيع
عمن اشترى ثوبا فوجده معيبا وقيمته معيبة مثل مثنه أو أكثر فهـل        سئل بن أيب زيد     

ينظر إىل قيمته صحيحا يوم الصفقة وقيمته وبـه ذلـك   ((: على البائع شيء أم ال؟  فأجاب   
فما كان بينهما من النقص رجع بنسبته من الثمن إن كان الربع فـالربع وإن        ،  العيب يومئذ 

  .)2())كان الثلث فالثلث
  باع على أصحابه جربا للمصلحة العامةـ تعويض ما ي

إذا ضاق املسجد اجلامع عن أهل املوضع واحتيج إىل الزيادة فيه           ((: جاء يف مذاهب احلكام   
كما وصفت ـ حوانيت أىب أصحاا البيع وادعوا التحبيس ـ ومل يكن حواليه ما يـزاد فيـه إال     

خذ منهم بالقيمة وحيكم عليهم بـذلك       احلوانيت اليت أىب أرباا من بيعها فالواجب يف ذلك أن تؤ          
على ما أحبوا أو كرهوا ملنفعة الناس بذلك وضرورم وهو قول ابن املاجشون وإليه ذهب أكثـر                 

  .)3())شيوخنا
   من باب النكاح

فلما شاع وذاع ذه البالد الغمارية وما واالها من         ((: ـ جاء يف النوازل لعيسى بن علي      
مى فاحشة هروب النساء مع الرجال ومن الواجب علينا أن حنسم           القبائل البدوية الفاحشة العظ   

مادة الفساد ونسد كل باب يوصل إىل معصية والقول بسد الذرائع الفاسدة من أصول قواعـد                
 فالواجب أن جنتهد جهدنا يف سد الذريعة هلذه الفاحشة وهلذا اختار            رضي اهللا عنه  مذهب مالك   

                                           
 )1/307(�L9D ا�+W%ر ) 1(
 )175(&� ز$% ص�('وى &# أ) 2(
 )314(�kاهj ا�.J'م �� D�ازل اJPc'م ص) 3(
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لبالد بتأبيد التحرمي للهاربة على من هرب ا وإن كـان           العلماء الصلحاء ممن سلف الفتوى يف ا      
على خالف املشهور وذلك معاملة بنقيض املقصود الفاسد ألنه يريد أن يرفع احلجر عنها خللوة               

  .)1())اهلارب ا مدة ألا مظنة االفتضاض وزوال البكارة

 يكـن نـص   فلو مل((: وجاء يف املسألة عن اإلمام سيدي عمر بن عبد العزيز ما نصه  
لعلماء املذهب املالكي يف حتسيم هذه املفسدة وحتسيم مادا ووجدنا قوال خارجا يقتـضي              
حتسيم مادا لتعني علينا أن نرتكبه يف قطع هذه املفسدة وحتسيم مادا ومل يزل أهل الفتوى                

  .)2(والقضاء خيتارون الفتوى بقول شاذ وحيكمون به لدليل ظهر هلم يف ترجيحه
إن ثبـت   ((ان هنا يف هذه املسألة يتعلق بثبوت الصداق هلا حيث جاء فيها             ـ واجلرب 

غصبه إياها ببينة أو بإقرار وادعت أنه أصاا فال إشكال يف أن هلا الصداق مع ميينها أنـه                  
  .)3(أصاا وإن تكرر الوطء تكرر الصداق كما عند ابن احلاجب ومن تبعه وهو ظاهر الفقه

   ت   من باب القصاص والديا
  
  
  
  
عمن قتل رجال هل جيرب علـى  ((:  ـ جاء يف كتاب النوازل للشيخ عيس بن علي 1

  .)4())الدية خمافة إن طلب القصاص قامت الفتنة بينهم فيقتل خلق كثري فأفىت بالدية
و نقل يف نفس املوضع عن أيب عمران أن القصاص إذا تعذر حيث ال أحكام رجـع                 

  .)5())للدية

                                           
)1 ( ,L75� ازل�ب ا��')1/91(آ( 
)2 (X&'Lر ا�%W+ا� 
 )1/108(آ('ب ا���ازل  ) 3(
)4 ( X&'Lر ا�%W+ا�)1/112( 
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فقد سئل أبو عمران عن ، ة احلد على الزاين رعاية للمصلحة ـ جيوز أن يؤخر إقام2
يؤخر ((رجل زىن يف جيش املسلمني وهو بأرض العدو وخيف أن أقيم عليه احلد مفسدة قال       

  .)1())احلد وال يقام

                                           
)1 ( X&'Lر ا�%W+ا�)1/113( 
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نوعهـا منـذ    واليت اعتربت األسوأ مـن       عاملية يةأزمة مال  بدأت 2008سبتمرب   يف

مث امتدت إىل    بالواليات املتحدة األمريكية    األزمة أوالً  ابتدأت ،م1929 سنة الكساد الكبري  زمن
والدول النامية الـيت     اخلليجية والدول اآلسيوية والدول األوروبية ل الدو شملتدول العامل ل  

الـيت اـارت     البنـوك  وقد وصل عـدد   ،  مباشرة باالقتصاد األمريكي   اقتصادها رتبطي
كما توقع آنذاك املزيد من االيارات      ،   بنكاً 19إىل   م2008 خالل العام  الواليات املتحدة  يف

  .)1( بنكا8400ًاجلديدة بني البنوك األمريكية البالغ عددها 
 ملعـامالت البنكيـة الـيت أدت لألزمـة    املخالفات الشرعية يف اوالسبب يعود إىل   

 ،من حيث اعتمادها على اإلقراض بفائـدة      ،  الصورة اخلاطئة اليت متت يف الرهن العقاري      و
وهى ،  واليت تعتمد على بيع الديون    ،  مث قيام البنوك بعمليات التوريق    ،  والذي هو عني الربا   
 قبل أن يسدد باقي مثن بيع وقيام املشتريال  هذا حيث ى الشرع عن   ،  خمالفة شرعية صرحية  

وهذه املعامالت املالية   ،  وهو بيع ما ال ميلك    ،  العقار ببيعه أو رهنه للحصول على قرض آخر       
  .اليت انا عنها اإلسالم ومت وضعها ضمن املعامالت املنهي عنها

إقرار قوانني التعامـل باملعـامالت       و العمل و  كل ما دعا الدول الغربية للتعامل      ووه
 فيه البنوك التقليدية ايـارات ماليـة   ت الوقت الذي شهد يفالدول األوربيةاإلسالمية يف  

  .كبريةوائتمانية 
و بعد هذه املقدمة القصرية جدا نبدأ يف احلديث عن النوازل اليت ظهرت يف هذا العصر                

  ويف   2008وهي النوازل املتجددة اليت نعتربها من أسباب األزمة املالية احلديثة اليت ظهرت سنة              
   آخر هذه الورقة نقدم بعض البدائل

   الربا

                                           
)1 (http: //ar.wikipedia.org 
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يا أيها الذين آمنوا اتقوا      :تعاىلاهللا  قال  ف ،هذا العنصر من أهم العناصر ألنه سبب دمار األمم        
فإن مل تفعلوا فاذوا حبرب من اهللا و رسوله و   ) 278(ن  ـاهللا و ذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمني         
و إن كان ذو عـسرة فنظـره إىل   ) 279(ون و ال تظلمون     إن تبتم فلكم رءوس أموالكم ال تظلم      

و اتقوا يوما ترجعون فيـه إىل اهللا مث توىف         ) 280( خري لكم إن كنتم تعلمون       ميسرة و أن تصدقوا   

  .)1( كل نفس ما كسبت و هم ال يظلمـون 

الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املـس              ": وقال
أم قالوا إمنا البيع مثل الربا و أحل اهللا البيع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فله                   ذلك ب 

  .)2("ما سلف و أمره إىل اهللا و من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
القـضاء   و  وهو سبب الدمار   وضرره جسيم ،  فهذا يدل على أن الربا خطره عظيم      

مة اإلسالمية يف مؤخرة القافلة وهو دليل على عدم اتباعها وهذا ما جعل األ، على هذه األمة
صلى اهللا عليه و     جاء يف سنة الرسول    و ،املتمثل يف هدي اإلسالم    و للتشريع الذي وضع هلا   

قَالَ قُلْت   آِكلَ الربا ومؤِكلَهصلى اهللا عليه و سلم   لَعن رسولُ اِهللا    «: عن عبِد اِهللا قَالَ   : سلم
فتناول اللعن كل من له صلة أو عالقـة         ،  )3(»به وشاِهديِه قَالَ ِإنما نحدثُ ِبما سِمعنا      وكَاِت
لَا تِبيعوا الذَّهب ِبالذَّهِب ِإلَّا سواًء ِبـسواٍء        «: صلى اهللا عليه و سلم    قال رسول اهللا     و ،بالربا

  .)4(» وِبيعوا الذَّهب ِبالِْفضِة والِْفضةَ ِبالذَّهِب كَيف ِشئْتموالِْفضةَ ِبالِْفضِة ِإلَّا سواًء ِبسواٍء
   الديونبيع
وتقوم عليه البنوك   ،  وهو القرض الذي جير منفعة    ،  و الذي متارسه البنوك الربوية    وه
والقرض جيـب أن ال     ،  ))كل قرض جر نفعا فهو ربا     ((والقاعدة العامة يف الشريعة     ،  الكربى

حىت لو كان النفع بعقد ثان مقرون بعقد        ،  وحمض إحسان ،  أي نفع بل بذل جماين    يكون معه   

                                           
 .281 ـ 278/��رة ا�<��ة) 1(
  .275/��رة ا�<��ة) 2(
)3 ( m7.N @-L�)8/287( 
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ـ  ن صلى اهللا عليه و سلم     يِب الن نَّأَ«يف حديث ابن عمر      ومثاله،  فإنه ربا ،  القرض ـ  ه ى عن 
  .  باهلمز)1(»ِئاِلالكَ

وهو عند الفقهاء عبارة عـن ثالثـة        ،  وهو النسيئة أي الدين بالدين    : قال اللغويون 
 وال جيوز دين بدين      ،  وفسخ الدين يف الدين   ،  وابتداء الدين بالدين  ،  بيع الدين بالدين  : أشياء

  .أي نسيئة بنسيئة
وصورته ، وهو بيع الدين بالدين ال يتصور يف أقل من ثالثة، اليت ذكرتفأول الثالثة  

 أن يكون لك على شخص مائة شقة مثال إىل أجل فتبيعها من شخص آخر مبائة إىل أجـل                 
  .ويصور يف أربعة

ومثاله أن يكون لشخص على آخر دين ولثالث على رابع دين فباع كل من صاحيب          
فاحلاصل أن بيع الدين بالدين ال بد فيه        ،  الدينني ما ميلكه من الدين بالدين الذي هو لآلخر        

يت وعلة املنع كونه يوصل إىل املنازعة واملخاصمة ال، من تقدم عمارة ذمة أو ذمتني على البيع
  .)2 (وقيل حمض تعبد، يبغضها الشارع

 على أن بيع الدين بالدين ال جيوز وحقيقته بيع شيء يف            تأمجعوجاء أيضا أن األمة     
وهو معىن قوهلم ابتداء الدين     ،  ذمة بشيء يف ذمة أخرى غري سابق تقرر أحدمها على اآلخر          

  .)3(نوما تقدم فيه تقرر الدين يسمى فسخ دين يف دي، بالدين

استثىن من منـع    أنه  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين          وجاء يف 
ويف نسخة بينا  يف مثله صفة       ،  إال أن يقرضه قرضا شيئا    : سلم الشيء من جنسه فقال    

 وجواز القرض يف مثله صفة ومقدارا مقيد مبا إذا كان  النفـع يف ذلـك                 ،  ومقدارا
  . جيوز دين أي بيعه  بدينللمتسلف أما إذا كان النفع للمسلف فال جيوز  وال

 ِئاِلالكَبيِع   نى ع هن مالَالس و ةُالَ الص ِهيلَ ع هنأَ«والبيهقي  ،  ملا رواه الدارقطين  
  .هو باهلمزة النسيئة بالنسيئة: قال أهل اللغة »ِئاِلالكَِب
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حقيقة بيع الدين بالدين مثل أن تتقـدم عمـارة الـذمتني أو             ن  إ : أيضا وقال
فباع كل  ،  لى املعاوضة كمن له دين على رجل ولثالث دين على رجل رابع           أحدمها ع 

  .واحد من صاحيب الدين ما ميلكه من الدين بالدين الذي لآلخر

وكذلك لو كان لرجل على رجل دين فباعه من ثالث بدين  وتأخري رأس املال               
  أي عـن     أي مال السلم  بشرط إىل حمل السلم  أي أجله  أو  إىل  ما بعد من العقدة                   

  .)1(عقدة السلم بأكثر من ثالثة أيام  من ذلك  أي من الدين بالدين

  )2(و من ربا الديون ما يسمى اليوم بالتوريق
أن يبيع شخص آلخر بأجل مث يشتري السلعة منـه          العينة هي    و يسمى قدميا بالعينة  و

مث يبيعه ، الفيشتري األول من الثاين مؤج، ففي املداينة يدخل طرف ثالث ـ حاال بسعر أقل
 قـوم    هـم  العينة بكسر العني املهملة فياء حتتية فنون وأهل العينة         و ،لثالث حاال بثمن أقل   

نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم فيذهبون إىل التجار فيشتروا منهم 
ها ليبيعوها ملن طلبها منهم فهي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شـرائ                

مسيت بذلك الستعانة البائع باملشتري على حتصيل مقصده من دفع قليل ليأخذ عنه كـثريا               
  .جائز ومكروه وممنوع: وهي ثالثة أقسام

                                           
)1 ( �D'&ا�� j�'=ح آ9'$6 ا��� ,-( 67 ا�5%وي�'P)6/81.(  
)2 (���W��+ا� X��$ر�)ا�Securitization    %]��.& 6��7�'� 6L���n� ��7'مC %��79b 6�%.)L��� 6��7�'� أداة �ه��

�A+�)6 �# ا�%$�ن ا�+(6LD'A وا�++3�6D آNi�ل، وو�N �� '85S�رة د$�# واE�5� %�Pز             
6 �آ((��'ب ���� ���4J أوراق    W��W*)� ةi]���� ل��g #��� ر���8+Aا� ,��-( ���S�( @��� '��7D'+)2ا

7 �-+*'�Y، وX�%)-� 'D'+S ا�+7L-� �+)L��6 ا-�b ،67�'�{�>-� 6$%���.  
 X$ر�ا�( m-=W� 4t+)$ {�k�)%7�L)6 �-(�%اول      ) ا��-&'C 6�7�'� 4 ا����وض إ��, أوراق�$�.b �� 

Marketable Securities #$�g� #7S��� ,إ� ��'�cن �# ا�+��ض ا�4 ا�%$$�.b أي.  
أي  Bridgingو)-, ذ��}، b<�%و ا����وض ا�+�67��W وآ��C '�8Diوض �Cn(�� أو �5<�6�$        

' �# 6�7N ا���ض ا�+���W إ��, 6�7�N اcوراق ا�+'�6�7، �<'�)(+�'د              �b(�4 ا���وض )<�ه  
       6��$%�D ت'��%��b �7����bة، و%��$%B 6��7�'� ل���Nأ X��-g #��J+$ ،6��+2'67 ا����W��+ن ا��ا���%$ ,��-(. 

    X$ر�7' ا�(B����Jb م��bت  )-�,    أ�'�'و'(�8'           ا�&�%ا>$�>bدات، و��B�+6 ا��-J7ة ��� ه�+)L�+ا� 
  @77�b ,-( %('L$ '+&'8268، وأداB #�   ،4g%ا�� X7�.b ى، &8%ف�g68 أB #� XPا�(+�$4 ا�

 �Y'*� سوا�(<5'د  .ا��
$(�b '+� m3%م، أن )+-67 ا�(�ر$nb Xدي إ�, b.�$�4 ا����وض ��# أ�N�ل ~��7 ��'6-2                

 The conversion of illiquid Assets to Marketable securities إ�, أN�ل �'6-2
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 يف لشيخ الـدردير وإليكم املسائل املتعلقة لوجوه بيع التوريق مبسائل خمتلفة ذكرها ا         
أن يشتريها من مالكهـا     جاز ملطلوب منه سلعة وليست عنده       : ائز بقوله الشرح الكبري اجل  

 وعلى كل   األمر املقصود يف هذا     ألنهليبيعها لطالبها منه بثمن ويف نسخة بنماء وهي أحسن          
فهو متعلق ببيعها هذا إن باعها للطالب بنقد كله أو مبؤجل كله بل ولو مبؤجل بعضه وعجل 

ه خذها بـع     كأنه قال ل   ألنهالطالب بعضه للمطلوب منه ورد بلو قول العتبية بكراهة ذلك           
 والغالب إن ما بقي بعد بيع بعضها حلاجتـه ال   لألجلمنها حلاجتك والباقي لك ببقية الثمن       

  .يفي مبا اشتريت به فليتأمل وأشار
خذ : سلفين مثانني وأرد ذلك عنها مائة أن يقول: ملن قيل لهوتوضيحا أكثر يف مسألة 

أي يكره أن   ،  ألتنيه حرام أو اشترها   أي سلعة بثمانني قيمة ليكون حالال وما س       ،  مين مبائة ما  
  .يقول شخص لبعض أهل العينة إذا مرت عليك السلعة الفالنية فاشترها ويومئ لتربيحه

اعترض بأن الذي يف توضيحه وأنا أرحبك وال يلزم من الكراهة مع التصريح الكراهة 
  .اإلمياءمع 

  .وأيضا فإن كالمه هنا يوهم حرمة التصريح
 مل يذكر قـدر     ألنه،   ذكر الربح من غري تسمية قدره فسماه إمياء        مياءباإلوأجيب بأن مراده    
وإن أومأ من غري تصريح بلفظه حنو وال يكون إال خـريا جـاز ومل               ،  الربح فإن صرح بقدره حرم    

وللتصريح بالرد علـى    ،  يفسخ أتى به مع علمه من الكراهة لدفع توهم أن املراد بالكراهة التحرمي            
خبالف قول اآلمر اشترها بعشرة     : لقسم الثالث خمرجا له من اجلواز بقوله      من قال بالفسخ وأشار ل    

  .جل كشهر فال جيوز ملا فيه من سلف جر نفعاألأنا آخذها منك باثين عشر  ونقدا
ولزمت السلعة اآلمـر    : مث تارة يقول اآلمر يل وتارة ال يقول يل وإليهما أشار بقوله           

  .جلأل يل ويفسخ البيع باثين عشر بالعشرة إن قال يف الفرض املذكور اشترها
 منه ومن الربع خالف ويف الفسخ للبيع الثاين وهو أخذها           األقلوهل للمأمور جعل مثله أو      

فالقيمة للمأمور حالة يوم قبضها اآلمر أو ، تفوت بيد اآلمرباثين عشر إن مل يقل يل فريد عينها إال أن 
 الفسخ إن مل يقل يل وإمضاء العقدة الثانية مبجرد أو مبعىن الواو كما يف بعض النسخ أي ويف إمضائها

الشراء كان له  ن ضماا من املأمور ولو شاء اآلمر عدمأل لألجلالعقد ولزومه أي اآلمر االثنا عشر 
 مل تلزمه فقوله أو إمضائها أي إن أخذها اآلمر وليس للمأمور منعها منه لكونه كوكيـل                 ألا،  ذلك

  .اين وال جعل للمأمور على القولنياآلمر قوالن واملعتمد الث
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أنا آخذها منك باثين عشر نقدا       و وخبالف قول اآلمر للمأمور اشترها يل بعشرة نقدا       
فيمنع إن نقد املأمور العشرة بشرط عليه من اآلمر بأن قال اآلمر اشترها يل بعشرة وانقدها                

 يف نظري سلفه وتوليـه       حينئذ جعل له الدرمهني    ألنهعين وأنا أشتريها منك باثين عشر نقدا        
وهو يفيد أنه إذا حذف الشرط صح كالبيع والـسلف          ،  فهو سلف وإجارة بشرط   ،  الشراء

 وهو العشرة األولوإن شرط النقد كالنقد بشرط ولزمت السلعة اآلمر يف هذه أيضا بالثمن 
  .نقدا ويفسخ الثاين

أي يف هـذه  ، فيهما من جعل مثله أو الدرمهني       األقلإن وقع له أي للمأمور على اآلمر        و
جـل  ألاملسألة ويف أول قسمي اليت قبلها وهو قوله اشترها يل بعشرة نقدا وآخذها باثين عشر                

 أنه ال جعل لـه      واألصح واألظهروأما يف قسمها الثاين وهو إن مل يقل يل فال جعل له كما تقدم               
ور بغـريه أي بغـري      فيهما لئال يلزم تتميم الفاسد وهو ضعيف والراجح ما قدمه وجاز نقد املأم            

شرط بل وقع تطوعا وله الدرمهان كنقد اآلمر نفسه بأن دفع العشرة للمأمور وقال له اشترها يل                 
ما أجرة له وإن مل يقل يل بأن قـال          ألبالعشرة وآخذها باثين عشر نقدا فإنه جيوز له الدرمهان          

  .اشترها بعشرة نقدا وآخذها منك باثين عشر نقدا
 شرائه منه باثين عشر نقدا والكراهة وهو الراجح قوالن حملهما  ففي اجلواز أي جواز   

وأشـتريها   جلألأن نقد املأمور بشرط فإن تطوع جاز قطعا وخبالف اشترها يل باثين عشر              
،  يسلفه عشرة على أن يشتريها له باثين عشر        ألنهمنك بعشرة نقدا فممنوع للسلف بزيادة       
 يؤدي ألنهللمأمور و،  وال تعجل العشرةألجلهاعشر فتلزم اآلمر باملسمي احلالل وهو االثنا 

  .إىل السلف بزيادة
 ولو غاب عليها املأمور وال يفسد العقد ولـه          لآلمروإن عجلت أخذت أي ردت      

جعل مثله زاد على الدرمهني أو نقص وإن مل يقل يل يف الفرض املذكور فهذا ثاين القـسم                  
ال يرد البيع الثاين بالعشرة نقدا إذا فات بـل           املمنوعة فهل    األقسامالثالث وهو متام الستة     

 يؤديها لبائعه عنده وليس على اآلمر إال       لألجلميضي بالعشرة نقدا وعلى املأمور االثنا عشر        
العشرة اليت أمر ا أو يفسخ البيع الثاين مطلقا فات أو مل يفت لكن ترد إن كانت قائمـة                   

ان على الرد إن مل تفت واخلالف بينـهما إن          وإال فالقيمة يوم قبضها وحينئذ فالقوالن متفق      
  .مضاء بالثمن والثاين لزوم القيمةإلفاتت فأحدمها ا
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أنه ال فسخ مع الفوات على هذا القول ، إال أن يفوت أي البيع فالقيمة     : وظاهر قوله 
 أو استثناء من مقدر أي وترد بعينها إال اخل          اإلطالقوليس كذلك فهو إما إيضاح يغين عنه        

  .)1(قوالن
  بيع الصرف املمنوع

التأخري يف صرف    قد جاء يف املدونة يف ما خيص         )2(لتأخري يف صرف الفلوس   بالنسبة ل 
هذا األمـر غـري     أرأيت إن اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض          : الفلوس قلت 

، ال خري فيها نظرة بالذهب وال بـالورق : قال مالك يف الفلوس   و،  مالكمقبول وفاسد عند    
و أن الناس أجازوا بينهم اجللود حىت تكون هلا سكة وعني لكرهتها أن تبـاع بالـذهب                 ول

 قبـل   ومت االفتـراق  اشتريت خامت فضة أو خامت ذهب أو ترب ذهب بفلوس           ولو  ،  والورق
، ال جيوز فلس بفلـسني    :  ال جيوز ألن مالكا قال     هذا األمر  ؟عند املالكية تقابض أجيوز هذا    ال

عن يونس بن ، ابن وهبجاء عن  و، ب والفضة وال بالدنانري نظرةوال جتوز الفلوس بالذه
الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو ال يصلح يف        : يزيد عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن أنه قال        

الليث بـن   : عاجل بآجل وال عاجل بعاجل وال يصلح بعض ذلك ببعض إال هاء وهاء قال             
: لوس بالفلوس وبينهما فضل أو نظرة وقاال      عن حيىي بن سعيد وربيعة أما كرها الف       ،  سعد

عن يزيد بن أيب حبيب وعبيد اهللا بن        ،  إا صارت سكة مثل سكة الدنانري والدراهم الليث       
وشيوخنا كلهم أم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانري والدراهم إال يدا : أيب جعفر قاال

مها فلوسا فال تفارقه حىت تأخذه  إذا صرفت در  : قال حيىي بن سعيد   : بيد وقال حيىي بن أيوب    
 .)3(كله

                                           
)1 ( ���7>Jا���[�ح ا����&c 7%ي ا�<�آ��'ت��� %��+Pات  ا���$��b T��� ر�آk��+ا���%رد$� و&8'���[� ا���[�ح ا�

 ا7P'ء ا�J(�j ا�6�7&�5 )L�7, ا�<�'&, ا�.-<��      6<5�=�-5�6 ا�+.�X �7%ى ا�[�7 �.+% )-�7       
 ).3/88/89 (و��آ'ء

)2 (  �G�$        6���( #�&ود ا%�P ح��)2/5)  (                T�7&س و�ه+' &9-�%�P63�9 أو أ�'& jهkا�� T�7& ف�Wا��
     ����Cو T7>اع ا��Dأ T7+B �7� 4g%$ _�B))  63�9�'& jهkن ��#      ))ا��c ��gcا T�7>ج &�� ا���*$ 

  �����C 63��� و� j�7 ~���7 ذه����S�( %��Pن أ�آ�� �)��N'g))س�ه+' &9-��%��Pأ���'ر إ���, أن .))أو أ 
 ��L(%� )-�, أن &T�7 ا�9-��س &'��kهj      ~ا�9-�س JP '8+JP@ ا���% � JP@ ا��5ض C'ل ا��[�7    

 ��% أX-Y )-�, ذ��}   أو ا�639 �# &'ب ا��Wف أن �� ا�+%وC 6D'ل �# �Nف دراه@ &9-�س       
ق $�J�ن                  �Yل ا�'�C 2'�C نiال آ�n�� #�( اب��B اkق ا�.�6��7 وه�Y4 �� ا�Ncوا '��N
ق أN-� ا�.�6�7 وا�.+4 )-�87'            Yن ا�i& ب'Bi� {د�47 $%ل )-, ذ� � 6�7�P ن�J$زا و'A�

jBوا.( 
)3 ( 6Dا�+%و)8/305.( 
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عبد اهللا بن يوسف أخربنا مالك عن       ومما جاء يف بيع الصرف هذا احلديث يروى عن          
فدعاىن طلحة بن عبيد اهللا ، ابن شهاب عن مالك بن أوس أخربه أنه التمس صرفا مبائة دينار         

 مـن    يأتى خـازين   مث قال حىت  ،  فأخذ الذهب يقلبها ىف يده    ،  حىت اصطرف مىن  ،  فتراوضنا
صلى اهللا عليه قال رسول اهللا ، فقال واهللا ال تفارقه حىت تأخذ منه، وعمر يسمع ذلك، الغابة
الذَّهب ِبالذَّهِب ِربا ِإلَّا هاَء وهاَء والْبر ِبالْبر ِربا ِإلَّا هاَء وهاَء والشِعري ِبالشِعِري ِربا               «: و سلم 

هاَء واَءِإلَّا ههاَء وا ِإلَّا هِر ِربمِبالت رمالت1(»اَء و(.  
فنطرح اإلشكالية التالية هل يدخل يف هذا اال البيع بالشيكات هل ميكن أن نعترب              

هذا األمر نعرضه على السادة الكرام فيقولون جبوازه         و قبض الشيك قبض حلقيقة املال أم ال      
  .؟أم ال

  القمار ـ 1
هـو كـل لعـب بـني متنافـسني       ـ  سر حبسب التراث العريبأو املي ـ  القمار

ويوجد الكثري مـن أشـكال      . جيمع منهم ويوزع على الفائز منهم وحيرم اخلاسر        مال على
نوع جديـد مـن      اإلنترنت واللوتري وظهر مع بداية    اليانصيب القمار من أشهرها ألعاب   
  .روينالقمار وهو القمار اإللكت

  أنواع القمار
يستخدم مصطلح ألعاب املائدة لوصف ألعاب ، يف الكازينوهات: لعاب املائدة ـ أ 1

 أكثرواليت تلعب على املائدة وتدار بواسطة شخص أو          وبوكر،  الروليت،  البالك جاك  مثل
آلة ـا ذراع   السلوت حلظ أو يف حني أن ماكينة ا    ،  كمدير اللعبة أو املوزع يف لعبة البوكر      

 فيتحقق  األشكالحد  أ خمتلفة إذا تطابق     أشكاليتم حتريكه فتقوم بتحريك ثالث بكرات ا        
  .الفوز ال تستلزم سوى الالعب فقط

وقد  .نترنتألوتشمل السلوت والفيديو بوكر والقمار عرب ا      : أللعاب اإللكترونية ـ ا  2
ألنصاب يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر و امليسر و ا         ":  تعاىل اإلسالم امليسر بكل أشكاله لقول    حرم  

إمنا يريد الـشيطان أن يوقـع       ) 90(وز األزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون          

                                           
)1 (  �W��)*+ا� m7.Wا��� T�'��A)<��%ا    ا� �47 أ&��('+���95   �.+��% &��# إ���Aا�<*��'ري ا� :)8/129( ، 

X7�.b :دار         . د X]��6�5 د�'B آ-6�7 ا��[�$65 ـ ��� ����-(و q$%�.ذ ا�')ا�<�' أ� j$9, د=W�
 1987 ـ 1407ا�=<65 ا�6t�'t،  ا&# آ�7t، ا�7+'�6 ـ &�7وت
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بينكم العداوة و البغضاء يف اخلمر و امليسر و يصدكم عن ذكر اهللا و عن الصلواة فهل أنتم منتهون                   
بـن  ا عن اللعب بالنرد عن سـليمان        السالم   و عليه الصالة ولقد ى الرسول     .)1( )"91(

من لَِعب ِبالنردِشِري فَكَأَنما صبغَ يده ِفى «: قَالَ صلى اهللا عليه و سلم  النيببريدة عن أبيه أن
  .)2(»لَحِم ِخنِزيٍر ودِمِه

مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق  املسابقة  : وقد جاء يف شرح خمتصر خليل     
  .هل السباقإذا تقدم وبفتحها املال الذي يوضع بني أ

 وتعذيب احليوان لغـري  ، القمار بكسر القاف:قال القرايف املسابقة مستثناة من ثالث قواعد      
  . وحصول العوض واملعوض لشخص واحد انتهى قوله،مأكلة

وحصول العوض إخل أي يف بعض الصور وهي ما إذا كان اجلعل من غري املتسابقني               
ثواب ؛ ألن السبق له ثواب لتدريبه علـى         على أن يأخذه السابق كما يأيت واملعوض هو ال        

  .احلروب وإمنا استثنيت من هذه القواعد املمنوعة ملصلحة اجلهاد
أي املسابقة حال    ،وعقد املسابقة الزم مبجرد جبعل يف اخليل واإلبل وبينهما والسهم         

يل خرب  كما يأيت فقوله يف اخل  ، فال جتوز يف غريه إال جمانا      ،كوا باجلعل جائزة فيما ذكر فقط     
 فهو متعلق مبحذوف لكنه خاص أي جائزة فيما ذكر بدليل قوله فيما يأيت وجـاز                .املسابقة

  .فيما عداه جمانا
وقوله يف اخليل من اجلانبني كفرسني أو أفراس وقوله ويف اإلبل كذلك وقوله وبينهما    

لبغل يف  أي اخليل من جانب واإلبل من آخر وال يدخل الفيل يف ذي اخلف وال احلمار وال ا                
  .)3(ذي احلافر ؛ ألا ال يقاتل عليها واألظهر عند الشافعية اجلواز لدخوله يف اخلرب املذكور

   ورأي املالكية )املعامالت املالية اجلائزة(طرق عالج األزمة املالية 
 هـذا العـالج نـادى بـه         و امن  العالج وهو من املبادئ اليت نؤ     بعض  ميكن أن نقدم    و
وهم اآلن يعترفـون أن    ،  لواليات املتحدة األمريكية حيث خفضوا سعر الفائدة       القرار يف ا   أصحاب

فـإن مل  " تعـاىل اهللا قول ب نص عليه القرآن الكرمي وهذا ما ،  رفع سعر الفائدة ضار جدا باالقتصاد     
  "تفعلوا فاذنوا حبرب من اهللا و رسوله و إن تبتم فلكم رءوس أموالكم ال تظلمـون و ال تظلمـون                     
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وهي حمرمة واإلسالم عندما جعل القرض بغـري فائـدة   ،  لفائدة يف اإلسالم هي الربا    وا،  )1(
ال ميكـن   % 100والقرض يف اإلسالم مضمون بنـسبة       ،  حيميه أكثر مما حتميه اآلن الفائدة     

 .إطالقًا أن يضيع قرض على صاحبه

  استخدام الذهب والفضة على استقرار قيمة النقود يف النظام االقتصاديور  ـ د1
له الذهب والفضة على استقرار قيمة النقود يف النظام االقتصادي          إن دور استخدام    

النظام النقدي من أهم ركـائز النظـام        ألن  ،  أثر كبري يف استقرار النظام االقتصادي العاملي      
 عالقةألا ذات   كبريا   اهتمامامبسائل النقود   غريهم   و املالكية وقد اهتم فقهاء     ،االقتصادي
 ، والشركة واملـضاربة   ، والسلف ،الصرفو ، والبيوع ، والزكاة ،ة بارزة كالربا  مبسائل فقهي 

  .وغريها
املالكيـة   ولذلك فقد عرب     ،املدين و على حتقيق العدالة بني الدائن    فقهاؤنا  وقد حرص   

 وأا جيب أن تكون معيارا مـستقرا ال يزيـد وال            ، عن ضرورة ثبات قيمة النقود     وغريهم
  وهذا مت استنباطه من القرآن الكرمي      والوسائل اليت حتقق ذلك   من األدوات   وا   ووضع ،ينقص

 الذهبالرجوع إىل    هل ميكن    هو  السؤال املطروح    و ،السالم و سنة الرسول عليه الصالة   و
  ؟ العودة إىل نظام املعدننيحتول دون معوقات هل هناك  و؟)نظام املعدنني(الفضة و

حيدد ويثبت ليالئم استراتيجيات التنمية      كان سعر الصرف فيها       بعد االستقالل  اجلزائرويف  
ولكن اليوم أصبح سعر صـرف       ،تم إنشاء العملة الوطنية املتمثلة يف الدينار وحدد وزن الذهب         ف

  الدينار مرتبط بعملة واحدة أو سلة من العمالت
   ملعامالت املالية اجلائزة ـ ا2

  املــــــرا بــحة أوال ـ
  .بح وهو الزيادةمصدر ربح من الر: لغة:  ـ تعريفها1

  .بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم ؛ وهو جائز بإمجاع العلماء: اصطالحا
 أنه كان يـشتري   رضي اهللا عنه ورد عن عثمان بن عفان :  ـ مشروعية املراحبة 2

  .العري فيقول من يرحبين عقلها من يضع يف يدي دينارا
ب االسـتثمار يف    وهي باب مـن أبـوا     ،  املراحبة تسد حاجة الناس   : ـ حكمتها  3
  .ترفع احلرج عن الناس، اإلسالم

                                           
  279/ا�<��ة��رة ) 1(
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  بيع التـــــــقسيط ثانيا ـ
يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة يف ، بثمن مؤجل، عقد على مبيع حال:  ـ تعريفه 1

 .أوقات معلومة
 . إىل الربايجائز شرعا بشروط حىت ال يؤد:  ـ حكمه2
إذ اإلنسان قد ، عة ذلك هلمشرع بيع التقسيط حلاجة الناس إليه ومنف:  ـ حكمته 3

 . مثنها الكامل فيشتريها بأقساطك إىل اقتناء أشياء وال ميلجحيتا
 رجل ابتاع سلعة من رجل بعـشرة  يفقال مالك : وطأاملجاء يف :  ـ رأي املالكية 4

دنانري نقدا أو خبمسة عشر دينارا إىل أجل قد وجبت للمشترى بأحد الثمنني إنه ال ينبغـى                 
خر العشرة كانت مخسة عشر إىل أجل وإن نقد العشرة كان إمنا اشترى ـا               ذلك ألنه إن أ   
  . إىل أجلاليتاخلمسة عشر 

 رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إىل أجل قد     يفقال مالك   و
 صلى اهللا عليه و سـلم      إن ذلك مكروه ال ينبغى ألن رسول اهللا          :وجب عليه بأحد الثمنني   

»نهى عنب يعتيِف ِنيب يبيعةيفوهذا من بيعتني ، »ٍةع .  
 رجل قال لرجل أشترى منك هذه العجـوة مخـسة عـشر صـاعا أو                يفقال مالك   

الصيحاىن عشرة أصوع أو احلنطة احملمولة مخسة عشر صاعا أو الشامية عشرة أصوع بدينار              
ة أصوع صيحانيا    إحدامها إن ذلك مكروه ال حيل وذلك أنه قد أوجب له عشر            يلقد وجبت   

فهو يدعها ويأخذ مخسة عشر صاعا من العجوة أو جتب عليه مخسة عشر صاعا من احلنطـة                 
  .احملمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا أيضا مكروه ال حيل

 بيعة وهو أيضا مما ى عنه أن يبـاع مـن            يفوهو أيضا يشبه ما ى عنه من بيعتني         
  .)1(ن بواحدصنف واحد من الطعام اثنا

يف ،  وكبيعتني يف بيعة أي عقد واحـد      :  بقوله  هذا املعىن    وقد بني صاحب جواهر اإلكليل    
وحممله عند مالك على صـورتني أشـار         .»ٍةعي ب ِفي ِنيتعي ب نع صلى اهللا عليه و سلم    ى  هن«املوطأ  

وأنه ، مشتري أو للبائع بالشراءبشرط إلزام لل، املصنف إلحدامها بقوله يبيعها أي مالك السلعة املعينة
وحيصل به الغرر كبيعها بعشرة من الدراهم مثال نقدا أي حالة أو ، ليس له تركة على وجه يتردد فيه

                                           
)1(  {�'� iY��)4/348.(  
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ومفهوم بإلزام أنه لو كان باخليار يف األخذ والترك جاز لـه            ،  بـ أكثر منها كعشرين ألجل كشهر     
  .)1(ذلك

  )2()املــضاربة(الـــقــراض ثالثا ـ 
ـ 1 هو عقد شركة بني طرفني على أن يدفع : مبعىن القطع؛ اصطالحا: لغة:  تعريفه 

  .أحدمها ماال إىل اآلخر ليتاجر فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه

 صلى اهللا عنه و سلمالقراض جائز ومشروع عند املسلمني وقد ضارب النيب       : حكمه
  .)3( رضي اهللا عنهايف مال خدجية 

فقد ميلك إنسان مـا  ، شرع القراض لشدة حاجة الناس إليه: ة من تشريعه ـ احلكم 2
فـشرع  .  املال كاملال وال حيسن تنميته وقد يحسن إنسان ما فنون التجارة وتنمية املال وال ميل             

  .ليتحد اجلهد واملال) املضاربة(القراض 
  : دعوة

ع إىل دعوة جتديد    ويف األخري وليس آخرا أقدم ألساتذيت الكرام هذا الطلب املتواض         
الذي يعترب مرياث الرسول عليه      و الفقه املالكي ألن من مصادر اليت حيتوي عليها هذا الفقه         

الصالة والسالم ما يسمى املصاحل املرسلة اليت نعتربها امليزان اليت نزن ا كل النوازل اليت               
خري يكمـن يف    ويف األ ،  السنة املطهرة  و ال يوجد يف سندها دليل شرعي من القرآن الكرمي        

  .العودة إىل األخالق احلسنة فهي احلل لكل املعضالت
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رية يف خمتلـف جوانبـه الـسياسية        عرف الغرب اإلسالمي عرب تارخيه ضة حضا      
ومن  أمثلة ذلك توسع ثقافة ، واالجتماعية واالقتصادية أثرت يف منط حياته الدينية والفكرية

وما نقله الفقهاء يف كتب النوازل      ،  الوقف يف الغرب اإلسالمي لدى كل الفئات االجتماعية       
  .خلري دليل على هذا األمر

مسائل الوقـف   ،  هاء املالكية يف الغرب اإلسالمي    وإن من أهم املسائل اليت تناوهلا فق      
وقبل بيـان موقـف     .واليت هي مدار هذا البحث    ،  وحبث شروط الواقف خصوصا   ،  عموما

جيـدر  ؟ وهل جيوز التصرف فيه؟وما هي حدود ذلك  ؟الفقهاء يف مدى احترام شرط الواقف     
نـة  بالبحث أن حيدد مجلة من املصطلحات كمدخل للبحث كتعريف الوقـف وبيـان مكا    

  . الشروط عموما يف املنظومة الفقهية الشرعية
   تعريف احلبس يف اللغة واالصطالح أوال ـ

: نقول، الوقف يف أصل اللغة مصدر مشتق من وقف:  ـ تعريف الوقف يف اللغة 1
  . )1(وقفت الشيء إذا حبسته

  .)2())إعطاء منافع على سبيل التأبيد((هو :  ـ احلبس يف االصطالح الشرعي2
أمرت الشريعة باحترام العقود املشروعة وما تـضمنته  : حكم احترام شروط العقد ـثانيا  

  .من شروط مشروعة عمال بظواهر نصوص الكتاب والسنة
   .)3("يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود " : ـ فمن القرآن قوله تعاىل
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الل واإلخ،  والوقف عقد من العقود الشرعية يتضمن أركان وشروط جيب الوفاء ا          
  .ا إخالل مبعىن العقد ومقاصده يف الشريعة اإلسالمية

 الْمسِلمونَ«: صلى اهللا عليه و سلم النِبي قَال: ـ ومن السنة  حديث ابن عباس قال
دِعن وِطِهمر1(»ش(.  

والوقف املشروع يتضمن شروطا جيب     ،  أي عند شروطهم املتعلقة بالعقود املشروعة     
  . الوفاء يها

   تعريف الشرط يف اللغة واالصطالح ـثالثا 
 الـشيء  إلزام ويأيت مبعىن، هو العالمة: الشرط يف أصل اللغة:  ـ الشرط يف اللغة 1
 .)2(وحنوه البيع يف والتزامه
 نفي نفيه من يلزم ما هو الشرط((: عرف اإلمام الشرط بقوله:  ـ الشرط يف االصطالح 2

  .)3())السبب يف اخالد وال لوجوده سببا يكون ال وجه على ما أمر
ـ  أوجب الفقهاء وجوب احترام شرط الواقـف  : حكم التصرف يف شرط الواقف رابعا 

والـذي  ،  عمال بقاعدة احترام مضامني العقود املشروعة واليت يتفرع عنها الضابط الفقهي الكلي           
  .)4())إن جاز أو كره، شرط الواقف جيب إتباعه((مضمونه أن 

 تعتريه األحكام الشرعية اخلمسة من جهة الوجـوب         ومنه يتفرع عن هذا أن شرطه     
وقد يكون حمرما يف حالة إذ تضمن شـرطا         ،  إن عينه وكان مشروعا ومقدورا على تنفيذه      

  ...حمرما
ـ  جائز : يقسم الفقهاء شرط الواقف إىل قسمني: أنواع الشروط يف الوقف خامسا 

  .وغري جائز
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الـذي ال خيـالف     : وهو،  املباحواملندوب و ،  ويتضمن الواجب ،  فأما الشرط اجلائز  
فيحترم شـرطه وال    ،  الشريعة ومقاصدها يف اخللق كوقفه على املرضى أو الفقراء أو الذرية          

  .يتجاوزه
الـذي خيـالف    : وهو،  ويتضمن احملرم واملكروه  ،  وأما النوع الثاين فهو غري اجلائز     

  ... الشريعة ومقاصدها كالوقف على الكنائس مثال أو خممرة
ـ  جييز فقهاء املالكية التصرف يف شرط الواقـف  : جيوز خمالفة شرط الوقفهل  سادسا 

  : إن حتققت مجلة من األسباب أو الشروط أمجلها يف اآليت
، أن يشترط شرطا خمالفا ملقتضى الشريعة أو مقتضى مقاصـد الوقـف           : ـ الشرط األول  

أو معابـد    ،كأن يوقف على ما حيقق مفسدة شرعية كالوقف على نشر كتـب مـضللة             : ومثاله
وسيلة ملفسدة إبطـال الكليـات      ،   ألن يف القول بعدم جواز خمالفة هذه الشروط الفاسدة         .للكفار
  .ويف مقدمتها كلية الدين، اخلمس

يعترب فقهاء املالكية تعـذر حتقيـق       : أن يتعذر حتقيق شرط الواقف    : ـ الشرط الثاين  
ويعمل بقصده ال بلفظه    ،  فشرط الواقف سببا يبيح للناظر أن يتصرف مبا فيه مصلحة للوق          

وشرط يف حتبيسه أنه    ،  وسئل القابسي عمن حبس كتبا    ((: كماء نقله الربزيل يف مسائله قوله     
فإذا احتاج الطالب إىل كتابني أو تكون كتبا من أنواع   .ال يعطى الطالب إال كتابا بعد كتاب      

 شىت فهل يعطى كتابني معا أو ال يأخذ إال كتابا بعد كتاب؟
فال يدفع إليه إال كتابا ، وإن كان غري معروف،  كان الطالب مأمونا أمن من هذاإذا: فأجاب

  .خشية الوقوع يف ضياع أكثر من واحد، واحدا وإن كان من أنواع
  .وظاهر ما يف هذا السؤال أنه يراعى قصد احملبس ال لفظه...:قلت

روجها ومنه ما جرى به العرف يف بعض الكتب احملبسة على املدارس بشرط عدم خ             
ورمبا فعلوا  ،  وجرت العادة يف هذا الوقت خبروجها حبضرة املدرسني ورضاهم        ،  من املدرسة 

مما أشار إليه الشيخ مراعاة قصد احملبس ال  ـ  واهللا أعلم ـ  وهو، ذلك يف أنفسهم ولغريهم
  .لفظه

غريت بعض أماكنها مثل امليضات ، ومثله ما فعلته أنا يف مدرسة الشيخ اليت بالقنطرة        
دا بيتا ونقلتها إىل حمل البئر النقطاع الساقية اليت كانت تأتيها ورد العلوي احملبس على ورد

عقبه الذكور بيوتا لسكىن الطلبة بعد إعطاء علوي من احلبس يقوم مقامه يف املنفعة مبوجب               
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وكزيادة رواتب الطلبة ملا كثروا ا ويفضل شيء من خراجها حبيث لـو             ،  مذكور يف حمله  
  .)1())بس حاضرا الرتضاهكان احمل

وسئل الشيخ أبو عبد اهللا سيدي حممـد بـن          ((: ومثاله أيضا ما جاء يف املعيار قوله      
 يف األستاذ شـروطا ال      احملبس رمحه اهللا تعاىل   وشرط  ،  مرزوق عن أرض حمبسة على أستاذ     

  توجد اليوم يف أحد؟
شروط اليت يف   ولكن تورع عنها ألجل ال    ،  وهنا بعض الطلبة ممن حيسن أن يقرأ عليه       

فهل يأخذها األمثل فاألمثل أو يبقى كـذلك        ،  وطلب مين السؤال يف القضية    ،  أصل احلبس 
  ؟إىل أن يوجد من هو بتلك الصفات

  والغالب على ظين أال توجد اليوم يف أحد؟
  أو تبقى كذلك دون تعيني ألحد؟، فهل يا سيدي تعني ألعرف ما يف الوقت عندنا

وهذا أيضا تعـذر  ،  أا ال تكرى وال حترث إال بالشركة       ، عنه رضي اهللا ومن مجلة ما شرطه     
ألن الناس حيرثوا بزريعتهم وما ينوب للثلث يعطيـه الـذي           ،  من وجوه من عدم الزريعة وغريها     

  فهل جيوز هذا أم ال؟، ويأخذ زريعته، راسحيرث حىت للِد
حىت إىل معظم   وأما هو فما دخل إال على أن يعطيه         ،   ولو كان متطوعا به يف الظاهر     

  فبني لنا وجه احلكم يف هذه املسألة؟، الدراس ويأخذ زريعته
 وخياف على األرض إن بقيت دون من يتكلم عليها ممن ال تكون بيده تضيع لفساد               

  .الوقت ولعدم جريان أحكام الشريعة
 ال توجد أصال إال يف أيب عمر واإلمام محـزة ، رضي اهللا عنـه شرط واألوصاف اليت   

 كثرة الشروط يف احلبس كمـا يف كـرمي          رضي اهللا عنه  وهلذا كره العلماء    ،  عنهرضي اهللا   
  .والسالم التام خيص مقامكم سيدي ورمحة اهللا، علمكم

ومهما وجد من هو أمثل     ،  تصرف ألمثل من يوجد من أهل املكان املذكور       : فأجاب
، لـشرط يتلفت إىل ذلـك ا  والشركة على الوجه املذكور وإن شرطت مل        ،  منه صرفت عليه  
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وإال أكريت وصرفت غلتها ملن ذكر واهللا تعاىل أعلم         ،  ويبطل ويشارك فيها على الوجه الشرعي     
  .)1()) ولطف به مبنهمرزوق رمحه اهللاوكتب حممد بن 

جييز فقهاء املالكية تغيري شرط الواقـف       : أن تنقطع منافع الوقف   : الشرط الثالث ـ  
الـذي ال   ((إن احلبس   : ملستقبل قال الوزاين  إن انقطعت منافع الوقف بالكلية وال ترجى يف ا        

ال فيما فيه نفع ميكن     ،  وكخربة ال منفعة فيها   ،  كجنان ال تفي غلته خبدمته    ،  نفع فيه بالكلية  
وكدار ميكن كراؤها ؛فتكرى لإلصالح حسبما أشار إىل ذلـك          ،  كاحلوانيت،  أن يصلح به  

 تصلح لتكرى له مـع أن       وأخرج الساكن املوقوف عليه للسكىن إن مل      : يف املختصر بقوله  
  .)2())...العمل مل جير ببيع احلبس بفاس أصال؛وإمنا جرى باملعاوضة كما رأيت

أفىت بعض فقهاء املالكية جبواز تغيري      : أن يصرف يف مصلحة عامة    : الشرط الرابع ـ  
ومثاله ما نقله الوزاين    ،  شرط الواقف مؤقتا إن دعت الضرورة ملا فيه من حتقيق مصاحل لألمة           

تصحيح ما أفىت بـه  ((:  نوازله الصغرى عن الفقيه سيدي عبد الرمحن احلائك إذ سئل عن   يف
 .غريه من جواز إصالح أسوار البلد مما مجع من أحباس مكة

عمال مبا رواه ابن حبيب عن أصبغ عن        ،  إنه صحيح آت على ما به الفتوى      : فأجاب
فـال بـأس أن     ،   وجه اهللا تعاىل   وإن ما أريد به   ،  وبه قال ابن املاجشون وأسبغ    ،  ابن القاسم 

يصرف بعضه يف بعض كما أجاب به القوري املذكور ويف أجوبة الفاسي نـويف االسـتنابة                
  .)3())...للتلمساين ويف غريمها

ـ  إن النـاظر يف  : أثر تغيري شرط الواقف عند تعذر حتقيقه على تنمية الوقف سابعا 
ملوجهة للفقهاء للنظـر يف مـسائل       كتب النوازل للغرب اإلسالمي يالحظ كثرة األسئلة ا       

وهذا يدل على االهتمام الفردي واالجتماعي بالوقف وفهمهم للمصاحل اليت حيققها          ،  الوقف
أذكر علـى سـبيل   ، ومن آثار تغيري شرط الواقف عند تعذر حتقيق شرطه ،  يف حياة اجلميع  

  : التمثيل بعض النوازل املساعدة على معىن تنمية الوقف
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أفـىت فقهـاء املالكيـة    : واقف بتحويل غلة الوقف لوقف آخرأ ـ تغيري شرط ال 
مبشروعية تغيري شرط الواقف عند تعذر حتقيق شرط الواقف كأن تعطلت املصاحل املرجـوة              

، ومنه اتمـع ، بتحويل غلته أو ريعه إىل مرفق آخر يكون أكثر نفعا للموقوف عليهم         ،  منه
، من حبس غلة يف مصاحل حصن املـسلمني       : الشعيب: ومثاله ما جاء يف مسائل الربزيل قال      

 .فتغلب العدو عليه تصرف هذه الغلة يف حصن غريه على مثل تلك الوجوه
 . )1())ورأيت هذا، ومثله إذا خرب وأيس من عمارته مثل ما تقدم يف أنقاضه: قلت

أجاز الفقهاء تغيري بعض رسوم الوقف : ب ـ تغيري شرط الواقف باستبدال مصاحله 
ى إن وجدت أسباب ذلك وحتقيقا ملصلحة الوقف مـن جهـة اسـتمراره              من حالة ألخر  

ومثاله ما نقله الونشريسي يف معياره يف مسألة استبدال مراحيض تعطلت           ،  واستمرار منافعه 
للونشريسي رمحه لوقف بريعها كما جاء يف املعيار اعن تأدية وظيفتها  إىل حمالت جتارية ينتفع 

 عن ميضاة بنيـت حـول       العبدوسي رمحه اهللا   سيدي موسى    أبو عمران : وسئل((:  تعاىل اهللا
ومل يزل اإلمهال يكثر فيها حىت ترك الوضوء به لضيقه وكثرة ظلمته؛وصار            ،  املسجد اجلامع 

، فينجس بذلك املاء اجلاري فيه لباب احلفـاة يف غالـب األمـر            ،  مجلة الناس يتغوطون فيه   
ي رائحته من جيلـس يف صـحنه        وتؤذ،  وتتطرق النجاسة إىل املسجد اجلامع بسبب ذلك      

، وآل أمره إىل أن أغلق على أربع قطعـات منـه          ،  أو يف أيام احلر   ،  ليصلي فيه يوم اجلمعة   
وبقيت القطعة اخلامسة املتصلة بباب احلفاة املذكور فصار بذلك دثروا يف أربع القطعـات              

،  ما قصد فيه   وتعذر عودها إىل ما أسس عليه املوضع املذكور ومل ميكن ردها إىل           ،  املذكورة
من الضيق والظلمة وعدم    ،  ورفع الضرورة الداعية إىل الوضوء فيه     ،  لعدم احتياج الناس إليه   

فهل يسوغ تغيريه حوانيت تلحق بأحباس املسجد اجلامع املذكور مـع           .الوثوق بطهارة املاء  
ويصري هذا من باب صرف نوع من اجلنس إىل نوع منـه؟ أم ال يـسوغ                ،  احتياجه لذلك 

  . لنا مأجورا إن شاء اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللاذلك؟بينه
اجلواب أن  ،  ووفقنا وإياكم ملا حيبه ويرضى    ،  أكرمكم اهللا بالتقوى  ،  احلمد هللا : فأجاب

وإزاحـة  ،  بنيان احلوانيت يف املوضع الذي ذكرمت جائز؛بل هو من قبيل املندوب املستحب           
  :  تغيري احلبس على ثالثة أوجهووجه ذلك أن، الضرر والننت من املوضع املذكور واجب
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  .ـ واجب
  .ـ وممنوع

  .ـ وخمتلف فيه
فتغيري حاله إىل حالة أخرى      فإذا كان جيوز بيعه لضرر؛     ما يف بقائه ضرر؛   : فالواجب

  .مع بقائه حبسا أوىل
  .فهذا ال جيوز بيعه باتفاق، ما يف بقائه منفعة وال ضرر يف بقائه: الوجه الثاين

فهذا خمتلف يف   ،   فيه منفعة يف احلال وترجى منفعته يف املآل        ما ليس : والقسم الثالث 
فإذا عدم  ،  وقصد احملبس االنتفاع به   ،  فمن العلماء من أجاز بيعه نظرا إىل قصد احملبس        ،  بيعه

ومن العلماء من منـع بيعـه حمافظـة أال يغـري            ،  االنتفاع به بيع وعوض به ما فيه منتفع       
  .)1())احلبس

  ، تكم هذه ففيها وجوه جتوز بناء احلوانيتوأما مسأل... ((: مث قال
  .ما يف بقائها من الضرر بننت يضر بأهل املسجد: أحدها

  .ما خياف من النجاسة ببقائه وتلطيخ املسجد: والوجه الثاين
ال ستغىن عنه ، لو سلم من هذه بقاؤه بغري منفعة يف احلال وال يف املآل         : الوجه الثالث 
  .بامليضاة املتصلة به
  .افتقار املسجد إىل ما ينتفع به: لرابعالوجه ا

ما يرجى من غلة احلوانيت وتكثري فوائد املسجد لو مل يكن حمتاجا فيـتعني              : الوجه اخلامس 
كما يف العقد الذي وقفـت      ،  بناء احلوانيت كما ذكرمت ويكون برأي القاضي وثبوت الضرر عنده         

  .)2())واهللا ويل التوفيق بفضله، عليه بظهره
عن دار ((:  عاىل  أنه سئلسي رمحه اهللا ما جاء عن الشيخ عبد اهللا  العبدوومثاله أيضا

، واألخرى تعطلت من عدم املـاء     ،  وهي خدامة اليوم  ،  وضوء قدمية وأخرى حدثت جديدة    
  فهل جيوز ذلك أم ال؟، وأراد الناظر أن يعمل ا فندقا ينتفع ا املسجد اجلامع نفعا بينا
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فإن بطلت منفعتها وتعذر إصالحها ومل ترج عودا        ،  ءأما مسألة دار الوضو   : فأجاب
  .)1())...يف املستقبل؛ جاز أن تتخذ فندقا ملا ذكره وإال فال
أجاز فقهاء املالكية يف الغرب اإلسالمي : ج ـ صرف ريع األحباس بعضها يف بعض 

ومثاله ما نقـل عـن      ،  أن تصرف ريع الوقف من وقف آلخر إن زادت عن حاجة الوقف           
، مسجد عليه أصول زيتون حمبسة تؤخذ غلتها يف كل يوم عام((بن لب أنه سئل عن     الشيخ ا 

، ويبقى منه فضل يف كل عام     ،  ويصرف منها يف  استصباح املسجد ما حيتاج إليه بطول العام          
، وأئمة سائر املواضع ينتفعون بذلك الفضل يف استصباح مساجدهم ومنافعهم اخلاصة ـم            

وينتفع به لنفسه أو مبوضـع      ،  الفضل لإلمام باملسجد املذكور   فهل جيوز ذلك هلم أو يكون       
  غري ذلك؟

جيوز للناظر يف أصول الزيتون احملبسة املذكورة أن يصرف ما يفضل عـن             : فأجاب
وإن صرف خلدمـة املـسجد      ،  زيتها يف مصاحل املسجد ومنافعه ببيعه وصرف مثنه يف ذلك         

  .ا حيتاج املسجد إليهفحسن لإلمام واملؤذن وشبههما مم، ألجل خدمتهم له
فقـد  ، وأما صرف الفاضل ملساجد أخرى أو ألئمتها وخدمتها ففيها اختالف يف املذهب   

: ويف نوازل ابن سهل   ،  كان فقهاء قرطبة وقضاا يبيحون صرف فوائد األحباس بعضها يف بعض          
  .)2())ما هو هللا ال بأس أن ينتفع به فيما هو هللا

: سئل عن مسائل منـها    ((: الل نص يف نوازله قوله    ونقل الوزاين يف نوازله أن ابن ه      
  ؟صرف ما ملسجد يف مصلحة آخر إن احتاج إليها أو مل حيتج
  وهل جيوز ذلك أم ال؟، وصرف ما كان حبسا على املؤذنني لألئمة أو عكسه

فإن خرب املـسجد وال ترجـى   ، أما صرف ما ملسجد إىل مسجد آخر، احلمد هللا : جوابه
فـإذا  ،  إنه جيوز نقل أحباسه إىل املسجد العامر لكن ليس على وجه التأبيـد            عمارته وال حياته ؛ ف    
  . )3())...رجعت أحباسه إليه، عادت العمارة إليه
   اخلامتة
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إن الناظر يف كتب النوازل يقف على احلركة االجتماعية يف خمتلف نواحي احلياة الدينيـة               
 باقتصاديات القطاع اخلـريي ممـثال يف        ومن ذلك االهتمام  ...واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  

وإن ،  الوقف وما يقوم به من خدمات اجتماعية خمتلفة حتفظ له استقراره وهويته العربية واإلسالمية             
يف اهتمام فقهاء املالكية بعرض نوازل الوقف وختصيص أجزاء من مؤلفام للكالم عنها ؛يدل على               

سة وللوعي السائد لدى أفراد األمـة وشـعورها         مدى االهتمام االجتماعي والسياسي هلذه املؤس     
كما ميكننا ومن   ،  وتفعيل دورها يف الداخل واخلارج    ،  ومعرفتها بدورها يف احملافظة على استمرارها     

خالل ما عرضناها من فتاوى من جمموعة كتب النوازل أن الفقهاء وإن أمـروا بـاحترام شـرط                
الت يكون فيها احملافظة على شـرطه خيـالف         الواقف ديانة وقضاء غري أم استثنوا من ذلك حا        

  .واهللا أعلم بالصواب ...مقاصد الشريعة ومقتضى الوقف ومقاصده اخلادمة للكليات اخلمس
  فهرس املصادر واملراجع
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   توطئة
إذ إن ، جلية هي مظاهر احلياة االقتصادية للغرب اإلسالمي يف كتاب املعيار املعرب

وهي مرآة عاكسة  ،نوازله الفقهية املرصودة يف ذلكم احلني تعكس بصورة واضحة مالحمها
  .صادقة لنمط احلياة االقتصادية وركائزها

  : وإن من مظاهر احلياة االقتصادية اليت مت رصدها يف هاته املوسوعة هي
إذ مت تبيني نظام السقي ، ـ النوازل اخلاصة باال الزراعي بدءاً من الري والسقي

وقد أفردها ،  القائمة بسببهاوتظهر هذه النوازل يف الرتاعات، املعمول به يف تلكم الفترة
 .)1(اإلمام جبزء خاص

وهي نوازل متناثرة ، وأقسام املمتلكات العقارية، ـ النوازل اخلاصة بأنواع األرضني
 .بني طيات الكتاب

 .ـ نوازل خاصة مبنح األراضي الستثمارها وإمنائها وهي املسماة نوازل اإلقطاع
ما وأخرى متعلقة بالثروة احليوانية ـ وهناك نوازل متعلقة بالنشاط التجاري عمو

 .وغريها

وخباصة اليت متس جوانب ، هذا؛ وإن املتتبع للنوازل الفقهية الواردة يف كتاب املعيار
فكانت فتاواهم ، االستثمار الفالحي جيد أن صاحب املعيار إمنا نقل لنا واقعاً معيشا أيامه

وكانت أيضا مبثابة جتديد ، دراك اوحلوهلم لتلك املعضالت أو املستجدات تنم عن وعي وإ
  .يف الفتوى وحتيني هلا

سأركز ناظري على النوازل الفقهية اخلاصة باستثمار األراضي الفالحية ، وعليه
  .وهو املسمى قدميا نظام إقطاع األراضي الفالحية، وإحيائها

                                           
)1 ( ,7.$ #& %+Pا�5<'س أ �أ&�L$�]D�ا�+��ب )# �('وى )-+'ء: ا� T�'Aا�+75'ر ا�+�5ب وا� 

م، �AP %+.�1981، دار ا���ب ا����، &�7وت، : إ��$�67 واDc%�_ وا�+��ب، إ��اف
 .08، ج)دون ذآ� ا�=<65(
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ات فإين أعرج على أنواع األراضي أو أنواع امللكي، وقبل التطرق إىل هذه النوازل
وإىل مدى ، مث أتطرق لنظام منح األراضي أو إقطاعها املنتشر آنذاك، العقارية يف تلكم الفترة

  .باالستناد إىل كتاب املعيار املعرب لإلمام اجلزائري الونشريسي، اإلفادة منها يف عصرنا هذا
  أنواع األمالك العقارية أوال ـ

وهي ، أنواع األراضي عموماًأو ، توضح نوازل الونشريسي أنواع األمالك العقارية
  : مقسمة إىل
، التصرف(وهي اليت تكون ملكيتها جبميع عناصرها :  ـ األمالك اخلاصة1
، لشخص معني أو عدة أشخاص سواء كانوا طبيعيني أو اعتباريني) االستغالل، االستعمال

اصة بالبيع وهذا مت اإلشارة إليه يف النوازل اخل، مبعىن أا تؤدي وظيفة ذات طبيعة متليكية
 .)1(كمسائل نزع امللكية من أجل املنفعة العامة، واملعاوضات وغريها

إذ هي معدة لالستعمال العام أو ، وهذا النوع ال خيلو منه عصر:  ـ األمالك العامة2
، كأراضي املراعي وأراضي القبائل، ال يستأثر ا أحد من دون آخر، مباشرةللجمهور 

 .حيثيات النوازلومسائلها متناثرة بني 

أمالك حبسها مالكها مبحض إرادته ليجعل التمتع ا هي :  ـ األمالك الوقفية3
 .)2(وقد أفرد هلا الونشريسي جزءاً خاصا ا، شخص طبيعي أو معنوينتفع ا يدائما 

سواء كانت أمالكا وطنية خاصة ، أي األمالك التابعة للدولة:  ـ األمالك الوطنية4
حتوزها الدولة يف شكل ملكية موعة األمالك واحلقوق املنقولة العقارية اليت هي جمو، أم عامة

ممارستها حلق أو األمالك اليت تكتسبها الدولة أثناء ، )3(األمالك الشاغرةك، عمومية أو خاصة
أثناء القيام بوظائفها كرتع امللكية من أجل أو ، األمالك اليت ليس هلا وارثكو، السيادة كالتأميم

 .)4(عة العامةاملنف

                                           
)1 (�L$�]D�ا�+75'ر ا�+�5ب: ا� ،)X&'� TB��(5، وج103، 32، ص04، وج224، ص01، ج . 
)2 (�L$�]D�ج: ا� ،�L9D TB�+07ا�. 
)3(� {�'� '8� #J$ @� �)ك ا�['~�ة ه� ا��cو�@  ا ���b �5وف أو #J$8' وارث� Nأ  �Dأو أ

8�( ,-*b'    .  
)4 (�L$�]D�ا�+75'ر ا�+�5ب: ا� ،)X&'� TB��(257، ص06، وج244، ص01، ج. 
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أضف إىل كل هاته األمالك مع تنوعها فقد ذكر الونشريسي أنواعا أخرى لألراضي 
  : كانت منتشرة حينها وهي

ميزا أا بور ، وهي من مكونات األمالك التابعة للدولة:  ـ األراضي املوات1
   . )1(وترتع باإلمهال، فتملك به، مينحها احلاكم أو املسؤول من أجل استصالحها

، وقد وردت عدة نوازل بشأا، وهي األراضي التابعة للدولة:  ـ أرض املخزن2
وجعل نفاذ التصرفات الواردة عليها ، كالنوازل املتعلقة بالبناء على هذا النوع من األراضي

 . )3(وكان املفيت الشيخ أو احلسن الصغير، )2(موقوفة على إقرار املسؤول

ليت كانت تقطع بعض سالطني وأمراء الدول ممن وهي األرض ا:  ـ أرض الظهري3
مبعىن للمقطع ، وكانت متنح على أساس االنتفاع ال الرقبة أو التمليك، يؤدون خدمات هلا

 .عنصرا االستعمال واالستغالل من دون التصرف

مبعىن أن األرض ، الضريبة ـ قدميا ـ مصطلح الوظيف يعين:  ـ األرض املوظفة4
والنازلة اليت ، م أو ضرائب من قبل احلاكم تدعى األرض املوظفةاليت فرضت عليها رسو

ينقلها صاحب املعيار تتحدث عن انتقال الضرائب من البائع إىل املشتري أو من السلف إىل 
: )4(حيث تكون بعد إبرام التصرف القانوين وليس قبله حيث جاء يف النازلة، اخللف اخلاص

 . ها وظيفوسئل الشعيب عمن ابتاع أرضاً وعلي((

 . وال قبل ذلك، ال جيب على املبتاع إال من يوم الشراء خاصة فما بعده: فأجاب

وإن هلذا أصال عاما يف القانون املدين اجلزائري يف مسألة انتقال آثار العقد من 
حيث يكون انتقاهلا شريطة أن يكون هذا تاريخ التصرف سابقا ، السلف إىل اخللف اخلاص

  . )5()) اخللفعلى انتقال الشيء إىل

                                           
)1 (�L$�]D�ا�+75'ر ا�+�5ب، : ا�)X&'� TB��(117، ص05، ج. 
)2 (�L$�]D�ج: ا� ،�L9D TB�+205، ص06، وج44، ص05ا�. 
�.X، أ&� ا�.L#، و$�5ف &'��7�xW ا�Eرو$-�، ا��7�9 ا�+'��J ه� )-� &# �.+% &# )<% ا) 3(

 ،�b'7P 87@ ا�9(7' أ$'م-( دارت #$kب ا�'=Ccا %P4، أW.+ا�)هـ719/هـ 600 ( �b'9�n� #�
 .أ&' ا�.L# �� ا�+��ب آ'&# 7b+67 �� ا�+[�ق: ا�j$k8b ,-( %77�) ا�+%و6D وآ'ن $�'ل إن

)4 (�L$�]D�ا�+75'ر ا�+�5ب، : ا�)B��X&'� T(102، ص06، ج. 
  .�# ا��'D�ن ا�+%�D ا�EAا�2ي) 109(ا�+'دة ) 5(



 ـ521ـ ـ 

مصطلح األرض القانونية ذكره صاحب املعيار يف ثالثة :  ـ األرض القانونية5
لكن ويف إحدى النوازل اليت ذكرها تعقب هذه النازلة ، إال أنه مل أجد له معىن معينا، مواضع

 .)1(وهذا يف موضعني، مبسألة ختص أراضي املغرب وعن كيفية افتتاحها؛ صلحا أم عنوة؟

جيعل االحتمال وارداً على األرض اليت هي بيد احلائز عليها أو واضع اليد إن هذا 
تقع عليها مجيع أنواع ، فسميت أرض القانون، عليها ومل تعلم الطريقة اليت صارت ا إليه

أو أا ، )2(أي أا متلك وتباع وتورث، التصرفات القانونية سواء كانت إدارة أو تصرف
م أو املسؤول لبعض الشخصيات نظري خدمام للدولة وهي مبثابة األرض اليت يقطعها احلاك

وامليزة بني هذا من النوع من األراضي وأرض الظهري أن األوىل متلك ، )3(رواتب هلم
  . )4(خبالف الثانية، وتورث وتباع
  أشكال منح األراضي ثانيا ـ

أو حبسب التصرفات  ،وحبسب منط امللكية، أو أنواع األراضي، من أنواع األمالك العقارية
يتحدد نوع أو شكل منح األراضي أو إقطاعها يف الغرب ، أو حبسب األهداف املتوخاة، املثقلة هلا
  : هاته األنواع تتمثل يف، اإلسالمي

قد اليت ة يالشخصيات السياسأو ، كبار رجال البالط واحلكومةـ منح األراضي ل
وهذا هو الذي يعكس نوع ، )5(احلكمأو تكون غري مشاركة يف ، تكون أجنبية عن الدولة

 )6(والطسوجوالذي متثل يف إقطاع الكور ،  أو ذا األبعاد السياسيةاإلقطاع السياسي

                                           
)1 (�L$�]D�ا�+75'ر ا�+�5ب: ا� ،)X&'� TB��(73، ص09 وج133، ص06، ج. 
إن هkا ا�+� ,�5� J� mN'ن ردًا �9.+' )-, ا�P(+'�ت ا�(� $�رده' �# آ(P j�ل أز�6 ) 2(

67، و&*'6N إ�, آ797'ت ا�m)9 ا���� ا��5'ر �� ا�EAا�2 وأن ��ده' إ�, أ�<'ب b'ر$*
'N�Wg Rو�c'، و�-+��ب ا��رض ا�+��ب )+c. 

)# إC='ع اcراA� �� �S'�ت ~�7 ا�Eرا)6 �(��� ا�C='ع ا�%و�6 ا�+�N'5ة إن )Eوف ) 3(
 �� 6N'*&ت إ��7 �(9'دي ا����، وiA)�8 ا�� ،X&'Lا� �� ��cف �' آ'ن )-�7 اg ،��'+ا�

 .�+�m وا��(7'زات و�' أ�<88' �# ذ�}�A'ل ا��واjb وا
B�اjD �# ا�.7'ة ا�B(+')67 وا�C(W'د$6 وا�%$�67 وا�5-+67 �� : آ+'ل ا�7L% أ&� �W=9,.د) 4(

ل D�ازل و�('وى ا�+75'ر ا�+�5ب �-��L$�]D، ��آE ا���J%ر6$ g #� ��ا�+��ب ا��
 �W� ،ب')J-�199663م ص. 

)5 (�L$�]D�ا�+75'ر ا�+�5ب: ا�،) X&'� TB��(43، ص05، ج).'�5'ه� ��( 
ا�J�ر ه� ا���ى، وا�=L�ج X-=b )-, ا���ا�P أو ا�3�ا�P، وX-=b أD ,-( '3$�ع �# ) 6(

47$'J+وزان أو ا�cا. 
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وكانت عبارة على منح حق االنتفاع ومن ، آخذا معىن التولية ومجع الضرائب، والقرى
ح لفائدة وميكن اعتباره من قبيل املن، )1(دون التصرف وقد مسي نظام القبالة فيما بعد

 .األشخاص االعتبارية

فإن القصد من ورائه هو ، ومهما يكن من أمر فإن اإلقطاع وإن كان متعلقا مبثل هذا
فإن اإلقطاع املمنوح ، وكذلك الشأن بالنسبة لألرياف، مجع الضرائب املوظفة على السكان

ئع ترخص ألنه وبواسطة هذه القطا، للبدو يكتسي يف أغلب األحيان صبغة جباية الضرائب
  .ها لفائدمتالدولة لإلقطاعيني استخالص الضرائب وجبي

هذه اإلقطاعات هو اخلدمات العسكرية؛ إذ هؤالء املقطعون هلم من ملثل الدافع وإن 
  .ااألتباع ما حتتاج إليهم الدولة يف اجلانب العسكري يف الذود عن بيضته

إلقطاع االجتماعي والذي وهذا اإلقطاع يدخل يف عامل ا، الفقراء واملعوزينـ منح 
من أهدافه التكفل بالعجزة والفقراء واملساكني غري القادرين على كسب القوت ولقم 

وهو على نوعني إقطاع األرض العامرة أو ، وميكن اعتباره من اإلقطاع الفالحي، العيش
 .)2(الستثمارها أو إحيائها، الغامرة سواء متليكاً أو استغالالً

والغريب هو أن األراضي اليت قطعت ، بدأ يتضاءل يوما بعد يومغري أن هذا النظام 
آلت بعد ذلك إىل أراض ذات ، لبعض األشخاص قصد إحيائها وإعمارها استغالال فقط

  .ملكية خاصة تابعة للمقطَعني
هذا؛ وينقل إلينا صاحب املعيار اعتراض بعض الفقهاء على من منح أرضا من أجل 

بسبب ، عاً ال متليكاً فقام بالتصرف فيها تصرفات ناقلة للملكيةاستثمارها امتاعاً أو انتفا
  . )3(الرقابيةغياب السلطات 
يسهمون يف نشر تعاليم كانوا الذين وشيوخ الزوايا وذويهم علماء الدين ـ منح 

فيعترب هذا اإلقطاع مبثابة رواتب يتقاضاها هؤالء العلماء؛ ، الدين اإلسالمي ومبادئه للناشئة
، وهو من اإلقطاع الفالحي، ومثل هذا قد رأيناه يف إقطاع اجلند، م دخل سواهإذ ليس هل

                                           
، و�'42 ا�+-67J و)C(8' &'�5%ا�6 ا�W)C'د$6 �� ا�[�$65 ا���N :67<.� ا�m�'W/ د) 1(

� ا����، ��[�رات وزارة ا�[nون ا�%$�67، ا�('��S'.� J9-� Tات و��'C['ت ا�+-(�,
 .1002، ص3م، �1975K $��7� 20 ـ 10/هـ 1395 رjB 10 ـ L+-b :01'ن، �#

)2 (�L$�]D�ا�+75'ر ا�+�5ب: ا� ،)X&'� TB��(117، ص98، ص05، ج. 
)3(�L$�]D�ا�+75'ر، :  ا�)X&'� TB��(246، ص6، ج.  
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أو للزوايا أو ذويهم فقد كان املراد منه التربك ؤالء املشايخ أو ، أما بالنسبة لشيوخ الزوايا
وحكم ، وال يستثىن من هذا املنح إال الفاسق ما دام فاسقا، من أجل القيام بشؤون الزاوية

  .)1(وكل هاته املنح كانت انتفاعا ال متليكاً ،معلق بعلته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )حكم ما يعطيه امللوك للزوايا وأبناء الصاحلني(

من فقهاء تلمسان عن مسألة تظهر ، وسئل سيدي أبو علي منصور بن علي الزواوي
  .من جوابه

إن كان األمر على ما ذكر فاألظهر نظرا وقياسا أن كلّ ما حرر ألجل : فأجاب
أو حملاشاة ذريته من الوظائف ، ربك بزاوية الشيخ وبقصد عمارا أو القيام بقاصدهاالت

يكون كاملال املفقود فيقتسمونه على املفاضلة يف الدين والقيام ، املخزنية واملغارم السلطانية
ألن مقصود السالطني عرفا وعادة ، بأحوال الزاوية املذكورة قسمة انتفاع ال قسمة متليك

                                           
)1 (�L$�]D�ج: ا� ،�L9D TB�+171، ص06ا�. 
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فال خيرج عن ذلك التحرير إال الفاسق ، تحريِر التربك بذلك الشيخ وبذريته ومبقامهبذلك ال
فيشمله ما مشلهم من احملاشاة واحلرية مما يقصده ، فإذا تاب رجع إليه نصيبه، املعلن بفسقه

فال تصح يف ذلك حيازة لتجدد ، امللوك عادة من التحرير ألوالد املرابطني والصاحلني
، وليقدموا رجال فاضال منهم يتوىل القسمة بينهم كما قلنا، قوط حق امليتنيوس، املستحقني

  واهللا أعلم، وهلا نظائر يطول ذكرها من األمهات. ال حترم املرأة الصاحلة منهم
إن الفائدة املرجوة من ذكر أنواع هذه األمالك أو هاته األراضي هو أن االستثمار 

ضي اليت متنحها الدولة لطالب االستثمار واإلمناء الفالحي كمصطلح قانوين يطلق على األرا
  .واإلحياء للمستصلحني

، وعليه؛ ومن خالل ما سبق سأذكر التعريف باالستثمار الزراعي والنوازل اخلاصة به
  .أو املتعلقة باستصالح األراضي املوات، سواء املتعلقة باستثمار األراضي الفالحية

   الفقهاءتعريف استثمار األراضي عند  ثالثا ـ
 جزءاًأو منح الدولة تسويغ إن استثمار األراضي أو باألصح منحها الستثمارها هو 

متليكا أو ، أو بغريهعوض ب، أهال لذلكتراه غري مملوكة ألحد ملن عامرة أو غامرة من أرض 
  ..استغالال

واملستثمرة الفالحية اصطالح اقتصادي يعين وحدة ترابية مسرية ومستغلة طيلة مدة 
مبعىن ، وتنظم وسائل اإلنتاج املعدة خلدمة اإلنتاج الفالحي، قبل شخص أو عدة أشخاصمن 

  . )1(أا أرض ذات مساحة معينة حتتاج ملن يستثمرها أو حيييها
خبالف األراضي البور واملوات ، إن مصطلح االستثمار إمنا يرد على األراضي العامرة

  .  أن االستصالح نوع من االستثمارمع، فإمنا يرد عليها فعل االستصالح واإلحياء
   النوازل اخلاصة باالستصالح الزراعي رابعا ـ

                                           
سياسة إقطاع األرضين الفالحية في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في الجزائر، : شوقي نذير )1(

 .191م، ص2005، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر، )رسالة ماجستير(
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، ذكر صاحب املعيار نازلةً واحدةً خبصوص استصالح األراضي أو إحياء املوات
وإن األرض املوات أو األرض الواجب استصالحها أو اليت يقع ، كانت بقرب العمران

  .)1())ألرض اليت ال مالك هلا وال منتفع اا((: عليها فعل اإلحياء واالستصالح هي

بقرب ( أن رجال وجد أرضا مبقربة من العباد )2(إن موضوع هاته النازلة هو
أحياها وغرسها ملدة تزيد عن ، وكان قد مضى عليها سنون ال يعلم هلا ملك) العمران

ا جاء بعض ورثة بعده، )بيع(مث تصرف فيها تصرفاً قانونياً ناقال للملكية ، اخلمسني عاماً
وبعد مدة قام بعض الورثة مطالبا حقه يف ذلك املوضع ، املشتري وباع جزءاً منها ملشتر ثاٍن

وقد كان اجلواب أن املفيت أصل املسألة وفصل يف أحكام إقطاع املوات ، موضوع البيع
اده أن مث فرع املسألة على األقوال الواردة فيها كي يصل إىل حكم مف، وخباصة إذنَ اإلمام

وكل إقطاع إحياء ، باعتبار القول إنه كان بغري إذن من اإلمام، اإلقطاع نافذ وامللك جار
أو إن وقع فيتقرر مراعاة ، بغري إذن اإلمام أو احلاكم غري نافذ أو ال يتم إال إن أقره احلاكم

 بعدم أما إذا فرع مسألته على حنو القول، )3(وذا فامللكية تنصرف إىل الورثة، للخالف
باطلة ) البيع(فتكون كل التصرفات القانونية ، نفاذ اإلقطاع بغري إذن احلاكم ومل يقر بذلك
ووجب رد كل األطراف إىل احلالة اليت كانوا ، بطالنا مطلقا لكونه مت على شيء ال ميلكه

                                           
 .116، ص05، ج)مرجع سابق(المعيار، : الونشريسي )1(
د  سعيقيقالذخيرة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، تح: القرافي) 2(

 .147، ص6م، ج1994، 1أعراب، ط
هاته هي املسألة موضوع الدراسة، وفيها إشارة مهمة إىل سقوط الدعوى ) 3(

بالتقادم فإذا كان هناك اون يف املطالبة باحلقوق تسقط مقالته أي ال تسمع، 
وهاته املدة ختضع حلكمي الوقف واالنقطاع كما نبه إىل ذلك يف املسألة يف قوله 

 ...). عذر مستمرإن كان له (
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وخباصة ملا زال ملك املشتري األول ، )1(أي تطبيق البطالن بأثر رجعي، عليها قبل التعاقد
  ).بذهاب عمارته بالزبر(عدم العمل وهذا يف قوله ب

إن املعلوم لدى السادة املالكية أم وكقاعدة عامة يشترطون إذن احلاكم أو 
 حيث جاء يف البياناحلاكم أو ممن فوضه ، املسؤول يف استصالح األرض املوات

املكلف  ـ عاملليس لل((: والتحصيل من كتاب األقضية الثاين يف كتاب السداد واألار أنه
 أما دليلهم فكان، )2())أن يقطع شيئا من املوات إال بإذن اإلمام ـ باإلقطاع أو نائب اإلمام

فالعامل املكلف باإلنفاق من بيت مال ، قياسهم األرض على أموال بيت مال املسلمني
طع فكذلك األرضون ال ميكن للعامل أن يق، املسلمني ال يعطي أحدا إال أن يأذن له احلاكم

 نَّ ِإالَأَ«:  أنه قالصلى اهللا عليه و سلموكذلك ما روي عن رسول اهللا ، )3(إال بإذن احلاكم
اِدعاَألي ِهللاِضر ِل ورثُ، ِهوِلسِهم كُ لَيِمم نب عفعادي األرض هي القدمية املباحة اليت ، )4(»د

ثه هذا أضاف هذه األرض  يف حديصلى اهللا عليه و سلم النيبو، مل يثبت عليها ملك ألحد
مبعىن أنه جعل ، هللا جل جالله وتعاىل مقامه ولرسوله عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم

   .فيه لإلمامنظر والتدبري وما كان مضافا إىل اهللا والرسول فملكيته للدولة وال ملكيتها هلما

                                           
الحكم نفسه في القانون المدني الجزائري في تقرير البطالن وأثره ) 1(

 منه، ومع هذا وجب مراعاة المشتري أو الغير حسن 103المادة 
 .النية كي ال تضيع حقوقهم

ا�<7'ن وا�(.47W وا�[�ح وا�(��7B وا�(L� �� 47-5'42 : ا&# ر�%) 2(
.b ،6B�*)L+ا�X7��AP %+.� و %+Pوي، دار ا���ب أ'C�]ا� 

 .   254، ص10م، ج1988، 2ا����، &�7وت، ط
 . 154، ص6ج، )��X&'� TB(ا��7gkة، : ا���ا��) 3(
)4 ( �B�gا�<��87أ :.b ،ى��Wا� #�Lا� X7� ن �7.'، دار��i� 47-g

. 612278: ، رC@692، ص1ج، م1999، 1ط، ا�+6��5، &�7وت
+# ا�+�)[-�، دار $��> )<% ا��X7�P ا��L# ا�J<�ى، b.و�� 

 . 143، ص6ج، م1988، 2ا�+6��5، &�7وت، ط
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مؤد إىل الرتاع والشجار وال سبيل للحد منه إال اإلذن عدم اشتراط وإن 
ومن دون  )1( على القريب من العمرانغري أم يؤكدون هذا الشرط، هباشتراط
  .)2(البعيد منه

منقسمون أما بالنسبة ألثر اإلحياء أو املنح فإم ، هذا خبصوص مسألة اإلذن
وفريق مل يثبت امللك إال باإلحياء ، املنحفريق أثبت امللك مبجرد : إىل قسمني
  .والعمل

، املنحيثبت امللك عند أصحاب هذا الرأي مبجرد  لالفريق األوفعلى رأي 
فإن ، وعليه إذا أقطع احلاكم أرضا شخصا، وال حيتاج إىل إحياء، ألنه مفيده بنفسه

كالبيع : هلذا الرجل التصرف يف رقبة األرض مبا شاء من أنواع التصرف املخولة له
 إال هم امللك عندال يثبتوعلى رأي الفريق الثاين ، )3(وتورث عنه إن هلك، واهلبة

فإن مل ، طالبه باإلحياء، وإن أقطعه مواتا...((: ويف هذا يقول القرايف،  والعملباإلحياء
، )4())إذ ليس له أن يتحجر األرض عن نفعه ونفع غريه، يفعل أو عجز عنه أقطعه غريه

 أنه أقطع بالل بن احلارث صلى اهللا عليه و سلمما روي عن النيب ((: وكان دليلهم هو
رضي اهللا فقال عمر بن اخلطاب ،  من العقيق ما يصلح للعمل فلم يعملرضي اهللا عنه

قد أقطعنيه : فقال بالل بن احلارث، وإال أقطعته الناس، إن قويت على عمله فاعمله: عنه
فأقطعه ، إن رسول اهللا اشترط عليك شرطا: فقال عمر، صلى اهللا عليه و سلمرسول اهللا 
  .)1(.)5())ل عمل شيئاومل يكن بال، عمر الناس

                                           
 ًاأ�� أ7L�b m>N@ اcرض إ�, �C$<6 �# ا�5+�ان و&75%ة ��� إن )1(

�-(�7L+'ت ا�.%$7�'C�� 6t@ )�7Lا D�)' �� وC(�' ا�.'�� �GDًا 
 .  ا�+5+�ل &8'

    .254، ص10ج، )��X&'� TB(، ا�<7'ن وا�(.47W: ا&# ر�%) 2(
 زآ�$'ء )+�7ات، دار ا�X7� j)J�*(b ،47-g �W.�7%ي ��اهj ا�A-47 ��ح : ='با�.) 3(

  .603، ص7م، ج1995، 1ا�5-+67، &�7وت، ط
 .145، ص6، ج)��X&'� TB(ا��7gkة، : ا���ا��) 4(
 .301، ص10، ج)��X&'� TB(ا�<7'ن وا�(.47W، : ا&# ر�%) 5(
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أم ، هل هذا التصرف نافذ، لكن ما العمل إن تصرف املقطع له يف األرض بالبيع مثال
قبل ((ذهب أصحاب هذا الرأي إىل أن تصرف املقطع له يف القطيعة صحيح نافد وقد ، ال؟

واملبتاع ، تبقى األرض حمجورة عن االنتفاع اأن ال ألن املقصود ، نظر اإلمام يف ذلك
ألن ، )2())واملوهوب وغريمها ممن انتقل إليه امللك حيل حمل البائع أو الواهب أو املتصرف

وهو اجلواب الذي أورده ، ت حيثما كاناواجب العمل لصيق باألرض املوات ينتقل معه
  . وبه حتقق املقصود، املفيت يف املسألة

ح األرض مالكا  إىل مثل هذا احلكم يف جعل مستصل)3(وقد اهتدى املشرع اجلزائري
حيث اشترط املشرع ، غري أن هذه امللكية تتميز بطابع خاص، له السلطة الكاملة عليها، هلا

حيث ال جيوز ملالك ، اجلزائري يف حالة إرادة البيع موافقة املشتري على الشرط الفاسخ
وهو أمر ، األرض عن طريق االستصالح أو املشتري أن يغري من الوجهة الفالحية لألرض

وهو احلكم املذكور أعاله يف كون ، ن يضمن به احملافظة على الوجهة الفالحية لألرضحس
  .واجب العمل ينتقل إىل املشتري اجلديد

لقد قام املشرع اجلزائري بإصدار عدة مراسيم بعد هذا القانون املتضمن حيازة 
حتمل ، ة فقطوالذي كان مطبقا على املناطق الصحراوي، امللكية العقارية بطريق االستصالح

، لكن بشروط وكيفيات خمتلفة عن ذلك القانون، هاته املراسيم يف موادها معاين االستصالح
م احملدد شروط التنازل 06/07/1992:  املؤرخ يف92/289: املرسوم رقم: من هذه املراسيم

: واملرسوم رقم، عن األراضي الصحراوية يف املساحات االستصالحية وكيفيات اكتساا
م الذي حيدد كيفيات منح عقد امتياز قطعة أرضية من 15/12/1997:  املؤرخ يف97/483

الذي ، األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة يف املساحات االستصالحية وأعبائه وشروطه
االمتياز هو تصرف متنح الدولة مبوجبه وملدة معينة حق االنتفاع بأراضي ((االمتياز نص على 

                                           
)1(  �B�gى، : ا�<��87أ�>Jا� #�Lا�)X&'� TB��( ،ى، : وا�<��87. 149ص، 6ج��Wا� #�Lا�

)X&'� TB��( ،694، ص1ج@C2286: ، ر).|ا ا�-9kو، )&��7 ه pا�<�ذآ� %>( #&آ'ر : اk)ا��
5� #� iY�+3+�� ا�b '+7� ر'=Ccر و)-+'ء ا'W�c8'ء ا�� jاهk+� T�'Aا��أي وا��'ر 'ا� �D

، �6L�n ا���'�6،  )<% ا�+�A5-C �=5 أ�A$�'& �X7�#7'ز وا�W)g'ر، b.و��ح ذ�} آّ-
  ). ��L��J& �&c '&( 58، ص9م، ج1993، 1&�7وت، ط

)2(@Cن ر�D'رخ ��18 ـ 83:  ا��n+67 13/08/1983:  ا�Pم ا�+(X-5 &.7'زة ا�+-67J ا��5'ر$6 ا�9
 . مL��'&34 6�� ،1983<6 ��را�S ا�967P، ا��A$%ة ا���+67 ا�5%د 

 .301، ص10، ج)��X&'� TB(ا�<7'ن وا�(.47W، : ا&# ر�% )3(
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، كها الوطنية اخلاصة لكل شخص طبيعي أو معنوي يف إطار االستصالحمتوفرة تابعة ألمال
، وهو التعريف الوارد يف الفقه اإلسالمي، ))ويف املناطق الصحراوية واجلبلية والسهبية

م احملدد لشروط وكيفيات استغالل 05/04/2001:  املؤرخ يف87/01: واملرسوم رقم
  . )1(األراضي الغابية
   صة باالستثمار الزراعيالنوازل اخلا خامسا ـ

وأخرى ، إن منح األراضي يف إطار االستثمار لدى الفقهاء على نوعني أراضي متنح متليكاً
وإن النوازل اليت ذكرها صاحب املعيار خبصوص األراضي موضوع االستثمار على ، استغالال
  .واستغالال، منح األراضي متليكا: نوعني

   ـ منح األراضي الستثمارها متليكاً
وإمنا وردت نوازل على ، ال توجد وقائع مادية مرصودة خبصوص منح األراضي متليكا

ولعل هذا راجع لألصل العام عند السادة املالكية يف منعهم منح ، سبيل االستفسار أو االفتراض
  . األراضي متليكا وخباصة األرض العامرة

فله ،  ميلك رقبتهاإعطاء أو منح األرض للمقطع بأن((: هوإن منح األراضي متليكا 
أو ما ، األرض اليت تزرع((وإن األرض العامرة هي ، )2())البيع واهلبة والوقف ويورث عنه

  .)3())صلح لزراعة الربت
وقد منع السادة املالكية منح األرض متليكاً يف إطار استثمارها يف نوع من األراضي 

قطع تأخذت عنوة ال  اليتعامرة الرض فاأل، حيازة األرضأصل وهذا النوع يعود إىل 
ووقفها مانع ، ألنه ومبجرد استالء املسلمني عليها صارت وقفا عليهم، بل استغالال، متليكا

 رضي اهللا عنهعمر بن اخلطاب لصنيع سيدنا ، بعضالدون من من اختصاص بعض الناس ا 

                                           
 ا�6�L 20، وا�5%د 1997 ا�6�L 83، وا�5%د 1992 ا�6�L 55 ا��A$%ة ا���+67 ا�5%د )1(

2001.)j7b�)�'&( 
)2 (�C��%ا� : �W)*� ,-( �C��%67 ا��'P ا�5-+67، &�7وت، ط�7%ي j)J47، دار ا�-g1 ،

 .  442، ص5ج، م1996
 زآ�$'ء )+�7ات، دار ا�J(b ،47-g7�X j.�7%ي P'�67 ا�*��� )-, �*(�W : ا�*���) 3(

 .345، ص1ج، م1997، 1ا�5-+67، &�7وت، ط
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اليت عامرة الرض واحلكم نفسه بالنسبة لأل، )1(يف أرض السواد اليت أوقفها ومل يقسمها
 .)2(وال استغالال ليس لإلمام أن يقطعها ال متليكاف، أخذت صلحا

ال خالف بني املالكية أا تقطع متليكا كما فأخذت بغري عنوة اليت عامرة الرض أما األ
عامرة كانت العمارة فيها إسالمية ومل واحلكم نفسه بالنسبة لألرض ال، )3(تقطع استغالال
 .ال الضائع اآليل لبيت مال املسلمنيامليف حكم فهي ، يتميز مالكها

فقد ، التصرف فيهاأو احلاكم تصنيف األراضي اليت حيق لإلمام وإن العلة يف ذلك راجعة إىل 
خاصة وأمالك عقارية يف الفقه اإلسالمي تقسم إىل ثالثة أقسام أمالك العقارية عرفنا أن األمالك 

  .   تابعة للدولةعقارية عامة وأمالك عقارية 
هذا السياق جند أن النوازل اخلاصة مبنح أو إقطاع األرض متليكا واملذكورة يف ويف 

ومها البن ، كان االستفسار حول إمكانية منح األرض متليكا، كتاب املعيار عددها نازلتان
وكان الرد يف الثانية بأن املنح ، حيث كان الرد بعدم منحها متليكا يف إحدامها، عرفة املالكي
  .)4(ثاين ينسخ األول وهو دال على عدم منح الرقبة يف األولأو اإلقطاع ال

   ـ منح األراضي الستثمارها استغالل أو انتفاعاً
فعمد منهم ، املسألة الواردة يف هاته النازلة أن أناساً كانت بيدهم أرض بأمر سلطاين
ام ورثته ق، شخص إىل استثمارها غارسا إياها بأنواع من األشجار وبعد وفاته واندثار عمله

فاعترضه أرباب األرض السابقني ، ببيعها لشخص قام باستثمارها مرة أخرى واالنتفاع منها
وهي لبيت مال ، فكان اجلواب أن البيع غري ماٍض، الذين حصلوا عليها بأمر سلطاين
مبعىن أن رقبتها تبقى ، ومنحها كان إمتاعاً ال متليكاً، املسلمني وجلماعة املسلمني رقبتها

  . )5(ة وإمنا حق االنتفاع ينتقل إىل املستثمرللدول

                                           
 W�� 47-g�ر، دار ا�J(X7� jق �� أD�اء ا��9وق، b.وا��9وق، ا��9وق وأD�ار ا�<�: ا���ا��) 1(

   .116: ، ا��9ق رC@18، ص3 ج.م1998، 1ا�5-+67، &�7وت، ط
 .116: ، ا��9ق رC@18، ص3، ج)��X&'� TB(ا��9وق، : ا���ا��) 2(
  .116: ، ا��9ق رC@18، ص3، ج)��X&'� TB(ا��9وق، : ا���ا��) 3(
)4( �L$�]D�ا�+75'ر، : ا�)X&'� TB��(73، ص09، ج.  
)5( �L$�]D�ا�+75'ر، : ا�)X&'� TB��(98، ص05، ج.  
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وإن ، ملن يشغلها إن شاء أن يزرعهاأو منح األرض استغالال هو منحها إقطاع إن 
ملن يشغلها بنفسه ونوابه من غري أو منحها ، وإن شاء أن يزارع عليها، شاء أن يؤجرها
  .)1(متليك وال تأبيد
 للعمل على أن تكون املنافع له والرقبة ناسأل يراضهذه األأن متنح إن للدولة      

ا نلَ((:  إذ قالرضي اهللا عنهعمر بن اخلطاب سيدنا لألثر الوارد عن ، باقية حتت يد الدولة
من األراضي اليت حيق له التصرف فيها مينح مبعىن أن للسلطان أن ، )2())ِضر اَألابقَِر

 على حسب ما هو ها يف أي وقتوله استرجاع، استغالال على أن تبقى ملكيتها حتت يده
، مباشرة باستثمارهاالستغالهلا ، يف إقطاع اجلندهذا يستعمل وكان أكثر ما ، )3(متفق عليه
  .)4(أو بإجيارها

إن قيام الدولة بكل املؤونات يكون بإعطاء املواطنني من أراضي بيت مال هذا؛ و
بطريقة مباشرة ، ق الشرعيةومما تنتجه بكل الطر، املسلمني الستغالهلا وكسب العيش منها

حصول على مرتب يكون من ريع بعض أمالك للأو يكون بالسماح هلم ، أو غري مباشرة
ليس هذا اإلجراء عند بعض الفقهاء املعاصرين و، وهي غالبا ما تتبع املنوال الثاين، الدولة

ة من األرض وإمنا هو تكليف للفرد بأن يتعاطى أجرة من خراج مادة معين، إقطاعا يف احلقيقة
  .)5(حيصل عليه من طريق االتصال باملزارع

حق االنتفاع الدائم هو حق عيين (إن هذا احلكم شبيه إىل حد كبري حبق االنتفاع الدائم 
الذي متنحه الدولة ، )عقاري ينتقل إىل الورثة وميكن التنازل واحلجز عليه وبالتايل رهنه أيضا

م املتضمن كيفية استغالل 08/12/1987: املؤرخ يف 19 ـ 87: القانون رقمللمنتفع يف إطار 
واملتمثل يف ، )6(وحتديد حقوق املنتجني وواجبام، التابعة لألمالك الوطنيةاألراضي الفالحية 

                                           
)1 (6('+B #&ا :.b ،م، 2 )<% ا�+�n� @5اد، C=�، ط�bX7.�$� اJPc'م �� b%&�7 أه4 ا��

  .110م، ص1987
B %7� %+.� @7C�b'د ا�.X،  و�.+% زه�ي ا��A'ر�X7 ��ح ��D'5 ا��'ر، b.: ا�=.'وي) 2(

: ، رC@270، ص3 جم1994، 1$��> )<% ا��P+# ��)[-�، )'�@ ا�j)J، &�7وت، ط
  . 291ص، هـ1408اc��ال، دار ا��J9، &�7وت، : وأ&� )<%7. 5317

 .354، ص7، ج)X&'� TB��(g-47، �7%ي P'�67 ا�*��� )-, �*(�W : ا�*���) 3(
)4 (�L$�]D�ا�+75'ر ا�+�5ب: ا� ،)X&'� TB��(43، ص05، ج. 
 .488صم، 1991دار ا�(5'رف، &�7وت، اC(W'د�C'& %+.� : ،'D ا�W%ر) 5(
 .م1987 ا�6�L 50ا��A$%ة ا���+67 ا�5%د ) 6(
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أضف إىل ذلك ، وملدة غري حمدودة، حق استعمال األرض الفالحية واستغالهلا فيما أعدت له
  .)1(وغريها من احلقوق املقررة، ن جمرى ومسيلحقوق االرتفاق التابعة لألرض املنتفع ا م

ومن ، وإن عدم حتديد املدة يف هذا النوع من االستغالل هو الراجح لدى الفقهاء
شأنه أن يعطي اطمئناناً للفالح يف عمله واستقراره على األرض ما جيعله أكثر نشاطا 

  .)2(وعمال
  ة ـــاخلامت

وإمنا كانت على العموم فيما ، املغربلقد أوضحت النوازل أن هناك نشاطا زراعيا ب
وتوضح هاته النوازل أن أراض كانت حتت فرد أو عدة أفراد وجمموعات مث ، )3(خيص الري

وإن عامل ضعف الرقابة على هاته ، جر هاته األراضي لظروف معينة كااعة أو احلروب
وقد ، ي املمنوحةالعملية يؤدي يف كثري من األحيان إىل حدوث نزاعات حول هاته األراض
ولعل هذا اجلانب ، رأينا ذلك يف غضب الفقهاء من حتول نوع امللكية على بعض األراضي

فضال عن وجود عدم استقرار وانعدام ثقة يف ، هو الذي يعاين منه العقار الفالحي يف اجلزائر
ري وتوف، وعليه وجب تفعيل آليات الرقابة يف عملية االستثمار، هذا النوع من التصرفات

                                           
��'ل T>Y ا�%$�ان ا����Y ����ح D'C�ن ا�+t)L+�ات ا�967P، : &# ر67C &# $��>/  د)1(

 .144صم، 2001، 1ا�(�&�$6، ا�EAا�2، ط
)2 ( #7Dا�ص )-87' �� ا���W�+م ا�'JPcا X(9'ع )-, و�Dا� XP #( 6Ab'67 ا��J-+67 ا�(�D إن

 #7tP'>ا� w5>� رضcا pk67 ا�+=<�6 )-, هJ-+ل ا��P ف)gع ا�D ,ا�2$6 أدى إ�EAا�
 #7)7J-� ت�Cن أ�D'ا ا��kل هg #� 6إ�, أن ا�%و� jة ه+'ذه%P6 : )-, أرض وا>C67 ا��J-�

وه� b'&65 �-%و�6، وXP ا�D(9'ع ا�++��ح �-+L(79%$# أو ا�+L(79%، و&835@ ا)(<� أن 
ا�+[�ع ا�EAا�2ي EّBأ �-67J واP%ة )-, 8B(7#؛ X.& '8Wg 68B ا�D(9'ع ��R وه� 

و�t)L+-� 6+�ة � $J�ن �8' ا�(�Wف �� اcرض، و67J-+& '8WWg 68B ا��C<6 وه� �-%
 pkه ,-( s�>Y 6أن ا�%و� '�� ,-A)$ '+8�g #�رض، وcف �� ا�W)ن �8' ا��J$ �)ا�
اcرض D�)' �# ا�+-67J ه� ��5وف �� ا���9 ا���� &'�+-67J ا��'6WC ا�+�W�رة )-, 

6>Cا�+�659 دون ا�� XP. 
إن الجدير بالمالحظة أن هناك مخطوطات كثيرة تتحدث عن ) 3(

جنوب الجزائري وبخاصة منطقة تامنغست، وبها النوازل الفقهية بال
عدد هائل من نوازل السقي والري واآلبار كمخطوط هدية الباري 
في أحكام آبار بالد أزواد لسيدي محمد بن بادي، وكنوازل الشيخ 
سيدي محمد باي بن عمر الكنتي في القرن الرابع عشر الهجري، 

لتكروري في القرن وفتاوى القالدي للشيخ لمين بن أحمد القالدي ا
 .الثالث عشر الهجري
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يؤدي إىل زعزعة الثقة إذ االضطراب االستثمار بشكل عام مناخ استثماري يشجع على 
 .لدى املستثمر

إن إضافة بعض املمتلكات إىل اهللا تعاىل من شأنه أن يؤدي إىل ربط العمل الزراعي 
صلى اهللا وهو من مستلزمات حتقيق جناح االستثمار الفالحي قال ، املادي باجلانب الروحي

ما ِمن مسِلٍم يغِرس غَرسا أَو يزرع زرعا فَيأْكُلُ ِمنه طَير أَو ِإنسانٌ أَو بِهيمةٌ «: سلمعليه و 
  .فضال عن اتباع املناهج العلمية يف تطويره، )1(»ِإلَّا كَانَ لَه ِبِه صدقَةٌ

   قائمة املصادر واملراجع
، م1987، 2ط، قطر،  عبد املنعم فؤادقيقحت، أهل اإلسالمحترير األحكام يف تدبري : ابن مجاعة ـ

  .110ص
  حممد حجيقيقحت، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة: ابن رشدـ 
 .   م1988، 2ط، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، أمحد الشرقاويو

ين اوعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار : ابن عبد الربـ 
، مؤسسة الرسالة،  عبد املعطي قلعجي أمنيقيقحت، ه باإلجياز واالختصارالرأي واآلثار وشرح ذلك كلّ

  . م1993، 1ط، بريوت
  . هـ1408، بريوت، دار الفكر، األموال: أبو عبيدـ 
، صيدا، املكتبة العصرية، خاريهشام الب وحممد علي قطبقيق حت، بخاريالالصحيح : البخاريـ 

 .م1997، 1ط، بريوت

، طبع الديوان الوطين لألشغال التربوية، شرح قانون املستثمرات الفالحية: بن رقية بن يوسفـ 
  .144ص، م2001، 1ط، اجلزائر

  . م1999، 1ط، بريوت، دار املعرفة، خليل مأمون شيحاقيق حت، السنن الصغرى: البيهقيـ 
 . م1988، 2ط، بريوت، دار املعرفة، يوسف عبد الرمحن املرعشليقيق حت،  الكربىالسنن: البيهقيـ 

، 1997 السنة 83والعدد ، 1992 السنة 55والعدد ، م1987 السنة 50العدد ـ اجلريدة الرمسية 
 .2001 السنة 20والعدد 

، علميةدار الكتب ال،  زكرياء عمرياتقيقحت، خمتصر خليلسيدي مواهب اجلليل شرح : احلطابـ 
  .م1995، 1ط، بريوت

، دار الكتب العلمية،  زكرياء عمرياتقيقحت، خليلسيدي حاشية اخلرشي على خمتصر : اخلرشيـ 
 .م1997، 1ط، بريوت

                                           
هشام  ومحمد علي قطبقيق تح، بخاريالالصحيح : البخاري) 1(

، 02.م ج1997، 1البخاري، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط
 .2320: ، رقم691ص
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، 1ط، بريوت، دار الكتب العلمية، خليلسيدي حاشية الدسوقي على خمتصر : الدسوقيـ 
 .  م1996

 الفقه اإلسالمي وتطبيقاا يف سياسة إقطاع األرضني الفالحية يف: ـ شوقي نذير
 .م2005، جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلسالمية، )رسالة ماجستري(، اجلزائر

وسائل امللكية وعالقتها بالعدالة االقتصادية يف الشريعة : صبحي الصاحلـ 
منشورات وزارة ، التاسع للفكر اإلسالمي حماضرات ومناقشات امللتقى، اإلسالمية

 يوليو 20 ـ 10/هـ 1395 رجب 10 ـ 01: من، تلمسان، ةالشؤون الديني
 .م1975

، حممد سيد جاد احلق وحممد زهري النجارقيق حت، شرح معاين اآلثار: الطحاويـ 
  .م1994، 1ط، بريوت، عامل الكتب، يوسف عبد الرمحن مرعشليترقيم 

 .ـ القانون املدين اجلزائري

م املتعلق حبيازة امللكية 13/08/1983:  املؤرخ يف18 ـ 83: ـ القانون رقم
سنة ، 34اجلريدة الرمسية العدد ، العقارية الفالحية بالنسبة لألراضي الفالحية

 . م1983

، 1ط،  سعيد أعرابقيقحت، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، الذخرية: القرايفـ 
 .م1994

، صور خليل منقيقحت، ق يف أنواء الفروقوالفروق وأنوار الرب، الفروق: القرايفـ 
   .م1998، 1ط، بريوت، دار الكتب العلمية

جوانب من احلياة االجتماعية واالقتصادية والدينية : ـ كمال السيد أبو مصطفى
، والعلمية يف املغرب اإلسالمي من خالل نوازل وفتاوى املعيار املعرب للونشريسي

 .م1996، مصر، مركز اإلسكندرية للكتاب

 .م1991، بريوت، ار التعارفد، اقتصادنا: حممد باقر الصدرـ 

املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء إفريقية واألندلس : الونشريسيـ 
  . م1981، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، حممد حجي: إشراف، واملغرب
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اهللا عليه وعلى   السالم على سيدنا حممد رسول اهللا صلى         و الصالة و احلمد هللا 
  ، أما بعد. آله وسلم

فتحت الرعاية السامية لفخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقـة           
يف إطار أعمال األسبوع الوطين احلادي عـشر للقـرآن           و ،حفظه اهللا تعاىل ورعاه   

امللتقى الدويل السادس حول املـذهب  ، الكرمي احتضنت والية عني الدفلى املضيافة  
 ـ  13وذلك يومي " فقه النوازل يف الغرب اإلسالمي " الذي حيمل عنوان املالكي
والذي متيـز  ، م2010 أفريل 29 ـ  28املوافقني هـ1431 مجادى األوىل 14

حبضور مكثف مـن    ،  خارجه و األساتذة من داخل الوطن    و حبضور عدد من العلماء   
  : ت التاليةوقد توجت أعمال امللتقى بالتوصيا، طلبة العلم واملشايخ واألئمة

أوال ـ إبراز املناهج املعتمدة يف اإلفتاء يف فقه النوازل عند فقهاء املالكيـة   
  .حماولة االستفادة منها يف دراسة القضايا املعاصرة وعرب العصور

ثانيا ـ توجيه الباحثني إىل دراسة وحتقيق التراث اجلزائري يف فقه النـوازل   
  .ألجيال من االستفادة منهونشره لتمكني ا، خصوصا واملغاريب عموما

، التـاريخ ، االجتماع(ثالثا ـ دعوة املتخصصني يف خمتلف العلوم اإلنسانية  
تعميق الدراسات حوهلا ملا حتويه مـن        و لالهتمام بفقه النوازل  ..) السياسة،  القانون

  .كنوز معرفية متنوعة
 رابعا ـ تفعيل االس العلمية الوالئية وتدعيمها بأسـاتذة متخصـصني يف   

  .العلوم الشرعية ملعاجلة القضايا املعاصرة
من خالل إنشاء جملس .خامسا ـ التأكيد على االجتهاد اجلماعي يف النوازل 

للفتوى جيمع بني كل الكفاءات العلمية الوطنية اليت تعين ذا اجلانب احلساس من             
  حياة املواطن اجلزائري

  .سادسا ـ االعتناء باجلانب التربوي يف اإلفتاء
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احلرص علـى إخـراج    وعا ـ التأكيد على مواصلة طبع أعمال امللتقى ساب
  .املناقشات وأشغاله كاملة يف أقراص لالستفادة من التعقيبات

ويثمن املشاركون تسمية هذا امللتقى باسم املرحوم العالمة الفقيـه الـشيخ            
 19هــ املوافـق     1430 ربيع اآلخر    23حممد باي  بالعامل الذي وافته املنية يوم         

  . أعماله اجلليلة وهون خبصاله احلميدةو م كما ين2009أفريل 
 االمتنـان  و يتوجه املشاركون يف هذا امللتقى بأمسى آيات الشكر       ،  ويف األخري 

العرفان لفخامة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على رعايته           و التقديرو
  .السامية هلذا امللتقى

ون الدينية واألوقاف على عنايته ملثل هذه       والشكر موصول ملعايل وزير الشؤ    
  .التربوية واللقاءات العلمية

كما نشكر جزيل الشكر وايل والية عني الدفلى السيد عبد القادر قاضـي             
املعنوية إلجناح هذا    و تسخريه لكل الوسائل املادية    و على كرم ضيافته ومجيل عنايته    

  .امللتقى
 هذه التظاهرة من الـسلطات      وال ننسى أن نشكر مجيع من ساهم يف إجناح        

  .ومجيع سكان والية عني الدفلى املضيافة، األمنية ووسائل اإلعالم واملدنية
  واحلمد هللا رب العاملني
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 فهرس املوضوعات
  م تـقديـ####

  3الدكتور بوعبد اهللا غالم اهللا، وزير الشؤون الدينية واألوقاف ����                      
   العام لوزارة الشؤون الدينية واألوقاف الكلمة االفتتاحية األمني####

  7......................................السيد علي محي ����                   
  كلمة وايل والية عني الدفلى ####

  13............................ السيد عبد القادر قاضي����                   
  النوازل فقة إىل مدخل ####

  19.....................................دهينة نصرية/د ����                   
  تدوين النوازل يف الغرب اإلسالمي  ####

  37.....................................سكحال حممد/أ ����                   
  خصائص النوازل الفقهية يف الغرب اإلسالمي ####

  61......................................سعيدي حيىي/د ����                   
   موجهات الفتوى يف النوازل عند املالكية####

  83......................................مساعي حممد/د ����                   
  قراءة يف نصوص املغاربة: حدود النظر يف النوازل  ####

  97......................................معبوط أمحد/د ����                   
  املنهج واملضمون:  فقه النوازل عند علماء توات####

  119....................................دباغ حممد/د.أ ����                   
   فقه النوازل عند القاضي عياض####

  127...............................التوايت بن التوايت /د ����                   
   ابن جزي الغرناطي ونوازل عصره####

  149.....................................عمارة حممد/أ ����                   
  لنوازل املالكية يف القرنني الثامن والتاسع اهلجريني فقهاء ا####

  185....................................ملني الناجي/د ����                    
   اجلامع ملؤلفات النوازل يف الفقه املالكي####

  245..................................حممد العلمي/ د����                    
       مناذج من كتب النوازل ومناهج تدوينها عند فقهاء املغرب اإلسالمي####

  285..............................مصطفى بوعقل/د ����                     
    فقه النوازل عند اإلباضية####

  299......................داود بن عيسى بورقيبة.  د����                     
   النوازل مصدرا للتاريخ االجتماعي والثقايف####

  317................................عمار جيدل/د. أ����                     
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   فتاوى التفسري####
  329.................................حممود مغراوي/د����                    

  من خالل النوازل املغربية عوارض األهلية يف العقيدة العذر ب####
  349..................................يوسف عدار/د ����                    

   الفكر الصويف يف النوازل التواتية####
  373......................زهري بن عبد الرمحان قزان/ أ����                    

   يهود توات يف كتب النوازل اجلزائرية####
  409........................يحممد عبد احلليم بيش/  د����                   

  )دراسة وحتقيق( فتوى اإلمام ابن زكري التلمساين يف مسألة يهود توات ####
  439........................الدكتور حمند أو إدير مشنان����                  

   االجتهاد املقاصدي يف الفقه النوازيل####
  467............................إمساعيل نقاز املكناسي/ أ����                  

  ازلنظرية ما جرى به العمل وتطبيقاا على فقه النو ####
  489....................................مجال كركار/د ����                  

   التأصيل الشـرعي للنوازل الفقهية عند املالكية####
  513.................................نور الدين بومحزة/ د����                

   القانون الدويل اإلنساين يف كتب نوازل املغاربة####
  529.................................سليمان ولدخسال/ د����               

  ماري يف اجلزائراملرتبطة بالوجود االستع  النوازل الفقهية####
  539....................................حممد دراجي/ د. أ����               

   قاعدة اجلوابر الفقهية يف النوازل املغربية####
  553......................................حممد محوش/  د����               

   فقه نوازل املالكية يف االقتصاد####
  569...................................عبد الرزاق دالل/ أ����              

   نوازل الوقف يف الغرب اإلسالمي####
  583................................القادر بن عزوزعبد / د����              

   نوازل استثمار األراضي الفالحية واستصالحها يف الغرب اإلسالمي####
  593.........................................شوقي نذير/ أ����              

  611..........................................................التوصيات ####
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